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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors, diputats, personal de la cambra que avui
ens acompanya, començarem la sessió d’avui i en primer lloc
els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, presidenta, Sebastià Sagreras substitueix... Maria
Antònia García, ara no sabia...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sra. Presidenta, para Ciudadanos Maxo Benalal defenderá
la PNL 4026 i mi compañero Marc Pérez-Ribas la 5182,
gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, algú més?... Idò continuam.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu al
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 4699/20 i
5182/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4699/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la moratòria de
creuers. 

Començam del debat de la Proposició no de llei RGE núm.
4699/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
la moratòria de creuers.

Per a la seva defensa i per un temps de cinc minuts té la
paraula la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sra. Presidenta. Buenos días, señoras y señores
diputados. Recientemente hemos venido debatiendo sobre
cruceros, concretamente la última vez en la comisión a raíz de
las preguntas que formulamos al conseller, se daba la
circunstancia que las preguntas se habían formulado en febrero
a causa del anuncio repentino que hizo el conseller de la
moratoria de cruceros en Palma y en consecuencia también
presentamos esta PNL que se debate ahora, que se ha retrasado
lógicamente por motivo de la pandemia, pero creo que es
importante también contextualizar nuestra proposición en el
marco de las circunstancias actuales a causa de la grave crisis
provocada por el coronavirus que tan dramático balance nos
está dejando.

Más allá del debate que hemos mantenido durante esta
legislatura sobre los cruceros, creemos que esta PNL sigue
estando vigente y que sigue siendo fundamental establecer una
estrategia y tener un plan respecto del turismo de cruceros.

La realidad es que las cifras económicas y de empleo son
dramáticas y se constata lo que los expertos vaticinaban, que
Baleares sería la comunidad autónoma que más sufriría la crisis
y el turismo el sector más dañado. De hecho, al turismo mismo
le está costando recuperarse, las cancelaciones superan las
reservas, la conectividad aérea está sufriendo, estamos viendo
unos precios abusivos para llegar a las islas, especialmente a
Menorca. Por tanto, creemos que el sector de cruceros sería
muy positivo, iniciarlo, y ayudaría además a regularizar la
conectividad aérea.

El 27 de junio la Confederación Balear de Comercio pedía
que se mantuvieran las escalas de cruceros como una necesidad
para su supervivencia, lo mismo pasa con los taxistas y el
sector servicios en general. U dado que la Unión Europea ha
publicado ya esta guía de las autoridades sanitarias que parece
ser que era el punto de inflexión que se estaba esperando para
reanudar los cruceros y que Italia y Francia se están preparando
para su reapertura, parece lógico pensar que España, y este
caso Baleares, también pudieran trabajar o impulsar para que
se reiniciara la actividad no quedándose descolgada de las rutas
del Mediterráneo. 

Creemos que esto ha de ir acompañado de mensajes
positivos y de confianza sobre nuestro destino, seguro
sanitariamente en primer lugar, como no puede ser de otra
manera, pero también en la aceptación de la actividad desde la
sociedad y desde el Gobierno y seguridad jurídica, y la
moratoria no ayuda a transmitir esta seguridad jurídica tan
necesaria.

En esta PNL proponemos cinco puntos que -como digo-
vienen de antes de crisis de la COVID, pero que está...
consideramos que están de actualidad, y digo que van en la
línea de lo que hemos venido defendiendo. 

Queremos lanzar un mensaje positivo y desistir de esta
moratoria de cruceros anunciada para el puerto de Palma a
partir del 1 de enero de 2022 y también trabajar en su
ordenación obteniendo un calendario en base al diálogo, a la
negociación y al consenso de todos los sectores afectados y
máxime teniendo en cuenta también que la patronal de las
navieras, CLIA, ha manifestado desde el minuto cero
sobradamente su voluntad de llegar a acuerdos y adaptarse a las
necesidades y a las voluntades de la sociedad y del Gobierno de
nuestro archipiélago, esto recogido en los puntos 1 y 2. 

En el punto 3 seguimos insistiendo en la necesidad de
disponer de estudios e informes técnicos, jurídicos,
medioambientales, económicos y sociales a partir de los cuales
se puedan tomar decisiones objetivas no demonizando o
poniendo en tela de juicio un sector tan importante como los
cruceros, y que se trabaje en base al consenso.

En nuestro punto 4 creemos que recuperar o establecer una
estrategia turística específica respecto del turismo de cruceros
es muy importante, con objetivos a corto, medio y largo plazo,
con acciones concretas anuales, con un calendario de las
mismas, presupuesto, y que ésta se incluya de manera clara y
diáfana en el plan anual de la AETIB de la Conselleria de
Turismo puesto que más allá de la asistencia a algunas ferias
pues lógicamente no vemos nada más específico.
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Y el quinto punto, y también importante, continuar desde el
Govern impulsando a Ports, instando a Ports para que se
desarrollen infraestructuras necesarias para que durante las
escalas, los cruceros y el resto de buques de gran eslora puedan
conectarse a la red eléctrica con el objetivo lógicamente de
evitar al máximo las emisiones contaminantes. Sabemos que
esto ya está... hay algunos proyectos iniciados, pero bueno,
creemos que esto hay que impulsarlo y crecer en esto. Y al
mismo tiempo estudiar la posibilidad de incorporar las
infraestructuras necesarias, también, para la mejora de prácticas
medioambientales, residuos y demás.

Nada más, Sra. Presidenta, muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrera. En torn de fixació de posicions
correspon ara el torn al Grup Parlamentari Ciudadanos, té la
paraula el Sr. Maxo Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Presidenta. Básicamente sobre esta
proposición no de ley nuestro grupo votará que sí. ¿Por qué?,
porque pensamos que ahora mismo no es el momento para estar
bloqueando, limitando. Tenemos un problema, tenemos un
problema de turismo, evidentemente tenemos un problema de
seguridad, pero mientras que, a nivel de seguridad y sanidad,
como ya se está haciendo en Francia, en Italia, en Reino Unido,
en Grecia, se mantengan las condiciones de control, pues en ese
momento no habría gran problema.

La limitación de..., y quiero hacer una nota, la limitación de
cruceros es un tema además muy curioso y agradezco al PP
haber prácticamente copiado pegado una iniciativa mía del año
pasado, del 24 de octubre, en la que prácticamente el párrafo 3
es idéntico a un párrafo que se aprobó de una PNL nuestra en
la que decíamos efectivamente que, antes de hacer todo esto, lo
ideal habría sido crear un estudio de carga para saber en qué
momento hay... demasiados, no hay demasiados porque es muy
sencillo decir vamos a limitar, vamos a quitar turistas,
aeropuertos, vuelos o cruceros, pero es que deberíamos de
basarnos sobre algo.
En su día yo pedí, efectivamente, que se hiciera un informe
técnico encargado por un organismo independiente, o sea
básicamente lo mismo. 

