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(La Sra. Vicepresidenta de la comissió inicia la direcció del
debat) 

LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia senyores i senyors diputats, començam la sessió
d’avui i el primer que demanaria és si hi ha substitucions, per
favor.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Sí, yo sustituyo a Antònia Martín, bueno, no, porque ya me
habrán nombrado, perdona.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara continuem. No hi ha cap substitució, no? D’acord,
perfecte.

En segon lloc ja els informe de l’escrit RGE núm. 4306/21,
presentat per la Sra. Antònia Martín, mitjançant el qual
comunica la seva renúncia al càrrec de presidenta de la
Comissió de Turisme i Treball, i de l’escrit RGE núm. 4333/21,
mitjançant el qual el Grup Parlamentari Unidas Podemos
nomena, el Sr. Alejandro López i Soria, com a substitut de la
Sra. Martín a la Comissió de Turisme i Treball. Han estat
admesos per la Mesa del Parlament, en sessió de dia 28 d’abril
i per tant, els sol·licit l’alteració de l’ordre del dia d’avui, en el
sentit d’afegir com a primer punt de l’elecció del càrrec de
president o presidenta de la comissió.

I. Elecció del càrrec de president o presidenta de la
comissió.

Atès l’acord adoptat, comencem amb el primer punt de
l’ordre del dia que consisteix 
en l’elecció del càrrec de president o presidenta de la comissió,
atesa la renúncia presentada per la Sra. Antònia Martín Perdiz,
mitjançant l’escrit RGE núm. 4306/21.

Atès que la Sra. Antònia Martín fou proposada pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos, com a presidenta de la
comissió, correspon, en aplicació de l’article 40 del Reglament
del Parlament, proposar ara al mateix grup parlamentari el nom
del candidat o candidata a substituir-la. Segons l’escrit
d’entrada, el Grup Parlamentari Unidas Podemos ens ha fet
arribar la proposta del nou president, el Sr. Alejandro López i
Soria, que es proposa, vull demanar a tots els portaveus si
podem considerar per assentiment la proposta feta pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos.

Doncs, en aquest cas, queda proclamat president de la
Comissió de Turisme i Treball el Sr. Alejandro López. Li
demano que pugi i prengui possessió de la presidència.

Continuaré fent la primera proposta jo i després continuarà
el president de la comissió.

Comencem doncs el debat del segon punt de l’ordre del dia,
relatiu al debat i votació de les proposicions no de llei RGE
núm. 2139/21 i RGE núm. 2597/21.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 2139/21,
presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel
procediment d’urgència, relativa a Sistema Turístic
Circular, STC.

Comencem el debat de la proposició no de llei RGE núm.
2139/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel
procediment d’urgència, relativa al Sistema Turístic Circular.
Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, presidenta. Primero, felicitar al nuevo presidente
de nuestra comisión y desearle mucho éxito en esta nueva
etapa.

Bien, hay una palabra clave para la prosperidad de las Illes
Balears en los próximos años y esa palabra es liderazgo. En
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera tenemos la posibilidad
de ser líderes o escoger ir a remolque. ¿Y en qué debemos
tratar de ser líderes? Tenemos la posibilidad y la debemos
aprovechar, de posicionarnos como el destino turístico líder en
sostenibilidad medioambiental y en economía circular. Y de
esto va la iniciativa que hoy presentamos.

El Govern debe impulsar la economía circular como base de
la economía balear, donde la producción y el consumo encajen
dentro de los límites de capacidad de carga del archipiélago,
con implicación y colaboración de todos los sectores. Se debe
adquirir el compromiso con la reducción, reparación y la
reutilización de los recursos. Impulsar la economía circular en
la economía de valor de la industria turística y ya hay
compañías del sector turístico que se han puesto manos a la
obra y ya trabajan en procesos de economía circular.

La Fundación Impulsa presentó el pasado 18 de febrero un
documento en el que proponía un sistema turístico circular.
Según decían, una estrategia de transformación integral, ágil,
permanentemente monitorizada y evaluada, diseñada con el
único fin de acelerar las transformaciones necesarias para
favorecer el tránsito del sistema turístico regional, hacía la
noción de economía circular. 

