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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyors diputats. Abans de començar el
plenari i d'acord amb la Mesa i la Junta de Portaveus, farem un
minut de silenci en record del Sr. Joan Francesc López
Casasnovas, que va ser diputat durant la primera, segona i
l'inici de la tercera legislatura del Parlament. El Sr. López
Casasnovas, a més de ser diputat, era filòleg, professor
d'institut i poeta, i ens va deixar el passat dia 19 de juliol.

Començam, el minut de silenci.

(Pausa)

Moltes gràcies. 

Declaració Institucional del Parlament de les Illes
Balears sobre l’Encefalomielitis Miàlgica (EM) i la
Síndrome de la Fatiga Crònica (SFC).

A continuació, començam aquesta sessió plenària, amb la
lectura d'una proposta de declaració institucional sobre
l’Encefalomielitis Miàlgica (EM) i la Síndrome de Fatiga
Crònica (SFC).

Sra. Secretària Primera en faci lectura, per favor.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

"L’Encefalomielitis Miàlgica (EM) i Síndrome de Fatiga
Crònica (SFC) són denominacions usades indistintament, per
la qual cosa ens referim a aquest procés com EM/SFC,
classificada com a malaltia neurològica per l'Organització
Mundial de la Salut.

L’Encefalomielitis Miàlgica es caracteritza per alteracions
globals complexes. Les seves característiques més destacades
són el trastorn patològic de la regulació del sistema nerviós,
immunitari i endocrí, amb afectació del metabolisme energètic
cel·lular i del transport d’ions. Els seus múltiples símptomes
són dinàmicament interactius i estan connectats causalment.

És una malaltia orgànica, multisistèmica, greu, debilitant i
molt invalidant. La “fatiga crònica” no ha de ser confosa amb
EM/SFC, ja que “la fatiga” representa només un dels molts
símptomes que caracteritzen la malaltia. La seva fisiopatologia
subjacent causa alteracions mesurables tant a nivell físic com
cognitiu.

Aquesta patologia afecta totes les edats, incloent-hi nens i
adolescents, essent la seva incidència superior en dones. La
seva simptomatologia és extremadament extensa i variada, i els
símptomes més característics són:

- Fatiga extrema o falta d'energia, que comporta la deterioració
de la capacitat per treballar, estudiar o fer tasques domèstiques,
activitats d'oci i interaccions socials.

- Malestar postesforç, PEM. Qualsevol o tots els símptomes es
poden exacerbar després un lleuger esforç físic o cognitiu.

- Trastorns del somni, amb insomni o hipersòmnia diürna,
somni no reparador, és a dir, despertar-se sense sentir-se
descansat malgrat haver dormit.

- Disfunció cognitiva que implica mala memòria, dificultat per
a la concentració i per integrar nova informació, pensament,
lent, sensació d’atordiment i “boira mental”.

- Dolor: dolors musculars i articulats, severs maldecaps. Els
símptomes musculoesquelètics poden empitjorar amb l'activitat. 

No existeixen dades de prevalença de la malaltia a Espanya
ni a Europa en no existir un registre epidemiològic d'aquesta.
S’admeten com a xifres de prevalença les extrapolades de les
dades procedents d'estudis epidemiològics als EUA en els
quals, segons la CDC, l’EM/SFC afectaria entre un 0,25% i un
0,75% de la població adulta i entorn al 2% la població
pediàtrica. Sobre aquestes taxes d'incidència suposaria que a
Europa podrien estar afectades més de 3,75 milions de
persones, situació que pot haver-se agreujat per la incidència de
la COVID-19.

L'estimació de casos a Espanya era de 337.050 casos abans
de la COVID-19, i podria aconseguir, segons aquestes
estimacions, més d’1.700.000 casos. El que duem d'any, a les
Illes Balears, l'estimació abans de la pandèmia era de 14.698
casos, i segons les estimacions després de la COVID podríem
parlar de 46.889 casos, atès que a través de l'evidència
científica, sabem que un 14% dels casos de la COVID
persistent pateixen EM/SFC.

En conseqüència, el Parlament de les Illes Balears, en els
termes de la Resolució 2020/2580 (RSP) del Parlament
Europeu, sobre el finançament addicional per a la recerca
biomèdica de l’Encefalomielitis Miàlgica, de 17 de juny de
2020, insta el Govern de les Illes Balears:

1r. A promoure la informació i les adaptacions de llocs de
treball que siguin necessaris per assegurar-hi el seu
manteniment i evitar-ne l’exclusió social. 

2n. A realitzar les actuacions d'informació i formació sobre la
patologia a professionals sanitaris i socials per a la seva
identificació davant l'absència d'un biomarcador que
l’identifiqui, així com proves diagnòstiques adequades per
reduir l’infradiagnòstic, promovent l'accés de les persones
afectades a una correcta atenció sanitària, tant a l'Atenció
Primària com a hospitals, així com a la protecció social
establerta legalment per a les persones amb discapacitat o de
promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones en
situació de dependència.

3r. A promoure accions de sensibilització que evitin les
l'estigmatització de les persones malaltes i les seves famílies,
tant en l'àmbit laboral de les persones adultes com en l'àmbit
educatiu de nins, nines i joves.

4t. A donar suport a les organitzacions d'iniciativa social de
persones afectades i les seves famílies en les seves activitats
d'informació, sensibilització i de suport psicosocial. 
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Instam el Govern de la nació:

1r. A establir les adaptacions normatives necessàries per
establir les contingències adequades per a les persones
treballadores afectades per aquesta patologia, incapacitant, tant
de manera temporal com permanent.

2n. A promoure les accions de recerca en el marc de
concertació i cooperació europea sobre l’Encefalomielitis
Miàlgica (EM) i la Síndrome de Fatiga Crònica (SFC). 

3r. A promoure les accions en l'àmbit estatal i europeu
d'identificació i registre epidemiològic de persones afectades
per conèixer l'impacte sanitari, econòmic i social de la malaltia.

A 26 de juliol del 2022.
Parlament de les Illes Balears."

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En funció de l'article 204 del Reglament,
deman a veure si es pot aprovar per assentiment. Hi estan tots
els portaveus d'acord?

Idò queda aprovada aquesta declaració institucional sobre
l’Encefalomielitis Miàlgica i la Síndrome de la Fatiga Crònica.

(Aplaudiments)

Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió
d’Educació, Recerca i Cultura del Projecte de llei RGE
núm. 2804/22, de la ciència, la tecnologia i la innovació de
les Illes Balears.

Passam a l'únic punt de l'ordre del dia d'aquesta sessió, que
consisteix en el debat i votació del dictamen de la Comissió
d'Educació, Recerca i Cultura, del Projecte de llei RGE núm.
2804/22, de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes
Balears.

Per fer-ne la presentació del Projecte de llei per part del
Govern donam la paraula al conseller de Fons Europeus,
Universitat i Cultura. Quan vulgui. 

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Molt bon dia a tots i a totes, moltes gràcies, president,
diputades, diputats, presidenta, consellers i conselleres del
Govern, assistents i convidats, membres de la comunitat
científica, equip de la conselleria. Benvinguts tots.

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. CONSELLER DE FONS EUROPEUS,
UNIVERSITAT I CULTURA (Miquel Company i Pons):

Gràcies, president. Avui és un d'aquells dies per tenir en
consideració, d'aquells que fan història, avui és un dia molt
important per a la comunitat autònoma i per a tota la comunitat

científica, perquè duim a votació la llei de la ciència, tecnologia
i la innovació. Poder comptar amb una llei pròpia que dona
coherència, estructura, estabilitat i continuïtat a les diverses
polítiques científiques, sempre és un avanç i un mirall de
referència.

La ciència és coneguda com la major font de coneixement
i és que ara mateix, i en el transcurs del que duri la defensa
d'aquesta llei, hi haurà tota una comunitat fent-se preguntes,
observant, engegant experiments per aconseguir obtenir nous
coneixements que poden millorar el món que ens envolta. Dia
rere dia, tots aquests coneixements científics nous són revisats,
són coneixements provisionals que es troben en constant revisió
fins que algun científic o científica, a partir de noves
observacions i experiments, els contradiu.

La ciència és a tot arreu, impregna l'entorn mirem on
mirem, en qualsevol aspecte de la nostra vida quotidiana
s'expressen els principis de les lleis naturals.

Per això, ser avui aquí, amb aquest nou marc normatiu i
amb la mirada col·lectiva per part de tots els grups polítics que
aquesta llei és un instrument necessari, de millora real, és tot un
goig. Voldria, per tant, que les meves paraules fossin
d’agraïment.

Sempre he pensat que en la vida política, també en el dia a
dia quotidià, és importantíssim posar la llavor perquè sols qui
sembra és capaç de recollir fruits, perquè sembrar significa
decidir, projectar i traçar un full de ruta. Per això avui, per a
mi, és un dia de celebració compartida. Avui no seríem aquí
sense l'esforç, convençut i decidit, de qui fa la primera passa i
sembra la primera llavor; el meu primer agraïment és, per tant,
al conseller i company Martí March, per posar les bases ja a
l'inici de la passada legislatura i dibuixar aquest marc normatiu
que avui duim a votació. Moltes gràcies, Martí. 

(Alguns aplaudiments)

El meu agraïment també a tots els que han fet possible que
avui votem al Parlament de les Illes Balears la llei, i vull
començar el nostre agraïment per tots els que varen treballar en
el document. En aquella primera idea que avui s’ha convertit en
norma -es convertirà en norma-, el meu agraïment sincer als
doctors Enric Tortosa, Jaume Carod, Teresa Riera, Pere Oliver
i -per descomptat- a tots els tècnics del Servei de recerca, i molt
especialment a la cap de servei, Bàrbara Terrassa.

Vull estendre el meu agraïment a tots els grups polítics, per
la voluntat propositiva, pel to constructiu i per les ganes
d’aportar i enriquir el text. Bé, a tots els grups polítics, no -
encara que ara no m’escoltin-, sabem que encara som, bé,
trobam grups capaços de fer discriminacions i distincions entre
gèneres, amb un seguit d'esmenes a les que millor no entrar a
qualificar perquè no mereixen cap mena de qualificatiu. Però
sí que em vull detenir en un aspecte, i és que per a vostès -per
a ells-, la ciència no és, ni ha estat, ni serà, una branca
important per a la societat. No sé si faran ús de la paraula o del
vot durant aquesta sessió, tant és, ens queda clar el vostre
descompromís amb la vostra absència en el debat a la comissió
i ara, també, en aquest debat plenari.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202202804
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202202804
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(Alguns aplaudiments)

Com deia, vull donar les gràcies als grups parlamentaris.
Així vull agrair al Grup Parlamentari Popular, al Sr. Juan
Manuel Lafuente i Mir, perquè des del primer moment varen
entendre que aquesta llei era necessària, perquè han tingut la
voluntat d'arribar a acord, malgrat les diferències en alguns
punts, i perquè algunes de les seves aportacions han estat
recollides en el text. El meu agraïment sincer pel vostre to
dialogant i constructiu. 

A més, vull agrair al Sr. Josep Castells, de MÉS per
Menorca, que tampoc ara es troba aquí, per la predisposició i
el seu to dialogant, que, tot i no compartir algun punt d'aquesta
norma, la voluntat per arribar a acords sempre ha estat al
capdavant. I també al Grup de Formentera, especialment al Sr.
Antonio Sanz, per la seva constant voluntat de pacte i de
consens. 

També, perquè això va de treball col·lectiu i sense la seva
voluntat de pacte no hauria estat possible, vull agrair als grups
parlamentaris de MÉS per Mallorca, a la Sra. Joana Aina
Campomar, que, per cert, felicitats; de Podem a la Sra. Gloria
Santiago, i del PSIB al Sr. Carles Bona i Ares Fernández. El
seu treball exemplar, el seu compromís i la capacitat de
consens, perquè aquesta llei arribàs amb el màxim acord.

El camí per arribar fins aquí ni ha estat fàcil, ni ha estat
curt, però crec que puc dir en veu de tots i totes, que ha valgut
la pena. 