Entonces votaremos que sí, lo que para nosotros es vital y
muy importante es que se empiece la casa por los cimientos y
es saber a qué nos exponemos.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Diputades, diputats, nosaltres... gran
part de la proposició no de llei la veiem bé perquè al cap i a la

fi parla de diàleg, parla d’encarregar a un organisme
independent estudis jurídics, parla que s’ha d’elaborar i
desenvolupar una estratègia turística, també parla de
conjuntament amb l’autoritat portuària crear infraestructures
per millorar qüestions mediambientals... 

Hi not a faltar, però bé, com que la qüestió, qui durà a terme
totes aquestes coses serà el Govern i les administracions
pertinents entenc que ho tendran en compte, hi not a faltar
alguna referència a la societat civil organitzada, crec que..., no
només amb el sector privat, amb el sector del negoci, sinó
també amb el sector social, amb els que convivim i amb els que
vivim o viuen sempre a Palma, però bé, això ja qui ho hagi de
fer ja ho farà.

Ara, no seré jo qui ara es posarà a enumerar i explicar els
problemes que provoca la massificació tant de creuers a tota la
Mediterrània com de persones a les ciutats afectades per aquest
abús que es fa, perquè ho hem parlat moltes vegades i ja s’ha
enumerat moltes vegades en aquest parlament.

No podem estar d’acord que no es pot posar en dubte. Es
pot posar en dubte tot, per què no? És a dir, vostè diu: “no hem
de demonitzar ni hem de posar en dubte que...”, no, no,
perdoni, es pot posar en dubte tot. A les Illes Balears, a Palma,
igual que a la resta de ports de ciutats de la Mediterrània hi ha
societat civil organitzada que ho ha posat en dubte, hi ha
administracions que ho han posat en dubte, i això és bo. És bo
estudiar, és bo plantejar, és bo posar-ho en dubte, per què no?
És clar que sí. 

Jo no veig el perquè la gent organitzada, la gent que ho ha
estudiat i que ho estudia, les ciències socials no han de posar en
dubte aquestes coses, només faltaria! No som les Illes Balears
o Palma una societat de finals del segle XIX o principi del XX
que esperam que ens caiguin les monedes a sobre, com aquelles
societats colonitzades que esperaven que els colonitzadors
arribassin i abocassin. 

No és qüestió de posar traves, com deia el diputat de
Ciudadanos, és qüestió de posar seny, és qüestió de posar-hi
seny. Per això, nosaltres votarem a favor -si accepta votació
separada de la proposta-, votarem a favor de tots els punts
menys del primer, menys del primer perquè entenem que és
imprescindible. 

El que planteja el primer punt és l’únic que nosaltres no
podem acceptar perquè la moratòria..., per poder fer el 2, el 3,
el 4 i el 5 és imprescindible no fer el que vostès plantegen en el
primer punt. Per tant, ja li dic, votarem a favor de tots els punts
menys del primer perquè entenem que un téntol, un posar seny,
és imprescindible en aquest tema dels creuers com en molts
d’altres. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Jorge Campos.

 



446 TURISME I TREBALL / Núm. 24 / extraordinari / 9 de juliol de 2020 

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. El.., señor de MÉS, el
téntol desgraciadamente ya lo hemos hecho, obligatoriamente,
con esta desgraciada pandemia. 

Esta proposición de ley desde luego la vamos a apoyar más
que nada porque aunque se presentara antes de esta crisis está
de plena actualidad. Precisamente el sector turístico, el de
cruceros en concreto, como dice la PNL, no necesita de más
incertezas. Las incertezas eran antes, sucedían antes de esta
crisis por las políticas turismofóbicas de este gobierno que
quiere de alguna manera reducir, acabar con ese turismo que
nos da de vivir a prácticamente la totalidad de la sociedad
balear, esté organizada o no esté organizada, de la que vive casi
todo el mundo directa o indirectamente.

El sector de los cruceros es importantísimo para todos los
sectores complementarios del turismo, para los comercios, para
todo un centro de la ciudad de Palma, por ejemplo, que viven
muchísimas tiendas de la afluencia de estos turistas. Nosotros
sí que estamos de acuerdo en que se organicen adecuadamente
las llegadas de estos cruceros, pero una cosa es la organización
de la llegada de estos cruceros y otra cosa es lo que se ha
pretendido por parte de este gobierno, que es limitar, cuando no
prohibir, la llegada de ciertos buques.

En estos momentos además de crisis, nos encontramos que
si bien se proponen planes pilotos para todo tipo de viajeros
vemos que para el sector de cruceros no se prevé ningún plan
piloto, sigue la prohibición, y no sabemos realmente cuándo
van a poder llegar y de qué forma van a poder hacerlo. Los
controles sanitarios se podrían aplicar de igual modo a los
cruceros que puedan venir y no entendemos por qué nadie se
plantea esta cuestión desde el Gobierno balear, ni siquiera
desde el Gobierno de España. Ahí está CLIA, que está
insistiendo que ellos tienen los protocolos preparados y que
podrían hacer planes piloto para que los buques pudieran
llegar.

Insisto, en unos momentos en que nos enfrentamos a una
ruina económica sin precedentes, lo que menos tenemos que
hacer es poner trabas y poner impedimentos a la llegada de
turistas porque si no, lo que vamos a tener es, bueno, vamos a
tener ejemplo este verano sobre lo que sucede cuando no
vienen los turistas que tienen que venir y probablemente lo
seguiremos sufriendo el año que viene. Por eso, en algo tan
importante como los cruceros pues hay que hacer todo lo
posible para que lleguen. 

Además, el punto 3 de esta PNL hace referencia también a
que se estudie y se encargue la elaboración de todo tipo de
informes sobre cuáles son los efectos que genera el turismo de
cruceros, y yo veo que aquí se incluye a todo el mundo:
informe técnicos, jurídicos, medioambientales, económicos y
sociales. Se entiende también que los agentes sociales también
pueden participar ahí. Entonces, nos parece también adecuado
pues que esto se lleve a cabo.

Ahora, lo que pasa con esta PNL y lo que pasa con muchas
PNL es que se aprueban, pero después deben quedar en un
cajón que debe haber ahí donde están todas acumuladas,

porque el Gobierno no hace ni caso a lo que se aprueba en este
parlamento. Entonces, a lo mejor hacen avioncitos, como no
quieren que lleguen según que aviones, harán avioncitos de
papel con las PNL porque no sé realmente para qué sirven, se
aprueban muchísimas y el Gobierno sigue con su ruta.

Bueno, nosotros apoyaremos esta proposición no de ley.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Correspon el torn de paraula a El Pi
Proposta per les Illes Balears, el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, bon dia a tothom. El
Grup Parlamentari El Pi donarà suport a aquesta iniciativa. El
Pi és un partit que veu en positiu el turisme i pensa que les Illes
Balears som un país capdavanter en turisme i que hem d’estar
ben posicionats en tots els sectors i segments del turisme i, per
tant, també ho hem d’estar en el segment dels creuers.

