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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia senyores i senyors diputats. Començam la sessió

d’avui i,  en primer lloc, per favor, els demanaria si hi ha

substitucions.

Sra. Tur, substitueix?

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, bon dia, substitueix la Sra. Patrícia Font. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur.

I. Compareixença RGE núm. 15953/20, del  conseller de

Model Econòmic, Turisme i Treball, sol·licitada pel Grup

Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, acordada a

la sessió de la Comissió de Turisme i  Treball del dia 4 de

fe brer del 2021, per tal d’informar sobre la notícia de  l a

imminent presentació d’un ERO per part de l’empresa

mallorquina Majorica. 

Passem ja al primer punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a

compareixença del conseller de Model Econòmic, Turisme i

Treball, el Sr. Iago Negueruela i Vázquez, sol·licitada pel Grup

Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, mitjançant

escrit RGE núm. 15953/20, i aprovada en la sessió de la comissió

de dia 4 de febrer del 2021, per tal d’informar sobre la notícia de

la imminent presentació d’un ERO per part de l’empresa

mallorquina Majorica.

El desenvolupament de la sessió s’ajustarà a les regles

establertes a l’article 192.3.a) del Reglament del Parlament, és a

dir, una exposició oral del conseller, p er un temps màxim de

trenta minuts; a continuació es demanarà als diferents grups si

volen fer una suspensió de la sessió p er un temps màxim de

quaranta-cinc minuts; seguidament intervendran els diferents

grups parlamentaris ,  d’acord amb la seva importància numèrica,

començant pel de major nombre de membres i finalitzant pel

Grup Mixt. El grup a què pertany la presidència del Govern

intervendrà en darrer lloc.

Els grups parlamentaris podran formular preguntes o

observacions durant un període màxim de quinze minut s .

Aquest temps podrà utilitzar-se en una o dues intervencions.

Per tal de dur a terme el diàleg interactiu a cada una d’aquestes

intervencions, el diputat o diputada podrà sol·licit ar la resposta

del membre del Govern a mesura que li vagi plantejant les

preguntes i/o observacions , sense que en cap cas no s’admetin

interrupcions a la persona que es trobi en l’ús de la paraula.

Assisteix el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball,

el Sr. Iago Negueruela i Vázquez, acompanyat de la Sra. Virgina

Abraham Orta, directora general de Treball.

T é la paraula ja el Sr. Conseller, per tal de fer l’exposició oral

per un temps màxim de trenta minuts.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I

TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gràcies, presidenta. Avui comparesc aquí per p arlar de la

situació de l’empresa Majorica, crec que una empresa molt

important, amb més de 130 anys d’història a la nostra illa, amb

moltes històries de vida de moltes famílies, treballadors i

treballadores relacionats amb l’empresa Majorica, per tant

d’una importància per al nostre teixit industrial i productiu.

Asseny alar que és  una empresa que ja va t enir

l’acompanyament del Govern fa anys, precisament a l’anterior

legislatura del pacte els anys 2008, 2009 i 2010, amb una relació

amb els administradors en aquell cas, per precisament fer des

de l’administració préstecs reintegrables i tot un procés

d’acompanyament que es va fer en aquell moment. 

Aquest  últim any crec que la situació és coneguda per tots,

avui no m’estendré molt, perquè és una empresa que es trobà

ara mateix en un procés judicialitzat i, per tant, un procés en què

precisament aquesta setmana serà l’administrador concursal

l’encarregat de fer un informe, perquè després decideixi el jutge

del concursal i, per tant, una situació on tots jo crec que hem de

ser en aquests moments prudents amb la s ituació que viu

l’empresa.

En tot cas, el Govern aquest any es va reunir amb l’empresa

en nombroses ocas ions, és cert que l’empresa va plantejar

directament amb la situació que t enia pràcticament fer aquest

concurs voluntari, per tant, l’empresa va presentar el concurs

voluntari, i mentrestant el Govern va acompanyar els sindicats,

treballadors i treballadores en tot el procés amb diverses

reunions que va fer la mateixa direct ora general de Treball i

també el director general de Promoció Econòmica del Govern.

Vàrem fer reunions el 29 d’octubre, el 6 de novembre, l’11 de

desembre, el 5 de febrer i el 3 de març, precisament amb un

contacte directe i periòdic amb els sindicats, Comissions

Obreres i UGT, no tan sols amb el comit è d’empresa, sinó també

amb la representació sindical federal de les  nos t res illes,

precisament per l’interès  de la conselleria en mantenir

l’ocupació i els llocs de feina d’aquesta empresa.

En tot cas , sí que m’agradaria dir que hi ha un concurs de

creditors  voluntari en marxa, concurs que va posar en marxa el

mateix comitè de direcció de l’empresa i que nosaltres hem de

respectar, és la decisió empresarial que va posar en marxa

aquest concurs voluntari, i això imp lica que la decisió serà

p resa p er un jutge, sobre la base de l’informe que

l’adminis t rador concursal sobre les diferents ofertes que s’han

presentat i tota vegada escoltats els treballadors i treballadores.

Nosaltres no tenim informació oficial sobre les empreses

que han optat a la compra de la unitat productiva, perquè és un

procés regulat i, per tant, depèn de l’administració judicial, però

sí que a l’administ rador concursal en les distintes reunions que

va tenir la directora general, sí que li vàrem fer arribar l’interès

del Govern que a les  decisions tenguin clar que el principal

punt de vis t a p er a nosaltres és el manteniment dels llocs de

feina, llocs de feina de qualitat a la nostra illa. Aquest és el

principal interès d’aquest Govern, el manteniment dels llocs  de

feina i que s iguin a la nostra pròpia illa, per tant, que no es facin
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trasllats que puguin posar en risc aquells llocs de feina, per la

situació també familiar dels treballadors i treballadores en

aquest cas de Majorica.

Hem treballat juntament  amb els sindicats, per tant, és una

feina que es fa de forma conjunta, amb t otal acompanyament i,

per tant, crec que en aquest sentit els sindicats tenen

l’acompanyament del Govern en aquesta situació i la

preocupació que tenim. També en exigir aquest criteri que es

tengui pres a l’hora de p rendre la decisió, però tots tenim clar

que és un concurs regulat per la Llei concursal i, per tant,

mentre no es modifiquin aquestes lleis per posar més en valor

el mant eniment  de l’ocupació, és el mateix jutge qui ho ha de fer

amb els criteris marcats per la Llei concursal.

Nosaltres creiem que hi ha marge en aques t sentit perquè

les ofertes es valorin en aquest sentit, dins totes les

possibilitats que dóna la llei, però, en tot cas, hem de mostrar

el respecte al jutge del Jutjat Concursal, que és qui resoldrà

definitivament amb l’informe de l’administració concursal, que

ha presentat sol·licitud d’inici de venda de la unitat productiva

amb anterioritat a l’aprovació del pla de liquidació. Per a

nosaltres era important que també aques ta possibilitat es

pogués fer, la possibilitat de la venda dels  act ius per al

manteniment de la unitat productiva, i el 3 de desembre la

interlocutòria del jutge d’inici del procediment de venda de la

unitat productiva. Comença el 17 i 18 de desembre, dura dos

mesos, el 18 de febrer finalitza la recepció d’ofertes, hi ha un

termini de 15 dies p erquè s’elabori un informe i aquest informe

recollirà quina és la millor opció de les presentades i la seva

justificació, d’acord amb els criteris que es recullen en la

interlocutòria del jutge.

Actualment  l’administrador concursal elabora aquest

informe i, com tots sabem, dins la venda de la unitat productiva

hi ha la marca, el secret industrial, les propietats, els contractes,

els contractes d’arrendament, l’acord de venda, el compte

d’ingrés i la plantilla de treballadors, i el contingut mínim de les

ofertes està clar que és  la solvència de l’empresa, el preu ofert,

les modalitats de pagament, les garanties i la incidència de

l’oferta sobre les persones  treballadores. En aquest sentit, en

aquest punt  és  on nosaltres fem, juntament amb el comitè

d’empresa i els sindicats, és on reclamam que es tingui en

compte el manteniment dels llocs de feina i que permeti el

manteniment de la major quantitat de llocs de feina i que també,

en tot cas, permeti donar viabilitat a l’empresa.

La situació quant a les nòmines, l’empresa havia pagat

l’estat de les nòmines. És cert que en el concurs les normes són

clares en matèria de Seguret at  Social i en matèria de nòmines i,

per tant, han seguit cobrant les seves nòmines i pagant  les

cotitzacions, que era també una de les principals reclamacions

d’aquest Govern i de les reunions de la directora general de

Treball en aquest sentit, perquè el paper d’aquesta conselleria,

en aquest sentit, és el manteniment dels llocs de feina i treballar

amb l’administració perquè es mant engués en aquest sentit.

Nosaltres en aquest sentit és la feina que s’ha fet  i ara, atès el

dia que ens trobam en aquesta compareixença, doncs esperam

i per t ant ,  seré molt prudent en el sentit que hi ha una

interlocut òria judicial i que esperem com es pugui resoldre,

però, en tot cas, l’acompanyament i les  mesures que hagi de

tenir en compte la conselleria, o hagi de posar en marxa, seran

acompanyant els sindicats, amb els quals tenim reunions

p ràct icament permanents, la darrera el dia d’ahir, precisament

per valorar en funció de com s igui la interlocutòria , quines

mesures hauria d’adoptar el mateix Govern.

En tot cas, ara serem caut elosos i esperam una resposta

positiva per part del jutge.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Negueruela. Ara és el torn de demanar

als diferents grup s  s i volen fer la suspensió o estan d’acord en

continuar la sessió. Estan d’acord, per continuar? No volen

interrompre? Idò continuem.

I, p er t al de formular preguntes o observacions, tot seguit,

procedeix la intervenció dels diferents grup s  parlamentaris per

un temps màxim de quinze minuts, que p odran utilitzar en dos

torns, recordin, per recordar-los-ho.

En primer lloc, té la paraula el portaveu del grup proposant,

que és El Pi Proposta per les Illes Balears, el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, la part del

seu equip que l’acompanya, benvinguts. Bé, el nostre grup

parlamentari demana aquesta compareixença perquè és evident

que, com bé ha dit el conseller, es tract a d’una empresa

emblemàtica, d’una empresa important, d’una empresa amb una

trajectòria llarga a Mallorca i a la comarca de Manacor i, per

tant, la notícia sobre la seva insolvència, sobre la possible

deslocalit z ació d’aques t a emp resa, evident ment , ens

preocupen, ens  ocupen i pensàvem que era imprescindible que

el Govern fes públic -o a través d’una compareixença en el

Parlament - l’acció que ha pogut fer en relació amb aquesta

sit uació, tot i ser plenament conscients que el marge de

maniobra que té el Govern en relació amb aquests procediments

taxats, regulats, establerts, és escàs, però existeix.

I, per tant, crec que es t à molt bé que el Govern hagi

manifestat i hagi pogut explicar amb claredat que, efectivament,

s’han reunit amb els sindicats, que hi hagi hagut una

interlocució continuada per mantenir aquesta situació de llocs

de feina i, sobret ot, que l’esperit que empeny el Govern és

l’esperit correcte. I l’esperit correcte -per a nosaltres, per al

Grup  Parlamentari d’El Pi- és intentar garantir que l’estructura

p roduct iva i els llocs de feina, la immensa majoria dels llocs de

feina que hi ha en aquesta empresa, es mantenguin a Mallorca.