Finalment, vull agrair i felicitar el meu equip, perdó, i jo
aquí m'he botat el Grup d'El Pi, al qual també, a la Sra. Lina
Pons, -ara m’he adonat, disculpi-, perquè des del primer
moment també es va posar a disposició per arribar a tots els
acords. Moltíssimes gràcies també al Grup d'El Pi. 

I, com deia, finalment, vull agrair i felicitar al meu equip,
especialment al director general de Política Universitària i
Recerca, Josep Lluís Pons, company, com deia abans, el camí
ha estat llarg i complex, però ha valgut la pena, també moltes
gràcies. També al secretari autonòmic, Miquel Àngel Sureda,
per haver-se sumat des del principi al compromís d'impulsar
aquesta llei. I, finalment al gabinet, per la dedicació constant i
moltíssimes gràcies. 

I he d'esmenar també, que m’he botat una altra línia, al
Grup Ciutadans, disculpi Sr. Gordiola, per poder haver treballat
des del principi en aquest treball, al Sr. Marc Pérez-Ribas, per
trobar-se sempre a disposició. Disculpin que m'he botat un
paràgraf dels dos grups.

Fins ara el marc normatiu en vigor ha estat la Llei 7/1997,
de 20 de novembre, de la investigació i el desenvolupament
tecnològic, una llei que ens ha servit fins a dia d'avui, com un
primer pas, perquè assentava les bases de la investigació i el
desenvolupament tecnològic, però que, tot i així, actualment es
feia més que necessari adaptar-se al marc estatal i a la situació
existent de la ciència a les Illes Balears. El sistema científic de
les Illes Balears ha evolucionat i s'ha desenvolupat al llarg de
tots aquests anys, motiu pel qual es requeria poder comptar
amb un nou marc jurídic i normatiu.

Com deia al principi, avui és un dia de celebració, perquè
posa en valor el ferm compromís del Govern, d’aquest govern,
amb la ciència, la recerca, la innovació com un model, com a
nou model per a la diversificació del sistema productiu
d'aquestes illes. Dies com el d'avui posen de relleu i donen
força el missatge sobre la necessitat d'una diversificació
econòmica que contribueixi a un creixement basat en el
coneixement i la informació. Es feia necessari comptar amb
polítiques públiques, que fossin capaces de protegir la
investigació, el desenvolupament tecnològic, derivat de la
recerca i la innovació com a generadora de valor afegit.

Calia assegurar un finançament adequat, com a les regions
i països més desenvolupats, a les àrees de activitats que no
poden defensar-se per elles mateixes en el mercat tradicional de
béns i serveis.

Aquesta llei que avui defensam, representa la normativa
institucional i organitzativa bàsica per impulsar la recerca, el
desenvolupament i la innovació. Necessitàvem una llei pròpia,
que fos capaç de reconèixer les nostres singularitats, amb un
tret característic tan important com és el de la insularitat de
l'arxipèlag balear, que tingués en compte les peculiaritats d'un
territori finit i discontinu, que necessita d’eines concretes per
garantir l'equitat de les polítiques científiques, les socials i les
econòmiques a tot el territori. La necessitàvem pròpia i avui la
defensam, també, perquè era imprescindible ordenar, assegurar
i agilitar el treball dels investigadors, així com preveure
estructures de gestió i suport a la ciència, o permetre la captació
i retenció de talent, facilitar la transferència dels resultats de
recerca i assegurar el finançament del sistema, donant
estabilitat i agilitat.

Necessitàvem posar els engranatges en una llei alineada
amb l'estratègia espanyola de ciència, tecnologia i innovació,
i les polítiques de la Comissió Europea. Era una necessitat i 
avui, gràcies als esforços compartits, a la participació de tots
els grups polítics a través de les seves esmenes, pot ser una
realitat, pot ser i serà, n’estic convençut. 

Vull esmentar que en aquesta cambra, en el seu moment es
va aprovar de forma unànime instar del Govern de les Illes
Balears la posada en marxa d'actuacions, de polítiques sobre la
ciència. El 17 de setembre de 2018, el Parlament va subratllar
l'enorme vàlua que té la recerca com a generadora de
coneixement, creadora de benestar i creixement econòmic. És
important remarcar que la llei de la ciència contempla aspectes,
com la perspectiva de gènere durant tot el procés, per garantir
no només la igualtat, sinó també l'excel·lència dels resultats.
Posa atenció també en el fet insular i les peculiaritats socials i
econòmiques. La llei proporciona un ecosistema al Centre de
Tecnologies de la Informació i la seva governança, facilitarà
informació actualitzada dels agents que fomenten l’ecosistema
científic, així com la gestió de l'activitat i n’oferirà
estadístiques. 

Fomenta l'activitat investigadora i innovadora, i això s’ha de
reflectir en el finançament públic que la llei fixa un increment
progressiu del pressupost de la comunitat autònoma dedicat a
la ciència, fins arribar al 2% a partir del 2030.
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També fomenta l'impuls i la difusió, la transferència de
coneixement a l'arxipèlag, a fi d'avançar en la transformació del
model econòmic, basat en el model de coneixement. Posa el
focus en la tasca de l'investigador, amb l'objectiu de potenciar
l'excel·lència, incentivar la recerca, la col·laboració entre els
agents de l’ecosistema de ciència, tecnologia i innovació de les
Illes Balears. I d'altra banda, fomenta la innovació i la creació
d'empreses, així com vetlla també perquè primin els criteris
ètics, socials i de sostenibilitat.

A més a més, i permeti’m que ho digui així, un dels punts
estrella d'aquesta llei és la creació de l'Institut de Recerca de les
Illes Balears, amb la finalitat de facilitar i fomentar l'activitat
investigadora, que permetrà una cosa tan important i
indispensable com és la retenció i captació de talent.

Ja per acabar, l'objectiu de la recerca ha de ser sempre que
la seva activitat arribi a la societat. La transferència de
coneixement és clau, especialment per a la creació d'empreses
de base tecnològica, també per la difusió d'aquest coneixement,
així com la capacitat de despertar vocacions científiques. Així
mateix, es contempla i garanteix la seguretat que els resultats
siguin protegits com pertoca en matèria de propietat industrial
i intel·lectual. 

I sense voler estendre'm més, per tot el que ja he explicat i
pel compromís que ens deu, us deman el suport i el vot a
aquesta iniciativa. I com deia, Plutarc: “El coneixement no és
una gerra que s'omple, sinó un foc que s'encén”. Avui entre tots
aquí, hem fet l’espurna més gran i més forta. 

Moltíssimes gràcies a tots i a totes, especialment als
convidats. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears RGE
núm. 4451, 4460, 4472, 4476, 4479, 4495, 4496, 4497, 4498,
4526 i 4528/22 i posicionar-se respecte de les esmenes de la
resta de grups parlamentaris, té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Al públic
avui interessat en aquesta llei de la ciència, benvingut, també.

Nosaltres, és vera, com bé ha dit el conseller, hem estat
afavorint el consens d'aquesta llei, tot i que també li vull
recordar que hem estat crítics amb aquells punts que
consideram que no estaven a l'alçada d'una llei tan ambiciosa
com aquesta, que és una llei científica. Precisament, pensam
que és absolutament necessària aquesta llei que avui s'aprovarà
previsiblement en aquesta cambra, però també creiem que
hauria de ser més tecnològica i més aplicada, és a dir, més
adaptada a les empreses, a les necessitats de la nostra societat.

Per tant, vull dir, també que moltes de les esmenes que
aquest grup parlamentari, un total de 37 que vàrem presentar,
varen quedar aprovades en ponència un total de 23, una la

vàrem retirar, per això, pensam que quan alguna no està
adaptada a aquesta possibilitat d'aplicar-la a la nostra
comunitat, no tenim cap problema en retirar-la, 2 més es varen
aprovar en comissió, però encara n'hi ha 11 que estan aquí
ballant i que jo esper avui el beneplàcit, o esperam, des del
Grup Parlamentari El Pi, el beneplàcit d'aquesta cambra.

Una de les coses que nosaltres vàrem detectar, un tema que
vàrem detectar en aquesta llei de la ciència, que, com deia,
aplaudim i que creiem que és imprescindible, és que és massa
científica, és una llei que du el segell dels investigadors, però
aquesta llei de la ciència és una societat com la nostra,
absolutament abduïda pel monocultiu del turisme, creiem que
el que s'ha de fer és diversificar, en parlam tot el dia, però
precisament aquesta llei pensam que hauria de ser més tècnica,
més aplicada, amb més col·laboració de les empreses, amb més
col·laboració de les PIME per poder arribar que hi hagi les
sinèrgies imprescindibles entre el talent, l'empresa i
l'administració, totes les administracions, si m'apura.

Per tant, nosaltres, moltes de les esmenes presentades han
anat dirigides en aquest sentit, algunes s'han aprovades i d'altres
no, i també a la participació de tots. Creiem que hem de fer un
gran paquet de la societat, tant del que diu la llei com de
l'aplicació, i també, com deia, de les necessitats de la nostra
societat, de la nostra comunitat autònoma. Per això, moltes de
les esmenes que avui encara són vives tenen a veure amb això,
no hi ha hagut sort, esper que els diputats d'aquesta cambra i les
diputades les mirin amb bons ulls.

Hi ha un tema que és imprescindible, que és el tema del
finançament, nosaltres ja vàrem parlar a una reunió amb el
conseller del ram de l'increment del 2,5 del producte interior
brut. Vostès ens varen explicar que estaven decidits a
incrementar un 2% en el pressupost de la comunitat autònoma
el 2030. Nosaltres creiem que no podem esperar el 2030, 2,5
enguany, 2,5 l'any que ve, nosaltres creiem que això és urgent
i que la diversificació, com ha mostrat la pandèmia, és
imprescindible a les nostres illes. Per tant, nosaltres apostam
aquesta és l'esmena, la 4479/22, que encara és viva i que encara
se la poden repensar.

Hem augmentat el percentatge del 2,2 al 2,5% i hem
substituït “pressupost anual” per “producte interior brut”.

Finalment, hem suprimit la frase final “Per al còmput
s'empraran exclusivament les quantitats que formin part del
pressupost del Pla de ciència, tecnologia i innovació.”
Nosaltres pensam que si l'aposta és clara, ha de ser immediata
i ha de quedar reflectida en el producte interior brut i no al
pressupost de la comunitat, com li deia a 10 anys vista, en el
futur, com diuen alguns filòsofs, no existeix.

Així és que creiem que aquesta esmena és imprescindible,
és la nostra esmena bandera i que encara és viva, com deia, i
que, per tant, se la poden estudiar de bell nou.

També destacaria la 4495/22, allà on parla que el consell ha
d'estar compost per un càrrec per a la presidència, un per a la
vicepresidència, un mínim d’11 vocalies i un màxim de 15.
Aquí hem incorporat un anomenat a proposta de la Universitat,
1, com a mínim, a proposta de la Confederació d'Empresaris de
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les Illes Balears, i 1, com a mínim, o una, a proposta de les
patronals de les petites i mitjanes empreses.

Per altra banda, destacaríem també que hem addicionat una
nova lletra la n), a l'apartat 2 de l'article 11, que quedaria
redactat de la següent manera: “Elaborar i publicar guies
pràctiques i protocols de les diferents convocatòries d'ajudes de
fons públics que habilitin les diferents administracions
públiques.” Una de les preocupacions que ens traslladen els
empresaris és que és impossible arribar a aquestes ajudes, és
impossible accedir-hi, que no les entenen. I, per tant, també una
de les altres esmenes que hem presentat -i ja no m'allargaré,
perquè les han pogudes estudiar a fons- és que creiem, i per
això hi ha una esmena de creació d'oficina tècnica o
administrativa de projectes; necessiten ajuda, no només
necessiten ajuda, sinó saber que existeixen i saber que hi ha
possibilitats d'accedir-hi.

I hi ha una última qüestió que no em vull oblidar, que a
l'article 27 hi hem adherit també una lletra, l’apartat f), que
quedaria redactat així: “Establir mecanismes de finançament
directe a fons perdut per als projectes d'innovació de les PIME,
petites i mitjanes empreses, en un percentatge mínim del 60%”.
Creiem que són ambicioses, però no impossibles i, per tant,
esperam el beneplàcit d'aquesta cambra.