Los fondos Next Generation EU son esenciales y
especialmente transcendentes para esta transformación, para el
cambio estratégico que conlleva la economía circular. Los
recursos tienen que servir para posicionar a las Illes Balears
como el mejor destino turístico, seguro, líder en economía
circular y para eso es preciso trabajar en proyectos ambiciosos
y que comprendan la diversificación. Proyectos altamente
tecnológicos e innovadores, que garanticen nuestra prosperidad
y nuestro liderazgo.

Pasaré a leer los puntos de nuestra proposición. En el punto
primero instamos al Govern de les Illes Balears a impulsar la
economía circular como base de la economía balear, donde la
producción y el consumo encajen dentro de los límites de
capacidad de carga del archipiélago.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202104306
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202104333
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102139
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En el punto dos instamos al Govern a adoptar el Sistema
Turístico Circular, propuesto por la Fundación Impulsa en sus
políticas.

Tercer punto, instar al Govern a impulsar una manifestación
de interés de cara a acceder a los fondos europeos Next
Generation EU, que contemple el Sistema Turístico Circular.
Sobre este punto los grupos parlamentarios PSIB, Unidas
Podemos y MÉS han presentado una enmienda y es cierto que
las manifestaciones de interés ya no se pueden presentar, acabó
el plazo en el mes de abril y, por tanto, este redactado hay que
modificarlo. Y por tanto, ya anuncio que aceptaré la enmienda
propuesta.

En el punto cuarto, instamos al Govern a impulsar la
formación, que es básica, para que los estudiantes de nuestras
islas puedan obtener las competencias necesarias para el
tránsito circular, como medida de atracción y retención del
talento.

Y finalmente el punto cinco, instamos al Govern a impulsar
la tecnología balear, las empresas tecnológicas de Baleares
como fuerza habilitadora importante para la economía circular
en nuestras islas.

Muchas gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Marc Pérez-Ribas. Per part dels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
s’ha presentat l’esmena RGE núm. 4349/21. Per a la seva
defensa intervé en primer lloc el portaveu del Grup
Parlamentari Socialista el Sr. Ares Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Gràcies, presidenta. Molt breument. Vostè Sr. Pérez-Ribas
presenta una proposició no de llei que baix el nostre parer és
una proposició no de llei molt positiva, és constructiva i que a
més a més incideix en una qüestió que hem tractat moltes
vegades en aquesta cambra parlamentària des de diferents
àmbits, però que, evidentment, quan parlam del sistema
econòmic, del model productiu de les illes, parlam d’una
diversificació que és molt necessària, però parlam també que
aquesta diversificació ha d’evolucionar a través de la
sostenibilitat, de forma sostenible, en diversos sectors, però
també dins el motor econòmic de les nostres illes, que no
podem oblidar que és el turisme.

I en aquest sentit tots estaríem d’acord en abandonar un
sistema de producció lineal, que ja saben que és aquell
d’extreure totes les matèries primeres possibles, fabricar, usar-
les i tirar-les, per un sistema que sigui molt més sostenible, per
un sistema d’economia circular, que el que fa és precisament
emprar menys matèries primeres, generar menys residus, menys
emissions i al cap i a la fi establir una forma de consum i de
producció molt més responsable.

A més a més, vostè planteja, ho hem dit moltíssimes
vegades, els fons europeus generen una finestra d’oportunitats
molt importants, per tal de poder fer possible i factible aquesta

transformació en molts d’àmbits. Per tant, nosaltres ja li dic que
li donarem suport a tots els punts, com vostè ja ha avançat, en
el tercer punt nosaltres estem d’acord evidentment en el seu
plantejament, però sí que per qüestions de terminis, hauríem
d’adaptar aquest punt precisament per fer-lo més adequat i per
acabar d’arrodonir-ho tot.

Com ha dit, les manifestacions d’interès varen acabar fa
unes setmanes i encara així de fet hi ha tres..., dues
manifestacions d’interès, la manifestació d’interès 3 i la 8 que
fan referència precisament a la modernització de la indústria
espanyola i la 8 a fomentar els projectes d’economia circular
que d’alguna manera ja van encaminats en aquest sentit.

I nosaltres, per mantenir aquest esperit de la seva iniciativa,
el que proposam en aquest punt és bàsicament instar el Govern
de les Illes Balears que, dins el marc dels fons europeus Next
Generation, impulsi aquests projectes que fomentin precisament
l’economia circular dins el principal sector de les nostres illes
que és el turisme.

