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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats i personal del Parlament que ens
acompanya avui, començarem la sessió demanant si es
produeixen substitucions, i els comunic que la Sra. Patricia
Font ha comunicat que no pot assistir per motius mèdics.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Helena Benlloch substitueix Ares Fernández.

EL SR. CAMPS I PONS:

Bon dia, Lluís Camps substitueix Salomé Cabrera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

Proposició no de llei RGE núm. 2125/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a formació al
voltant del sector nàutic.

Idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu al
debat de la proposició no de llei RGE núm. 2125/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a formació
al voltant del sector nàutic. Té la paraula la Sra. Maria Antònia
García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, presidenta, molt bon dia senyores i
senyors diputats. Com vostès saben, habitualment la portaveu
en temes turístiques del Partit Popular és la Sra. Cabrera, però
lamentablement avui no ens pot acompanyar i seré jo qui
defensarà la posició del Partit Popular enfront d’aquesta
proposició no de llei.

Com vostè saben, a les Illes Balears el nostre  model
econòmic té una altíssima dependència del sector turístic, al
voltant del 45%, de forma directa és la contribució que fa
aquest sector al Producte Interior Brut i si sumam a això els
efectes indirectes i induïts, segurament arribaria a un 75, 80%
la contribució que fa aquest sector al Producte Interior Brut,
a més a més de generar un 35% dels llocs de feina.

Però, és clar, aquesta altíssima dependència comporta una
sèrie de riscs i nosaltres consideram que és important
impulsar la diversificació i promocionar altres sectors
industrials per intentar reequilibrar el format d’aquest model
econòmic. I creiem que aquest sector nàutic és un dels sectors
cridats a abanderar precisament aquesta indústria emergent.
Les Illes Balears disposen d’unes condicions i unes
infraestructures immillorables per a la navegació, més de
1.400 quilòmetres de costa, 69 ports esportius, més de
20.000 amarraments i 6 estacions nàutiques, a més de ser la
seu de proves i competicions internacionals, com el Trofeu
Princesa Sofia, la Copa del Rei, la Ruta de la Sal, la Setmana
Internacional de la Vela, entre d’altres. I a aquesta activitat
esportiva hi hem de sumar també la consolidació de Balears

com a port de referència per a la reparació de vaixells de tota
Europa.

Per tant, tot aquest dinamisme sectorial es tradueix en un
altíssima concentració geogràfica d’empreses i ocupació a
Balears.

A l’any 2017, segons les dades d’AENEN, l’Associació
Nacional d’Empreses Nàutiques, a Balears tenim registrades
658 empreses, que generen envoltant dels 3.000 llocs de feina
i 407 milions d’euros d’ingressos. Per tant, consideram que
resulta fonamental adoptar polítiques educatives, iniciatives
formatives, que responguin a les necessitats d’aquest nou
mercat laboral, formant i capacitant els futurs treballadors de
la nàutica. 

Per tant, el PP ha impulsat diverses iniciatives a través de
preguntes, PNL, esmenes al pressupost, i ha demanat dirigir
esforços, focalitzar esforços en la formació en el sector
nàutic, tant des de l’àmbit de la Formació Professional, com
a l’àmbit ocupacional. Per tant, la nostra proposició pretén
donar resposta a aquestes demandes del sector, que com els he
explicat és un sector altament dinàmic i amb clares
perspectives de creixement.

Concretament la proposta que hem presentat té tres punts,
un que està dirigit a instar el Govern a impulsar un pla de
comunicació, un pla d’actuació, per despertar, per convidar,
per explicar a aquests futurs estudiants les possibilitats, les
oportunitats de mercat que significaria formar-se dins aquesta
Formació Professional, vinculada al sector nàutic.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix la Sra. Presidenta en
la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Un minut.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

D’acord. El segon punt insta el Govern a millorar aquesta
coordinació entre els ens locals i el SOIB a l’hora de difondre
totes aquelles accions formatives que siguin pròpies del SOIB.

I el darrer punt intenta impulsar el desplegament total de
l’estratègia de Formació Professional per a l’ocupació, així
com ampliar els diferents equipaments propis del SOIB, com
el Centre de Formació Nàutica a Palma, el del Port d’Alcúdia
i donar un impuls al Centre de Mar a Menorca.