Vull donar les gràcies a tots els empresaris, a tots els
científics, a tots aquells membres de la societat, per suposat als
companys del Grup Parlamentari El Pi i de tots els membres
d'aquest grup que han treballat perquè aquesta llei de la ciència
tengui les nostres aportacions les quals creiem que són
assenyades i gens destructives.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt, les RGE núm. 4529, 4531, 4532, 4535,
4536, 4537, 4538, 4539, 4542 i de la 4544 a la 4551 i la
4553/22, i posicionar-se respecte de les esmenes de la resta de
grups parlamentaris, té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bon dia, Sr.
Conseller, enhorabona per haver aconseguit almenys que
aquesta llei arribi avui aquí, i que, evidentment, encara que
sigui tal vegada amb algun canvi, doncs, s'aprovarà i tindrem
aquesta llei de la ciència renovada tan necessària.

Nosaltres vam enfrontar el debat d'aquesta llei amb un
esperit absolutament constructiu, perquè enteníem que era un
tema en què la clau no era polemitzar, sinó trobar punts de
suport i, bé, que sortís una llei el màxim consensuada possible.

Nosaltres hem presentat una sèrie d'esmenes que, a grans
trets, van en la línia d’assegurar que aquesta activitat de
recerca, la innovació arribi a totes les illes, perquè, d'una
banda, som absolutament conscients, i d’això n’hem tengut

ocasió de parlar-ne amb el director general, moltes vegades,
que, evidentment, quan parlam de recerca no es pot entrar en
una lògica de repartidora, i mai no hem pretès això,
evidentment, s'han de fer les inversions allà on pugui haver-hi
un retorn i on pugui haver-hi un profit.

Però, d'altra banda, sí que creiem que el Govern ha de fer
un esforç perquè es donin les condicions perquè a tot arreu es
pugui fer una activitat de recerca justificada, de qualitat, amb
retorn i amb benefici per a les seves societats, perquè, si no, en
el territori fragmentat que tenim i amb els desequilibris
territorials tan grans que hi ha, evidentment, a ningú no se li
escapa que la lògica, si simplement ens fem un plantejament a
curt termini de dir: posem les inversions i posem els recursos
allà on hi ha més possibilitats que ens doni un retorn favorable,
doncs això ens podria portar que tota la part del nostre territori
que no sigui Mallorca fora un desert en matèria de recerca; que
ja sé que no és així, ja sé que no és així, perquè hi ha hagut una
preocupació per part del Govern perquè hi hagués activitat a les
altres illes.

I després també perquè en l’activitat de recerca,
evidentment, hi ha molts nivells d'activitats de recerca, hi ha
una activitat de recerca on, evidentment, només es pot dur a
terme en espais on hi hagi una massa crítica molt important,
però després hi ha altres activitats de recerca, com poden ser
laboratoris, com poden ser residències per a investigadors, és
a dir, altres activitats que no són pròpiament projectes de
recerca punters que sí que poden fer-se presents a diferents
territoris, encara que no hi hagi aquesta massa crítica.

I crec que el Govern té la obligació que es creïn les
condicions perquè aquestes inversions puguin produir un
retorn, no només en els llocs on hi ha massa crítica, sinó a la
resta.

Per tant, MÉS per Menorca, com que estava d'acord amb
l'orientació global de la llei, hem fet algunes aportacions que no
s'han tengut en compte des del punt de vista de gestió del
sistema, però, bé, doctors té l'església, cap problema. I també
en aquesta altra qüestió de garantir aquest equilibri.

En aquest sentit, he de dir que el regust que ens queda
després de la negociació és agredolç, en el sentit dolç, en el
sentit que jo vull reconèixer als portaveus dels grups del
Govern que hi ha hagut la voluntat d'integrar al màxim les
nostres esmenes, però ha quedat una mica, diguem, una massa
discret per al nostre gust. Nosaltres crèiem que realment el
Govern hauria d'haver assumit d'una forma molt clara que té
l’obligació que es creïn les circumstàncies perquè les inversions
en recerca i innovació siguin profitoses a totes les illes. 

Hem aconseguit un petit avanç. Com que nosaltres afrontem
aquest debat de forma constructiva, no volen ser maximalistes
i, per tant, agraïm l'esforç que s’ha fet, ens donem per satisfets
amb les negociacions a les quals s’ha arribat. Jo he donat a uns
quants portaveus, no ho he acabat de donar a tots, i ara ho
donaré també als lletrats, les transaccions a les quals hem
arribat a cinc esmenes, que van en aquesta línia que jo plantetj
i, a canvi d'això, MÉS per Menorca retiraria tota la resta
d'esmenes que romanen en la tramitació, amb la qual cosa MÉS
per Menorca, amb aquest gest, vol unir-se als grups que donen
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suport clar, decidit, a aquesta llei, perquè creiem que és el que
cal fer en aquesta matèria, no?; hem de trobar la manera de
poder donar aquest suport decidit.

I, per tant, tot i que no satisfà del tot les nostres pretensions,
creiem que s’ha fet un esforç per aproximar posicions, i ho
agraïm i valorem d'aquesta manera.

Per tant, jo ara passaré a les transaccions, són a les esmenes
4531, 4545, 4538, 4551 i 4549, que serien les cinc esmenes que
deixaríem vives en la tramitació, amb aquestes transaccions a
què hem arribat amb els grups del Govern i, a canvi d'això,
retiraríem la resta d'esmenes que queden vives, per tant, les
4532, 4535, 4536, 4537, 4539, 4542, 4544, 4546, 4547, 4548
i 4550.

I amb aquest plantejament i amb aquest esperit, esper que
la llei surti endavant amb el màxim suport possible.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula el Sr. Sanz. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputades, diputats. El
primer de tot, l'enhorabona, conseller, perquè la Llei de la
ciència en els darrers temps, a més, ens ha demostrat la
necessitat que la ciència sigui forta i estigui ben enllestida. Ara
continuam amb el debat de les esmenes i de la Llei de la
ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears, que ha de
suposar un gran impuls perquè el teixit productiu de les Illes
Balears pugui canviar perquè la nostra societat pugui disposar
d'altra varietat d'opcions professionals per al futur. 

El nostre territori, les Illes Balears, i -per la part que més a
prop visc- Formentera, som exportadors principalment de
talent. Els nostres joves estudiants investigadors acaben fent
una part o tots els estudis superiors fora de les Illes i, una
vegada arrelen fora, la tornada, veiem que és complicada; tot i
tenir la família aquí, si no hi ha opcions, és molt complicat fer
el viatge de retorn.

La Llei de la ciència, que esper que sigui aprovada amb un
ampli consens, no només pretén retenir aquest talent, sinó
també atreure’n de nou, per tenir unes illes més innovadores
que mai.

Hem parlat en aquesta cambra moltes vegades de la
mancança de professionals en determinats aspectes -com la
sanitat, l'educació- i ara parlem també de la investigació. Si en
el primer cas hem de continuar sent atractius per a aquest tipus
de talent, perquè les futures generacions disposin no de les
mateixes, sinó de més oportunitats, en el cas de la investigació
hem de fer un apart, i per què? Ha estat un dels col·lectius en
els quals les condicions laborals no han estat sempre les més
avantatjoses -contractes, salaris, hores dedicades...- i no només
això, la societat en la que vivim -una societat molt ràpida, d'èxit
immediat, resposta positiva de seguida- és tot el contrari del
que els passa als investigadors, són el paradigma de l’assaig-

error, molts d’assaigs, molts errors, per en algun moment fer
una passa més cap al futur, cap a un futur millor. 

Què seria de nosaltres si Fleming no hagués fet, observat i
després experimentat, en aquelles plaques de Petri, i descobrir
els efectes de la penicil·lina; o Lady Montagu, amb l'observació
d'unes dones munyint vaques, no contraient la verola i, després,
el seu contemporani, Edward Jenner, va experimentar justament
amb el que havia fet aquesta dona; moltes vegades a la ciència
veiem açò, que hi ha una dona darrere de molts de
descobriments, amb les raspallades del pus de la verola com el
primer vaccí. L'esperit investigador és l'eix de molts dels
descobriments de la nostra vida, no tindríem la vida que tenim. 

Com veiem en els dos casos esmentats, hi havia viatges
arreu del món, el que és el mateix: finançament. En aquell
moment ja hi havia un bon finançament. I avui en dia, hi ha
moltes investigacions, llavors, hauria d'haver-hi molt més
finançament.

Aquesta llei de la ciència pretén també, a part de néixer dels
consens esmentats -benvinguts, Sr. Rector de la Universitat, i
tot el públic assistent-, els investigadors i el Govern ha de
garantir, garanteix, un finançament justament per a la
investigació, i assegura recursos públics per a la recerca i la
innovació, i ha estat la ciència -i no cap altra cosa- el que ens
permet avui en dia reprendre la normalitat en un temps rècord.
Recordem que fa gairebé dos anys trobàvem una malaltia
desconeguda, un futur incert i una caiguda de la nostra
economia que no coneixia precedents en els temps moderns;
amb l'esforç i, òbviament, també el finançament -torn a
repetir-ho, el finançament- per investigar un vaccí, al mes de
desembre del mateix any ens trobam amb una vacuna que ha fet
que el virus comenci a ser -comenci ara, encara no ho és- a ser
un malson.

Què passaria si a malalties ara mateix incurables, com són
la SIDA, com l'Alzheimer, com el Parkinson, hi poséssim el
finançament en abundor?, què podria passar? Potser els
resultats ens sorprendrien, o no tant, com hem vist amb la
COVID.

I, per suposat, un vessant com és la ciència i tot
l’ecosistema que l'envolta ha de ser un fidel reflex de la nostra
societat, i els progressistes, òbviament, no podem entendre un
reflex de la societat sense la perspectiva de gènere. 

Com bé he assenyalat al principi, diversos descobriments de
la nostra història han estat fets per dones valentes, però encara
costa trobar-les, ha estat un camp vedat per a elles, i la igualtat
només s'aconseguirà si existeix equitat en l'accés, i això és el
que aquesta llei vol garantir: una igualtat real a la ciència.

En el tema territorial i des de Formentera -crec que ho
comentam moltes vegades en aquesta cambra- aquesta llei ha
de garantir que la investigació i la recerca arribin de manera
també equitativa a tots els territoris de les Illes Balears, ja que
serà l’única manera d’aconseguir aquest equilibri, també, en
aquest camp.

Finalment, aquesta llei remarca que la col·laboració
públicoprivada és també necessària en els àmbits de la recerca
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i la investigació, per la qual cosa la relació entre els agents
d'ambdós vessants també queda garantida per llei, amb la
definició com a agent d'execució, així com amb la creació de la
Fundació institució per a la recerca de les Illes Balears.

Moltes gràcies, esperem que sigui aprovada amb molt de
consens i, novament, enhorabona, conseller. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sanz. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Popular RGE núm. 4573, 4574, 4575, 4577,
4578, 4579, 4582, 4583, 4585 a 4588, 4593 i 4594/22, i
posicionar-se respecte de les esmenes de la resta de grups
parlamentaris, té la paraula el Sr. Lafuente. 

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados, Sr.
Rector, señores invitados, buenos días a todos. Bien, desde el
Grupo Parlamentario Popular consideramos que la promoción
de la ciencia, la tecnología y la innovación resulta fundamental
para afrontar los retos de cualquier sociedad y los retos de
futuro. Sin talentos, sin innovación, sin tecnología, nos
quedamos atrás como sociedad, y eso creo que no lo quiere
nadie o no lo debería querer nadie en este parlamento y en esta
sociedad; y no basta promulgar una ley para que las cosas
cambien, es un paso importante y nosotros lo celebramos, y
celebramos el talante del conseller y de todo su equipo para
intentar consensuar al máximo una ley que es fundamental para
el futuro de la sociedad, pero estos cambios, para que la
política sea efectiva, para que la política que hagamos en el
Parlamento sea real y efectiva, debe llegar a la sociedad. Las
buenas leyes no se quedan obsoletas en diez años. Las buenas
leyes tienen que tener la capacidad de afrontar ese liderazgo,
esa capacidad de generar conocimiento, esa capacidad de ser
eficaz y, sobre todo, esa capacidad de llegar a las demandas
sociales. 