Res més i gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Fernández. Des del Grup Parlamentari
Unidas Podemos no faran defensa. Passem doncs el torn de
paraula al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Una vegada més el Grup Ciudadanos
ens parla de sistema turístic circular perquè..., -en to de broma
li he dit abans de començar al portaveu que això ja ho havíem
discutit en plenari fa poc més d’un mes-, perquè és cert que en
plenari vàrem aprovar un punt d’una proposició no de llei que
ja anava en aquest sentit. Evidentment aquesta proposta el que
fa és aprofundir i millorar aquella primera proposta. 

Crec que hi ha una sèrie de paraules clau en aquesta
proposta i en el sistema turístic circular que són la clau no
només d’aquesta proposta, sinó una de les claus per poder sortir
bé d’aquesta crisi que ens ha dut aquesta pandèmia.

Sostenibilitat i diversificació, crec que són dues paraules
que ens poden conduir totes dues cap a sortir d’una forma
encertada d’aquesta crisi i, a més, s’ajunten amb un altre terme
que darrerament empram molt, que és fons europeus, és a dir,
els fons europeus ens exigeixen sostenibilitat i ens exigeixen
diversificació. I a partir d’aquí podríem parlar, i també en parla
la proposta, de retenció de talent, que també és una de les coses
que el Grup Ciudadanos ens du a aquesta comissió.

Crec que un poc aquesta proposta la podem assumir, o crec
que la podrem assumir tots, amb l’esmena ja acceptada per part
del grup, i entenem que és una de les línies importants de feina
de les administracions públiques per encaminar i dirigir a tot el
país en la sortida de la crisi. Crec que tots estam d’acord que la
Fundació Impulsa encerta en el diagnòstic i encerta en la
fórmula o pot ser una de les fórmules per sortir de la crisi.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202104349
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Vull recordar això, que han d’anar de la mà diversificació
i sostenibilitat per això precisament, per d’una forma encertada
poder sortit de la crisi.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Comencem ja el torn de fixació de
posicions. En primer lloc té la paraula la portaveu del Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sra. Presidenta. Buenos días, bé, des del Grup
Parlamentari Popular valoram positivament aquesta proposició
no de llei del Grup Parlamentari Ciutadans i el seu
plantejament respecte de la necessitat d’impulsar i seguir
treballant en la creació d’un sistema de turisme circular en
col·laboració amb tots els actors i poder així caminar cap a la
tan anhelada diversificació, sostenibilitat turística i la millora
de la competitivitat del nostre arxipèlag tant com planteja la
seva iniciativa.

Efectivament la Fundació Impulsa recull al seu informe que
cita que l’economia circular al turisme és un camí per al
reposicionament de les Illes Balears com a destinació turística,
un reposicionament que fa més falta que mai ara que encara no
hem sortit d’aquesta crisi sanitària, que anem avançant, però
que tenim davant una greu crisi econòmica.

Des dels inicis de la pandèmia ja es va anunciar per part
d’experts que el turisme seria el sector més danyat de tots i el
que més tard sortiria d’aquesta crisi. La realitat és que a dia
d’avui Balears recull les pitjors dades econòmiques i d’atur, per
tant, és més necessari posar en marxa polítiques que siguin
palanca de recuperació i estímul per a l’economia de la nostra
comunitat autònoma.

En el febrer de 2018 Espanya complia i sotmetia a
informació pública l’esborrany de l’estratègia espanyola
d’economia circular alineada amb el pla d’acció que la
comissió europea va presentar al desembre d’aquell mateix any.
L’11 de març la Comissió Europea adoptava un nou pla d’acció
per a l’economia circular amb l’objecte d’adaptar l’economia
a un futur ecològic i reforçar la competitivitat i protegir al
mateix temps el medi ambient i designar nous drets als
consumidors.

He de dir també que el Govern central va aprovar també
l’estratègia espanyola d’economia circular. S’ha de dir que si
abans de la COVID, Balears, com a destinació turística, ja tenia
reptes de futur importants, necessitat d’adaptar-se a les noves
demandes dels visitants, impulsar la seva incorporació a l’àmbit
digital, allargar la temporada, especialitzar-se, diferenciar-se,
treballar per a un turisme sostenible, avui s’hi suma el concepte
de seguretat sanitària.