Això és un objectiu capital perquè és evident que ens dedicam,

molt sovint, a fer grans discursos sobre la diversificació

econòmica, sobre la qualitat, i resulta que empreses que estan

en aquesta línia diversificadora i en aquesta línia de qualitat,

desp rés, poden caure, i entenem que el Govern de les Illes

Balears ha d’actuar perquè això no succeeixi.

Per tant, nosaltres el que li demanam al Govern és que, més

enllà d’acompanyar, que està bé, és que s’hi impliqui i p ugui
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adoptar altres mesures d’ajudes  econòmiques, de suport

econòmic, de qualsevol mat èria, per exemple, fiscal, per intentar

que els avantatges de l’adjudicació de l’emp resa es vinculin al

manteniment de l’estructura. En aquest sentit, li demanam si el

Govern ha posat mesures, ajudes, propostes, perquè aquesta

empresa, el nou explotador, per dir-ho de qualque manera, el

nou titular de l’empresa, pugui veure amb interès que no es

produeixi la deslocalització i pugui pensar que, efect ivament, el

millor i el més avantatjós per als seus interessos legítims

empresarials sigui mantenir l’empresa a les Illes Balears. 

Per les notícies  que té, i he entès que el conseller així ho

explicava, resulta que la viabilitat jurídica i econòmica de

l’empresa no s’ha posat en qüestió, sembla que l’emp resa té

mercat, té capacitat productiva, té, diguem, un entorn comercial

adequat  p er poder exercir l’activitat, no passa com pot passar

amb altres empreses industrials, o d’altres tipus, que de

vegades els costs a què ha de fer front fan inviable aquesta

viabilitat i aquesta continuït at  a les Illes Balears de l’empresa.

No és el cas de M ajorica, no és el cas, per la informació que

nosaltres tenim i li demanam al Govern que reafirmi això, que

aquesta empresa perfectament podria continuar i que no té una

problemàtica intrínseca, estructural, que aquesta activitat a les

Illes Balears no pugui ser viable.

El contrari, pensam que aquest és el quid de la qüestió,

perquè és evident  que l’administrador concursal i la decisió

judicial que s’ha de prendre ha de valorar els beneficis

econòmics, la viabilitat econòmica i ha de valorar l’efecte social

que produeix la decisió d’adjudicació a determinat operador

jurídic de l’empresa. Per t ant ,  si l’empresa és viable

econòmicament i resulta que podem mantenir aquest teixit

productiu i podem mantenir aquests llocs de feina, sense

passar pena, perquè això ha estat un moment  p untual de la

gestió de l’emp resa que, com ha dit el conseller, té 130 anys

d’història i, per tant, n’ha viscudes de tots colors, segurament

aquest és un missatge molt important que es  fa arribar a

l’autoritat competent perquè la decisió vagi en aquesta línia,

que ja he dit i insis t esc en això -i amb això acab-, insistesc que

la línia per a nosaltres és fonamental el manteniment de

l’estructura empresarial i el manteniment dels llocs de feina a

l’illa de Mallorca i a la comarca de Manacor, específicament. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Melià. Ha utilitzat cinc minuts trenta-dos

segons del seu temps. Passem ara al torn del Grup Parlamentari

Popular, a la seva portaveu la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

(Mal funcionament del so a l’inici de la intervenció per

qüestions tècniques)

(...) que demanava, davant l’anunci d’un expedient de

regulació d’ocup ació, davant l’anunci de concurs de creditors

de l’empresa Majorica que, com s’ha dit, és empresa

emblemàtica d’aquesta comunitat autònoma. I agraïm també al

conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, que hagi

volgut comparèixer tan ràpidament davant  aquesta comissió per

tal de p oder explicar la situació i les mesures que, en el seu cas,

el Govern t engués previstes prendre, les converses que hagués

pogut mantenir, com així ja ha explicat, i tot açò tenint en

compte que es tracta d’una empresa de molta tradició a Balears

i, com ja s’ha dit  una altra vegada, és diversificadora del nostre

model econòmic.

I, avui, el Part it Popular vol defensar la indústria de Balears,

conjuntament  amb la resta de grups i amb el Govern, els seus

treballadors i suportar aquesta empresa, Majorica, com hem fet

en altres ocasions, amb altres emp reses, i a Menorca tenim un

cas molt clar o molt semblant, com és El Caserío, t ambé,

empresa emblemàtica de la nostra illa que va passar per

circumstàncies. 

I és  que conflueixen, el Sr. Conseller avui, d’una banda, la

complicada i angoixosa situació dels treballadors en aquest cas

concret i la seva posició de Govern d’intentar mit jançar, perquè

ja s’ha dit que, difícilment, tècnicament no es pot fer res , p erò

sí que és cert que acompanyar o impulsar o intentar mitjançar

és positiu i, d’altra banda, el repte que Balears pugui

evolucionar en un model econòmic a partir del qual p oder lluitar

contra situacions  com la que avui debatem i, en definitiva,

lluitar de cara al futur contra la pèrdua de t eixit productiu,

diversificador, de manera preventiva, que seria, creiem, el millor. 

Com ja s’ha dit, bé, es tracta d’una emp resa que va iniciar el

seu camí al 1890, que va ser innovadora, creativa, capaç de

crear un producte nou i capaç de fer una cosa que ja ens

agradaria a molts  a dia d’avui poder aconseguir, i que de cada

vegada consideram que és més complicat, que és posicionar,

diferenciar a nivell nacional i internacional en aques t cas l’illa

de Mallorca, l’arxipèlag de les Illes Balears, mitjançant un

producte únic i una marca. I que també, per açò consideram que

és prou important lluitar per mantenir-ho. I, amb un camí tan

llarg d’aquesta empresa, doncs no resulta estrany que s’hagin

p at it moments difícils, de lluita contra crisis econòmiques

comp licades, però bé, al final, 30 anys després, doncs Majorica

continua, continua aquí, i amb açò creiem que estam tots

d’acord amb lluitar o en suportar la situació que es mantengui.

I hem p ogut veure aquests dies, i el que ha explicat avui el

conseller, que el Govern ha manifestat en premsa i aquí, com

dic, que, bé, que la seva voluntat és mantenir el màxim de

treballadors, que Majorica pugui mant enir el màxim de

treballadors que quedin aquí a Mallorca, que es mantengui la

producció a l’illa. T ambé ha manifestat que vetlarà pel

manteniment dels llocs de feina, encara que s’hagi..., bé,

evidentment, depenem del jutge, del que decideixi el jutge,

lògicament, i a partir de l’informe del creditor concursal, però

bé, que confiem que es p ugui afavorir o es pugui arribar que la

decisió beneficiï o sigui una opció el més positiva possible.

D’altra banda, veiem també que els treballadors insisteixen,

com no pot ser d’una altra manera, en l’estabilitat  de la p lantilla,

en la producció, la comercialització i administració que quedin

a Manacor; que també són conscients els representant s  dels

treballadors que es tracta d’aconseguir un equilibri entre la
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viabilitat i una aposta segura per conservar el màxim de

treballadors, inclosos els que fan feina fora.

I dit  t ot  açò, el Partit Popular, com he dit abans, hi som p er

defensar la indústria de Balears, en aquest cas per defensar i

suportar els treballadors de Majorica i que aquesta empresa

pugui quedar aquí, i és evident que una cosa és el desitjable

políticament i una altra cosa és el que definitivament serà

possible, però, en qualsevol cas, estarem al costat del Govern,

en aquest sentit.

D’altra banda, voldria esmentar i que, si bé és cert que, bé,

aquesta empresa tal vegada ha patit unes circumstàncies

difícils, com moltes d’alt res , p er temes externs, com pot ser en

aques t  cas la crisi sanitària de la COVID o la caiguda de les

torres bessones en el seu moment, també és cert que la nostra

comunitat pateix una dràstica minva del nostre teixit productiu

industrial durant els darrers anys, anys que han estat de

bonança i que, lamentablement, creiem que no s’han aprofitat

per aconseguir nous reptes, p èrdues que en molts casos eren

empreses també emblemàtiques, empreses de diferents sectors

i de diferents illes, com he dit abans, circumstàncies que han

passat, com dic, a totes les Illes.

I ho torn dir,  sense ànim d’entrar en debat ni de fer una

crítica, les legislatures aquesta i l’anterior s ’han caracteritzat per

prometre un canvi del model econòmic, una millora del model

econòmic, la diversificació de l’economia i la redistribució de la

riquesa, i que aquestes premisses s’han recollit en els Acords

de Bellver, en els acords de governabilitat de les dues

legislat ures , p erò la realitat és que no han estat els pilars

definitivament per fer una economia més forta, o nosaltres

consideram que no s’ha aconseguit fer una economia més forta

i menys dependent del turisme.

Per tant, nosaltres el que volem és avui encoratjar el Govern

perquè continuï lluitant en aquest sentit i poder aconseguir i fer

camí de cara a aconseguir aquesta diversificació tan necessària

i que, definitivament, seria preventiu, serien unes mesures

p reventives per a no arribar o intentar el menys possible a

situacions com aquesta.

Vull recordar empreses emblemàtiques, com dic, a Menorca

de calçat, a Mallorca de pell,  que ja difícilment o no es

recuperarà mai més aquest teixit productiu.

I també som conscients que és necessari fer cas del que

diuen en aquests moment s  les patronals, la ciutadania, les

mobilitzacions, que hem parlat  en moltes ocasions que fan falta

no únicament per al tema de la COVID, per al t ema de la

pandèmia, sinó, en general, ajudes; fan falta ajudes; fa falta que

el Govern prengui mesures en aquest sentit. I en el cas que

Majorica en el seu moment arribi a una opció on els treballadors

t al vegada han de ser objecte d’un ERO o d’unes

circumstàncies que no siguin les que tots desitjam, doncs que

el Govern prengui mesures també de la mateixa manera i pugui

ajudar o pugui emparar de qualque manera, de la mateixa

manera que s’ha fet en altres  ocasions, com va ser, per exemple,

el tema de Thomas Cook.

Per tant, nosaltres, insistesc, encorat jam el Govern perquè

prengui mesures, perquè lluiti per la diversificació, perquè lluiti

també per poder donar aquestes ajudes, no únicament en

aquest cas, sinó a t ot es les empreses que en aquests moments

pateixen i intenten sobreviure desesperadament per arribar a la

temporada.

I que, lògicament, no puc perdre aquesta ocasió per

recordar la necessitat que tenim per a t ot de tenir aquestes

vacunes el més ràp idament possible i aquest 70% de vacunes

necessàries p er al mes de juny. En qualsevol cas, insisteix,

nosaltres donam suport la indústria, donam suport les millors

circumstàncies que es puguin aconseguir per als treballadors

i per al manteniment dels llocs  de feina i la producció aquí, a

Mallorca.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. Per un error d’aquesta

presidència, no li he demanat abans al conseller si volia

contestar globalment o individualment.

Globalment? Perfecte.

Doncs, continuem i és el torn ara de la portaveu del Grup

Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Antònia Martín.