Què passa? La nostra posició abans de la COVID, i és una
posició que crec compartida amb molta de gent, era que
evidentment les Illes Balears no podien morir d’èxit. Per tant,
tot i tenir una visió positiva del turisme, evidentment requeria
una ordenació, una planificació i una limitació perquè,
evidentment, tenim una capacitat de càrrega determinada que
no és infinita.

Aquest era el discurs abans de la COVID i per això abans
de la COVID a nosaltres ens semblava bé la moratòria, perquè
ja venien molts de creuers i hi podia haver un excés d’aquesta
capacitat de recepció de creuers i, per tant, podíem tenir un risc
de massificació i d’efectes perversos en aquest segment concret
del turisme.

Per tant, nosaltres a priori quan es va parlar de la moratòria
hi estàvem d’acord, per què?, perquè hi havia molta demanda.
Hi havia molta demanda, hi havia moltes empreses que fan
creuers que volien venir al Port de Palma, concretament al Port
de Palma sobretot perquè els altres ports tenen una activitat de
creuers molt més baixa.

Aleshores, es produïa aquesta pressió sobre la ciutat de
Palma i sobre la infraestructura amb totes les conseqüències
perquè, com sempre hem dit, evidentment el turisme té molts
d’aspectes positius, té més aspectes positius, però també té
impactes negatius. 

Aquesta era la nostra posició abans de la COVID i la
posició abans de la COVID, a part d’estar a favor de la
moratòria, era lògicament que durant la vigència d’aquesta
moratòria es fessin els estudis, s’elaborassin les opinions dels
experts, s’elaboràs la informació necessària per prendre la
decisió d’exactament quina és la capacitat de càrrega que té
concretament el Port de Palma. 

Què passa?, que ha vengut la COVID. I la COVID què ha
fet?, acabar amb la demanda. Ara no tenim un excés de
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demanda, tenim una baixada de demanda. Per tant, tenim unes
circumstàncies extraordinàries que motiven que hauríem
d’intentar anar recuperant el terreny que teníem perquè l’hem
perdut de cop. 

Per tant, en aquestes noves circumstàncies i en aquest nou
horitzó on ens movem ja no té sentit la moratòria perquè ja no
tenim aquesta pressió, ja no tenim aquesta necessitat. Per tant,
entenc que estam en un altre moment que és el moment
d’incentivar, que és el moment de donar facilitats, que és el
moment de recuperar, de reactivar. En aquest sentit crec que
evidentment la moratòria per la crisi de la COVID ha perdut
tota la seva necessitat i tota la seva justificació, que la va tenir
i a la qual nosaltres vàrem donar suport en el seu moment, per
tant, en aquest moment pensam que el que hem de fer són
senyals, símbols, discursos a favor de la recuperació de tot el
turisme i també del turisme dels creuers. 

Per això, tots els punts, 2, 3, 4 i 5 crec que no tenen cap
discussió, s’aprovaran per unanimitat pel que veig perquè
tothom hi està d’acord, l’únic punt realment conflictiu de la
iniciativa del Partit Popular és el punt primer i crec que val la
pena posicionar clarament el nostre discurs en aquest punt
primer. En aquest punt primer li votarem a favor per això,
perquè la crisi de la COVID ha impactat de manera molt forta
sobre les Illes Balears, sobre el turisme i evidentment en aquest
moment la moratòria ja ha perdut el seu sentit.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Correspondria el torn al Grup
Parlamentari Mixt, però no han comparegut, així que passam al
Grup Parlamentari Socialista, Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. Abans de res, dues precisions. Una, en
aquest moment no poden atracar creuers per una decisió del
Govern d’Espanya, a part de decisions d’altres governs de la
Unió Europea que impedeixen l’atracament de creuers als
ports. Per tant, en aquests moments, si no n’hi ha, no és per cap
voluntat del Govern de les Illes Balears, sinó per una voluntat
del Govern d’Espanya, tot i que entenc que el Govern de les
Illes Balears entenc, entenc, que comparteix aquesta decisió. 

I segona, la moratòria de creuers és a partir d’1 de gener de
2022, ni en aquest moment ni per a l’any 2021 no està prevista
cap tipus de moratòria de creuers, és a dir, per tant, si es
reactivés el sector i s’aixequés -diguéssim- la prohibició
d’amarrament de creuers en els ports espanyols, s’entén que
podrien venir creuers amb tota llibertat sempre que compleixin
els requisits de caràcter general de l’Autoritat Portuària de les
Illes Balears o de Ports IB. 

A partir d’aquí, evidentment estam d’acord que s’hi facin
les instal·lacions necessàries per a tots els bucs perquè s’hi
puguin connectar, de fet, el meu grup ha duit iniciatives en
aquest sentit; molt bé en desenvolupar estratègies turístiques,
s’estan fent en aquest moment, i ha estat anunciat, dos estudis
sobre creuers encarregats als organismes dependents, tal com

demana la mateixa proposició no de llei, i entenem que la
Universitat de les Illes Balears i la Fundació Impulsa són dues
entitats de solvència reconeguda i capacitat reconeguda per
poder fer aquests estudis. I s’estan fent.

Després, treballar l’ordenació d’arribada de creuers, s’hi
està treballant. És a dir, el Govern no ha deixat de negociar en
cap moment amb ningú, tot i la COVID-19, diguéssim, de cara
a l’ordenació futura de creuers, s’ha continuat fent feina. I, en
aquest sentit, sí que val apuntar que entenem que quan es parla
de sector, s’entén tota la societat afectada, és a dir, que no
només determinats col·lectius o entitats, sinó tota la societat
afectada que és molt més ampla que la que ha esmentat en la
seva intervenció la portaveu del Grup Popular, és a dir, si
només..., sempre negociam les coses i consensuam les coses
amb tothom que pressuposam que està a favor de la nostra
posició, evidentment, així el consens és molt fàcil. El que passa
que el problema del consens és molt més complex i s’han de
tenir en compte moltes més sensibilitats que no només la de la
regeneració econòmica, que és molt important, que és molt
important!, no la qüestionam en absolut. 

Però, ja dic, la moratòria és per a l’any 2022 i hi ha marge
encara per continuar les negociacions per veure a partir d’1 de
gener de 2022 com s’ordena l’arribada de creuers perquè,
evidentment, si votam a favor del punt 2, que s’ordeni
l’arribada de creuers, açò significa ques’ha de negociar, que hi
ha concursos, o hi ha..., i per açò és positiu frenar, i més amb
la situació que hi ha. 