Sincerament creiem que aquestes iniciatives al voltant de
polítiques educatives i equipaments educatius, contribuiran a
millorar la qualificació i capacitació dels professionals del
sector nàutic i, per tant, donar resposta a una indústria
emergent que necessita capital humà qualificat.

Per tant, per tot això demanam el suport dels diferents
grups d’aquesta comissió. Moltes gràcies, presidenta. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. García. Ara ja per torn de fixació de
posicions, segons el Reglament de la cambra, passarem el torn
en primer lloc al Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra.
Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del nostre grup polític
valoram molt positivament aquesta proposta presentada pel
Partit Popular, perquè té a veure amb un sector estratègic en
desenvolupament a la nostra comunitat autònoma, que genera
llocs de feina de qualitat i que, efectivament, és rellevant, tal
com es comenta en el document que se’ns ha presentat.

Un sector que està vinculat molt fortament a la formació
i la proposta recull la potenciació d’aquesta formació
específica, i també té a veure amb la recerca i la millora en
nous materials, etc. Per la nostra part consideram que el
sector nàutic és clau en la diversificació d’aquest model
productiu, no només vinculat al turisme, sinó al que hem
comentat, llocs de feina de qualitat.

Així que, per la nostra part, donarem suport a aquesta
iniciativa i esperem que en el futur puguem tenir-ne d’altres
que també generin aquest consens tan necessari en matèria de
turisme i treball, fonamental a la nostra comunitat autònoma.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. És el torn ara del Grup
Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. El sector nàutic a les nostres illes és
un sector econòmic de moltíssima tradició, pràcticament
mil·lenària, els mestres d’aixa que ja construïen
embarcacions, drassanes que són centenàries i que encara
alguns construeixen embarcacions, tenim varadors de
reparació que són, com s’ha dit abans, referents a Europa.
Tenim clubs nàutics que fan una funció social molt important
d’ensenyament de les tècniques de vela als joves, que
segurament està desaprofitat, però bé, no és el tema, o sí, ja ho
comentarem després. I tenim un sector recreatiu i
professional molt actiu que genera llocs de feina de qualitat,
desestacionalitzat perquè s’hi pot fer feina tot l’any i que, a
més a més, està vinculat a temes d’investigació i de noves
tecnologies.

El que passa és que a tot aquest sector que genera tants de
llocs de treball i tanta riquesa, detectem que ja a l’anterior
legislatura hi havia un gran desconeixement entre els partits
que formaven part del Govern d’aquest sector, que fins i tot
s’arribava com a dimonitzar aquest sector que genera per a
nosaltres tanta riquesa. Evidentment, durant la legislatura es
van fer actuacions per millorar aquesta visió, es van fer fotos

que avui surten en el diari, de fa 32 mesos, en el Centre d’FP
que s’havia de crear al Polígon Son Castelló, però han passat
els mesos, 32 mesos concretament com diu a la notícia en
premsa que ha sortit avui, i aquest edifici està ocupat
actualment per ocupes o està totalment abandonat.

No només això, sinó que fa unes setmanes es van
traspassar 10 milions d’euros que formaven part del
pressupost de Ports de les Illes Balears, s’han traspassat a
Serveis Ferroviaris de Mallorca. Per tant, segurament alguna
política que beneficiava aquest sector doncs no es podrà tirar
endavant.

És vera que es fan accions per part de formació dins la
Universitat, la UIB, doncs, de cursos tècnics de nàutica, per
exemple, d’equips electrònics marítims, però és cert que
necessitem, no ara, ja fa dècades, doncs una FP consolidada de
sector nàutic que permeti als nostres joves formar-se en unes
professions ben qualificades i ben remunerades que, a més a
més, permeten poder diversificar el nostre model productiu.

Evidentment, votarem a favor d’aquesta proposició no de
llei en els tres punts.

El punt primer, evidentment si volem que els nostres joves
s’interessin pel sector nàutic ja convé que des de les escoles
se’ls mostri els beneficis que significaria optar per aquests
estudis. Aquí sí que, des del meu punt de vista ja personal, jo
quasi incitaria que els nins visitessin els clubs nàutics i fessin
tasques, proves amb vela i que coneguessin el món nàutic de
les nostres illes. També no només potenciar que vulguin
estudiar el sector nàutic, és que a tota la formació
professional tenim una necessitat dintre de les nostres illes de
llocs de feina, de tècnics mitjans molt, molt..., bé, que no
tenim pràcticament per cobrir les vacants que surten a les
empreses de les nostres illes.