Sra. Salomé, vostè ha utilitzat vuit minuts i vuit segons del

seu temps.

Sra. Martín, té el torn de paraula.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. En primer lloc, vull donar la benvinguda

al conseller i a l’equip que avui l’acompanya, agrair la seva

presència i les explicacions que ens ha donat a la seva

intervenció.

Efectivament , Majorica va ser fundada a l’any 1890 i ja el

1910 va obrir una oficina a Nova York i ha estat ambaixadora al

llarg de tots aquests anys de la nostra illa, allà hi treballaven els

bufadors d’opalina i les mans expertes de dones que enfilaven

les perles, i hem d’afegir que aques t a empresa ha tengut una

marcada perspectiva de gènere com a ocupadora de dones  al

llarg d’aquests anys, especialment en els inicis , on hi havia

dones que deixaven el sector primari i s’incorporaven a aquesta

indústria, i se solia dir a Manacor que a cada casa hi havia una

perlera, i és que aquesta és una tradició, una t radició industrial,

però també una tradició de feina històrica que cons ideram que

no s’ha de perdre.

Efectivament , és una empresa emblemàtica, com han dit els

portaveus que m’han precedit i rellevant per a les nostres Illes.

Hem de mirar el passat, però també hem de mirar el fut ur i,

evidentment, des d’Unides Podem, consideram que essent les

Illes Balears una comunitat autònoma amb la major taxa

d’activitat femenina a tot l’Estat, hem de seguir treballant i fent
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tot el que es p ugui des de l’administració pública per ajudar

aquestes empreses que realment són important s  p er a les

nostres Illes.

Per a nosaltres és important aconseguir dos  objectius

bàsics: en primer lloc, mantenir el màxim número de llocs de

feina; i, en segon, la radicació d’aquesta empresa no només a

les Illes Balears , com s’ha dit abans, sinó a la ciutat de

Manacor, nosaltres volem que quedi a M anacor en la mesura

del possible, i comminem el Govern de les  Illes Balears a fer

aquelles actuacions que puguin, que siguin a la seva mà,

d’acord amb la legalit at vigent i, evidentment, dins aquest

procés que, com bé ha comentat el conseller, es troba

judicialitzat, per poder aconseguir aquests objectius.

En relació amb els  ajuts o mesures fiscals que es puguin dur

a terme per part  del Govern, nosaltres, així com vàrem reclamar

per a Air Europa a una comissió anterior, consideram que

qualsevol tipus d’ajuda, mesura fiscal, qualsevol t ip us

d’intervenció de l’administració que tengui a veure amb doblers

públics, han d’anar vinculades directament  al manteniment de

llocs de feina i a la ubicació de l’empesa dins la ciutat de

Manacor, com he dit abans.

Des d’aquí vull encoratjar el conseller i l’equip a seguir

treballant en aquest sentit, i aquest seria el meu primer torn.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Ha ut ilit z at vostè dos minuts i

quaranta segons del seu temps.

Passem ara el torn de paraula al p ortaveu del Grup

Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, presidenta. Primero agradecer al conseller y a su

equipo la presencia en el Parlamento para dar su opinión y

demostrar su trabajo sobre este tema que realmente es muy

importante, no solo p ara la ciudad de Manacor sino para todas

las Islas Baleares . M ajorica no es solo una empresa

emblemática, como y a están diciendo otros portavoces, es un

referente del sector, es una empresa tractora que hace que

muchísimas otras pequeñas empresas, que trabajan también

para Majorica, pero también complementarias a su producción,

pues tienen vida en las Illes Balears.

Por tanto, es lógico que, desde el Parlamento, se pida a la

Conselleria de Treball que destine todos los esfuerzos posibles

para que nuestra empresa punt era en el sector de las perlas

pues se mantengan en nuestras  is las. Y, además, también, por

lo que también ya se ha dicho, por el efecto de marca que

genera en todo el mundo y que nos beneficia a t odos y a todas

las empresas de nuestras islas.

Por tanto, mi primera pregunta para el conseller sería esta:

¿qué medidas, ya no solo para esta empresa, p ara Majorica,

sino para el sector tiene p revistas el Govern para que por lo

menos no perdamos  es tas empresas que han generado no solo

t rabajo, históricas, como también se ha dicho, desde hace más

de cien años, sino que realmente son tractoras de lo que

debería ser una diversificación económica?

Es evidente, y lo ha comentado el conseller y t ambién el

portavoz  del Grupo Parlamentario El Pi, que es el que ha

solicitado esta comparecencia, que está la empresa en un

concurso voluntario de acreedoras y que, por tanto, será la

administración concursal quien finalment e decidirá qué

empresa se adjudicará o qué propuesta se adjudicará esta

empresa, y estamos en un p roceso judicializado, pero es verdad

que s i las empresas que presentan propuestas ven que el

Gobierno, el Govern de les Illes Balears, tiene todo el interés del

mundo porque la infraestructura y los puestos  de t rabajo se

queden aquí, pues evidentemente mejorará sus ofertas. De

todas maneras ya están hechas, o sea que esto ya... es t e paso

ya lo hemos superado.

Bien, quería comentarle esto, preguntarle esto: ¿qué

medidas tiene previstas el Govern para fortalecer este t ejido

industrial de empresas que realmente son tractoras de nuestra

economía?

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Pérez-Ribas, ha utilizado usted tres

minutos , once segundos de su tiempo. Passem ara el torn de

paraula al portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el

Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. I gràcies al conseller i a l’equip que

l’acompanya, i gràcies al Grup Parlamentari d’El Pi per plantejar

aques t tema en seu parlamentària i demanar la compareixença

del conseller de Treball, per a un tema imp ort ant, que moltes

vegades les coses que passen fora de Palma també queden fora

del Parlament, per tant, creiem que és important també dur

aquests temes a la seu parlamentària.

Parlam d’una empresa de més 130 anys d’història, quasi 300

treballadors, p er t ant, moltes famílies, sobretot de Manacor,

però de tot a la comarca del Llevant de Mallorca, s’ha dit tot,

s’ha dit  que és una empresa històrica, emblemàtica, un referent

empresarial i industrial a tot a l’illa de Mallorca, sobretot en el

Llevant, però a tota l’illa de Mallorca.

També, quant a indústria, un referent a l’hora d’ocupar mà

d’obra femenina, per dir-ho de qualque manera, és a dir, les

dones treballadores en indústria de l’illa de Mallorca, moltes

provenen de Majorica, i és  his tòric això també, com deia la

diputada de Podemos , p er tant, també és una cosa que s’ha de

posar en valor i s’ha de posar damunt la taula. Però, al cap i a

la fi t enim avui aquí el conseller de Treball, no el conseller

d’indústria, per tant, arribam allà on arribam, l’administ ració

autonòmica pot arribar allà on pot arribar. I jo crec que és
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important la descrip ció que ens ha fet el conseller de les

accions dutes a terme, parlam sempre del marc normatiu del

treball, per tant, més enllà no hi podem anar.

Al marge que aquí, avui, també p arlem d’indústria, perquè

és important i perquè forma p art de l’empresa, el que tenim avui

aquí és el conseller de Treball i, a més , tenim un cas, en què es

pot fer, perquè es pot fer política, es pot fer negociació política

amb els propietaris de l’empresa, amb els treballadors, amb els

sindicats, però al cap i a la fi el marc normatiu del treball és el

que és i, molt  més  enllà tampoc no es pot anar, però vaja

passem al que ens interessa.

És important, molt important, per a la comarca del Llevant i

per a l’illa de Mallorca que la producció, els espais comercials

i el coneixement, el que modernament en diem know how, quedi

a l’illa de Mallorca i quedi a la comarca de Manacor, això és, no

important, imprescindible. Hem de tenir en compte, tot i tenir en

comp t e les paraules que he dit abans, que perdre indústries  a

dia d’avui seria un desastre per a l’illa de M allorca, el contrari,

el que hem d’intentar és que es reindus t rialitzi el país, es

reindustrialitzi t enint en compte que tenim una bona base

d’indústria tradicional, però també tenim molt per créixer en

indústries innovadores i noves indústries.

Per tant, crec que les bases estan clares, és a dir, 300

treballadors, per tant, parlam de moltes famílies que depenen

d’això, per tant, hi ha una feina a fer en el marc del treball i una

feina política per part del Govern que es fa, pel que ens ha

explicat el conseller, i li hem d’agrair, però tenint en compte,

també, això, que hi ha moltes famílies pendents del t ema. I que

no podem p erdre ni la p roducció ni els espais de

comercialització propis ni el coneixement; és a dir, hem

d’intentar evitar o hem d’evitar, de totes totes , que surti de

Mallorca, es  deslocalitzi la producció, el know how i la

comercialització de Majorica.

Per tant, agrair al conseller la seva assistència avui, vull dir-

li que hi ha moltes famílies  p endents del tema, per tant, és

important donar notícies i és important que la gent est igui

informada, com feu a través de sindicats i a través de les meses

de negociació que hi hagi i venir aquí a resp ondre les

preguntes, i seguir fent feina en aquesta línia. I vull dir-li que la

nostra formació política, de MÉS per Mallorca, es tarà al seu

costat sempre que la línia sigui aquesta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Es el turno ahora del portavoz  del

Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares, el Sr. Jorge

Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un momento, Sr. Mas, ha utilizado usted cinco minutos y

diez segundos de su tiempo.

Puede continuar, Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Consejero, por

su intervención. Este es un tema que preocupa, que nos

preocupa en el Grupo Parlament ario de VOX, al igual que

preocupa a muchas familias que trabajan allí y que depende su

vida, su sueldo, de los  empleos que allí se tengan que

mantener, por eso siempre es una mala noticia que las emp resas

se encuentren en esta situación, ya no solo por la historia de la

misma empresa sino, sobre todo, por los trabajadores y lo mal

que lo pasan en estas situaciones.

Por eso es muy deseable que el concurso de acreedores

pues finalice de la mejor forma posible y que realmente exista

un nuevo propietario que mantenga el máximo posible de

trabajadores , ese realmente es el deseo de este grupo, además

de que, efectivamente, esos empleos y toda la estructura, la

fábrica, se mantenga en Mallorca y concretamente en Manacor,

¡ojalá así sea!

Lo que diferencia un poco la quiebra de esta empresa con

otras que se están produciendo y se han producido estos

últ imos  meses a causa del coronavirus, es que, claro, al parecer,

esta empresa no quiebra por los cierres que se han llevado a

cabo por esta crisis sanitaria, sino que, lamentablemente,

Majorica es una empresa que arrastra una problemática desde

hace veinte años, si no me equivoco creo que este es  el

segundo o tercer concurso, no estoy seguro, que sufre esta

empresa.

Claro, sobre la demanda de producto y en los cambios en el

mercado p oco se puede hacer, al menos así lo pensamos

nosotros desde VOX, ot ra cosa son las empresas, que es algo

que sí que hemos crit icado abiertamente al Gobierno balear y al

Gobierno de España, que se les ha obligado, se les ha imp uesto

un cierre y no se les ha ayudado directamente, no se les ha

indemnizado por ese cierre que se ha propues t o. Pero, en este

caso, Sr. Consejero, no le puedo criticar por est e tema, sino que

es muy lamentable que estas empresas hayan llegado a esta

situación.