Diu a l’argumentació de l’exposició de motius de la
proposició no de llei que la CLIA està disposada a col·laborar
i arribar a acords, faltaria més! O sigui, la CLIA està disposada
a consensuar i arribar a acords, faltaria més. Aquesta capacitat
regulatòria, són els poder públics, no la CLIA, i la moratòria és
un instrument per arribar a un consens equilibrat, evidentment.
Perquè, clar, diu més l’exposició de motius, diu: “Prendre les
correctes decisions quant a política turística -política, política!,
turística- es fa necessària informació exhaustiva, objectiva i
actualitzada.” És cert, per açò es fan els informes, per açò es
treballa, estudia. Ara, açò sí: “defugint així de decisions
fonamentades en la ideologia”. La política turística ha de
defugir la ideologia. No, senyora, no ha de defugir la ideologia,
vull dir, tota decisió política, i la política turística -com vostè
mateixa diu- és política, evidentment, respon a principis
ideològics dels governs que representen persones que els han
votats. Evidentment, cadascú a partir de la seva ideologia fa la
política econòmica, turística, social, esportiva, de salut, de
cultura, la política que vulgui a partir dels principis ideològics,
perquè els principis liberals són principis ideològics i els
principis socialdemòcrates són principis ideològics, i vostè fa
una PNL totalment ideològica i nosaltres, evidentment, el
Govern actua amb criteris evidentment ideològics. I a partir de
criteris ideològics, és cert que és necessari com ho defensam i
per açò ho votarem a favor cercar el consens, el màxim consens
possible per ordenar, regular l’arribada de creuers a les nostres
illes i en especial on tenim més conflicte que és a la ciutat de
Palma o en el Port de Palma. 

A partir d’aquí, per tant, ja li dic, si ens permet votació
separada, votaríem a favor dels punts 2, 3, 4 i 5, bé perquè
s’estan fent, bé perquè entenem que són raonables. El punt 1 li
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votarem en contra per tres raons: una, perquè és a futur, és al
2022 i encara hi ha marge de negociació; segona, perquè,
evidentment..., i segona -i així celebraré que he reduït el temps-
, segona, perquè evidentment és un instrument de negociació
que té el Govern també, la capacitat aquesta d’establir una
moratòria.

És a dir, per tant, cada... Sí, Sra. Cabrera, vostè..., ara a
ningú no li estranyarà però evidentment si es trobés de
planejament municipal...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. Diputat...

EL SR. BORRÀS I BARBER: 

... no existissin, evidentment, seria molt difícil que la gent
acceptés regular i ordenar el funcionament de...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. Diputat, ha d’acabar.

EL SR. BORRÀS I BARBER: 

Gràcies, presidenta, he acabat.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Té la paraula per contradiccions, per part del grup
proposant, la Sra. Salomé Cabrera. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, en cuanto al señor de
MÉS, le diré que nosotros para nada hemos dejado a parte a la
sociedad civil..., cuando digo sectores afectados son todos los
sectores afectados: las entidades, las patronales, tal. 

De hecho, nosotros, en nuestra PNL a la que hace mención
el Sr. Maxo Benalal, proponíamos un punto que era: “Creació
d’una mesa de feina específica per al turisme de creuers on
estiguin representats tots els actors, tant del sector públic com
del sector privat, així com les entitats vinculades i en la qual
es puguin consensuar i proposar les millors solucions per a les
administracions competents”, y ustedes votaron en contra. Lo
digo porque hay que tener memoria. Entonces, en esto no nos
pueden decir que no lo tengamos en cuenta. 

Después, con el tema de poner en duda... La realidad es que
no hay informes todavía, a día de hoy, ahora nos ha dicho el Sr.
Borràs que están haciendo dos, bueno, gracias por la
información porque lo llevo pidiendo ya semanas y semanas y
semanas... Bueno, hay dos en marcha, muy bien. También le
digo que el Sr. Neguruela dijo en la comparecencia de las
preguntas que no tenía prisa porque como la expectativa de los
cruceros era cero en los próximos meses -lo cual es muy
lamentable-, pues que no tenía prisa para elaborar estos tipos de
informes y que ya no había la presión que se producía
anteriormente a la pandemia, lo cual me parece bastante
escandaloso, estas valoraciones: pero bueno, lo que le quiero

decir es que nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de
tener información objetiva para tomar las decisiones objetivas.
Y si la información que sale en la prensa o sale en los medios,
porque es la que se le hace llegar, genera dudas o genera
confusión a la sociedad, el Govern tiene que salir y aclarar esa
información, es su obligación. Si realmente no es el causante de
esa contaminación, el Govern es responsable de decir, mire
usted, esto no es así o esto es asá. Porque si lo que estuviera
contaminado fuera el agua ustedes saldrían a decir: “No, el
agua está bien”, el agua de beber, por ejemplo, o cualquier otra
cosa. Por esto, yo creo que el Govern aquí está haciendo un
poquito caso omiso respecto de su responsabilidad moral de
aclarar esta situación. 

Después, respecto del Sr. Borràs también, referente al tema
de la prohibición, sí que sabemos que hay una prohibición, pero
-vuelvo a insistir- al Sr. Negueruela y a la Sra. Armengol no les
dolieron prendas con las fronteras cerradas y todo esto, a nivel
internacional, movilizar el plan piloto para abrir las fronteras de
manera extraordinaria y traer aquí gente de Alemania a
Mallorca, ¿vale? Por eso yo creo que tenemos que hacer cosas
similares, no podemos coger un argumentario cuando nos
interesa y otro cuando no nos interesa. 

¿Cuánto me queda? ¿Mucho?

Por tanto, nosotros lo que pedimos es que haya el impulso
por parte del Govern, que se vean las ganas o no -si realmente
no tienen ganas que lo digan-, de incentivar este tipo de turismo
porque es bueno para Baleares, siempre y cuando se cumplan
todas las normativas de seguridad, de ordenación de la llegada
y todo lo que haya que hacer. Pero lo que no podemos hacer es
mirar para otro lado y taparnos los ojos y decir “bueno,
aprovechamos que ahora no vienen, para no decir que vengan”,
claro, esto, la verdad es que es bastante lamentable.

Y la moratoria -insisto-, el Sr. Negueruela decía que la
moratoria, bueno, que no la iban a tocar porque como -insisto-
no tenían previsión de llegadas de cruceros, esa presión para
decidir qué iban a hacer con los cruceros ya no se producía, y
creo que esto también es bastante inaceptable. 

En cualquier caso, creo que esta PNL es asumible, de
hecho, agradezco el voto favorable de los grupos que así se han
manifestado, creo que es un avance importante que, después de
haber presentado estos puntos parecidos en ocasiones
anteriores, se hubieran votado en contra, y ahora se ha tenido
a bien repensar la votació y considerar que es en positivo.

Y le diré al Sr. Maxo Benalal, para terminar, siento
desmentirle, pero se ha equivocado. Mire, la PNL que presentó
el Partido Popular, de 24 de julio, RGE núm. 3623/19, de 26 de
julio del 19, a las 13:50 horas, en su punto 3 ponía,
exactamente, lo que le voy a decir: “Encargar la elaboración de
un informe técnico elaborado por un organismo independiente
on es plantegen els efectes positius i, si escau, negatius, que
genera el turisme de creuers a les Illes Balears i es proposin
les mesures adients”, etc. 

En cualquier caso, estamos de acuerdo en lo que vamos a
votar, ¿no?, pues yo creo que ese es el tema. Muchísimas
gracias. 
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LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Diputada. Idò finalitzat el debat, si els sembla
faríem la votació..., no sé si accepta votació separada el grup
proposant?, entenc que sí, gràcies. Llavors faríem la votació
primer del punt 1 i després de la resta de punts fins al 5,
d’acord?