Consideram, per tant, que és necessari transformar tots
aquests reptes en oportunitats per a millorar la nostra economia
dins el marc del Pacte Verd Europeu impulsat per la Unió

Europea com a instrument per incentivar l’economia rere
d’aquesta crisi de la COVID-19.

Per tant, essent el turisme el nostre principal sector
econòmic és imprescindible millorar la nostra competitivitat -
com ja hem dit-, ampliar les inversions i promoure la
col·laboració publicoprivada, apostar per la mobilitat
sostenible, les energies renovables, la investigació,
l’aprofitament intel·ligent dels recursos, i consideram que és
necessari fer-ho també -com diem- dins aquest marc de
l’economia circular que particularment el sector privat, part del
sector privat ja posa en marxa i el comença a explorar.

Per tant, dit tot açò... és per justificar que farem lògicament
un vot favorable als punts, consideram especialment rellevant
impulsar aquesta formació per al trànsit de l’economia circular.

Entenem també que l’esmena que proposen els grups PSIB,
Unidas Podemos i MÉS actualitza lògicament el redactat que
va ser abans d’aquesta situació, que corregeixen, que esmenen,
a més de ser lògicament necessari el fons per a aquesta
reconversió i en aquest cas el que se citen dels fons Next
Generation,

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. No havent-hi cap representant
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, passem la paraula
al portaveu del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes,
el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari El Pi
donarà suport a aquesta iniciativa que s’emmarca dins aquesta
tasca que desenvolupa el portaveu proposant de donar una
empenta important a aquesta idea, a aquest gran concepte que
és l’economia circular, un concepte que no deixa de ser una
espècie de concreció o d’una posada al dia d’un altre concepte
que és la sostenibilitat. En definitiva, aquí del que es tracta és
de posar en marxa els mecanismes i els instruments que
permetin reaprofitar molt més els recursos que s’utilitzen per a
la producció i molt concretament en el cas de les Illes Balears
per a la producció del sector turístic.

Per tant, emmarcat en aquest concepte hi ha la investigació,
hi ha la diversificació. Jo crec que a les Illes Balears tenim la
sort de tenir un sector turístic que ha estat molt actiu en
aquestes coses i que ha fet millores molt importants en temes
d’aigua, de reaprofitament d’aigua, per exemple, tot i que
l’administració podria col·laborar-hi molt més i podria tenir
unes aigües depurades de molta més qualitat, que, per exemple,
servissin per regar les zones verdes dels establiments turístics,
això seria una manera de reaprofitar, de ser més sostenibles i
d’avançar en això que en diem economia circular, o el tema de
l’electricitat i les energies renovables, que també hi ha moltes
empreses turístiques que fan una inversió molt important en
aquest sentit. Crec que això és destacable.
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Què passa? Que en aquests moments, amb el tema dels fons
europeus, evidentment li podem donar una empenta diguem
més forta, més decidida, més definitiva per avançar en aquest
camí que ja dic que s’ha anat fent en el temps, però
evidentment queda molt de trajecte per fer.

El Grup Parlamentari Ciutadans ens convida a avançar-hi,
a fer-hi feina i nosaltres evidentment agafam el guant, ens
sembla que és el camí i per això tendrà el nostre suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Passem el torn de paraula a la
portaveu del Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta i bon dia a tothom. Nosaltres també
valoram molt positivament aquesta iniciativa i evidentment la
votarem a favor. Pensam que el futur del turisme serà el resultat
de la reconfiguració de la seva cadena de valor derivat
precisament d’aquest model d’economia circular. Ens ha de
servir també com a una diferenciació dins d’aquest model
turístic de qualitat, que de vegades hem de reconèixer que no
sabem ben bé què es, i afegir un altre atribut a aquesta qualitat
turística, que és la circularitat. A més a més, pensam que també
pot aportar un valor afegit al turisme en donar lloc a una
diversificació i professionalització.