Ja a una pregunta parlamentària fa un parell de mesos ja
vaig instar perquè la pròpia Fundació Impulsa deia que el 50%
de les ofertes de feina del sector tècnic mitjà no es podien
cobrir a Balears perquè no hi havia oferta. 

Bé, finalment ja acabo doncs lamentant que per la crisi del
coronavirus s’hagi d’ajornar el Saló Nàutic de Palma, que
esperem que sí es pugui fer el mes de juny, que és un saló que
revitalitza molt el nostre sector.

Moltes gràcies, presidenta.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, bon dia, bon dia a tots. Ja s’ha dit pràcticament tot,
només una petita cosa, és a dir, som illes envoltades de la mar
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i almanco a Mallorca massa vegades donam l’esquena a la mar,
tenim poc present totes les possibilitats que ens dóna el fet de
tenir la mar a prop. Recuperar professions, com els mestres
d’aixa, modernitzar-les a través de la recerca i el
desenvolupament crec que és important i crec que són coses
que com a illes hem d’aprofitar econòmicament.

El fet de plantejar un pla de comunicació per donar a
conèixer aquesta professió a sectors que per ventura
històricament han donat..., o poblacions que històricament han
donat l’esquena a la mar, crec que és important. Per tant,
nosaltres votarem a favor de la iniciativa i entenem que és una
iniciativa positiva sempre i quan vagi dirigida a la
diversificació de l’economia.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. El Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares no ha pogut assistir por motius de salut, així que
correspon el torn al Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, només per dir que el
nostre grup parlamentari donarà suport a aquesta iniciativa. Ja
s’ha dit, és una iniciativa adreçada a la diversificació
econòmica, a potenciar el treball especialitzat i la formació,
a potenciar un sector i un món evidentment molt important de
les Illes Balears com és el sector nàutic. Per tant, no podem
més que donar-li suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Damià Borràs. 

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, presidenta, bon dia. La veritat que la Sra. García
ha fet una descripció pulcríssima, exemplar de la situació i de
la importància que té el sector nàutic per a les nostres illes,
les activitats nàutiques, tot i que, i li dic amb tot l’afecte,
parcial, he trobat a faltar una cosa que segur que la Sra.
Virgínia Marí també li ha trobat a faltar, que és la pesca,
perquè dins la formació professional nàutica una part
importantíssima és la formació del sector pesquer. A vostè se
li ha oblidat, però, evidentment, sé que hi estarà d’acord que el
sector pesquer és importantíssim també, vull dir, no li faig
com a retret, s implement li apuntava que ho ha deixat
d’esmentar, no?, i és importantíssim.

Si tenim una formació integral de totes les famílies,
diguéssim, que afecten a l’activitat nàutica, de la mar, no
només és la reparació o el manteniment, navegació diguem
recreativa, sinó que hi ha també el sector pesquer, l’activitat

regulada del sector pesquer i també fins i tot hi ha les
activitats vinculades a la navegació marítima convencional,
diguéssim, a través de vaixells de cabotatge, de vaixells..., etc. 

Formació professional nàutica també implica, per
exemple, els cambrers dels vaixells correu, també és formació
professional nàutica. 

Jo crec que més que aflorar vocacions crec que el que hem
de fer és demostrar les sortides professionals que tenen totes
aquestes activitats que són importantíssimes, ho ha dit la 
Sra. García, hi han fet èmfasi tots els portaveus, no hi insistiré,
però més que aflorar vocacions crec que necessitam ensenyar
als alumnes quines són les sortides professionals que tenen
cada una de les coses i ells lliurement optaran. 

Estic convençut que una bona formació professional el que
millorarà serà la competitivitat de la nostra economia, la
competitivitat de la nostra economia permetrà millorar els
salaris dels nostres treballadors i, per tant, tenir una societat
més pròspera on la gent pugui viure i desenvolupar-se millor.