Para lograr esos objetivos los poderes públicos deben
establecer incentivos adecuados, eliminar trabas burocráticas,
supervisar los resultados obtenidos y dar el apoyo necesario
para que esto se lleve a cabo.

En esa línea hemos trabajado desde el Grupo Popular en la
tramitación de nuestras enmiendas. Hemos presentado 26
enmiendas, de las cuales quedan vivas 14, por lo tanto, se ha
aceptado una parte importante de nuestras propuestas, que
hemos intentado aportar en positivo y estamos moderadamente
satisfechos con el resultado. 

Para nosotros, qué dos cuestiones claves han quedado en el
tintero y qué nos habría gustado que se hubiese podido
profundizar. Entendemos que una ley de la ciencia de las Islas
Baleares, uno de sus primeros objetivos, era el tener una buena
coordinación de la Administración de Baleares; y para nosotros
en eso queda un tanto floja la ley, y explicaré -trataré de
explicar-, por qué; y otro punto en el que para nosotros incide
poco el texto legal, es la promoción de la ciencia en el sector

privado, en el mundo empresarial y la importancia de la
conexión de la ciencia en la sociedad. 

En cuanto al primer punto que he citado, si entendemos que
la ciencia debe ser política de Estado, debe haber una
conselleria competente. Debe haber una conselleria, debe haber
un conseller que sea el competente cien por cien en materia de
ciencia. Ya sabemos que son materias transversales, que
afectan a muchísimas áreas y que distintas consellerias deben
tener participación activa, pero debe haber un conseller, una
conselleria que sea el competente en la materia, si se cree que
es política de Estado. Si luego lo que hay son pactos de
partidos políticos para conformar un gobierno, eso es otra cosa,
pero si buscamos el bien general, debe haber y debe haber en
la ley una conselleria que sea la competente y eso debe estar
perfectamente establecido en la ley. Y eso no condiciona para
nada la facultad de autoorganización del Gobierno cuando se
constituye y entendemos que pasa en muchísimas otras áreas,
en el área de juventud, o en el área de igualdad, hay alguien que
es el competente, porque es una cosa importante y en eso
desgraciadamente esta ley nace coja. 

Luego nos pasa, por ejemplo, a nivel estatal lo vemos, un
porcentaje de las ayudas destinadas a, por ejemplo, las ayudas
en inversión empresarial, a nivel estatal para no meterme con
nadie en concreto, el año 19 el 74,62% de las ayudas en
inversión estatal para proyectos empresariales se quedaron sin
ejecutar, y nos ha pasado en Baleares. Yo creo que eso pasa por
una deficiente organización interna y que una ley de Baleares
tenga ese handicap, nos parece un problema. 

Después está muy bien el impulso de la investigación, la
tecnología en el sector público y es muy importante el sector
público, es muy importante la universidad, son muy
importantes los centros sanitarios; pero también es importante
promover la inversión en ciencia del sector empresarial. Si
queremos de verdad, si apostamos de verdad por la
diversificación económica y no nos quedamos en un eslogan,
la ciencia es fundamental para la diversificación económica. 

La innovación es fundamental y hay que aumentar la
financiación pública, ¡claro que sí!, pero es que tenemos que
incentivar la financiación privada. Incentivando la financiación
privada, conseguiremos efectos multiplicadores en materia de
ciencia, innovación y tecnología. 

Y para nosotros también se queda cojo, se hacen esfuerzos,
pero se queda cojo. Promocionar los grupos de investigadores
multidisciplinares, combinando investigadores públicos y
privados, compartir infraestructuras, espacios mixtos,
diversificación económica, creación y consolidación de las
empresas con base tecnológica en Baleares, debe ser una
prioridad. Por eso nuestras enmiendas, las que permanecen
vivas van precisamente en estas dos líneas. 

Por ejemplo, la 4573, potenciar los centros de investigación
públicos y privados y la investigación en los centros
universitarios y hospitalarios, es una enmienda que se nos
rechaza. 

La 4574, que haya una conselleria competente, que en la
comisión interdepartamental no pueda haber diversos
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vicepresidentes, creo que el Sr. Castells ahora ha conseguido
modificar esto con una de sus transacciones, que la Presidencia
sea la Presidencia del Gobierno y haya un vicepresidente que
sea el vicepresidente competente en la materia. Que el Consell
asesor de la ciencia no solamente tenga una función asesora al
Govern, sino que tenga a las instituciones públicas de las Islas
Baleares, por ejemplo, consejos, ayuntamientos, e incluso este
parlamento, que es nuestra enmienda 4577; creemos que sería
necesario ampliar esa función del consejo asesor, no solamente
de asesoría al Gobierno, sino al conjunto de las instituciones
públicas de las Islas Baleares. 

Las 4578 y 4579, que siguen vivas, nuestras enmiendas,
insistimos, solamente una conselleria competente, con
independencia de las funciones de otras consellerias. La 4579,
potenciar el sistema de información, evaluación, seguimiento
e impacto académico, social y económica de los resultados.
Creemos que es fundamental evaluar los resultados.
Proponemos adelantar los objetivos de financiación del 2030
al 2025. 

Y una serie de enmiendas que van precisamente, a
comprometer al Govern para que haya convocatorias de ayudas
competitivas para el sector empresarial, en inversión en centros
tecnológicos, en actividad investigadora e innovadora de las
PIME, ayudas para la participación en proyectos
internacionales de investigación, incentivos de la Ley de
mecenazgo en las inversiones privadas, ayudas a las inversiones
fijas en los centros tecnológicos. Estas son las enmiendas
nuestras que permanecen vivas. 

Tenemos que agradecer también las enmiendas que se han
aprobado y que creemos que han sido importantes las
aportaciones que hemos hecho desde el Grupo Popular. Hemos
aprobado una enmienda que incidía en la necesidad de que esta
ley fuese precisamente un marco estable y flexible, en que no
solamente fuese a la captación del talento, sino que es
fundamental la retención del talento. ¿De qué nos sirve captar
talento y luego no podemos retenerlo? Hemos aceptado una
transacción en el tema de rendición de cuentas, para que exista
una evaluación continuada, debe existir una evaluación
continuada. Otra de nuestras enmiendas es que la comisión
interdepartamental, una de sus funciones no sea solamente
estudiar la creación de nuevos organismos, sino que también
pueda estudiar la posibilidad de la fusión y la coordinación de
organismos, la agilidad y la simplificación administrativa. 

También la enmienda 4584 al artículo 28, sobre las carreras
científicas y tecnológicas, para que se haga publicidad
internacional de estas carreras y se busque... queden excluidas
las trabas ajenas a los conocimientos científicos, yo creo que es
una buena noticia que para contratar científicos
internacionalmente, se les excluya de cualquier traba, de tipo...,
que no tenga nada que ver con los conocimientos científicos de
esas personas. 

Hemos incidido también en la perspectiva de género, en
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y en la
contratación internacional de científicos. Y hemos procurado
participar activamente en todas las transacciones efectuadas en
ponencia y en comisión y votar a favor en todas las cuestiones

que van en la línea de los dos puntos en los que, para nosotros,
cojea esta ley. 

Para terminar, simplemente yo citaría a una gran
investigadora que es Concepción Arenal, cuando hablaba
precisamente de la normativa en materia de ciencia y decía, “no
debemos dar al legislador la idea equivocada de que
promulgada una ley, no tiene ya más que hacer para realizar el
objetivo que se presupone”. Por tanto, hoy es un día
importante, pero queda mucho por hacer, queda muchísimo por
hacer, que es precisamente que la ciencia, la innovación, la
tecnología sean un motor de cambio de la sociedad. Las leyes
están muy bien, sus exposiciones de motivos están muy bien,
sus declaraciones de principios están muy bien, pero lo
importante es que lleguen a la sociedad y contribuyan de forma
efectiva a su desarrollo económico y social, que es lo que creo
que todos queremos. 

Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos RGE núm. 4595 a 4599, 4601, 4602,
4604, 4605, 4607, 4610, 4612, 4614, 4617 i 4618, i
posicionar-se respecte de les esmenes de la resta de grups
parlamentaris, té la paraula el Sr. Pérez-Ribas. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Primero de todo quiero dar la
bienvenida a los asistentes a este pleno, al Rector de la UIB, al
director general de Recerca, con quienes hemos colaborado en
la tramitación de este proyecto en diversas ocasiones y bueno,
me hace especialmente ilusión que asistan a este pleno. Como
ellos saben y algunas personas de aquí también, en mi vida
anterior a la política estuve muy vinculado con la innovación y
he asistido a muchos debates y colaboré también en diversas
iniciativas sobre la innovación. Por tanto, el día que
seguramente se aprobará el proyecto de la Ley de la ciencia, de
la tecnología y de la innovación de las Illes Balears, es un día
también importante para mí.

Dicho esto, como grupo parlamentario, el Grupo
Parlamentario Ciudadanos ha presentado 24 enmiendas a este
redactado de la ley, de las cuales nueve han sido aprobadas, 15
están rechazadas y pendientes con la opción de que se aprueben
hoy. Pero, bueno, consideramos que todas las enmiendas, como
sabe el conseller, que hemos mantenido diversas reuniones,
estaban formuladas buscando la mejora del redactado y la
mejora de la ley.

De las enmiendas aprobadas, principalmente se hace
referencia a un tema básico para nuestro grupo parlamentario,
que es la atracción y la retención del talento, y establecer los
mecanismos para que esto no sea únicamente un deseo, sino
que realmente la atracción y retención del talento sean efectivas
en las Illes Balears.
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Y de las enmiendas que no han sido aprobadas, que fueron
rechazadas tanto en ponencia com en comisión, las podríamos
dividir en tres grupos: un grupo destinado a mejorar la
gobernanza, principalmente del Plan de ciencia, tecnología e
innovación, que se aprobará, reglamentariamente, cuando se
desarrolle esta ley. Consideramos que la gobernanza de este
plan o de esta ley es clave, han dicho grupos parlamentarios
que me han precedido que esto se podría hacer incluyendo
todas las competencias de ciencia, tecnología e innovación en
una conselleria; sabemos que es que es complejo, actualmente
está dividido en tres consellerias, pero es complejo
principalmente porque en ciencia, en tecnología e innovación
también hay aspectos de la Conselleria de Salud que son
relevantes y, por tanto, sería difícil unirlo todo en una propia
conselleria, pero sí que consideramos que la gobernanza, tanto
del plan, como de la llei de la ciencia, tecnología e innovación
sí que debería ser rigurosa. Gobernanza, como he dicho,
interna, y gobernanza externa, con las empresas y con los
emprendedores de nuestras islas. Esto sería el primer grupo de
enmiendas.

El segundo grupo de enmiendas, muy importante también
para nosotros, y que hemos, como grupo parlamentario,
presentado muchísimas iniciativas y muchas de ellas han sido
aprobadas, por no decir la gran mayoría, pero que luego no se
llevan a la práctica, son las que hacen referencia a la compra
pública innovadora. La compra pública innovadora, que sí se
cita en esta ley, no consideramos que está suficientemente
desarrollada para que sea realmente eficaz para llevarla a cabo
en un conjunto de acciones que deben mejorar la ciencia, la
tecnología y la innovación en nuestras islas.

El tercer grupo de enmiendas consideramos que es clave
para garantizar que nuestras PYME están adoptando las
soluciones innovadoras. Se trata de la creación de un fondo
PYME para la innovación. Seria una forma similar al CERETI,
a nivel nacional, pero a nivel de las Illes Balears, un fondo que
no fuera para programas competitivos, sino que a lo largo de
todo el año las empresas que presentaran iniciativas
innovadoras pudieran acogerse a fondos ya reservados para este
tipo de finalidad.

Hemos propuesto que estos fondos los gestione la Sociedad
de Garantía Recíproca, ISBA.