Se ha comentado aquí por otros portavoces si deberían

haber ayudas por parte del Gobierno. Nosotros  somos de la

opinión que la p rincipal ayuda que siempre puede llevar a cabo

un gobierno es la rebaja fiscal,  no solo ahora, sino siempre, esa

es la mejor solución para muchas empresas que s iguen

aguantando una pres ión, a nuestro modo de ver, demasiado

elevada. Porque, de lo contrario, claro, tendríamos que hablar

de intervención directa de emp resas, que eso es algo que,

desde luego, nosotros no compartimos.
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Por eso, yo solo le voy a hacer dos preguntas, sí que me

gustaría, Sra. Presidenta, plantear al Sr. Consejero la pregunta

y que me responda en este momento.

La primera pregunta es...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ningún problema, tiene derecho al diálogo interactivo.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Bien. La primera pregunta, Sr. Consejero, es saber su

opinión acerca de lo que le estaba coment ando, si usted es de

la opinión que en este caso, que afecta a empresas como

Majorica, debería intervenir el Gobierno balear en una especie

de rescate.

Muchas gracias.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I

TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

No crec que..., estic d’acord amb la seva exposició i amb el

plantejament que ha fet , però crec que ara no es produeixen les

possibilitats per parlar d’un rescat perquè la mateixa empresa

no es va dirigir al Govern per parlar d’un rescat. Per tant, no

es t am en una situació, com en altres ocasions, en què les

mateixes empreses parlen abans de fer el concurs amb el

Govern de quins recursos disposem des de l’administració

autonòmica, que són molt limitats, per poder fer determinat

marc d’ajudes i en aquest cas no ha estat a la mesa.

Per tant, ara que ens trobam en el procés concursal si que

no hi ha marge per fer cap proposta, perquè són les empreses

que s’acaben de presentar les  que han de fer la seva oferta i

després el jutge adjudicar-ho. Per tant, ara mat eix no és una

situació que nosaltres puguem discut ir, precisament perquè

est à int ervinguda judicialment. Abans sí que és cert que es va

fer en alguns casos , la mateixa Majorica va tenir, fa ja anys,

ajudes, préstecs reintegrables; Yanko crec que també en va

tenir; Queserías Menorquinas ho vàrem fer a la passada

legislatura; en el cas de Lloseta també es va parlar amb la

mateixa empresa de quines possibilitats hi hauria de fer-se, però

en aquest cas  no estava sobre la taula. És la mateixa empresa la

que ha de veure si té viabilitat i si els mateixos administradors

volen seguir en aquesta activitat.

Nosaltres no podem imposar a cap  administrador que hagi

de fer un plantejament per mantenir-se si ells no ho plantegen.

Per tant, ara mateix no es troba sobre la taula del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Campos?

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Consejero, permít ame que se la formule de otra

manera entonces: si antes de haber acudido al concurso de

acreedores, la empresa hubiera solicitado un rescate del

Gobierno balear, ¿el Gobierno balear lo hubiera contemplado?

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I

TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

El Govern no fa rescats per si mateix, perquè la legislació no

contempla que nosaltres puguem donar un suport a fons

perdut, però sí que hi ha mecanismes per donar suport a

det erminades  empreses. Ho vàrem fer amb p rés t ecs

reintegrables la passada legislatura, en el cas de Quesería

Menorquina, i hi ha altres instruments que en aquesta situació

no es varen posar perquè ningú no ens ho sol·licit at  i crec que

en el marc d’una empresa privada és l’emp resa privada la que

ha de dir quines possibilitats vol dur a terme i els

administradors els que han de voler continuar amb l’explotació

empresarial, no? 

En el cas de Quesería per posar un altre exemple va ser clar

l’interès per mantenir-se, per continuar, i amb el Govern es va

fer feina conjunta amb ISBA i determinats bancs per donar un

préstec reint egrable i millorar els interessos. Aquests

instruments els tenim. 

Ara, per fer un rescat integral d’una empresa crec que... fins

i tot amb vostè, jo crec que no tenim instruments per fer-ho, i jo

crec que vostè està d’acord amb això.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Consejero. Perdón...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí, sí...

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Mi segunda pregunta, no solo para esta empresa, sino que

además nosotros... ya le digo, ojalá tengamos un nuevo

propietario y que la empresa siga adelante y tenga viabilidad y

se mantengan todos los empleos. Si esto es así y  no solo para

esta emp resa, s ino, en general,  ¿ustedes contemplan

precisamente ante esta situación que estamos viviendo...,

bueno, y la que vamos a tener en los próximos meses o años,

contemplan algún tipo de rebaja fiscal dentro de las

competencias tributarias que tiene la comunidad? Gracias.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I

TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Fiscalment crec que el Govern de les Illes no té pràcticament

imposts directes que puguin afectar una empresa, crec que en

aquest cas els principals imposts són o municipals o estatals,
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no tenim nosaltres pràcticament impost sobre indústria. Crec

que ara mateix no, que jo pugui recordar no hi ha cap pressió

diferenciada. Per tant, qualsevol baixada d’impost crec que no

tendria recorregut per permetre que l’empresa continuàs, pel

volum que pugui ser. 

Ara, el que sí és cert és, i jo crec que és imp ortant, que era

un dels temes que anava a respondre al diputat d’El Pi, hi ha un

marc d’ajudes  en què sí es fa feina en aquest sentit, en el marc

de la Unió Europea, precisament en tot el tema de minimis. Tot

el tema de minimis sí que són ajudes molt importants en què es

va feina conjuntament, crec que en aquest cas amb El Pi en

diverses ocasions i altres grups d’aquesta cambra ho varen

demanar, i sí que és molt import ant  que el marc de minimis, que

actualment es  va excepcionar en aquesta situació, continuï

perquè el marc d’ajudes per al transport sí que són ajudes que

directament per a empreses industrials sí que té un marc molt

important.

Per això, també un dels problemes per reindustrialitzar i

també un dels principals p roblemes perquè les empreses

anassin cap a la península era precisament el marc d’ajudes de

minimis dels costs de transport. Jo crec que aquí sí que és un

tema que, ent re tots, crec que hi va haver un consens clar, el

marc d’ajudes a minimis s’ha de mantenir en el temp s, donar

més seguretat i que les illes del Mediterrani puguin tenir

pràcticament un tracte molt similar al de les ultraperifèriques.

Crec que en la visita que va fer el secretari d’es t at per la

Unió Europea, que a més em consta que va parlar amb els  grup s

parlamentaris, una de les principals eines en què es fa feina és

en aques t  sentit, i crec que aquest sí que és un instrument que

dóna molta més liquiditat a les empreses que rebaixes fiscals a

nivell autonòmic, a un altre nivell crec que no en correspon a mi

p arlar-ne, però la pressió fiscal del Govern no és una pressió

per a les empreses  en cap dels imposts que nosaltres recaptam.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias. Me reservo para el segundo turno.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Campos, ha utilizado cuatro minutos,

trece segundos de su tiempo. Pasamos ahora... Passem ara el

torn de paraula a la p ortaveu del Grup Parlamentari Mixt, la Sra.

Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, diputats, diputades, bon

dia també, Sr. Conseller i col·laboradors de la seva conselleria.

A veure, per part nostra es t à clar que Majorica es un referent,

no és un referent només a Mallorca, és un referent crec que a

tota Balears i forma part de la història col·lectiva de Balears

d’alguna manera, està clar que evidentment d’una manera més

esp ecial a l’illa de Mallorca, però en qualsevol cas Majorica

crec que és una empresa molt ben valorada per part de tots els

residents de les nostres illes.

Crec que també està molt bé que aquí El Pi hagi portat

aquesta qüestió a debat i que d’alguna manera demani al

Govern una implicació especial quan es tracta de defensar les

empreses que d’alguna manera són... ins ígnia a les nostres illes,

i més quan es tracta d’emp reses que es troben en una situació

de vulnerabilitat i destaquen precisament per no haver-se

centrat en el sector turístic, sinó per haver-se cent rat  en un

sector molt particular, com és el cas de les  joies i que, bé, com

he dit són un valor afegit per al nostre p at rimoni històric,

empresarial i cultural.

A partir d’aquí, jo no tenc molt a dir, no formularé cap

p regunt a al conseller, jo crec que les preguntes que tenen major

interès en aquest cas són les que ha formulat el grup

proposant, sense desmerèixer-ne cap altra evidentment, però

crec que qui ha proposat aquesta compareixença és qui formula

les preguntes en funció d’aquells aspectes als quals vol incidir.

I ja dic, nosaltres, la coalició que represent lògicament i

també en nom de tot el Grup Mixt donam suport absolutament

al Govern en tota la feina que pugui fer per defensar la indústria

artesanal de les nostres illes i els demanam, evidentment, que

no deixen de fer cap esforç per fer poss ible la continuïtat

d’aquesta activitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

M olt es  gràcies, Sra. Tur, ha utilitzat dos minuts, sis segons

del seu temps. Passem ara el torn al portaveu del Grup

Parlamentari Socialista, el Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, presidenta. Crec que ja estan dit es la major part de

les coses, la importància de Majorica està més que constatada.

Majorica és una empresa simbòlica a nivell laboral, a nivell

industrial, forma part del teixit industrial d’aquestes illes, forma

part del procés d’industrialització i del procés de terciarització

de l’economia de les Illes Balears, per tant, és una empresa més

que emblemàtica que s’ha d’intentar mantenir.

De tota manera, crec que el conseller que ha vingut, i d’això

hem de donar les gràcies, ha vingut  aquí a exposar les

act uacions en la matèria que li competeix, la matèria laboral,

posa de manifes t  el que es pot fer. Ja s’ha fet al llarg de la

legislatura passada i aquesta l’acompanyament a aquelles

empreses on hi havia, p er una banda, molts llocs de feina, crec

que és importantíssim treballar on hi ha molts llocs de feina, per

tant, s’ha de procurar per mantenir. Aquí ens ha exposat  aquest

acompany ament i aquesta lluita per mantenir els llocs de feina,

uns llocs de feina de qualitat; crec que és la feina que fa el

Govern, el Govern ho ha demostrat anteriorment i ara ho

segueix demostrant, intenta treballar per mantenir l’ocupació,

per mantenir una ocupació de qualitat i el més dignament

possible i, a partir d’aquí, treballar en la segona fase que és el

manteniment de les empreses.
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Sí que és cert que Majorica es  troba en una situació de

concurs de creditors, és  un moment en què es decidirà, per tant,

és el moment de seguir treballant per a aquells  objectius que té

el Govern: per una banda, el manteniment dels llocs de feina.

Aquí se li ha dit i se li ha preguntat, és de màxima importància

que la part productiva quedi aquí per mantenir els llocs de feina

i, per tant, seguir en aquest procés de salvar les empreses.

En definitiva, crec que es treballa en el sentit adient respecte

d’aquesta empresa, igual que s’ha fet ant eriorment, ja ho va

demostrar el Govern la legislatura anterior, i ho ha dit el

conseller, amb el tema de Lloseta i de CEMEX, la importància de

mantenir els llocs de feina, i en el tema de Quesería, també el

tema de mantenir les empreses.