Sí que ens agrada especialment el que destaca l’exposició
de motius, relocalitzar la cadena de subministraments en base
a principis de proximitat. Creiem que tot açò va molt dirigit a
tot el que parlam aquests darrers mesos també d’aprofitar el
nostre producte i evidentment d’eliminar en la mesura que sigui
possible la nostra petjada ecològica.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Veig que en principi serà
aprovada per tots els grups. Pas la paraula al portaveu del Grup
Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí, gracias, presidenta. Agradecer a todos los grupos
parlamentarios su apoyo a esta iniciativa, y evidentemente no
podemos dejar pasar la oportunidad de los fondos Next
Generation y debemos entre todos presentar las mejores
propuestas para que los proyectos que finalmente salgan
escogidos realmente consigan mejorar la dinámica y que la
economía circular forme parte, de una manera muy importante,
de la mayor parte de los proyectos que se realicen con los
fondos europeos. Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Pérez-Ribas. Si no m’equivoc, es pot
donar aprovada per unanimitat la Proposició no de llei RGE
núm. 2139/21, relativa a sistema turístic circular.

Pas ja la paraula al nou president de la comissió, el Sr.
Alejandro López.

(El Sr. President pren la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

En primer lugar, daros las gracias por la confianza y bueno
este pequeño período, mientras sustituyo a mi compañero,
estaré presidiendo con honor esta comisión.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 2597/21,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular,
Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi
Proposta per les Illes Balears i Mixt, pel procediment
d’urgència, relativa a solucions per a la situació de
l’empersa Majorica.

Pasamos al debate de la Proposición no de ley RGE núm.
2597/21, presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista,
Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El
Pi Proposta per les Illes y Grupo Mixto, además por
procedimiento de urgencia, relativa a la situación de la empresa
Majorica.

Para su defensa tiene la palabra el Sr. Diputado Ares
Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Gràcies, president. Bé, fa un mes i mig gairebé la totalitat
dels grups parlamentaris, tots menys els absents, vàrem voler
presentar conjuntament aquesta iniciativa, una iniciativa molt
necessària que vol donar suport al poble de Manacor, a la
comarca del Llevant i a tota l’illa de Mallorca, perquè Majorica
és una de les empreses més representatives i històriques del
teixit industrial de l’illa de Mallorca, una empresa que ha
suposat en molts moments al llarg dels 130 anys de la seva
història un motor econòmic imprescindible per als manacorins
i manacorines. Fins i tot ha esdevingut un símbol evident
turístic de l’illa de Mallorca i, per tant, com a extensió de tota
la nostra comunitat autònoma. 

Des de fa un temps l’empresa viu una situació molt
delicada, que ja hem tractat en algunes ocasions en seu
parlamentària; una situació de feblesa financera que ha dut a
l’empresa a un concurs de creditors i alhora l’imminent venda
a un altre grup parlamentari.

El futur de l’empresa afectarà, a més dels mateixos
treballadors, com és evident, el teixit productiu de la comarca
ja que la possible deslocalització de la producció i
comercialització incideix directament en el sector productiu i
turístic d’aquella zona.

Fa uns dies els i les treballadores de Majorica es varen
concentrar a les portes de la fàbrica per reivindicar el que és
just, que l’adjudicació sigui per a l’empresa que més
treballadors mantengui en plantilla i que no deslocalitzi la seva
producció; 275 treballadors i treballadores, moltes famílies
senceres que fan feina a l’empresa.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102597
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Fa unes hores crec que teníem l’oportunitat tots i totes de
llegir una notícia que indicava que l’administrador concursal es
ratificava en la seva proposta d’adjudicació inicial, encara que
és evident que queda pendent la decisió definitiva que pertany
a l’òrgan judicial.

Des del Grup Parlamentari Socialista ens ratificam en
aquest sentit en la mateixa postura que hem defensat sempre,
que hem d’estar al costat dels treballadors i de les treballadores
i del poble de Manacor.

Les prioritats han de quedar clares. Primer, com dèiem, el
manteniment del major nombre possible de llocs de feina
perquè els treballadors, no ho oblidem mai, han estat el motor
de l’empresa que ha aguantat 130 anys de vida i, segon, el
manteniment del teixit industrial que representa Majorica al
municipi i a la comarca.