Bien, antes de concretar ya las enmiendas, una a una, sí que
me gustaría hacer un apunte introductorio. Hace treinta años, y
algunas de las personas que están aquí estaban en aquel
momento con cargos de responsabilidad, la ciudad de Palma y
Málaga competían por ser un polo tecnológico de innovación;
en Palma nos adelantamos con la creación, en su momento,
como proyecto, del Parc Bit, que ganó el proyecto el arquitecto
Richard Rogers, pero, y aquí hablo del casi, de la gobernanza,
por eso es tan importante la gobernanza, casi se ejecutó tal
como estaba proyectado. No se construyeron las 8.000
viviendas que se tenían que construir para que el Parc Bit
realmente fuera un vivero de emprendedores, un vivero de
innovación y un vivero de nuevas ideas tecnológicas. Fue un
éxito, pero se quedó cojo, y debemos evitar que esta ley
también se quede coja.

Leeré lo que dijo el propio Richard Rogers el día de la
presentación del Parc Bit: “Vida y trabajo son dos conceptos
clave en este proyecto, tiene una importancia fundamental que
exista una zona residencial para vivir, instalar solo oficinas es
un concepto equivocado, porque se trata de crear un ecosistema
sostenible que permita ir al trabajo a pie o en bicicleta.”
Sabemos que el conseller de Modelo Económico plantea ya
alargar el metro hasta el Parc Bit, pero estamos hablando que
esto se dijo ya hará 20 años.

Por tanto, es muy importante que lo que se haga se haga
bien, que los planes que se prevean se ejecuten, y por eso es
importante la gobernanza.

En la propia exposición de motivos, tras la aprobación de
una enmienda presentada, por PSIB, Unidas Podemos y MÉS,
se dice que la Ley estatal 14/2011, de 1 de junio, define la
tecnología y definición, pone el acento en mejorar los sistemas
de gobernanza. De hecho, en el propio título del capítulo 1 de
la ley que debatimos hoy el proyecto de ley, precisamente, este
título es gobernanza del ecosistema de ciencia, tecnología e
innovación de las Illes Balears, y luego, al desarrollarse este
capítulo, no se habla de nada de gobernanza.

Nosotros, en la enmienda 4617, pedimos que precisamente
una de las finalidades de la ley sea garantizar la gobernanza, y
en la enmienda 4611 pedimos que la Comisión
Interdepartamental de Ciencia, Tecnología e Innovación sea
órgano de gobernanza necesario para impulsar el plan de
eficiencia y evitar que se diluya. Tal y como está redactado en
el dictamen, la Comissió interdepartamental únicamente
coordina y formula propuestas oportunas para el desarrollo y
cumplimiento del plan.

Sí que se nos ha aprobado la enmienda 4613, en la que
proponíamos incorporar un nuevo apartado en las funciones de
la Comisión interdepartamental, que comprueben en esta
comisión que las iniciativas presentadas por otras consellerias
se ajusten al Plan de ciencia, y aquí hay experiencias de planes
anteriores que se veían distorsionados por presentación de
proyectos desde otras consellerias, que no tenía nada que ver
con lo estipulado en el plan. 

Queremos que el plan de ciencias que se apruebe,
posteriormente se cumpla, y por eso debemos incidir en su
seguimiento, con más reuniones, en la enmienda 4612, que sea
duradero, que tenga una vigencia mínima de cinco años, lo
pedimos en la enmienda 4598, y que se presente en el
Parlament con comparecencia del conseller, la 4602, con un
seguimiento importante, sobre todo si las materias de
investigación, desarrollo e innovación dependen de varias
consellerias. En la enmienda 4610 pedimos que estas materias
preferentemente dependan de una única conselleria.

Enmiendas al segundo grupo, de compra pública
innovadora, pedimos que en la disposición adicional cuarta del
proyecto, evidentemente, ya se habla de la compra pública
innovadora, pero se debe impulsar la herramienta de compra
pública innovadora en la contratación pública, y apostamos
decididamente por ello, y pedimos que sea el Consejo Asesor
de Ciencia, Tecnología e Innovación el que elabore un plan de
compra pública de innovación, que son las enmiendas 4601 y
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4596, y que este plan sea aprobado por la Comisión
interdepartamental de ciència, tecnología e innovación, la 4595.

Sobre el fondo de innovación de PYME, muy importante,
consideramos que este fondo no debe depender de
convocatorias puntuales, que debe ser una partida anual -y
ahora debatiremos los proyectos de ley de presupuestos para el
2023, y esperemos que se incorpore este fondo- y que sea una
partida anual para utilizarlo a medida, siempre que se requiera,
que sea una de las finalidades básicas de esta ley, y pedimos
que este fondo se programe en el Plan de ciencia, tecnología e
innovación, la enmienda 4599, y que se haga seguimiento por
parte de la Comisión interdepartamental de ciencia, tecnología
e innovación, la enmienda 4614.

Finalmente, decir que estamos muy satisfechos con la
redacción final de esta ley, no votaremos en contra de ninguno
de los artículos, en algunos nos abstendremos, como el del
Institut de Recerca, por considerar que, bueno, que no queda
suficientemente clara su justificación, pero que evidentemente
cuenta con nuestro apoyo para la redacción del plan y que este
plan realmente sea el que necesita la ciencia, la tecnología y la
innovación de nuestras islas.

Moltes gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, RGE núm. 4623, 4624,
4625, 4626 i 4627/22, i posicionar-se respecte de les esmenes
de la resta de grups parlamentaris..., no podem donar la paraula
a cap diputat, perquè no hi ha cap diputat ni diputada del Grup
Parlamentari VOX, que consti en el Diari de Sessions.

Passam al Grup Parlamentari Unidas Podemos per
posicionar-se respecte de les esmenes d'altres grups
parlamentaris, donam la paraula a la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO: 

Buenos días, señores diputados, señoras diputadas,
asistentes, rector, equipo de la conselleria, estimado Pep Lluís.
Por fin la ciencia está en la agenda política, por fin la ciencia
parece ser que está considerada com un asunto muy serio.

Hace unos meses, tras unas negociaciones con el Partido
Socialista, la Ley de ciencia se aprobaba en España, pendiente
de saldar una deuda histórica: sacar la precariedad de los
laboratorios. Ahora, después de más de una década, se renueva
la ley de ciencia en las islas Baleares, porque la situación es
muy distinta, y tengo también la certeza de que esta ley va a
saldar una deuda también histórica con las Islas, la eterna
promesa de diversificar el modelo económico.

Quiero celebrar el proceso de trabajo que ha habido por
parte de casi todos los grupos parlamentarios, la disposición al
consenso y al debate y, sobre todo, y muy importante, que
todos y todas hemos sabido encontrar el acierto en el
argumento del otro, y eso es ejercer la democracia.

Las enmiendas que hoy no se aceptan son un porcentaje
bastante pequeño, en comparación con las que sí que se han
aceptado y, además, responde el voto en contra
fundamentalmente a cuestiones competenciales en su mayoría;
muchas de las que no han podido aceptarse estoy segura de que
en los desarrollos legislativos y los desarrollos reglamentarios
posteriores se irán incluyendo vuestras ideas.

También es justo para todos los grupos parlamentarios que
hemos trabajado en esta ley destacar la ausencia del Grupo
Parlamentario VOX en la comisión de esta ley y, también, por
supuesto, la ausencia en este debate, ocupar un puesto público,
ocupar un asiento en este Parlament tiene que ser algo más
digno que venir o no venir; este Grupo Parlamentario VOX
cobra dinero público y, sin embargo, su trabajo es
tremendamente deficiente, tanto en el Parlament como en los
gobiernos en los que está gobernando. 

Desde que se empezó a señalar la necesidad de diversificar
nuestro modelo económico se ha hablado largo y tendido sobre
ello, sin embargo, no se ha especificado del todo claro,
entiendo, ni cómo ni cuándo se va a hacer esa transición hacia
otro nuevo modelo. Creo que esta ley de ciencia va a servir
como un cable conector al cambio de modelo productivo.
Vamos a hablar claro, voy a proponer tres cuestiones en las que
tiene que basarse ese cambio de modelo económico.

En primer lugar, bioeconomía, economía circular, somos un
territorio de recursos finitos, dependemos y hemos dependido
de las exportaciones, gracias a la bioeconomía, la reutilización
de los recursos es posible. Tenemos que empezar a trabajar en
aumentar nuestra autosuficiencia, eso es primordial, y para ello
tenemos que contar con científicos y científicas que puedan
trabajar con estructuras propias en las comunidades autónomas
-en esta comunidad autónoma- para permitir avanzar hacia un
desarrollo sostenible.

En segundo lugar, transición energética, somos uno de los
territorios que tiene más luz solar de todo el territorio español:
3.000 horas de luz solar; y en Menorca y en  Mallorca, sopla el
viento de Tramuntana, constante; seguir potenciando las
energías renovables, como lo estamos haciendo, supone la
creación de lugares de trabajo estables, de calidad; ayudará a
la retención de talento científico y tecnológico en estas islas. 

Y, por último, innovación y startups, crear un ecosistema de
innovación en ciencia y tecnología que se base en el impulso
del comercio justo, adaptándose a las necesidades, a la
idiosincrasia de cada pueblo, de cada municipio, de estas islas.

Pues bien, a Albert Einstein, con tan solo 26 años, le bastó
para poner patas arriba la física de su tiempo, Isaac Newton
realizó el grueso de su trabajo antes de los 26 años, Pascal
comenzó a trabajar en el cálculo de dispositivos y prototipos a
la edad de los 16 años; señores, señoras, la juventud es el
período de lo posible, y asegurar su presencia en los procesos
científicos nos parecía trascendental.

Y nosotras hemos hecho aquí nuestro trabajo no solo
mejorando nuestras aportaciones en el proyecto de ley de la
conselleria, porque el trabajo de Unidas Podemos no se reduce
al espacio pequeño de enmendar o mejorar las políticas del
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Partido Socialista. Unidas Podemos no está aquí solamente
para que el Partido Socialista sea un mejor Partido Socialista,
estamos para crear horizontes y para conquistarlos; estamos
con estas enmiendas que nosotras hemos propuesto, creando un
nuevo horizonte para la investigación Nobel. Y que se haya
incluido en esta ley la perspectiva generacional no es una
mejora al proyecto de ley de la conselleria, es un cambio de
paradigma en la ciencia de las islas Baleares.

Esta ley va a garantizar que la juventud académica participe
en todo el proceso de investigación e innovación, y por eso va
a garantizar el equilibrio y el relevo generacional. Tienen que
tener los jóvenes científicos, los científicos noveles, una mayor
estabilidad laboral en su etapa profesional inicial. Pues bien, la
perspectiva generacional ya es parte indeleble y activa del
ecosistema de ciencia, tecnología e innovación de las Illes
Balears.

Quiero mencionar también, cómo, en dos leyes
importantísimas que se han aprobado en esta legislatura, la
perspectiva de género ha pasado de ser un discurso en un atril
o una promesa en campaña electoral a ser parte de una ley. Solo
un 20% de las investigadoras lideran las publicaciones, pese a
firmar el 50% de la producción científica, hay muchas mujeres
que están dedicando su vida y su obra al mundo de la
meteorología, la arqueología, geología, biología, y los datos,
los datos dicen que siguen cobrando menos, que los suelos
pegajosos les afectan mucho más a ellas, que los techos de
cristal siguen impidiendo alcanzar todos sus sueños. Hoy
lanzamos desde aquí un mensaje esperanzador a las científicas
jóvenes, pero también a las niñas, a las mujeres jóvenes, que
sueñan con ser investigadoras científicas, chicas, mujeres,
señoras: en las islas Baleares hay futuro.

Por otro lado, la inversión en ciencia en las islas Baleares
no llega al 2%, hasta el 2030 no va a llegar; la inversión estatal
en ciencia tampoco. Y miren, Pedro Sánchez y Feijóo
coinciden en muchas cosas, también coinciden en que, cuanto
antes, España tiene que disponer de un 2% de sus recursos para
destinarlo al material de guerra.