En definit iva, crec que nosaltres, des del Grup Socialista, el

seguim encoratjant a mantenir aquesta ocupació, solucionar,

una vegada es resolgui el concurs de creditors i una vegada es

decideixi la venda de l’empresa, aquells temes residuals de

caràcter laboral i, sobretot, incentivar l’economia industrial de

caràcter local per afavorir la diversificació i afavorir una

economia més sos t enible i no tan centrada en un sol sector

productiu.

També, ho hem dit aquí i ho han dit els altres portaveus,

crec que integrar l’economia productiva dintre dels espais físics

de cada una de les illes és de màxima importància p er no perdre

el capital humà que tenim, perquè aquesta indústria, a més a

més, de ser una marca que afavoreix el turisme, una marca que

afavoreix la industrialització, també ha estat una marca que ha

afavorit la creació d’un cap it al humà, d’un coneixement que

s’ha d’intentar mantenir i aprofit ar per poder avançar en la

diversificació.

En definitiva, simplement volia donar les gràcies per les

explicacions i seguir encoratjant-lo pel camí del manteniment de

l’ocupació i de l’ocupació de qualitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova, ha utilitzat quatre minuts

trenta-cinc segons  del seu temps. Ara per tal de contestar

globalment a totes les observacions o preguntes dels diferents

grups parlamentaris p assam la paraula al conseller. Sr. Iago

Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I

TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gràcies, presidenta. Gràcies a tots els grup s  p el to i per la

preocupació per una empresa com Majorica, com va dir el

representant d’El Pi.

Nosaltres, intentaré ser el més clar possible en aquest sentit,

però els marges que té aquest govern haurien de posar-se en

l’empresa que surti del procés  d’adjudicat del concurs, i

nosaltres hem de ser cauts en aquest sentit, perquè no podem

condicionar cap oferta per segons quin tipus de relacions hem

de fer, és  més, són relacions..., no es poden fer relacions amb

les empreses que estan ara mateix en procés d’oferta. Per tant,

en aquest sentit hem de ser prudents.

Ara, el Govern sí que té determinat s  marges per intentar amb

els incentius que té als seus programes mantenir l’ocupació.

Aquí ho vàrem fer en diversos ocasions, per tant, nosaltres

aquesta situació sí que la tenim contemplada.

Intentaré respondre distints aspectes que s’han dit a

aquesta compareixença p els diferents grups. Parlar d’ajudes

directes a treballadors o si es t an -com ha dit la representant del

PP-, en cas d’ERO, ara mateix creiem que no és el moment  de

parlar d’aquesta situació, i ací ens ho varen dir els mateixos

representants dels treballadors, que ara el que hem de fer és

treballar més en la defensa dels llocs de feina. Per tant, ells ja

saben les mesures que té el Govern i la disposició del Govern,

a través de la Direcció General de Treball i també de la Direcció

General d’Ocupació, si fes falta, però en aquest moment es

troba a la Direcció General de Treball i volem que sigui a la

Direcció General de Treball i no parlar d’altres direccions

generals d’aquesta conselleria.

Per tant, sí, amb els representants dels treballadors en la

relació també són ells que marquen un poc el contingut de les

nos t res  reunions amb ells, creiem que és el moment de lluit ar

tots pel manteniment dels llocs de feina. Però estic d’acord amb

vostè que sí s’han de fer altres tip us de mesures, crec que en el

moment que s’hagi de parlar ja es parlarà, ara, és el moment

precisament del manteniment dels llocs de feina.

Per això, nosaltres sí p odem fer, quan resulti una empresa

adjudicatària, per suposat el Govern parlarà amb aquesta

empresa i p odrem fer..., bé, doncs, com amb qualsevol empresa

doncs  una..., i sobretot de la grandària, de la importància de

Majorica per a una comarca i pel contingut industrial d’aquesta

illa, doncs, poder fer, marcar un marc de relació amb

l’administració per veure quines determinades mesures es

poden adoptar.

Crec que a nivell global, que també es va dir, ajudes a

minimis -ja ho he dit abans-, però crec que sí són molt

importants per a l’empreses industrials de les nostres illes. Els

marges , que em va demanar el diputat Melià, en matèria de

treball sí que tenim determinats marges i,  p er t ant, sí que ho

posarem sobre la taula quan es pugui p arlar d’aquesta situació.

I després, és cert que el marc actual crec que nosalt res a la

passada legislatura, i no entraré en polèmiques sobre altres

legis lat ures, crec que no és ni el dia, ni pel to ni per la

discussió, però sí la passada legislatura a les empreses  que

volien seguir aquí sí que es va parlar amb elles p er intentar

mantenir-les aquí. Per tant, no hi va haver una destrucció de

teixit industrial que no sigui provocat per empreses que, a),

volien deslocalitzar-se, i va passar, record el cas de Pepsi, com

també li va passar al PP, a l’anterior, amb Coca-Cola, i no crec

que s igui ni responsabilitat del govern anterior el cas de Coca-

Cola, ni el de Pepsi. I sembla mentida que a uns els va tocar

Coca-Cola i als  alt res  altres Pepsi, però era en el marc d’aquell

procés que varen ser les pròpies empreses que varen prendre

 



TURISME I TREBALL / Núm. 40 / 4 de març de 2021 671

una decisió i era pràcticament impossible que es tornàs a girar.

També va passar amb Bimbo, com amb alt res  empreses grosses

industrials, que varen fer o fan processos  de relocalització per

a precisament en t emes de logística tenir més avantatges

competitius a grans cent res que es té a diversos llocs on la

logística és molt important per a elles. 

Sí que és  cert, però, i crec que en el cas de Menorca -vostè

ho sap -, el suport a la indústria del calçat va ser molt intens la

passada legislatura i també a altres empreses  imp ortants de

l’illa, com pot ser Quesería Menorquina. Per tant, allà el Govern

sí que va quan una empresa, i sobretot una empresa industrial

té un problema, doncs crec que els governs int entam donar

suport precisament per evitar la seva destrucció.

En la situació actual és cert que pràcticament no tenim

massa més marge perquè va ser una decisió cent per cent

empresarial fer aquest procés . És cert, ho ha dit el Sr. Campos,

que ara no hi és , però sí és cert que va encadenar diversos

processos concursals aquesta empresa, i és cert que en

determinades ocasions va parlar amb els governs, no en

aquesta legislatura sinó en altres  legislatures, per veure quin

marc es podia fer. 

Crec que la decisió que varen adoptar és una decisió seva

i perfectament, per tant, per la nostra part no farem valoracions

de les decisions que es prenguin, ara, la nostra obligació és

intentar mantenir els llocs de feina i mantenir aquesta fàbrica.

Ara, el jutge haurà de decidir.

Jo crec que és positiu que hi hagi ofertes, perquè mostra

l’interès d’empreses per adjudicar-s’ho, jo seré molt prudent  en

aquestes ofert es  fins que hi hagi una valoració tècnica de

l’administrador concursal, perquè hi ha d’haver un informe

tècnic en aquest sentit, hauran de veure’s les ofertes, com és el

contingut econòmic, s i és molt positiu o si són propostes

mit janes; ara, positiu és que hi hagi ofertes i després que, quan

s’adjudiqui, es tenguin molt clars els criteris sociolaborals, per

a nosaltres és el més important.

Ara, passi el que passi el Govern sí que, una vegada que

finalitzi el concurso i l’adjudicació i hi hagi una sentència

concursal en aques t  sentit, doncs ens posarem a fer feina amb

l’administració concursal, que també vàrem fer en el cas de...,

ara que hi ha el Sr. Casanova, recordem el cas d’Eivissa, quan

es va fer tota l’administració concursal del cas grup Playa Sol,

doncs, una vegada que després es va adjudicar, sí que es va fer

una feina molt intensa amb els nous propietaris, precisament

per posar una mica d’ordre en aquest sent it .  No té res a veure

aquesta situació amb aquesta altra, però sí permeti’m que, una

vegada conclogui aquest procés nosaltres  s í que farem aquest

contacte, com es  va fer durant tot el procés per part de la

direcció general, a la qual sí que vull agrair tot el treball que ha

fet  la directora, perquè l’ha fet tot ella amb els sindicats i amb

l’empresa, i nosaltres, una vegada que finalitzi aquest procés,

sí que tornarem reunir-nos amb l’empresa per veure quin és el

seu interès, un interès que ve marcat pel jut jat ,  perquè també

els posarà les condicions mínimes a les quals els obligui i

després l’administració doncs  s í que pugui fer un marc amb

ells.

Comparteix la resta d’intervencions, la importància d’una

empresa com aquesta, una indústria, a més , efectivament, molt

feminitzada a nivell indus t rial, la qual cosa per a una comunitat

com la nos t ra és especialment important, i veure quin marc es

pot fer. Ara, en aquest cas  és  una empresa concreta, crec que

discutim aquesta situació concret a, el marc global de la

indústria, és cert que és M odel Econòmic, però també es fa

feina des d’altres conselleries precisament  per al marc de suport

a les empreses industrials d’aquestes illes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara ja comencem el segon

torn d’observacions o de preguntes, en primer lloc, p assem la

paraula al Grup Parlament ari El Pi Proposta per les Illes, el Sr.

Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, moltes gràcies. És evident que intentam fer en aquests

moments un esforç d’abstracció, perquè no som en el món

COVID, jo sé que estam absolutament imbuïts en el món

COVID, però, com s’ha dit  aquí, encertadament, els problemes

de Majorica no són del món COVID i és una cosa excepcional

dins aquesta voràgine on vivim per la crisi de la pandèmia. En

aquesta abstracció, quan, diguem, sense la COVID, és evident

que les Illes Balears han de tenir, haurien d’haver t engut, han

de continuar tenint, hem de projectar una política de fidelització

de les  emp reses  divers ificadores . Poques  emp reses

divers ificadores  que t enim o no t antes  emp reses

diversificadores com tenim, com voldríem, hem d’intentar

fidelit z ar-les i hem d’intentar garantir la seva continuïtat i, per

tant, hem de tenir una acció que faci de suport perquè quan una

d’aques tes empreses diversificadores pot patir dificultat s

momentànies, com és el cas de Majorica, trobi l’administració

aquest suport necessari per poder sort ir del forat puntual en

què pot haver caigut a un determinat moment.

I lògicament el Govern, aquesta política d’acompanyament

i de garantia de la diversificació, també la pot fer en innovació

i en adaptabilitat, p erquè les empreses, lògicament, han de fer

un esforç t ecnològic i de tot tipus per posar-se constantment

al dia, i, en aquest sentit, també la política del Govern els pot

donar una mà. I en aquest sentit, lògicament, hi ha, el que deia

el conseller, que sap que té tot el nostre suport i que estam en

aquesta línia, d’acabar amb la regla de minimis per a les

empreses de les Illes Balears, perquè la regla de minimis és una

limitació enorme perquè realment puguem ser competitius en els

mercats continentals. Nosaltres ja fa molt de t emps que fem

propostes en aquest sentit, tenim p reguntes presentades

respecte d’això i,  lògicament, voldríem que l’acció per acabar

amb la limitació de la regla de minimis i l’aplicació a les Illes

Balears fos una realitat; ja fa molt d’anys que ho reclamam, però

la veritat és que no veiem excessius avanços.