Per tant, com dèiem, amb aquesta proposició no de llei
volem manifestar el nostre suport sobretot cap als treballadors,
la ferma voluntat que s’arribi a la solució més adequada
possible i també vull dir que és imprescindible que a un
moment molt dedicat com el que vivim i en una situació tan
concreta com aquesta, els representants públics estam a l’alçada
de les circumstàncies, que estam al costat de la ciutadania i de
la defensa dels seus interessos. Crec que és molt positiu que
avui enviem un missatge contundent, com el que enviarem, amb
l’aprovació, esper, unànime per part de tots els grups
parlamentaris. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Fernández. Por parte del Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra la Sra. María Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. En marzo pasado tuvo lugar una
comparecencia del conseller Negueruela, solicitada a instancia
del Grupo Parlamentario El Pi, respecto, efectivamente, a la
difícil situación que está viviendo la empresa Majorica,
empresa emblemática, histórica y de la que dependen un gran
número de familias.

Los grupos políticos aquel día coincidimos en afirmar que
la empresa Majorica era un activo de Manacor, de Mallorca, de
Baleares, y era un activo a defender e instamos en aquel
momento al Govern a trabajar en ello de manera decidida desde
el ámbito de la defensa de los trabajadores, el mantenimiento
de los puestos de trabajo hasta la necesidad de reforzar el
sector productivo, el sector industrial de Baleares y trabajando
la diversificación económica. 

A partir de aquí he de decir que días después se nos
presentó esta iniciativa, esta proposición no de ley que hoy
debatimos a la que se nos ofreció sumarnos y, una vez revisado
el texto y hechas nuestras aportaciones, así lo hicimos. Por
tanto, si me permiten, antes de nada, quisiera aclarar para que
no haya ningún tipo de confusión, que el Partido Popular no
hace ni va a hacer ningún tipo de cordón sanitario a ninguna

formación política, como se ha venido quizá a algún partido
declarando en estos últimos días.

El Grupo Parlamentario Popular estamos hoy para defender
la industria de Baleares, a sus trabajadores y a la empresa
Majorica como hemos hecho en otras ocasiones con otras
empresas, como ya dije en el momento de la comparecencia, en
Menorca por ejemplo como el caso de El Caserío, también
empresa emblemática.

El Grupo Parlamentario Popular apoyamos esta iniciativa
por la necesidad de luchar desde las administraciones en el
marco de sus competencias en mantener esta empresa Majórica
en Manacor, en mantener el mayor número de puestos de
trabajo posibles, en buscar soluciones a futuro para situaciones
de despidos, que lamentablemente hoy hemos visto esta noticia.
Es decir, apoyamos esta iniciativa porque consideramos que es
una cuestión fundamental para el municipio de Manacor, para
Mallorca y para Baleares.

Despidos que, como acabo de decir, lamentablemente se
han confirmado. Hemos sabido que se prevén alrededor de
estos 180, por lo que ya instamos al Govern, como así lo
hicimos también en la comparecencia, a tomar medidas de
ayuda directa puesto que entendemos que será demoledor para
el municipio, para la comarca, que afectará a muchísimas
familias, que incluso, como todos sabemos, más de un miembro
dependen de estos sueldos. También hemos podido ver que hay
una parte quizá menos negativa, que parece ser que la
producción anuncian que no se va a deslocalizar, con lo cual
entendemos que esto es la parte positiva de todo esto.

El Grupo Parlamentario Popular apoyamos esta iniciativa
también porque creemos que Majorica fue capaz de crear un
producto que consiguió posicionar y diferenciar a nivel
nacional e internacional el municipio Manacor, Mallorca y
Baleares mediante un producto y una marca, lo que todos
sabemos que es sumamente complejo y un valor que para nada
se puede perder.

Por otro lado, efectivamente, en tanto tiempo de vida de una
empresa es más que normal que hayan pasado momentos
complicados en su día a día, aunque han sido capaces de
permanecer. La situación actual de esta empresa también es
verdad que tiene mucho que ver con las consecuencias de la
COVID, ya hemos dicho muchas veces que a nuestro juicio
desde el Gobierno de España y el Govern balear han faltado
medidas suficientes y con la rapidez necesaria para paliar
consecuencias terribles que ha tenido el shock de demanda, lo
cual se suma a una pérdida continuada de nuestro tejido
productivo industrial durante los últimos años, que ya hemos
dicho también en muchas ocasiones y sin ánimo de crítica sino
para constatar un hecho, que no ha sido posible aprovechar los
años de bonanza para reconvertir y diversificar de otra manera
el sector económico. 

En cualquier caso, nosotros animamos al conseller, en su
momento, para que trabajara en esta línea y en este sentido
nosotros siempre estaríamos al lado del Govern.