Una de las principales preocupaciones de la gente, según el
último CIS, es la pandemia y la falta de recursos médicos para
hacerle frente, y ellos deciden invertir en guerra. No sé, desde
luego, dónde están, dónde están los grandes líderes políticos de
los grandes partidos. Mejor hubiera sido, desde luego, decir
que se iba a destinar un 2% en ciencia, que nos está costando
muchísimo conseguirlo...

(Remor de veus)

... Sin embargo, España sí que tendrá ese 2% en material
bélico, y no seré la única y tampoco seré la primera que digo
que prefiero que mis impuestos vayan a la investigación de la
cura de enfermedades a la guerra de poderosos contra pueblos
enteros.

Sr. Conseller, usted tiene una tarea muy difícil, y es que el
dinero que le dejen a su conselleria respalde esta ley. Cuando
se negocien los presupuestos, por favor, haga posible que la
ciencia prime más que el turismo de excesos y que el exceso de
turismo.

Nosotras hemos hecho nuestro trabajo, hemos dejado
también nuestro sello en esta ley, la gente joven, porque no se
sabe nunca de dónde vendrá el siguiente salto hacia adelante ni
de quién, y dejar de lado a los jóvenes con vocación científica,
no ofrecerle oportunidades de futuro reducía exponencialmente
las posibilidades de estas islas de avanzar.

María Josefa Yzuel -una gran científica jacetana- decía de
manera muy acertada, que los políticos somos cortos de miras,
mientras que la ciencia es a largo plazo. Pues bien, creo, tengo
la fe y tengo la confianza de que esta ley va encaminada a
cambiar esa impresión, en mirar hacia el futuro, en crear unas
bases sólidas que no solo beneficien a corto plazo, sino que
también beneficien a las generaciones venideras.

Gracias, presidente.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, per posicionar-se respecte de les esmenes de la resta
de grups parlamentaris, té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL: 

Gràcies, president. Primer vull saludar tota la comunitat
científica que avui ens acompanya, moltes gràcies per ser aquí
i moltes gràcies també per tota la col·laboració perquè aquesta
llei hagi anat endavant. I no puc deixar aquí també de donar les
gràcies a la Secretaria Autonòmica i, especialment, al director
general, Pep Lluís Pons, perquè sé que fa molt de temps, ja fa
dues legislatures que realment fa feina en millorar el tema de la
ciència i, per tant, des d'aquí nosaltres, des de MÉS per
Mallorca, moltes gràcies. 

Avui és un dia de celebració, perquè es dota la comunitat
autònoma, després de 20 anys, d'uns instruments i unes eines
per accelerar la transformació innovadora, científica,
tecnològica i econòmica a les nostres illes, perquè jo crec que
impulsos en donam, tal vegada no suficients, però fem tot el
que podem, però aquesta llei ens ha de servir per accelerar, per
accelerar aquest procés. I a més, perquè és un camí que es va
iniciar el 2015. Jo vull també recordar aquest camí que també
vàrem començar amb l'increment de la inversió, com de
personal dedicat a l’R+D i que la comunitat autònoma ha estat
de les comunitats autònomes que abans s’ha recuperat de les
xifres de la precrisi en aquest nivell.

En aquestes dues darreres legislatures, aquesta i l’anterior,
hem incrementat tant els contractes predoctorals, com els
postdoctorals, fins i tot es contempla una millora econòmica
d'aquests contractes 2022 per a les properes convocatòries. Per
tant, continuam també millorant les condicions laborals i
l'estabilitat dels nostres investigadors. S'han posat en marxa
convocatòries per a projectes propis de recerca, així com
col·laboracions entre empreses i Universitat, una demanda que
aquí hem escoltat de partits que han presentat esmenes, que
crec molt positiu, però que ja s'hi ha començat a fer feina,
perquè s'han dut a terme beques doctorals per poder fer les
empreses i també per a projectes. Aquest camí està començat.
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Evidentment, aquesta llei ens ha de servir per accelerar
aquest procés i augmentar la velocitat. Però seguim a la cua de
l'Estat, amb indicadors d’R+D, i encara que les mesures
adoptades al llarg d'aquestes dues legislatures, els hagi ajudat
a revertir aquest decreixement que portàvem i a obtenir
increments. Aquesta, com he dit, ens ha d'ajudar a convergir, a
convergir en aquesta mitjana més de la resta de les comunitats
autònomes, i aquesta llei posa les bases per a aquest creixement
sostenible en aquest temps, perquè es tracta d'una llei
estructural, que permetrà millorar el sistema de la ciència, que
això és l’important, que les estructures siguin fortes. Això és el
que hem d'aconseguir. 

Nosaltres sí que creiem en l'institut, jo sé que hi ha grups
parlamentaris que tenen dubtes, nosaltres sí creiem que la
creació de l'Institut de Recerca i Innovació, l'IRIE, establirà
aquest compromís, vull dir, marcarà també un camí, ajudarà a
aquesta atracció de talent i a retenir aquest talent, per fer feina
per l'excel·lència, creiem que l'excel·lència en la ciència és la
base del creixement i de la productivitat, i també aquesta
garantia en el finançament futur, aquest 2% futur, que podem
discutir si és massa lluny o massa a prop, però per primera
vegada es fa un compromís de garantia de finançament de la
ciència, i això crec que és molt important.

Per tant, és una peça més i molt important, que ens ha
d’ajudar a caminar, a transitar cap a aquesta estabilitat
econòmica que necessitam a les nostres illes, no podem
continuar amb aquestes fases de pujades i baixades, a les quals
ens condueix aquest sistema econòmic que vivim, en el sentit
que vivim en mans d’un model de monocultiu turístic, que amb
qualsevol crisi cau i que, per tant, ens deixa amb molta
precarietat i amb molta incertesa econòmica.

Nosaltres creiem que la Unió Europea sí que amb els fons
europeus ja ha començat aquesta aposta per a les noves
polítiques de fer front a les noves crisis, a aquestes crisis que
vivim en matèria energètica, en matèries primeres,
agroalimentàries, i per a MÉS per Mallorca, també, Sr.
Conseller, i aquí li vull dir que nosaltres creiem que aquests
fons han de ser una oportunitat i han de ser l'oportunitat, i estic
segura que fa feina per aconseguir això, perquè no ens han de
servir per seguir encaixonats en el model de sempre, ens han de
servir també, perquè, juntament amb aquesta llei, que també és
una altra peça fonamental, ens faci transitar cap a una
productivitat més estable, una economia més estable a les
nostres illes, que jo crec que és el que vol la gent, no amb
aquesta incertesa. 

I, és clar, nosaltres sí que creiem que la Llei de la ciència no
és una bombolla aïllada, és una eina, i tampoc no és una solució
miraculosa, però és una eina fonamental i és un model que ens
fa transitar cap a aquesta aposta pel coneixement. Però també
vull ressaltar l'esforç pressupostari que es va fer en els
pressuposts del 2022, amb l’augment del pressupost a la
Universitat, de quasi un 8%, de les millores, com he dit, de les
condicions laborals, de l’increment d’un 58,2% en temes de
recerca, quan no s’havia vist mai aquest increment. Per tant, és
un procés que ja hem iniciat, i aquesta llei ens ha de servir,
precisament per incrementar, com he dit, aquesta velocitat, ara
si anàvem a velocitat de creuer hem d’anar a velocitat de llanxa
motora, a veure si aquesta llei ens ajuda en aquest sentit.

Reclamam que la ciència sigui considerada com una qüestió
de país i de bé comú, perquè, com he dit, nosaltres creiem que
en depèn el benestar social i el desenvolupament de totes les
societats modernes i un futur sostenible. Creiem que també
aquesta llei incideix en l’escletxa de gènere, com és necessari
fer, perquè realment existeix un sector, en altres sectors, també,
però també a un sector com el de la recerca, la innovació i la
tecnologia, i és essencial, perquè realment els talents estan
repartits per sexes a parts iguals, però les oportunitats de
vegades no. I el que hem de fer amb la llei, amb els instruments
que desenvolupem, és donar aquestes oportunitats. Per tant,
això és el que hem de promoure, que el desenvolupament
d'aquesta llei doni aquestes oportunitats.

I també que la llei dóna també elements de disseny, de
fórmules, que fomentin aquestes vocacions tecnològiques
científiques, de matemàtica i d'enginyeria. Nosaltres crec que
això és important, perquè és el que necessita la nostra societat. 

I, és clar, una vegada que formam la gent, tampoc no podem
permetre la fuga del nostre personal format, dels nostres
investigadors. Per tant, fa més d'una dècada que patim aquesta
fuga de talent de les nostres illes, exportam els nostres fills,
filles, néts, nétes, nebots i nebodes a altres països, o comunitats
autònomes, que tenen una oferta laboral qualificada més gran
i més oportunitats i condicions de treball molt millors. Per tant,
ens ha de servir com a instrument perquè aquí realment puguin
trobar llocs de feina qualificats i condicions que mereixin la
pena per quedar-se i fer feina per a aquesta societat de les Illes
Balears. 

Però, bé, la insularitat sí que és cert que confereix unes
particularitats a l'hora de definir les estratègies
cientificotecnològiques i d'innovació, i nosaltres reclamam,
encara que aquests reptes plantejats per als pròxims anys, sigui
imprescindible una nova gestió d'aquest sistema de ciència,
tecnologia i innovació, i que, a més, faci visible i reconeguda
la tasca de la comunitat científica de les illes, perquè jo crec
que la tasca és molt important, molt reconeguda a nivell
exterior, internacionalment, i encara a la nostra societat li falta
reconèixer aquesta feina que es fa des de la nostra comunitat
científica, tant organismes científics com des de la Universitat.
Les Illes Balears compten proporcionalment amb un nombre
reduït d'investigadors, i aquest és un factor que de vegades
limita aquest desenvolupament científic. I nosaltres per això
hem dit que la Fundació creiem que té un paper important en
aquest factor.

En les qüestions que han dit des de les esmenes que s'han
presentat, la necessària inversió privada, hi estam d'acord. La
ciència, els índex d’R+D+I a la nostra comunitat autònoma, a
les nostres Illes Balears, públicament s’han d’incrementar, han
d’arribar a aquest 2%, però si no hi ha inversió privada,
difícilment arribarem a nivells d’altres comunitats autònomes
o a nivells europeus. Per tant, hem de fer una feina entre tots i
també hem de fer autocrítica, perquè també és cert que hi ha
molts de doblers a la nostra comunitat autònoma, però hi ha
pocs inversors locals que inverteixin en ciència i tecnologia, i
també s’ha de fer aquesta crítica. Hi ha una tendència, diguem,
a invertir només en serveis, per tant, des de l’administració hem
de fer aquest paper incentivador d’aquesta qüestió, però també
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crec que la societat, en general, també ha de fer un poc aquesta
crítica.

A mi, com a persona que he fet feina en transferència del
coneixement, sempre m'ha sabut greu tenir una trobada amb
gent internacional, que hi hagi empreses del Parc Bit o de la
mateixa universitat i que cerquin inversors i que la gent de fora
digui: però, no ho entenem, perquè si vosaltres sou una
comunitat rica per què la gent d'aquí no inverteix en aquestes
empreses? Sempre han de cercar finançament de fora, i això
també és un tema que hem de millorar. I jo crec que no és
només una cosa per posar a la llei, és una feina que s'ha de fer
entre tots.

I crec que en aquesta llei també he d'agrair que en la
tramitació tots, pràcticament, llevat d’un grup que no ha
participat, però jo no hi vull perdre temps, crec que vull agrair
a tots els ponents i a tots, perquè crec que hem fet una feina,
diguem, de facilitar la tramitació, de facilitar i millorar la llei;
han pogut quedar qüestions que tal vegada, com s’ha dit, encara
queden pendents per a segons quins grups, però jo crec que
s'han introduït moltes millores de transparència, d'impuls, de
divulgació, de cultura científica, tecnològica, de la inclusió de
la importància dels agents públics i privats, de potenciar les
cadenes de valor, de la projecció internacional, de garantir la
perspectiva generacional, etc., jo crec que s'han fet moltes
millores.