En tot cas, amb el marge de maniobra petit que té el Govern

sí que hi ha una capacitat de generació de clima, de

predisposició, d’indicació que el camí del manteniment de

l’empresa, del teixit productiu i dels llocs  de feina és

perfectament possible i rebrà els  suports necessaris per part del
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Govern. I aquesta generació de clima és un poc el que fem,

modestament, avui i ajudam a fer, i crec que és molt important

perquè és evident que hi haurà una adjudicació de l’empresa,

p erò, com bé diu el conseller, la vida continuarà i, per tant ,

l’acció del Govern, el dia després de l’adjudicació, també s’ha

de produir i també pot tenir una certa influència per canviar

alguns dels possibles plans de des localit z ació o de

desmantellament de l’empresa, que el tengui l’adjudicatari.

Per tant, en aquest sentit els p regam que estiguem

absolutament sobre aquest tema, perquè és un tema per a

Manacor fonamental, és un tema emblemàtic, és un tema

simbòlic i és  un tema que afecta moltes famílies de Manacor i de

la comarca de Manacor. Per tant, ent enem que era una

necessitat fer aquest toc d’atenció, ajudar a generar aquest

clima i intentar garantir que els llocs de feina i l’empresa quedin

a Manacor i quedin a les Illes Balears.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies , Sr. Melià. És el torn ara de la portaveu del

Grup Parlamentari Popular, la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Simplement agrair al conseller les seves

explicacions. Vull reiterar el que ja hem dit, el nostre suport a les

gestions que fa en aquests moments el Govern per tal

d’intentar mitjançar o ajudar en la mesura i amb el marge que es

tengui al mantenim de l’empresa aquí a Mallorca, a Manacor,

dels treballadors.

També vull encoratjar, com he dit abans, també el conseller

de Model Econòmic, en aquest cas, com deia el Sr. Mas, que no

ens  trobam en indústria, efectivament, no ens trobem en

indústria, però bé, el convidam que faci feina transversalment

amb el conseller d’Indústria, perquè, efectivament, açò és una

cosa que no és  compartimentos estancos i per a aquesta

necessària diversificació i especialització doncs lògicament

s’ha de fer feina de manera transversal, i fa molta falta.

I també ins istir en la necessitat d’avançar-se a les situacions

que puguin ser adverses, com aquesta de què parlam, en la

mesura que es pugui, amb polítiques  que nosaltres també

defensam: que s’incentivi la inversió, la modernit z ació, la

innovació, que ja s’ha parlat aquí, i bé, posar mesures

facilitadores per no complicar la vida a les  empreses,

lògicament, i que puguin mantenir els llocs de feina.

I gràcies per la contestació respecte del tema de les ajudes

als treballadors, bé, estarem pendents de com evoluciona.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. Passem el torn de p araula a la

portaveu del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Vull agrair al conseller les explicacions

que ha donat; vull encoratjar l’equip en aquest suport i

acompanyament als treballadors i a les  t reballadores el qual

consideram que és molt positiu i molt necessari.

I amb referència al que s’ha comentat de generació d’un

clima favorable cap a l’empresa, crec que també aquí hi entren

totes les qüestions que tenen a veure amb la política industrial

d’aquest govern i de les nostres illes. I vull remarcar que,

evidentment, hi ha d’haver suport del Govern de diferents

conselleries, d’acord amb les  seves competències, per

descomptat, nosaltres en som favorables, però vull recordar

que no pot ser a qualsevol preu: els recursos públics s ’han de

donar, s’han d’ap ortar, insistim, ja sigui amb ajuts, amb

mesures fiscals  o d’altre caire, sempre vinculats a obligacions

i a contraprestacions per part de les empreses. Ajuda sí, suport

sí, però no a qualsevol preu.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. És el torn ara del Grup

Parlamentari Ciudadanos, el seu portaveu, el Sr. Marc Pérez-

Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Bien, conseller, evidentemente desde

su área de trabajo no puede acometer todos los problemas que

acontecen a las empresas de nuestras islas , p ero sí que es

verdad que..., y además que nosotros también hemos

p resent ado muchísimas prop ues t as  desde el Grup o

Parlamentario de Ciudadanos para prot eger a los trabajadores,

a los autónomos e incluso a los pequeños empresarios que

puedan mantener su línea de t rabajo durante esta crisis y de

una manera posterior.

También podemos trabajar en medidas que ya hemos

presentado, como en medidas digamos de atracción y retención

del talento, de empleo juvenil en la industria.

T ambién con medidas de acompañamiento a segunda

oportunidad empresarial, que está sucediendo en estos meses

que muchos autónomos y pequeñas  emp resas  se ven

obligados a cerrar definit ivamente su negocio, y hemos

negociado desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos con el

Govern determinadas medidas  de acompañamiento en esta

segunda oportunidad empresarial.

Sin embargo, consideramos que todo esto puede verse

evidentemente afectado porque si... y no es de su conselleria,

pero cuando hacen anuncios , como el que se hizo

recientemente, de que se van a expropiar viviendas, pues

evidentemente todo esto hace que inversores potenciales para

industrias tengan la sensación de inseguridad jurídica en

nuestras islas, y es una lástima que únicament e hacer un

anuncio así, que es una..., lo estamos viendo, una cortina de
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humo para t apar la nefasta política de vivienda pública de estos

seis años, afecte a lo que p ueden ser las inversiones de futuras

empresas en nuestras islas.

No es su conselleria, p ero está claro que lo que tendría que

hacer el Govern es gestionar mejor el parque de vivienda social

que dispone y no tapar de esta manera pues su ineficacia, ya

que en seis años apenas no ha creado vivienda social. No es su

conselleria, pero evidentemente todo afecta a la marca Baleares,

incluso a la marca España, y noticias como es t a consideramos

que no ayudan para nada a mejorar nuestra situación y a

reactivar nuestra economía.

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr . Marc Pérez-Ribas. Passem el torn ara

al portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Joan

Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, vists els darrers comentaris del

portaveu de Ciudadanos, em veig obligat a defensar la

sobirania del Parlament de les Illes Balears en ap rovar, a la

legislatura passada, la Llei d’habitatge la qual p ermet, un cop

desenvolupada, dur a terme l’acció política que ha anunciat la

Conselleria de Mobilitat i Habitatge del Govern de les Illes

Balears i a la que s’ha referit el portaveu, al cap i a la fi parlam

d’una llei aprovada en aquest Parlament la legislat ura p assada,

d’una forma sobirana i confirmada per la ciutadania.

Passant al tema que ens ocupa, com dèiem a la primera

intervenció, 130 anys d’his t òria, empresa industrial de

referència, 300 treballadors , per tant, moltes famílies de la

comarca de Manacor i de la comarca del Llevant de Mallorca

que en depenen. Objectius, Sr. Conseller: no perdre llocs de

feina, no deslocalitzar producció i no perdre ni deslocalitzar el

coneixement. A partir d’aquí, si tenim aques t  març clar, que

sembla que li tenim, només ens quedar es t ar darrera el Govern,

donar-li suport  i esperar que una qüestió que es troba a dia

d’avui judicialitzada també hi puguem donar una mà, que tot

surti bé i que les famílies conservin aquest lloc de feina. Moltes

gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Correspondria el torn al portaveu

del Grup Parlamentari VOX-Act ua Baleares, però no es troba a

la Sala, com t ampoc no es troba a la Sala la portaveu del Grup

Parlamentari Mixt, la Sra. Tur.

Així, doncs, passem el torn de paraula al port aveu del Grup

Parlamentari Socialista, el Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies. Jo únicament volia donar les gràcies al

conseller i, ja ho he dit abans, crec que el conseller ha posat

aquí la feina feta fins ara, que ha estat una feina

d’acompanyament i d’assegurar la part laboral i d’assegurar els

llocs de feina, i jo crec que la feina que correspon a la

conselleria a p art ir d’ara és  cont inuar amb aquest

acompanyament, una vegada resolt el procés concursal, aquest

acompanyament per assegurar això que s’ha plantejat  aquí per

altres portaveus: que es mantenguin els llocs de feina, que es

reculli el saber i es mantengui el capital humà que s’ha creat

envoltant de Majorica i que es mantengui una empresa que és

fonament al en la història industrial d’aquestes illes i que ha de

seguir així durant molt de temps.

Res més, moltes gràcies, una vegada més, per venir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies , Sr. Casanova. Passem el torn de paraula al

conseller, el Sr. Iago Negueruela, per tal de respondre les

preguntes i observacions.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I

TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que pràcticament s’ha dit tot,

estic d’acord i agraesc l’explicació que ha donat el Sr. Melià.

Crec que és cert que és  important la generació de clima, és cert

que el Govern no és qui ho ha de fer i, per tant, crec que

aquesta generació de clima propiciada és important per part

dels grups polít ics per posar també l’atenció sobre determinats

processos on el Govern, és cert que, per la posició que té no ha

de fer.

Per tant, és un debat interessant i sobretot crec que

important en aques t s  moment s  per donar suport als

treballadors i treballadores d’una empresa molt es t ratègica per

a les nostres illes i, a més, no tan sols estratègica, s inó molt

emblemàtica.

No discutirem la resta de situacions, és cert que s’han fet

passes a la passada legis lat ura i amb vostè he tengut diverses

discussions, precisament per a la llei de projectes industrials

estratègics; és a dir, generar clima també perquè es  p uguin

instal·lar a les nostres illes altres empreses i s’han fet

ins t ruments jurídics per a això; és cert que hem discutit si

donam tot el marge que ens agradaria a tots, però és cert que

existeixen ja instruments per p oder venir a les nostres illes i fer

un projecte industrial. I, a més, és cert que aquests projectes i

després tot el relacionat amb la política de minimis es pot

solucionar, en tot cas crec que són eines molt importants per al

nostre sector.

Amb la resta de grups estic d’acord, crec que avui no és el

dia precisament per a aquest clima del qual p arlava el diputat

Melià, per parlar de temes d’habitatge, crec que no em

correspon a mi fer una anàlisi d’una llei que, com ha dit el Sr.

Mas, doncs va passar per aquest Parlament, parcialment

aprovada per Ciutadans, per tant, amb un vot  favorable de

Ciutadans a molt s dels aspectes d’aquesta llei a la passada

legislatura, hi va haver molt... en algunes esmenes sí, i, per tant,
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crec que no crec que sigui el marc de discussió sobre aquesta

llei i sobre els aspectes que qualsevol vol discutir.

Crec que de la mateixa manera que vostè diu el tema del

clima, jo crec que el clima tampoc no és necessari dir que és una

llei expropiadora i exagerar tot el que es pot exagerar, crec que

si parlam de clima, i estic molt d’acord amb el que ha dit el Sr.

Melià i la discussió que s’ha tengut en aquesta cambra, el clima

és per als dos cos t at s , de vegades per donar suport i emmarcar

una política, de vegades per no passar-nos de frenada i dir

coses que no diu aquesta llei i aspect es  que no diu aquesta llei,

no és  una llei expropiatòria i és una llei que s’emmarca en un

problema concreta.

Puc contestar perquè vostè ha tret un tema que no era, jo

crec, d’aquest context, però l’ha t ret  i jo crec que tenc tot el dret

a respondre i, per tant, ja que parlam de clima crec que avui no

era el dia per parlar d’aquest tema, sinó per donar suport a una

empresa important, i jo crec que no s’haurien de treure no

relacionats. I també crec, com a opinió meva, però crec que

també compartida per aques t  govern, fer climes de molt

d’enrenou sobre segons quins temes que no són el que diu

aquesta llei, crec que tampoc no beneficia les nostres illes.