Hemos de ser conscientes de que la permanencia de
Majorica, el hecho de que sobreviva y de las empresas en
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Baleares en general, dependerá también de si esta temporada
tenemos temporada medianamente digna, medianamente
decente o no. Dicho por todo tipo de sectores, no solamente los
hoteleros o el sector puramente turístico. 

Por tanto, y más allá de la realidad existente a día de hoy
que -como decía el portavoz del Partido Socialista- hemos
conocido en prensa, creemos importante constatar igualmente
desde esta cámara la necesidad de buscar soluciones a la
situación en beneficio de los trabajadores, en beneficio de la
empresa, en beneficio del mercado laboral de la comarca y que
las administraciones sigan trabajando, sigamos conjuntamente
en el mantenimiento de la producción, comercialización y
administración de la empresa en el municipio de Manacor y así,
como el mantenimiento de los puestos de trabajo. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sra. Cabrera. Por parte del Grupo Parlamentario
Unidas Podemos no se hará uso de la palabra, por lo tanto por
parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el
Sr. Marc Pérez-Ribas. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, president. El Grup Parlamentari Ciutadans -com no
pot ser d’una altra manera- ens hem sumat també a aquesta
proposició no de llei, evidentment per estar al costat dels
treballadors i de Majorica, com estem també al costat de tots
els treballadors de totes les empreses de les Illes Balears.

En el cas de Majorica, té la importància que té el teixit
industrial, podríem dir, anomenar d’“històric” de les nostres
illes aquestes empreses que des de fa molts anys -130 anys-
donen beneficis i prosperitat a les nostres illes i són una
tipologia d’empreses que hem de fer el possible perquè es
mantenguin, no es deslocalitzin i segueixin creant riquesa a les
nostres illes.

Ja s’ha comentat, per tant no hi insistiré, respectarem
evidentment la decisió que prengui el jutge que tramita aquest
cas i que evidentment, amb respecte al sistema judicial
espanyol i estem segurs que tant l’administrador concursal com
el jutge cercaran la millor solució perquè es mantenguin el
major nombre de treballadors possibles i evidentment que
l’empresa segueixi tenint la seva localització a Manacor. 

També insistir en la necessitat que els treballadors que,
desgraciadament, hagin de sortir de l’empresa idò que el
Govern s’hi impliqui i apliqui polítiques actives d’ocupació
perquè al més prest possible puguin seguir fent feina a les
nostres illes. 

Moltes gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sr. Pérez. Por parte del Grupo Parlamentario MÉS
per Mallorca tiene la palabra el Sr. Joan Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, Sr. President. Enhorabona per aquest nou càrrec i
sort amb la tasca. 

Bé, som davant d’una proposta que ja ha estat aprovada tant
a l’Ajuntament de Manacor com al Consell de Mallorca, ara
arriba al Parlament de les Illes Balears, l’hem signada tots els
grups presents avui en aquesta sala, per tant sortirà endavant.

Això vol dir que hi ha un interès important per part de les
administracions i les institucions de les Illes Balears perquè una
empresa industrial amb pràcticament 130 anys d’història quedi
a Mallorca, quedi a la comarca del Llevant, quedi a la ciutat de
Manacor. Amb tot el que això implica. Implica un centre de
producció i distribució. Implica molts de llocs de feina, moltes
famílies que estan unides a Majorica com a empresa des de fa
molts d’anys, són moltes generacions de famílies manacorines
que han passat per Majorica d’una manera o una altra. Per tant
forma part de la idiosincràsia de la comarca del Llevant i de la
vida social de la ciutat de Manacor. 

A l’anterior proposta parlàvem de diversificació econòmica
i en aquesta proposta parlam d’una indústria, per tant parlant
del mateix, del manteniment d’una indústria per tal de seguir
diversificant l’economia. Majorica, l’objectiu no hauria de ser
que quedin els mateixos llocs de feina, l’objectiu hauria de ser
que creixin els llocs de feina, que segueixi diversificant
l’economia de la zona del Llevant i hi hagi més llocs de feina,
més persones dedicades a la indústria.

És important també remarcar la feina feta per part de les
dones manacorines a la indústria aquesta, és a dir, és una
indústria molt femenina, per tant jo crec que això és important
remarcar-ho com la incorporació de la dona al mercat laboral
a través de la indústria i es fa una feina important, en aquesta
indústria quant a això. 