El Centre de la Mar de Menorca és una altra cosa que aquí
es mescla amb els centres de formació professional, perquè
el Centre de la Mar és un centre nacional de referència, que
s’havia de construir a les Illes perquè a les transferències de
l’INEM a les Illes així estava establert que ens corresponia un
centre de referència. Un centre de referència què significa?
Ve a ser una universitat, entre cometes, vinculada a una
activitat laboral tradicional, en aquest sentit, per tant, vull dir,
és un centre dirigit no només a donar resposta a les demandes
dels estudiants de les Illes, sinó de tota Espanya. Teòricament
ha de ser l’únic centre de referència sobre nàutica de tot
l’Estat espanyol. En aquest sentit, per tant, hi han d’optar tots
els estudiants que vulguin dedicar-s’hi de qualsevol indret d’on
venguin. És més, ha de tenir una part també no només
diguéssim formativa sinó també una part d’investigació, de
millora pedagògica, d’avançar en totes aquestes coses.

Per tant, el Centre de la Mar també hauria de nodrir de
nous coneixements als centres de formació professional
integrals, que formen part no només de la formació reglada,
no hem d’oblidar també que hi ha la part de formació
ocupacional que també és importantíssima que s’hauria
d’integrar.

En tot cas, reconeixem la bondat de la proposició no de
llei del Partit Popular. Podríem dir, qüestionaríem que s’hagi
de fer amb caràcter d’urgència l’impuls del Centre de la Mar,
que ja de to tes maneres el Govern ja ha anunciat que
l’impulsarà, ho va repetir dimarts passat el conseller
d’Educació una altra vegada, i dic això de la urgència perquè,
evidentment, és una urgència que fa molts d’anys que és
urgent, és a dir, que s’hauria d’haver implementat..., perquè
recordem l’anunci del Centre de la Mar el va fer en unes
vacances a Menorca el president Aznar, quan era president, va
venir de vacances a Menorca i va dir: “aquí farem un centre de
referència de la mar” i des d’aquell moment és urgent.
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Per tant, no estic acusant el Partit Popular de no haver-ho
fet, han passat diverses administracions que no han donat
resposta satisfactòria a aquesta necessitat, és, per tant una
urgència relativa, però sí que és necessari posar fil a l’agulla
i resoldre aquest problema d’una vegada per totes, ja dic,
perquè és una borsa d’oportunitats que es troba pendent de
desenvolupar-se i que és necessària per a la prosperitat de la
gent de les nostres illes.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Podríem procedir a la votació, entenc que no hi
ha ni esmenes... cinc minuts, perdonau... Té la paraula la Sra.
Maria Antònia García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Gràcies, presidenta. En primer lloc vull manifestar la meva
satisfacció. Ara comentava al meu company que demanaré al
grup que em canviï de comissió  perquè som portaveu a una
altra comissió que em dóna molta més canya...

(Algunes rialles i remor de veus)

... i aquí ha estat un plaer poder...

(Remor de veus)

... eh?, ha estat..., fora bromes, ha estat un plaer sentir el seu
tarannà i totes aquestes aportacions que he considerat
interessantíssimes, des de Podemos que ens conviden a
caminar en aquesta senda del consens i cercar iniciatives, que
totes les forces polítiques donin suport al que sigui formació,
capacitació dels nostres recursos humans i ajudar a
diversificar el nostre model econòmic que és fonamental. 

I per suposat, al Sr. Borràs, evidentment que el sector
pesquer és fonamental dins aquesta indústria i la filosofia de
la nostra proposta, com molt bé vostè apuntava, és integral.
Cercar aquestes actuacions encaminades a donar a conèixer
tant al públic d’estudiants joves, com aquesta gent que està en
una situació d’atur, però que té possibilitat de formar-se,
ajudar-los a descobrir el potencial que significa aquest sector,
que l’administració tengui aquesta capacitat d’ordenar tots
aquests recursos i alinear-los per aconseguir donar cobertura
a un sector. I evidentment, jo crec que tots els estaments
educatius de les Illes Balears, Formació Professional,
ocupacional i a nivell universitari, han de caminar per donar
respostes específiques a cada un d’aquests sectors emergents
de les possibles indústries que poden sorgir en el nostre
model econòmic.

Per tant, moltíssimes gràcies a tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Idò ara sí procedirem a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 2125/2020.

Entenc que és per unanimitat. En conseqüència, queda
aprovada.

I no havent-hi més assumptes a tractar, aixecam la sessió.
Moltes gràcies a tots.
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