I també vull destacar millores en què el Pla de ciència,
tecnologia i innovació ha de ser un eix vertebrador de totes les
iniciatives, i s’hi han d'ajustar totes les conselleries, totes les
activitats del Govern s’han d'ajustar a aquest Pla de ciència,
tecnologia i innovació, i que també la recerca bàsica i aplicada
doncs tengui, una, diguem, no cedeixin coses a cap de les dues
bandes, garantir un poc aquesta qüestió.

Jo aquí voldria esmentar que nosaltres estam d'acord amb
les transaccions que s'han presentat des del Grup Mixt, però
també volia dir que hem signat tots els grups parlamentaris les
esmenes de correcció tècniques, que ens han fet notar el lletrat,
els serveis jurídics de la cambra, i, si m’ho permeteu, passaré
a descriure-les, són quatre esmenes molt tècniques.

A l'article 10, apartat 1, es crea el Consell Balear d’Ètica i
d’Integritat de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, perquè
la redacció no era exactament aquesta i ha de coincidir amb la
redacció d'altres articles.

A l'article 10, apartat 2, el Consell Balear d’Ètica i
d’Integritat per la Ciència, la Tecnologia i la Innovació té les
funcions, punts suspensius, no hi ha més redactat.

En el punt 3, a l'article 24.1 in fine, a la secció setena, les
patents concedides i sol·licitades al registre de patents, perquè
tampoc..., estava abans amb aquesta redacció i millora el text.

A l'article 32.2, després, a continuació de l'expressió
“promoure accions que potenciïn la participació del personal
investigador de la Universitat”, afegir els termes “de les Illes
Balears”.

Bé, això són unes esmenes molt tècniques que hem
presentat entre tots els grups.

I des de MÉS per Mallorca, només vull acabar i defensar
que aquesta llei ha de ser una eina marc per a aquestes illes, per
fer-les més resilients amb l'objectiu de transitar cap a aquesta
estabilitat econòmica, perquè l’aposta pel coneixement i la
formació és ineludible, i han de ser la punta de llança per sortir
d'aquesta crisi, però també per fer front a la crisi climàtica i a
la crisi de recursos que vivim a nivell mundial. Per tant,
nosaltres celebram avui aquesta llei i una altra vegada volem
aprofitar per donar les gràcies a tota la comunitat per totes les
seves aportacions.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari Socialista,
per posicionar-se respecte de les esmenes de la resta de grups
parlamentaris, té la paraula el Sr. Bona.

EL SR. BONA I CASAS:

Gràcies, Sr. President, rector magnífic, vicerector de
Política Científica i Recerca, directors investigadors de
diferents instituts de recerca, director general, conseller,
senyores i senyores diputats.

Els més petits són fantàstics, tenen una curiositat innata i
sembla que no aturaran mai de demanar-se el per què de les
coses. Els científics ho són un poc com nins petits, exploren
noves maneres de pensar el món, són capaços de dibuixar-lo
des de zero i sobretot miren d'entendre els intrigants misteris de
tot allò que els envolta. Jo, de petit record que mon pare em
comprava llibres de detectius i fer recerca ja és un poc això,
mirar d'entendre els intrigants misteris d’allò que ens envolta i
resoldre aquests misteris intentant ser un bon detectiu, sempre
estar preparat per si arriba alguna pista nova que suposi un gir
copernicà, un canvi de guió inesperat que pugui fer-nos canviar
d'opinió.

Però malgrat la ciència mai no pugui moure’s en el camp de
les veritats absolutes, els que fan ciència, que no oblidem que
són les persones, necessiten certeses, necessiten saber que
tendran oportunitats per fer el doctorat i per poder tornar
després que hagin sortit a obtenir més experiència a fora;
necessiten una carrera professional que els doni l'oportunitat de
seguir pensant com si fóssim nins, sí, però de poder tenir-los,
també; la gent vol formar una família sense por que els
penalitzi el currículum en un sector que ja sabem que és
extraordinàriament competitiu, però no ha de deixar de ser
humà; volen la possibilitat d'obtenir finançament, sigui públic
o privat, per dur a terme els seus projectes i a ser possible sense
ofegar-se en la burocràcia.

Tot això que sembla tan obvi tan senzill, tot això ha faltat
durant molt de temps.
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Va ser amb el Govern Zapatero que les beques de doctorat
es van transformar en contractes que permetien cotitzar i serà
ara, amb el de Pedro Sánchez, que rebran una indemnització en
acabar, en ambdós casos de forma retroactiva, per no deixar
ningú enrere en avenços laborals. De la mateixa manera que
defensam poder tenir tècnics i investigadors contractats en un
model estable indefinit, equiparant els seus drets amb els de la
resta de la societat.

He de dir que el Partit Popular també es vol equiparar, però
imposant els contractes precaris i temporals per a tothom, com
ja va fer votant en contra de la reforma laboral. És ben hora que
entenguin que els científics necessiten, com tothom, poder anar
a un banc i demanar una hipoteca. Jo, la veritat, no sé com
poder-los fer entendre que no demanen cap privilegi,
simplement fer recerca ja és un privilegi, només demanen els
mateixos drets que la resta, són persones de carn i ossos. I fer
recerca no ha de ser incompatible amb formar una família, no
ens ha de passar com fa 38 anys que el catedràtic de torn li va
dir a una jove, que acabava d'arribar, que no creia que una mare
de família pogués ser professora d'universitat. El catedràtic se’n
va anar i estic orgullós d'haver comprovat de ben a prop que el
temps ha demostrat, sobradament, que aquell home estava
profundament equivocat.

Com orgullosos poden estar avui tots que la recerca a les
Illes Balears tengui nom de dona: Alícia Sintes, Núria Marbà
i Dora Romaguera entre les investigadores més influents de
l'Estat.

(Alguns aplaudiments)

Anna Travesset, que ha aconseguit per a Balears la primera
Advanced Grant del Consell Europeu de Recerca, o Marta
Puxan del Departament de Filologia Catalana de la UIB, que ha
fet el mateix amb una Consolidator Grant per investigar les
narratives sobre la criminalitat mediambiental a la mar. Però,
tot i així, el que és criminal és que hi hagi estudis que ens
diguin que pràcticament la meitat de les dones abandonen la
ciència a temps complet després de tenir el primer fill, i que, de
les que queden, la meitat assegura que hauria volgut tenir més
fills, igual que ho fan un quart dels homes. Ha quedat demostrat
que la recerca que fan elles és tan o més excel·lent que la d’ells
i simplement demanen que el sistema no posi entrebancs.

És per això que la llei que demanam que s'aprovi avui conté
mesures per afavorir la carrera i activitat científica de les dones
al seu 29, article que VOX, avui absent, ha volgut eliminar, així
com totes les referències a la perspectiva de gènere. I tampoc
no els ha anat bé que el Pla de ciència, tecnologia i innovació
hagi de potenciar les iniciatives orientades a la reducció de les
desigualtats socials. Totes aquestes esmenes, amb el silenci
tronador i còmplice del Partit Popular, que s’ha abstingut a les
votacions.

no sé si les desigualtats ja els van bé, mentre vostès estiguin
a la part de dalt, o si directament les neguen, com fa VOX amb
el canvi climàtic, però la realitat és que mata més el codi postal,
per les desigualtats socials que implica, que no el codi genètic,
precisament per causes com la temperatura, cada vegada més
extrema, que fa que molts joves d'aquest país contemplin

canviar el seu codi postal en emigrar cap al nord, per l'augment
de temperatures, inundacions i desertificació.

Segons una enquesta recent del Banc Europeu d'Inversions
en atenció, el 61% dels joves entre 20 i 29 anys, el 51% dels
que tenen entre 15 i 19 anys i un 42% dels adults entre 30 i 49
anys, es plantegen emigrar de la mateixa manera que ho varen
haver de fer els joves científics d’aquest país, després de les
retallades del Partit Popular en recerca, que van destruir entre
el 2011 i el 2015, 10.000 places públiques d'investigador a
nivell estatal, i varen retallar la inversió interna en I+D+I de les
Illes Balears un 7,5%, deixant-nos una inversió del 0,32% del
producte interior brut, una dada que estava fins i tot per davall
d'algunes regions d'Àfrica en aquell moment.

Alguns van abandonar la professió i altres van partir sense
perspectives de retorn, amb un govern que els havia donat
l'esquena i van haver de comprovar, forçosament, que tenim un
excel·lent sistema de salut pública, que és una de les coses que
tristament un descobreix quan surt a viure a l'estranger.

Aquest govern, per sort, ha fet un canvi de rumb, no només
perquè els pressuposts d’aquests 2022 ja inverteixen en recerca
un 13% més que l'any anterior, sinó perquè l'aposta ha estat
clara i sostinguda des de l'inici. Entre el 2015 i el 2020,
darreres dades disponibles de l'Institut Nacional d'Estadística,
ha augmentat la inversió interna en I+D+I en un 54%, inclosa
la del sector privat, que s'ha multiplicat per 3,8 i seguirà
promovent, per cert, aquesta llei, amb incentius fiscals.

Una inversió que s'ha traduït de forma directa en la
contractació de personal, que també ha augmentat en un 54%.
S'han produït, per tant, una oportunitat de retornar a tots aquells
que es van veure obligats a partir. Hi ha més homes i dones que
mai que es dediquen l'I+D+I a les Illes Balears, el 2020 eren
2.776 persones en equivalent de jornada completa entre
personal tècnic i investigador, tant en el sector públic com en
el sector privat, i segur que a dia d'avui encara són més.

Són ells que fan la ciència tecnologia i innovació a les Illes
Balears, i és per a ells que aquesta llei preveu un augment
sostingut de la inversió en I+D+I fins arribar al 2% del
producte interior brut a l'any 2030, que implicarà multiplicar
pràcticament per 4 el que hi destinàvem el 2020.

I, precisament, com que sabem que la I+D+I la fan les
persones, podem preveure, tal i com hem observat entre el 2015
i 2020, que aquest important i necessari augment en la inversió
durà associat un increment en personal, per al qual hem d'estar
preparats; no només en oferir-los unes bones condicions
laborals, sinó formant, retenint i atraient el millor talent,
promovent la mobilitat i l'intercanvi de personal de recerca
entre centres públics i privats, de caràcter regional, nacional i
internacional i, sobretot, amb la creació de la Fundació
Institució per a la recerca de les Illes Balears que contempla
aquesta llei.

Una institució que se sumarà a les excel·lents institucions
en matèria de recerca que ja tenim a les Illes Balears, amb un
llarg historial en retenció i captació de talent investigador, on
treballen professionals tant d'aquí com venguts de fora, com ho
demostren, per exemple, les dades de la Fundació CYD, que

 



7876 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 127 / 26 de juliol de 2022 

indiquen que el nostre sistema universitari és el cinquè de tot
l'Estat amb major participació relativa del professorat estranger.
Per posar en context l’aposta del Govern, som alhora, també,
el personal docent investigador que més ha crescut en termes
absoluts des del curs 2015-2016; però més que seguirà creixent
a totes les nostres institucions de recerca en l’augment en la
inversió, i això vol dir que no ens podem permetre el luxe de
perdre talent.

Per tant, ja no només perquè és de justícia, sinó també
necessari, hem considerat important incorporar una esmena
perquè la llei impulsi la cultura científica, tecnològica i
innovadora a través de l'educació, la formació i la divulgació
entre tots els sectors i conjunt de la societat, i hi hem dedicat
esforços específics per incloure col·lectius amb una major
dificultat d'accés.

Una divulgació que sigui incentivada i reconeguda entre el
personal investigador, una llei que també preveu accions per
fomentar l'interès de nines i adolescents en carreres de ciència,
tecnologia i innovació, promoure l’equilibri de gènere en la
composició dels equips investigadors, impulsar l'emprenedoria
de les dones amb ajudes per facilitar la creació d'empreses de
base tecnològica, perquè les dones i les nines constitueixen la
meitat de la població mundial i, per tant, la meitat del seu
potencial. No ens podem permetre perdre el talent i, més
concretament, talent femení.