En definitiva, hem d’intentar de totes, totes, impedir la
deslocalització de l’empresa i hem d’intentar de totes, totes,
que no només quedi a Manacor sinó que creixi en llocs de
feina, per tant seguir diversificant l’economia de la comarca del
Llevant, de la ciutat de Manacor. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sr. Mas. Por parte del Grupo Parlamentario El Pi
Proposta per les Illes, tiene la palabra el Sr. Josep Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Molts gràcies, Sr. President. Bé, el Grup Parlamentari d’El
Pi ja va sol·licitar una compareixença del conseller de Treball
en relació amb la qüestió de l’empresa Majorica perquè
evidentment ens preocupa i ens ocupa moltíssim aquesta
anunciada deslocalització o possible deslocalització d’una
empresa que, com bé s’ha dit i evidentment és així, es tracta
d’una empresa emblemàtica, es tracta d’una empresa viable
econòmicament, que això per a nosaltres és capital, i es tracta
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d’una empresa que es troba a l’àmbit de la indústria i per tant
de la diversificació.

Quin és el problema? Bé, l’objectiu tots el compartim:
manteniment de l’activitat, si fos possible, fins i tot, potenciació
de l’activitat productiva i manteniment i potenciació dels llocs
de feina. A aquest objectiu el compartim.

Quin és el problema? El problema és que més enllà de les
paraules i més enllà d’aquesta voluntat institucional retòrica -
que està bé i nosaltres ens hi apuntam i no la criticam, només
faltaria- hi ha d’haver alguna cosa més, perquè, és clar, podem
dir en aquesta sala que no només s’han de mantenir els llocs de
feina sinó que n’hi hauria d’haver més, d’acord, però no és
aquest l’escenari que gestionam i que tenim damunt la taula, no
és precisament aquest l’escenari, és molt més fosc l’escenari
que tenim damunt la taula. 

I el que nosaltres reclamam és que el Govern interactuï i, a
través de les eines que tengui o a través de la capacitat de
creació de noves eines, tengui una capacitat d’influència sobre
l’empresa adjudicatària o la nova propietària, o la nova titular,
perquè es forci la màquina per aconseguir aquests objectius
que, en teoria, compartim, que és el manteniment de l’activitat
productiva i els llocs de feina. Perquè si no hi ha una acció
contundent, valenta, arriscada per part del Govern de les Illes
Balears i del conjunt de les institucions, però molt especialment
del Govern, evidentment el panorama no és per tirar coets
precisament, més aviat és un panorama trist, trist i ple de
pèrdua d’aquesta diversificació, de pèrdua d’aquesta
productivitat i de pèrdua de feina. 

Per tant, compartim absolutament la filosofia d’aquesta
iniciativa però fem un clam perquè anem més enllà d’aquesta
i ens posem les piles perquè si no actuam amb contundència
realment -ja dic- el panorama no és que sigui molt positiu. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sr. Melià. Por parte del Grupo Parlamentario
Mixto tiene la palabra la Sra. Patricia Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies, Sr. President. Poca cosa a afegir d’aquesta
proposició que hem fet en comú. 

Bé, expressar la nostra solidaritat amb els treballadors de
Majorica i esperar que aquesta proposta ajudi en la consecució
del més que desitjable acord. Però sí que és cert que llegint la
notícia apareguda avui en la qual l’administrador concursal
rebutja les al·legacions, doncs ens fa sentir una mica més
pessimistes, però amb tot, cal seguir insistint i lluitar. Així és
que, endavant. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sra. Font. Ahora sería el turno de fijación de
posición, pero el único grupo que no ha firmado es VOX y no
hay nadie que le represente, con lo cual pasaríamos ahora al
grupo de contraindicaciones, pero todos han sido firmantes,
entiendo que nadie querrá hacer uso de la palabra, si no es así
me lo decís.

Y también comprendo que se aprueba por unanimidad ya
que todos sois firmantes. Gracias. Pues queda aprobada la
Proposición no de ley RGE núm. 2597/21, queda aprobada por
unanimidad. 

Y no habiendo ninguna otra cosa a tratar en la sesión, se
levanta la sesión. Muchas gracias.
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