Punt 1.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 6, 6.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions? Cap ni una.

En contra?

EL SR. SECRETARI:

6 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò tenim empat. Tornam repetir.

Vots a favor per favor?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor.

Abstencions? Cap ni una.

En contra?

EL SR. SECRETARI:

6 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera i darrera votació.

A favor? 

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions? 

En contra?

EL SR. SECRETARI:

6 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Punt que anirà a plenari.

Passam idò a la votació de la resta de punts, 2, 3, 4 i 5...

(Remor de veus)

Sí, Sr. Joan Mas, que anava a dir la frase, però no m’ha
deixat acabar.

Entenc que en aquests punts hi ha unanimitat, no és cert?

Idò s’aprovarien per unanimitat. Moltes gràcies.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5182/20, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a desenvolupament d’un Pla
d’internacionalització a les Illes Balears. 

Passam idò al debat i votació de la proposició no de llei
RGE núm. 5182/20, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
desenvolupament d’un Pla d’internacionalització a les Illes
Balears. Per part del Grup Socialista té la paraula la Sra. Pilar
Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, la possibilitat
d’internacionalitzar-se per a les empreses, els implica una
oportunitat per créixer, una millora de la seva competitivitat i
una compensa del descens de la demanda interior. Per això
moltes empreses de les Illes Balears han vist en la
internacionalització una oportunitat per ser més competitives,
així ho demostren les dades de l’ICEX, que indiquen un
increment del 43,22% del volum de les exportacions des de
2015 a 2018, així com un augment del 30% del número
d’empreses que exporten a les Illes Balears. 

També, segons les dades de l’ICEX, les Illes Balears estan
dins les deu primeres províncies en major creixement del
nombre d’exportacions en el període 2018-2019. La tendència
de gener a abril de 2020 anava en una línia també ascendent,
encara que és massa prest per dir la tendència que ha seguit
després de la crisi de la COVID. Per tant, s’haurà de seguir o
veure l’evolució d’aquestes exportacions. 

Per tant, els mercats internacionals s’han convertit en una
oportunitat per a les PIME de les nostres illes per poder créixer
a l’exterior i poder millorar la seva competitivitat. El Govern
de les Illes Balears el 2015 va impulsar ja ajudes i
assessorament a les empreses amb interès d’internacionalització
i es va treballar conjuntament amb l’ICEX, cambres de comerç
i l’IDI, i aquí vull destacar la bona feina i la professionalitat
dels treballadors d’aquests tres organismes i que aquesta feina
iniciada el 2015 té continuïtat ara des del Govern de les Illes
Balears.
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Per tant, la proposició no de llei que presentam va en la
línia continuista que es va iniciar el 2015 i proposam en el punt
primer que el Govern de les Illes Balears posi en marxa un
comitè tècnic de promoció exterior encarregat de redactar el
Pla d’internacionalització amb la menor brevetat possible.
Aquest comitè tècnic estaria format per treballadors i
treballadores, per professionals de les cambres de comerç de
les diferents Illes Balears, de l’ICEX i de l’IDI, perquè
consideram que els professionals d’aquestes institucions, com
ja he comentat, tenen l’experiència i la professionalitat suficient
per poder desenvolupar aquest pla d’internacionalització.

El segon punt demana que es tornin publicar les
convocatòries d’ajudes de la internacionalització de les
empreses per a 2020, convocatòries que s’havien tret
destinades a la iniciació de la internacionalització, la
consolidació i la internacionalització d’empreses agrupades
sectorialment. Per tant, consideram que s’haurien de tornar
treure aquestes convocatòries, ja que també hi va haver molta
acceptació per part de les empreses, dels sectors empresarials
de les Illes Balears, que es varen adherir a aquestes
convocatòries. Es va començar el 2016 la convocatòria i el
2017 hi va haver una evolució ascendent a les sol·licituds any
rera any. Per tant, creim que és molt positiu donar una ajuda i
un impuls a aquestes empreses que es vulguin
internacionalitzar.

També en el punt tercer demanam ampliar la convocatòria,
en la mesura de les possibilitats, a autònoms, empreses
emergents i també a emprenedors, per donar-los també ja des
de l’inici un impuls a la possibilitat de créixer a l’exterior.

I el quart punt, és promoure la realització de plans
d’internacionalització a les empreses de les Illes Balears, així
com la realització dels programes Xpande i Cetnetx. I aquí em
deixaran fer un incís, que bé, vàrem cometre una errada en la
redacció i Cetnext du una te final. Per tant, demanaria als
Serveis Jurídics si ho poden modificar, simplement ara una
petita modificació.

Per tant, ja que m’agradaria comptar amb el suport de tots
els grups parlamentaris perquè consideram que aquesta
iniciativa va encaminada a impulsar i a donar unes ajudes i un
assessorament a les empreses de les Illes Balears a l’hora de
sortir a l’exterior, ja que veim que és una oportunitat per
créixer i, com ja he dit, per ser més competitives les nostres
empreses.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. S’ha ajustat perfectíssimament al
temps. Pel Grup MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Joan
Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, en aquesta proposició no de llei hi
ha unes quantes paraules que són claus: “internacionalització”
n’és una, “competitivitat” i “PIME”. Jo crec que aquestes tres
paraules podrien definir o resumir la proposta.

En el teixit productiu de les Illes Balears, sobretot entre les
PIME ja fa molts d’anys que es fa feina per poder fer la passa,
per poder tirar endavant aquesta internacionalització del
producte i de les empreses tan desitjades. Tenim empreses de
tota mena que són competitives en molts d’aspectes i que poden
competir a qualsevol mercat del món. I s’han fet plans
d’internacionalització i s’ha fet feina en aquest sentit des de
l’administració. I també tenim l’eina adequada en el Govern de
les Illes Balears, que és l’IDI, que és una empresa amb molts
bons professionals que poden donar aquest plus, poden fer i
poden tirar endavant aquest pla d’internacionalització, com
deia.

Per tant, tenim les eines, tenim les empreses, tenim el
producte, tenim molts de valors en aquests moments, per tant
facem la passa, tirem endavant això i donem aquest vot de
confiança i més ara així com estan les coses, que es mereix el
sector empresarial, el teixit productiu, els bons professionals i
els bons productes que hi ha a les Illes Balears. I jo crec que hi
ha sectors tradicionals, hi ha sectors emergents, tots ells tenen
empreses que s’hi han dedicat i que s’hi dediquen; per tant,
veig que és una proposició no de llei que ha de tirar endavant,
supòs que amb el suport de la majoria.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula ara, en el torn de fixació de posicions, la Sra. Salomé
Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, presidenta. Miren, nosotros hacemos una
valoración positiva a esta iniciativa, porque entendemos que lo
que pretenden es impulsar la internacionalización, la
exportación y acercarlo además a los autónomos y pequeñas
empresas y hemos de decir que en los tiempos que estamos
viviendo, se hacen más necesarias que nunca estas políticas y
aprovechar todas las oportunidades posibles.