I jo crec que si tot fos més calmat, com ha estat el debat

d’avui, crec que ens  aniria a tots millor per a una sortida de la

difícil en la qual ens trobam.

I agrair a tots els diputats aquesta discussió que hem tengut

avui.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Negueruela. Passem, ja una vegada

acabat el debat, passarem al segon punt de l’ordre del dia que

són les preguntes RGE núm. 1282/21 i 1283/21, relativa a forma

d’eliminar places turístiques obsoletes i de baixa qualitat. 

Començarem el debat. Informo tant al conseller com al Sr.

Melià que tendran dos t orns  de cinc minuts cadascun per a

cada una de les preguntes.

II.1) Pregunta RGE núm. 1282/21, presentada pel diputat

Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a la valoració de la idoneïtat del

Decret Llei 8/2020 i de la Llei 2/2020.

I comencem el debat per formular la pregunta RGE núm.

1282/21, relat iva a la valoració de la idoneïtat del Decret Llei

8/2020 i de la Llei 2/2020.

Intervé el Sr. Diputat Josep Melià i Ques , del Grup

Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, autor de la mateixa. Té

cinc minuts. 

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, són dues preguntes

relacionades, m’intentaré ajustar perquè a les dotze i mitja hi ha

una altra comissió i no voldria allargar més enllà del que em

correspon. Crec que anam bé, d’horari.

El Decret Llei 8/2020, i la Llei 2/2020, inclouen una

disposició, promoguda pel Govern de les Illes Balears, que, en

teoria, pretén, amb certes limitacions i acomplint determinats

requisits, que es puguin produir canvis d’usos d’establiments

turístics a, sobretot, sobretot -no només, però sobretot- a

habitatges de protecció oficial, aquesta és la idea marc

d’aquesta disposició. Aquesta és la pretensió del Govern. 

I la primera pregunta que jo li vull fer és  quina opinió li

mereix una disposició que no serveix per res, perquè, si no

aconsegueix que cap establiment faci cap  canvi d’ús -i això sí

que és competència seva, absoluta-, si fan una disposició que

no serveix p er a res perquè cap dels establiments no s’acull a

aquesta poss ibilit at de canvi d’ús, deu ser que la regulació no

és adequada, no respon a la realitat, no resp on a les

possibilitats dels operadors jurídics de fer aquest canvi d’ús. 

Per tant ,  quina opinió li mereix, una disposició que no

serveix per a res perquè ningú no en fa ús, mai millor dit, valgui

la redundància? Primera qüestió. 

Segona qüestió. Si mantenim la idea que en determinats

casos, amb les limitacions i requis it s  que es vulguin, s’han de

poder produir aques ts canvis d’usos, quina nova normativa

dictarem, amb quin contingut, perquè això sigui viable, i perquè

això realment es produeixi a la realitat. Pensen impulsar un canvi

normatiu?

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. M elià. Passem el torn al conseller de

Model Econòmic, Turisme i Treball, el Sr. Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I

TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gràcies, Sra. Presidenta. He vist que aquest clima ha

canviat, no?... 

(Remor de veus i algunes rialles)

..., amb una intervenció més apassionada d’un tema urbanístic,

p er part del Sr. Melià que, com sempre, defensa d’una forma

molt apassionada, jo crec que t é una defensa molt apassionada

del món urbanístic, en alguns casos, puc estar-hi d’acord. 

Jo ara respondré tal com ha fet la pregunt a, de si el Govern

considera que una llei és un encert ,  sinó... el Govern el que fa

és un marc per veure com es pot modernitzar i millorar la nostra

oferta t urís t ica a la nostra planta hotelera. En tot cas, hi hauria

dos aspectes d’aquesta regulació per modernitzar, que té..., en

tot cas, jo crec que més resposta, amb més increment de

modernitz acions de la nostra planta i amb moltes preguntes a la

conselleria per a aquest any que tenim; ara, jo crec que un

canvi d’ús..., i crec que encara hi ha temps per veure el

recorregut que té, és a dir, jo crec que el Decret Llei 8/2020,

després, amb les incorporacions que van fer tots vostès, amb
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la Llei 2/2020, bé, la garantia jurídica s’ha donat pràcticament en

el passat any, a finals  del passat any, i ara el que tenim és una

regulació que és vigent i que, per tant, jo crec que crea una

situació, també, del propi sector, amb les incerteses d’aquesta

temporada, i un canvi d’ús és jo crec que el contingut necessari

per al seu finançament és molt més important que una

modernització com la que es preveia a la mateixa llei, idò jo crec

que ara mateix és moment d’incertesa a nivell general en el

sector i, per tant ,  jo crec que les inversions aquest any, ara

mateix, jo crec que t ots veiem com el mateix sector té incerteses

i veu com es pot recuperar. 

Nosaltres sí que confiam, una vegada es posa aquesta

recuperació, i fem també totes passes  en t ots els sentits, per

modernitzar, per millorar els destins madurs, p odem discutir la

seva aplicació en la pràctica.

En tot cas, i sí que és cert, nosaltres mai no hem dit que no

puguem parlar de si la legislació s’ha d’actualitzar i jo crec que,

en el moment que es facin les passes per agilitar la Llei general

turística, serà un bon moment per parlar de tots aquests

assumptes. Jo crec que va ser MÉS per Mallorca qui va

introduir la necessitat de fer determinades  modernitzacions, bé,

idò jo crec que també serà un bon moment per parlar de tots

aquests temes. No sé si en el mateix sentit que proposa MÉS

per Mallorca, però almanco es podrà discutir en aquesta

cambra. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Torn ara, el segon torn

d’aquesta pregunta pel Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Esper que no sigui en el mateix sentit.  Em preocupa que

vostès no hagin assumit i s’hagin conscienciat absolutament

del fracàs de la seva norma. La seva norma és un fracàs

absolut . Ningú!, la utilitza. Vostès pretenien fer determinats

canvis d’usos i aquests canvis d’usos no es produeixen.

I no em val que em digui: és que hi ha incertesa per la

COVID; no, perquè ja hi havia places obsoletes abans de la

COVID que t ot s sabien que la tendència era, o la necessitat era

la seva desaparició i la seva reconvers ió en una altra cosa. I

aquesta necessitat, el que ha passat amb la pandèmia, és que

s’ha accentuat, s’ha accentuat. Perquè aquest és un dels

mecanismes que ens permetia, i aquest és  el seu plantejament,

eliminar p laces obsoletes i de baixa qualitat i ens permetia

obtenir habitatge públic, habitatge de protecció oficial... Això

és el que ens permetia.

En la línia que abans parlàvem, ara sí que p arlam

d’habitatge, perquè això té una relació amb l’habitatge de

p rotecció oficial. Si a molts de grups no els agrada la figura dels

grans tenidors, és una discussió que ja es va produir amb la

Llei del 2018 -no l’hem de reproduir-, però és evident que

aquest és un mecanisme que ens permet ria obtenir habitatge a

preu assequible en el mercat. 

Per tant, intentem solucionar els problemes que t é aquesta

regulació. I no em val, tampoc, que em remeti a la Llei general

turística, perquè a això ja ho feia el conseller Barceló a la

legislatura passada, i fa cinc anys que esperam la Llei general

turística i nosaltres, evident ment, pensam que aquesta és una

qüestió estratègica i relativament  urgent i que no podem

esp erar. De fet, vostès també ho pensen perquè ho varen posar

a un decret llei, s i considerassin que no era extraordinari i

urgent per què fa un decret llei? Deu ser que t ambé ho

consideraven així. 

Per tant, aquí fa falta replant ejar que no només sigui a les

zones turístiques madures. Fa falta replantejar l’afegitó que es

va fer a la tramitació com a projecte de llei, que és el tema que

sigui preferentment de lloguer, això és un desbarat absolut que

provoca -evidentment- encara més inviable la normativa. Fa

falta replantejar el tema que hi hagi d’haver una reforma

integral, perquè molts d’edificis per ventura no necessiten una

actuació tan intensa, econòmicament també costosa, i el tema

de l’acompliment del plantejament perquè, és clar, si començam

a posar tants de condicionants el que tenim és una norma

inviable jurídicament i econòmicament i, per tant, que ningú no

s’hi acull. 

Jo crec que és ben hora que vostès prenguin consciència

absoluta que això s’ha de canviar, que la norma no serveix i que

no podem esperar a la Llei general turística. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per torn de contrarèplica té la

paraula el conseller de Model Econòmic, T urisme i Treball, el Sr.

Negueruela. 

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I

TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gràcies , Sra. Presidenta. M’he perdut un segon. Són les

dues  p reguntes juntes o m’ha fet un remix de les dues en el

mateix sentit? Perquè ara li intentaré respondre.

Nosaltres, que tenim l’obligació de fer una llei general

turística, és un punt assumit per aquest govern i s’hi fa feina,

jo crec que la situació general de la pandèmia ha canviat tots

els calendaris d’aquest govern, i més a l àrea de turisme. 

Per tant, crec que ara, quan s’hagi de fer, sí que vàrem dir

que..., per això vàrem fer un decret  llei que donàs un marc ample

i quan acabàs tenir pràcticament ja la Llei general turística

actualitzada, amb determinats instruments que jo crec que han

d’existir i crec que tots tenim l’obligació de tenir un debat

seriós i veure quins instruments es poder fer i amb qui... bé, fins

on posam determinades regles.

Jo, en aquest sentit, crec que els grups que formen part del

Govern tenen també clara la posició en aquest sentit, hi ha

marge per discutir amb altres grups, però també hi ha límits, no?

Crec que això també ho vàrem discutir.
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És cert que podem analitzar la situació d’aquestes normes

una vegada que vagi acabant la seva vigència i veure si hem

d’introduir determinades modificacions, que no sé si han d’anar

cap a... ho han de dir vostès o altres situacions. 

És cert que la definició de zona madura en aquestes illes sí

que l’hem d’actualitzar i veure en quins llocs es poden fer

aquests tipus de canvis i veure com queda el marc turístic

aquest any.

Crec que amb tot analitzat sí que serà el moment de fer una

llei que doni garantia jurídica i més prolongada en el temp s . És

la intenció d’aquest govern i m’imagín que la seva també i el

tema de l’habitatge és un tema fonamental. 

És cert que en aquest cas sí que es contemplava aquesta

situació perquè tots veiem aquestes dificultats i crec que serà

el moment, quan haguem de debatre aquesta situació, segur

que vostè farà molt es propostes i incorporacions per tenir

diferents punts on poder veure cap on anam en aquest sentit,

perquè crec que la seva experiència serà important per poder

construir aquesta llei i ja veurem el sentit i el límit que hi p osam.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

II.2) Pregunta RGE núm. 1283/21, presentada pel diputat

Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a forma d’eliminar places

turístiques obsoletes i de baixa qualitat.