También vemos que va en coherencia con las declaraciones
que hizo el conseller en su momento, al inicio de legislatura,
respecto de que la internacionalización era uno de los ejes
estratégicos para la diversificación y el fortalecimiento de
nuestra industria y productores. También estamos de acuerdo. 

Y la realidad es que también hay que tener presente que las
industrias en Baleares hacen un esfuerzo muy grande para
poder competir y mantener viva su actividad y que si ya era
complicado por el efecto de la globalización, los sobrecostes de
la insularidad, que quiero recordar que estamos todavía a la
espera de conseguir el REB desde hace un año que ustedes
anunciaron a bombo y platillo, muy importante para lo que
estamos hoy tratando, creo que esto lo tendrían que tener en
consideración, pues ahora se hace lógicamente mucho más
difícil por los efectos del cierre que hemos sufrido por el estado
de alarma y la merma de demanda.

El modelo económico de Baleares que ustedes pretenden
impulsar o están impulsando consideramos que no está dando
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los resultados que debería, que la diversificación de la que se
ha hablado durante estos últimos cinco años no se ha tirado
adelante y que, por tanto, en alguna cosa tendrán que hacer una
reflexión y cambiar el sistema para lograr esos objetivos si es
que realmente lo quieren conseguir.

En cualquier caso decir que es bueno que hagan propuestas
donde se impone llevar a cabo esas acciones más que nada
porque ya hay antecedentes donde estas ayudas se han visto
mermadas, con lo cual creo que es importante tenerlo en
consideración.

En cualquier caso nosotros haremos un voto favorable al
primer punto, lo que pasa es que entendemos que esa mesa de
internacionalización que ya está constituida desde el 26 de
febrero si no me equivoco ya tenía como misión elaborar el
Plan de internacionalización de Baleares, crear un comité de
promoción exterior y varios grupos de trabajo que concretaran
las líneas estratégicas, el calendario de actividades, el
seguimiento y la evaluación del plan cuando esté en
funcionamiento con lo cual entiendo que la mesa es la que tenía
el encargo ya desde el principio de hacer todas estas cosas.
Ustedes lo traen ahora a aprobación aquí, a que nosotros, el
Parlamento le dé un mandato, que no le veo mucho la punta,
pero vamos, insisto, votaremos a favor.

El punto 2, respecto de las convocatorias, pues lógicamente
también votaremos a favor. Vemos que es importante, pero
bueno, también vemos que esto es un tema de procedimiento,
un tema de funcionamiento ordinario de la conselleria, pero
insisto, votaremos a favor.

El punto 3, ampliar las convocatorias para las ayudas de
autónomos y empresas, esto sí que creemos que es muy
importante, también insisto en las situaciones que vivimos,
pues, cualquier iniciativa que impulse y que nos ayude a salir
de la situación lógicamente no podemos decir que no.

Y el cuarto punto, también. Insisto que votaremos que sí,
pero insisto en el carácter ordinario de las labores que hoy nos
traen y nos proponen para aprobación. En cualquier caso pues
bienvenidas sean.

Gracias, adiós.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrera. Correspon ara el torn al Grup
Parlamentari Ciudadanos, Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. El Grup Parlamentari Ciutadans, en una
clara vocació europeista, votarà a favor de tots aquests punts
d’aquesta PNL presentada pels grups que donen suport al
Govern per desenvolupar el Pla d’internacionalització de les
Illes Balears.

Dit això, considerem que aquesta PNL, com ja ha comentat
també la portaveu del Grup Parlamentari Popular, la trobem
molt fluixa, o sigui només parla de coses absolutament evidents
que fins i tot trobo que és... estrany que els mateixos partits que

donen suport al Govern facin aquesta PNL on diuen que el
Govern de les Illes Balears publiqui ajudes, convocatòries a la
internacionalització de les empreses de les Illes Balears, idò
facin-ho, no importa que vostès mateixos diguin que ho han de
fer, si són vostès mateixos els que estan governant tirin
endavant aquestes ajudes i aquestes convocatòries, no importa
fer una PNL per a això.

És veritat que el 26 de febrer es va constituir la Mesa
d’internacionalització, que no ha anat a més. Tinc entès que hi
havia una altra reunió convocada per al dia 13 que es va
desconvocar i de moment encara l’únic que ha fet ha estat
constituir-se i no ha donat més de si.

Ens preocupa que aquest tipus d’ens, de meses no generin
despeses en tema de posar gerents, administratius... que
realment considerem que ara avui en dia amb la crisi que tenim
són perfectament evitables perquè realment aquesta mesa
d’internacionalització està formada per cambres de comerç,
agrupacions... que ja tenen la seva infraestructura, en tot cas
seria millor reforçar els clústers que realment necessiten ajudes
en aquesta situació en què es troben actualment.

Dit això, cap on hauríem d’anar o cap on hauria d’anar tot
el que són ajudes a internacionalització, primer, fins a l’any
2019, o sigui fins a l’any passat érem l’única comunitat
autònoma de tot Espanya i segurament de les poques de tot
Europa que no tenien un digital innovation hub, estàvem enrere
en qualsevol tipus de digitalització en l’àmbit europeu. No
podíem accedir a determinades ajudes de FEDER, de
convocatòria FEDER perquè no teníem aquest hub.

No tenim centres d’open data, no podem participar
hackatons internacionals perquè no tenim la tecnologia
necessària. No podem exportar l’increïble coneixement turístic
i de software turístic que tenim perquè no tenim les estructures
ni a la Universitat ni al Govern necessàries per poder estendre
el nostre know how. 

Per tant, demanam que realment el Govern s’impliqui i entri
dintre de la digital innovation hub, que ara encara no hi ha
entrat, sí que hi han entrat cooperatives alimentàries i
determinades agrupacions i organitzacions, que hi entri el
Govern però que no hi entri per la conselleria perquè tenim un
desgavell de conselleries destinades a innovació que és bastant
problemàtic, afecta tres conselleries, la Conselleria de Model
Econòmic amb el Sr. Negueruela, Innovació amb el Sr.
Yllanes, la Fundación BIT per una altra banda també per part
d’Educació. Hi ha tres conselleries implicades i quatre
direccions generals. Això fa molt difícil que des del Govern es
pugui fer un pla d’internacionalització coherent.

He de dir també -i destacar- l’enorme feina que han fet fins
ara, no des de 2015, des de fa moltíssims anys perquè jo
recordo que vaig crear una empresa fa més de deu anys i ja
existia d’ICEX i la Cambra de Comerç ja feia plans
d’internacionalització que han estat molt favorables per a totes
les empreses que s’anaven creant a les Illes Balears.