Ara ja per formular la següent pregunta, RGE núm. 1283/21,

relativa a la forma d’eliminar places turístiques obsoletes i de

baixa qualitat, passem el torn de paraula al Sr. M elià, portaveu

del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sr. Conseller, li pregaria que em concretàs... i no... no

m’embetumàs amb bones paraules que són molt  guapes, li ho

agraesc, però no són útils en el debat de fons que jo li vull

plant ejar. Perquè el nostre debat de fons, i d’això va aquesta

pregunta és: ja fa temps, abans de la pandèmia que la pròpia

federació hotelera considerava que sobraven places turístiques

a les Illes Balears i sobraven places turís tiques a Mallorca, i

que, per tant, hem de cercar els mecanismes perquè aquestes

places turístiques obsoletes, de baixa qualitat, que han quedat

desfasades es reconverteixin, desapareguin i els hem de donar

una solució.

Vostès han posat damunt  la taula un instrument i el seu

instrument, en el Decret Llei 8/2020, era el canvi d’ús, que era

un instrument  limit at a les zones madures, bé, però era... era el

seu instrument.

I jo li deman: quins instruments pensen posar en marxa per

aconseguir aquest objectiu, que compartim, que det erminades

places turíst iques  han de deixar d’existir a les Illes Balears, si

els instruments que vos t ès han posat en marxa, l’únic que han

posat en marxa amb el Decret 8, no serveix per a res?

Ens l’haurem de replantejar aquesta via de canvi d’ús

perquè, tal com la tenen fixada i regulada, és evident que resulta

inservible. 

En aquesta comissió sent sovint portaveus que diuen que

no poden tornar 16 milions de turistes a les Illes  Balears, que no

podem tornar a la p ressió turística que teníem abans, bé, aquest

discurs crític amb el turisme, legítim, no..., però, és clar, si no

volem tornar explotar i tenir en funcionament les mat eixes

places, la meva pregunta és: com ho fem? Quines actuacions fa

el Govern perquè la pressió turística es redueixi, com diuen els

portaveus de grups que donen suport al Govern?

Perquè jo veig que molt de discurs, però instrument cap. De

fet, l’únic que vos t ès  tenen al decret llei resulta que ningú no

s’hi acull, ningú no en fa ús. I m’agradaria que m’ho concretàs

perquè jo li toc qüestions concretes.

Vostè considera que la possibilitat de canvi d’ús s’hauria

d’estendre més enllà de les zones turístiques madures?

Vostè considera que n’hi hauria d’haver preferentment de

lloguer? Algú pensa que és viable econòmicament que els

habitatges siguin de lloguer, amb la inversió que això comporta

i amb el finançament que hi ha d’haver darrere d’aquest canvi

d’ús? Vostè creu que això és factible realment?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Veig que fa més d’una pregunta. Sr.

Conseller, té la paraula en torn de contestació.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I

TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Sí. Jo crec que el debat de canvi d’ús que s ’ha fet és un

instrument en unes zones concretes i amb una regulació

concreta, com va ser aquest decret llei.  Fer un instrument més

ampli, crec que ho haurem de discutir, no seré molt més concret,

perquè crec que hem de fer una reflexió profunda sobre quines

conseqüències té també.

I m’agradaria posar-li dos exemples. Quan nosaltres vàrem

parlar de canvi d’ús també... s’ha de tenir present la part

laboral, crec que en aquest sentit, quan un parla amb un sector,

és cert, però també és cert que ha donat ..., aquesta

infraestructura ha donat una rendibilit at molt important durant

molts d’anys, i d’aquesta... plusvàlues, si m’ho permet, també

hauríem de discutir per què després hi ha una pèrdua de llocs

de feina. Si es produeix el canvi d’ús està clar que a un moment

donat es generarà ocupació més  vinculada a la construcció,

però després  s ’ha d’analitzar l’efecte que produeix en el

conjunt de l’ocupació.

Per a nosaltres és un asp ect e molt important que vàrem

discutir i ho varen discutir amb nosaltres precisament els

sindicats, que varen dir: bé, aquest instrument puntual p odem
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veure quins efectes té, però jo crec que una reflexió més

important perquè sigui en alt res  z ones..., que probablement jo

amb la filosofia per suposat que hi estic d’acord, perquè per

això ho vàrem dur endavant, però sí que hem de fer que no

sigui una pèrdua directa de llocs de feina en alguns casos.

Jo crec que en aquest sentit tots hem d’anar amb molt a cura,

però crec que és un instrument que serà necessari en aquestes

illes perquè és cert que hi ha molt a oferta obsoleta i que

probablement la reducció d’aquestes p laces  sigui positiva per

al mateix sector a nivell global i, per tant, crec que la reducció

de determinades places és  positiva, perquè reduïm també la

mateixa oferta. Crec que en aquests moments pot ser positiu per

al conjunt  de l’economia precisament si començam per les

ofertes de més baixa... o ja amortitzades o obsolet es , no? Per

tant, des d’aquest punt de vista econòmic sí que hi estic

d’acord. Ara, un instrument  com aquest ha de tenir un consens

molt ampli, sobretot també en la part laboral, perquè p odem

estar d’acord que pugui ser obsoleta, però hi ha llocs de feina

en aquests hotels.

Per tant, crec que l’instrument és necessari, és cert que el

vàrem posar per primera vegada i crec que era pos it iu, si no hi

ha exemples per analitzar la seva utilització, hauríem de veure

tots quins instruments es puguin fer. Crec que vostè també

estava d’acord amb l’inst rument, que es fixàs per primera

vegada aquest instrument en aquest sentit i ara haurem

d’analitzar la seva repercussió. 

Ara, com a reflexió seriosa, jo crec que l’extensió ha de tenir

un debat més profund en aquest sentit i també... i jo crec que sí

que serà necessària la recerca d’aquests ins t ruments perquè

serà necessària pel tipus d’oferta que tenim a determinades

zones, però tenim també que tenim grans acords en aquest

sentit per l’afectació a l’ocupació tan imp ort ant que té... quan

varen ser empreses que varen guanyar... no té molts d’anys i,

p er t ant, com es fa aquesta possibilitat crec que l’hem

d’analitzar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula el Sr.

Melià, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sr. Conseller, estic d’acord que això és un tema complex, no

és  un tema fàcil, és un tema que requereix reflexió i debat ,

lògicament, però és que som el mes de març, aviat serem a

mitjan legislatura, i la nos tra sensació és que darrera aquestes

necessitat s de discussions, perquè els membres del pacte no es

posen d’acord, bàsicament, p erquè tenen plantejaments polítics

diferents, darrera aquestes crides  a la discussió, a la reflexió, a

la complexitat, el que passarà és que no tendrem solucions

aquesta legislatura. Aquesta és la sensació que nosaltres

tenim.

És vera que això és com una persona que li sobren alguns

quilos i quan tu perds els teus michelins evidentment

t’aprimes, i en això hi ha consens, el mateix sector turístic

considera que hi ha alguns michelins que seria bo que els

perdéssim. Però, com bé vostè diu, això evidentment també

acaba generant una pèrdua de llocs  de feina, no es pot tenir tot

en aquesta vida, no es p ot  t enir t ot, el que passa és que, és clar,

aquells amb els quals vostès no es posen d’acord i per això diu

que ho han de discutir, és  que fan discurs que en teoria han de

p erdre molts de michelins, però molts, no sé si més i tot que

michelins.

Per tant, són vost ès  que tenen un problema de consens i un

problema de definició política, p erquè aquí l’únic que ha quedat

claríss im i no importa esperar més i no li donin més temps, és

que l’instrument del Decret llei i de la Llei 2/2020, és inservible,

és un instrument  que no ens durà a res, perquè vostès s’han

encarregat , segurament per aquesta manca de consens dels

membres que formen la majoria en definir una polít ica en relació

al canvi d’ús, a base de posar-hi requisits i condicionants, han

aconseguit que aquest instrument, així com està reflectit i

regulat en aquest moment, no serveixi.

Per tant, al que nosaltres entendrà que no ens podem

resignar és, primer, que no hi hagi debat, per això li fem les

preguntes, perquè consideram que és un debat important i que

s’ha de posar damunt la taula, no ens podem conformar que

l’instrument quedi regulat de la manera que hi ha. I tercer, no

ens podem conformar a esperar una futurible Llei general

turís t ica que ja veurem si arriba o no arriba aquesta legislatura.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Melià. En torn de contrarèplica passem

la p araula al conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Sr.

Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I

TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Melià, jo crec que hi ha un

aspecte que quan es va aprovar aquesta llei, tots els que som

aquí no teníem la certesa del problema econòmic que vàrem

tenir durant tot un any i, per tant, aquesta situació crec que

també fa que la part més  d’inversió financera de moltes de les

emp reses  estigui ara mateix en una posició més..., d’una aturada

important, perquè jo crec que precisament volem tenir una mica

més de certesa per activar determinades inversions. I jo crec

que aquesta situació sí que existeix en el nostre teixit.

Desp rés , no hi ha una falta de consens en el canvi d’ús, el

canvi d’ús jo crec que era un tema amb el qual ens vàrem posar

tots d’acord, ara, la seva extens ió, i ho dic en primera persona,

per a mi té connotacions que hem de tenir molt  clares  a l’hora

de discutir-les, o podem fer per disminuir places, que pot ser un

object iu comú dels grups que formen part del Govern; ara, s i

aquesta reducció de places que fem amb els llocs de feina, no

és una discuss ió anodina ni és una discussió que es pugui fer

en un moment puntual, perquè si fem un instrument  més ampli,

que tingui uns objectius clars de disminució de places, que tots
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podem assumir, el que també està clar és que s’han d’analitzar

les conseqüències laborals que té.

Precisament en aquests moments en què ens trobam, en un

moment d’incertesa, en un moment complicat, què fem amb tota

aquesta situació, i com reconvertim també tot aquest sector,

t ot s  aquests treballadors. I que en moments difícils donar

instruments per a canvi, podem tenir un efecte que no sigui el

desitjat en un p rimer moment. Per tant, jo crec que a un moment

tan complicat com ara aquesta discuss ió s ’ha de tenir amb més

profunditat.

I nosaltres , és  cert també, s’ha d’afegir una altra reflexió, la

fem des del nostre departament clarament i és què passa amb la

p lusvàlua durant tots aquests anys, si tu assumeixes un canvi

d’ús, què passa amb aquesta plusvàlua i què passa amb els

llocs  de feina. Són reflexions que hem de tenir molt clares, i si

ara mateix no es donen totes les  certeses, nosaltres veurem com

finalitza aquesta regulació, però ja li dic i sí que és cert que

tendrem Llei general turística aquesta legis latura. És un

compromís clar d’aquest Govern, hi haurà Llei general turística

per poder debatre totes aquestes situacions i veure quins

instrument s  p osam perquè el sector, sobretot perquè una part

del sector, la més obsoleta, puguem entre tots eliminar

determinades places, que jo crec que hi ha un acord clar.

Ara, com afecta després  la part laboral, jo crec que és una

reflexió que tots hem de fer i també quines obligacions

assumeixen les empreses en aquests casos  en què es faci

aquest canvi d’ús, i jo crec que donarà per fer un debat  molt

ampli, on necessitarem molt de consens amb les organitzacions

sindicals principalment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. I no havent-hi més assumptes

a tractar, agraïm, com no pot ser d’una alt ra manera, la

presència del Sr. Iago Negueruela i Vázquez i dels seus

acompanyants.

I no havent-hi més coses s’aixeca la sessió.
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