Per finalitzar, ja ha comentat la portaveu del Partit
Socialista que hi havia una incorrecció a un dels punts, ICEX
NEX, és veritat, però hi ha una altra incorrecció que a mi
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encara em sorprèn més que és XPANDE. XPANDE és un
programa de les cambres de comerç que s’escriu sense “e”,
XPANDE, i que té una dotació de 9.000 euros per a les
empreses que es vegin beneficiades principalment pimes, també
com ICEX NEX que té unes dotacions de fins a 15.000 euros
per a empreses que puguin entrar als seus programes. 

Han entrat diverses empreses de les Illes Balears a aquests
programes, també programes que venien..., empreses que
venien també de programes de la Cambra de Comerç com el
turisme share on hi havia quinze empreses que han anat
desenvolupant d’una manera molt favorable i molt òptima la
seva millora en internacionalització.

Comentar també, ja que estem fent retocs de...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, hauria d’anar acabant.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

...un altre tema... ja he acabat, o sigui, quan diem que el 66% de
les exportacions són embarcacions aeronau i vehicles de motor
suposo que això es refereix a Espanya, no a les Illes Balears
perquè aquí no construïm cotxes de moment.

Ja estem, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Correspon el torn al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Cogiendo la palabra del
portavoz del Grupo Ciudadanos hablando de retoques yo
hubiera hecho un retoque más definitivo, es retirar esta PNL
por varios motivos: primero porque a mí me hace mucha gracia
que el Partido Socialista, Podemos y MÉS presenten PNL para
que el Gobierno lleve a cabo actuaciones, y son ellos mismos.
Eso para empezar. Y segundo porque esta PNL se presentó el
13 de marzo que es justo..., 13, 14 de marzo cuando se decretó
el estado de alarma, que lo llevemos aquí ahora y que se hable
de ayudas a las pequeñas y medianas empresas hablando de
internacionalización pues, hombre, creo que las pequeñas y
medianas empresas hubieran agradecido mucho que este
gobierno no las hubiera dejado abandonadas, que es lo que ha
hecho.

Y en vez de dedicar el esfuerzo de toda la administración a
anunciar a bombo y platillo ayudas que no han llegado, a no
hacer ninguna reestructuración de la administración pública,
porque decía el portavoz de Ciudadanos que es un desgavell,
sí que és un desgavell, sí, sí, por eso yo les animo a que cuando
nosotros propongamos aquí la reducción de la administración
pública que es superflua también se animen a votar a favor
porque es un desgavell pero en todas partes y la administración
en Baleares es una auténtica locura. No hay ... uno no sabe ni
por dónde... no se sabe ni por dónde hay que ir.

El tema está en que si hablamos de internacionalización de
pequeñas y medianas empresas en estas fechas, las pequeñas y
medianas empresas, las que queden porque ya están cerrando
muchas, lo van a pasar muy mal. Entonces, es una lástima que
estos partidos que presentan esta PNL, que son los partidos del
Gobierno balear, no hayan hecho ese esfuerzo para mantener el
tejido productivo y empresarial, que era lo que había que hacer,
y dejarse de crear comités, comisiones, planes y demás, sino
establecer ayudas directas a las pequeñas y medianas empresas,
a los autónomos que han tenido que cerrar, y que es lo que no
han hecho. Y aquí vienen presentando PNL pues supongo que
para representar que ustedes están muy preocupados por las
pymes, las mismas que han dejado abandonadas durante esta
crisis.

Si hablamos de internacionalización, en vez de crear
comités en cada sitio y atomizar el tema, oigan, si hablamos del
ICEX y de la internacionalización, ya existen comités a nivel
nacional y si hablamos de que las empresas tengan salida
internacional, la tienen con mucha mayor fuerza si se hace a
nivel nacional que no atomizando en cada comunidad
autónoma. Está muy bien que cada comunidad autónoma
establezca líneas de ayuda, pero, hombre, yo creo que si nos
coordinamos a nivel nacional la potencia que podemos tener
como nación en este aspecto pues también es muy importante
y muy beneficioso para las pequeñas y medianas empresas. Se
hace así en la mayoría de países, por cierto. 

Nosotros evidentemente si hablamos de ampliar
convocatorias de ayudas a autónomos y a empresas, como dice
la PNL pues, claro, sí, votaremos a favor, pero lo que es
absolutamente incongruente es que lo presenten ustedes y que
después se refieran a las mismas pymes a las que ustedes -
insisto- no han ayudado. Ustedes, Partido Socialista, Podemos,
MÉS, no han dedicado todo el trabajo que había que hacer
desde la administración para mantener ese importantísimo
tejido productivo y empresarial. Así que yo les animo que en
otra ocasión presenten una PNL para realmente establecer un
mandato al Gobierno balear a que se ponga las pilas y ayude a
quien realmente lo necesite de forma efectiva y eficiente y no
siguiendo gastando en comités, mesas, planes, consellerias,
direcciones generales, empresas públicas y demás que ustedes
ahí sí que no han hecho absolutamente nada, ni un recorte.

Muchas gracias. Buenos días.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Correspon el torn al Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears, el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, presidenta, només molt breument per
anunciar el vot favorable del Grup Parlamentari El Pi a aquesta
iniciativa. És evident, i basta sentir les aportacions que han fet
els diversos portaveus que m’han precedit en l’ús de la paraula,
que tothom veu amb bons ulls i tothom considera que és una
aposta de les polítiques públiques la internacionalització de
l’economia de les Illes Balears i de les seves empreses. 
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Ara bé, també he de coincidir amb aquests portaveus,
almanco amb els de l’oposició, diguem-ho així, que
efectivament aquesta proposició no de llei no deixa de tenir un
aroma, un cert to de crítica al Govern en definitiva, perquè al
final el que diu és que el Govern no fa el que havia de fer
perquè, clar, aquest comitè tècnic ja hauria d’estar en marxa.
Que s’hagi d’instar per part dels partits que donen suport al
Govern que el Govern faci una cosa que ja hauria d’haver fet,
no que faci una cosa nova, que a mi em pareix bé que els grups
parlamentaris que donen suport al Govern demanin que es faci
una cosa nova per part del Govern, em pareix que lògicament
entra dins les regles parlamentàries més estrictes; ara bé, quan
els partits que donen suport al Govern l’insten a fer una cosa
que ja hauria d’haver fet, el que fan és estirant-li les orelles, li
estan dient vostè no compleix el que tenia el deure de fer. 

Per tant, tot i compartir en aquest sentit la crítica implícita
que té aquesta proposició no de llei, nosaltres evidentment li
donarem suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Correspondria el torn al Grup
Parlamentari Mixt, però no ha comparegut. Té la paraula per
contradiccions per part dels grups proposants la Sra. Pilar
Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc dir que aquests
grups parlamentaris amb representació que donen suport al
Govern tenim tant de dret com vostès, com la dreta, de
presentar qualsevol iniciativa i més si consideram que és bona
per a les empreses de les Illes Balears. No són només vostès
que ajuden o es pensen ajudar -es pensen, perquè una cosa és
ajudar activament i l’altra voler ajudar- les petites i mitjanes
empreses de les Illes Balears. 

Per tant, crec que aquesta iniciativa es va presentar el 13,
com ja han comentat alguns dels portaveus, el 13 de març,
abans de l’estat d’alarma i es va presentar perquè consideram
que s’ha d’impulsar o s’ha de continuar impulsant la
internacionalització de les nostres empreses perquè, com ja he
comentat, les ajuda a ser més competitives i a sobreviure, i no
només a sobreviure de la demanda interna.

Per tant, el model econòmic de la diversificació pel qual
s’aposta des del Govern de les Illes Balears creim que és
positiu, no es fa d’un dia per l’altre, es fa passa a passa, i crec
que aquesta és una de les línies per fomentar la diversificació
i ajudar les petites i mitjanes empreses industrials de les nostres
illes. 

En relació amb els comentaris, que vostès veuen tants de
problemes o a la redacció, haguessin presentat esmenes per
modificar la redacció, pot ser que hi hagi qualque errada,
consideram que tampoc no n’hi ha tantes, és veritat que es
varen presentar, crec que la Sra. Cabrera diu que els serveis
tècnics de l’administració pot ser que no hagin tengut temps de
posar en marxa aquests punts que nosaltres proposam, pot ser

és veritat, arran de la crisi de la COVID, però també dir-los que
vostès segurament presentarien una iniciativa d’aquest tipus
exigint immediatament la posada en marxa dels diferents punts
que nosaltres presentam, però nosaltres ho proposam i pareix
que ja s’excusen, perquè nosaltres ho proposam, s’excusen amb
els serveis administratius i jurídics del Govern de les Illes
Balears que no ho han pogut posar en marxa. Pot ser sigui
veritat, però nosaltres vàrem proposar dia 13 de març perquè
consideràvem que era necessari impulsar aquestes iniciatives. 

Referent al portaveu de Ciutadans, diu vostè que considera
fluixa aquesta iniciativa, té tot el dret de considerar-la fluixa, li
demanaria que hagués presentat o m’hagués agradat que hagués
presentat qualque esmena referent al tema d’innovació que
vostè ha comentat, però també dir-li que el Govern de les Illes
Balears ha treballat i està treballant en la innovació tecnològica
per a les empreses a través de la Direcció General d’Innovació
Tecnològica, treballa i s’està posant en marxa tot el tema
d’open data i també s’exporta el coneixement de la innovació,
al qual vostè ha fet referència. No sols s’exporta a l’exterior,
que és així, sinó que també es reconeix i s’han donat premis
nacionals, tant per part del Govern de l’Estat com pels bancs...,
qualque banc nacional i de reconegut prestigi internacional a
entitat financera ... quan dic banc vull dir entitat financera ...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... petites i mitjanes empreses de les Illes Balears. 

Per tant, no digui que no es fa res perquè s’està reconeixent
i es fa molta feina en aquestes línies. 

Al portaveu de VOX només comentar-li que aquest govern
sí que ha donat ajudes i ajuda a les petites i mitjanes empreses
i als autònoms, els ha ajudat aportant arran de la crisi de la
COVID 330 milions d’euros, entre l’Estat i el Govern, amb
liquiditat i amb ajudes directes, ajudes directes. És veritat que
possiblement no hagin pogut fer front a tot, no hagin pogut
solucionar amb aquestes ajudes la situació difícil que estan
passant perquè la demanda ha disminuït o s’ha acabat. És a dir,
hi ha sectors que no han tengut demanda durant aquests tres
mesos en els quals hem estat amb la crisi de la COVID.

Respecte d’El Pi, bé, em sap greu que consideri que també
això és com una proposició no de llei perquè tenc molt de
respecte al Sr. Melià i em sap greu que digui que això és com
si criticàssim el Govern. No criticam, no traiem la cartilla..., no
traiem la cartilla al Govern de cap manera, simplement
consideram que a un moment donat el març, quan es va
presentar aquesta proposició no de llei, crèiem que era el
moment, com que no s’havien tret, no s’havien posat en marxa
aquests punts, que era el moment.

Vull dir també, que m’ho he deixat, segurament m’hauré
deixat molts de punts que s’han comentat, que les meses dels
comitès tècnics i tots els òrgans relacionats amb la
internacionalització no impliquen cap cost per a
l’administració, Sr. Ribas, cap ni un...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
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... les meses -no, ni de moment ni mai-, les meses mai no han
tengut cap cost des del moment, mentre nosaltres hem governat
mai no han tengut cap cost per a l’administració perquè formen
part...

LA SRA. PRESIDENTA.

Sra. Diputada...

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

... -ja acab, Sra. Presidenta-, aquestes meses i aquests comitès
formen part els mateixos membres de les institucions de les
quals formen part i els membres del mateix govern. Per tant, no
hi ha ni cap gerent, ni cap institució ni cap membre que cobri
per assistir a aquests òrgans. 

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, agrair el suport a aquesta
proposició no de llei, a pesar de tot, de tots els partits polítics.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES.

Sí, gràcies, presidenta, seré molt breu. Sr. Campos, ens
acaba de demanar que retirem la PNL i quan jo aquí baix d’una
forma molt respectuosa, cosa que vostè no ha fet, li vaig
demanar que retiràs una PNL a una comissió, es va fer l’ofès,
l’ofès d’una manera excepcional i em va dir que era
irrespectuós amb la seva feina. Nosaltres no pensam que sigui
irrespectuós amb la nostra feina, pensam que fa la seva labor
parlamentària i un argument pot ser perfectament aquest, però
no empri arguments que no vol que emprin amb vostè, perquè
vostè sí, va fer això aquí baix. Jo d’una forma molt respectuosa
li vaig demanar que retiràs la proposta, i vostè es va fer l’ofès
d’una forma extraordinària. 

I una altra cosa, vostè ha dit una altra vegada una altra cosa
que no és certa, ha dit que el Govern no havia tret ajudes per a
autònoms quan el Govern ha tret ajudes per a autònoms. A més,
les ha tret, entenem nosaltres, de la millor manera possible,
vinculades al retorn a l’activitat i al retorn al treball i, a més, ho
ha fet en col·laboració amb consells i ajuntaments. Així, d’una
manera localitzada, cada ajuntament tendrà aquesta ajuda als
seus autònoms. 

Per tant, Sr. Campos, sigui respectuós, deixi’m parlar i
deixi’m que li expliqui allò que no li han explicat els seus
regidors, els pocs que té, als pobles de Mallorca, que és que els
ajuntaments, col·laborant amb el Govern i col·laborant amb el
consell, donen aquestes ajudes als autònoms i sí, hi ha una
ajuda per a autònoms. Per tant, vostè no ha dit tota la veritat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdonin, senyors diputats, només pot parlar qui té ús de la
paraula. 

Gràcies.

EL SR. MAS I TUGORES:

Res més. Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies. Idò, passam a la votació de la proposició. Entenc
que la podem votar completa? Sí? D'acord, idò. És per
unanimitat? D'acord, idò. 

Moltíssimes gràcies per la feina. Queda aprovada aquesta
proposició no de llei. Els desig que tenguin un bon dia.
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