Des del Grup Parlamentari Socialista tenim molt clar que el
coneixement i les seves múltiples aplicacions són elements
centrals per al desenvolupament econòmic i social de les
societats contemporànies. El coneixement i la innovació, en
qualsevol àmbit, són una de les claus de l'èxit dels països
industrialitzats, és un factor crític per garantir el creixement
econòmic i impulsar la competitivitat i productivitat de les Illes
Balears. I volem una ciència democràtica, que s’acosti a la
ciutadania, com hem fet en introduir a la llei el concepte de
ciència ciutadana, i sabem que la ciència necessita de tots els
seus vessants.

Per això hem demanat també incloure a la llei que, tant la
recerca bàsica com l’aplicada, el desenvolupament i la
innovació, no només no poden quedar sense pressupost
assignat, sinó que en tendran suficient com perquè siguin
activitats viables a les nostres illes.

Els socialistes ho tenim clar des de l'any 1986, quan vam
enregistrar i aconseguir que s'aprovés una proposició no de llei
en aquest parlament que va suposar la creació de l'IMEDEA;
ho vam tenir clar en la defensa de la recerca bàsica en el debat
a la totalitat que hi va haver en l'aprovació de l'anterior llei, la
7/1997, a la qual, per cert, li queda poc temps en vigor, gràcies
al consens que ha despertat aquesta llei, i que vull agrair a tots
els grups parlamentaris. Ho vam tenir clar el 2002, en impulsar
el Parc Bit, que recentment ha marcat una fita per a la major
operació de la història del sector biotecnològic del país. O al
2019, amb l'acreditació com a institut de recerca sanitària de
l'IDISBA. Ho té clar ara el Govern amb el programa UIB-
PYME, el Pol Marí, els projectes complementaris amb l'Estat
d'astrofísica i biodiversitat, en destinar a recerca part del factor
d'insularitat del Règim Especial de les Illes Balears, o en

comprometre’s a finançament de la Universitat de les Illes
Balears.

Tenim investigadors de qualitat, per al període 2015 a 2019
som el sistema universitari amb major percentatge de
publicacions científiques de revistes de primer quartil del seu
camp per nivell d'impacte, i la segona en percentatge de
publicacions, que es coneixen com a publicacions
d'excel·lència en lideratge. I a tot això cal sumar, com he citat
abans, i amb nom de dona, l'excel·lent tasca de recerca que es
realitza fora de la Universitat, als diferents centres de recerca
de les nostres illes.

Per tant, tenim una excel·lent comunitat investigadora que,
si a més tenim en compte el poc suport que havia rebut abans
de l'arribada d’aquest govern, té uns resultats superbs en termes
de productivitat. De fet, és pràcticament un miracle tot el que
han assolit. Aquesta llei ens acostarà els països i regions amb
els que hem de competir, vists els resultats aconseguits fins ara
és una de les millors inversions que podem realitzar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Bona. Començam el torn de rèpliques i
contrarèpliques. Per part del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, donam la paraula a la Sra. Pons. 

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. No en faré ús, tan sols cridar al
consens, una vegada més, per donar suport a les esmenes que
ha presentat aquest grup parlamentari i donar les gràcies a tots
aquells que han contribuït a fer més factibles i millors les
esmenes pensades i fetes per aquest grup.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula el Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, a la meva primera intervenció
m’he limitat a explicar quines eren les esmenes o en quin sentit
anaven les esmenes que havíem presentat, les que manteníem,
que hem aconseguit, que hem transaccionat i que crec que
tindran el suport, que cap grup no s’oposarà que es votin amb
aquest text transaccionat, i que crec que obtindrà el suport de
la majoria.

Simplement vull dir que, quan he esmentat les esmenes que
retirava, després ho he repassat i veig que me n'he oblidat dues,
que són la 4553 i la 4529, que també aprofito per dir-ho ara
perquè quedi enregistrat i, per tant, només sotmetríem a la
votació del Grup Mixt, MÉS per Menorca, aquestes cinc

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 127 / 26 de juliol de 2022 7877

esmenes que he comentat sobre les que hi havia de
transaccions.

Com que la retirada d'aquestes esmenes i les transaccions
impliquen un suport global de MÉS per Menorca a la llei -la
retirada de les seves esmenes- no he entrat en altres aspectes
que sí que abans entrar al debat polític més de fons, en
comissió, alguns aspectes, sobretot que ha tocat el Sr. Lafuente,
com, per exemple, la dispersió de la responsabilitat en matèria
de recerca dins el Govern. Nosaltres creiem que és un error
d'aquesta llei, és una errada, és un dels elements que ens fa
pensar que s’ha perdut una oportunitat realment de donar un
major impuls a aquestes polítiques, tot i així, d'acord amb
aquest acord amb el qual hem arribat amb els grups del Govern,
nosaltres no votarem en contra de cap article, però sí que
continuam donant suport a les esmenes de la resta de grups que
van en aquesta línia, i ens abstindrem en la votació d'alguns
articles.

I això és tot. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el Sr. Lafuente. 

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bien, reiterar nuestra posición de
moderada satisfacción, entendemos que es un paso importante
y agradecer a todos los grupos políticos su predisposición a
pactar, tanto en ponencia como en comisión, las enmiendas
para lograr que el texto legislativo que salga sea el mejor.

Insistimos, para nosotros, siguen existiendo dos puntos en
que flojea el texto, uno -y es una lástima- es el de la
coordinación interna precisamente del propio Govern, y la no
definición de un máximo responsable en la materia. Creemos
que eso es un error. 

Y flojea, desde nuestro punto de vista, en cuanto a la
incentivación del sector privado, si no involucramos a la
sociedad, si no involucramos a las empresas de poco nos sirve
hablar de cambio de modelo de diversificación económica, si
la investigación, la innovación, la ciencia, la tecnología no llega
al mundo empresarial, y eso, yo quiero reconocer el trabajo que
se ha hecho durante muchísimos años por sectores
empresariales, porque parece que la innovación y la ciencia y
la tecnología en la empresa se descubre hoy. No, hay muchos
empresarios durante muchos años y en muchos sectores que
han llevado muchos años trabajando y que han sido punteros en
Baleares y que lo han pasado muy mal, y me refiero al sector
agroalimentario, al sector de la madera, al sector de la bisutería,
gente que durante años y años ha tirado de empresas que no han
sido turísticas, que han sido de fabricación y de tecnología, y
que han hecho esfuerzos importantes y, por tanto, desde nuestro
grupo queremos recordar que sí que hay posibilidades, tenemos
empresarios, tenemos sectores empresariales que sí que
necesitan apostar por esto. 

Luego, decirles que hay algún grupo que evalúa más los
resultados por lo que gasta, que por el resultado efectivo de la

política. Nosotros preferimos evaluar más por el resultado, no
por el gasto, he gastado mucho, pero resulta que no tengo
buenos resultados. Pues no eres un buen político, por mucho
que gastes, si los resultados son malos; tienes que intentar
gastar lo que hace falta, pero tener buenos resultados. 

Agradecerle al PSOE que nos haya votado a 2 enmiendas en
la exposición de motivos sobre la perspectiva de género, que
precisamente se basa en la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres y, por tanto, no caer en el debate estéril en
esta materia.

Y simplemente decir que, respecto a la exposición de la Sra.
Santiago, decirle que la ciencia siempre es paz, igual que es paz
la disuasión, igual que ha sido paz la contribución de la defensa
precisamente al mundo de la ciencia, porque por ejemplo la
vacuna o la epidural, hasta internet, han sido frutos del
desarrollo de políticas de defensa y de disuasión en búsqueda
de la paz.

Por tanto, daremos un apoyo moderado a esta ley y
esperemos que sea positiva para el conjunto de la sociedad.

Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos,
té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, president. Bien, únicamente en este turno de
réplica, insistir en que el Plan de ciencia, tecnología e
innovación de las Illes Balears, por eso prefiero mirar de cara
al conseller, contenga aspectos tanto para ciencia, que todo está
debatido y el Sr. Bona ha hecho una gran exposición sobre la
fortaleza científica de nuestra comunidad, pero sobre todo en
temas de tecnología y de innovación. En Baleares tenemos
grandes empresas tecnológicas, el Sr. Lafuente también ha
hecho referencia a ello, que deben seguir trabajando, que deben
seguir progresando para un futuro de prosperidad para nuestras
islas, y estas empresas tecnológicas deben poder acogerse a una
de las propuestas hacemos de compra pública innovadora, para
mejorar todos los sistemas de nuestra administración, para
mejorar la eficiencia de las empresas de nuestras islas.

Finalmente, decirle que también tenemos que ser realistas,
vivimos en la comunidad que vivimos y sabemos hasta dónde
podemos llegar, no podemos tratar de competir con otras
comunidades que tienen un histórico, tanto empresarial como
científico, al que no podemos llegar. Y eso es muy importante,
porque el Plan de ciencia que se tiene que redactar, tiene que
estar adaptado a nuestra realidad. Y esta es una de las
enmiendas que también presentamos en su momento, los
centros tecnológicos de las Illes Balears no pueden ser centros
tecnológicos como de otras comunidades, tienen que ser unos
centros tecnológicos adaptados a la realidad industrial,
tecnológica e innovadora de nuestras islas.
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Bien, desearle al conseller y a todo el Govern de las Illes
Balears, que redacten lo antes posible un Plan de ciencia,
tecnología e innovación, conforme a lo que necesita nuestra
sociedad. A todo el resto de los consellers, porque al final
hablamos de un asunto totalmente transversal, el de la
innovación. Animar a nuestros emprendedores a que presenten
propuestas innovadoras de modelos de negocio para nuestras
islas. Intentar que desde el Govern se apoye a toda la
innovación y a todo el emprendimiento. 

Sé que en el Parc BIT hay incubadoras y hay diferentes
programas municipales en el Ayuntamiento de Palma y otros
ayuntamientos que potencian este emprendimiento, pero que
realmente aquí sí que debemos enfocar nuestros esfuerzos, aquí
sí que debemos presentar, como he pedido antes en nuestras
enmiendas, un fondo de ayuda a la innovación para que
cualquier buena idea que se pueda presentar a nuestra sociedad,
pueda ser respaldada por este tipo de fondos, fondos que
pueden ser gestionado por cualquier tipo de ente, nosotros ya,
como ya hemos dicho anteriormente, consideramos que ISBA
sería el ente óptimo para gestionar este fondo, pero que es
necesario que todos los innovadores de nuestras islas tengan
muy claro que, si su idea es competitiva, que si su idea puede
mejorar la economía de nuestra sociedad y crear riqueza, tiene
que tener el apoyo de nuestra administración.

Muchas gracias. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr Pérez-Ribas. Correspon, ara la paraula al
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, que continua sense
haver-hi cap diputat, ni diputada, i perquè consti en el Diari de
Sessions.

Donam la paraula al Grup Parlamentari Unidas Podemos,
té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO: 

Gracias, presidente. Intervendré desde aquí porque seré
breve.

El 25% de la gente de Baleares considera importantísimo y
fundamental la modificación del sistema productivo, que se
transcienda hacia otro sistema productivo más sostenible.
También se considera por una gran mayoría de la gente de las
Islas Baleares, uno de los problemas, la dependencia que
tenemos del turismo. Creo que esta ley es una llave a la
esperanza, hacia otro nuevo modelo productivo más sostenible,
y es fundamental para ello que tenga una financiación
adecuada.

Creo que estamos donde debemos, enhorabuena señores y
señoras diputadas. Enhorabuena Sr. Conseller, tiene usted una
ley estupenda, espero que la haga servir.

Gracias.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Breument. Jo vull reiterar el consens, el consens científic i
el consens també parlamentari, malgrat sigui moderat perquè hi
hagi qualque qüestió en què no en tinguem, però perquè faci la
llei duradora, que la faci llarga, que tengui temps d’assentar-se
i que tengui temps de consolidar-se.

També vull especificar i ho volia esmentar a la primera
intervenció, també la importància de què parlem de ciència
aquí, en el Parlament, a l’exposició de motius ja es parla
d’aquestes activitats de ciència en el Parlament, la importància,
una mica aquest impuls cap a aquesta llei de la ciència i
aquestes activitats, i jo crec que és important que això continuï
endavant i que lleis com aquesta també siguin debatudes amb
tots els grups parlamentaris.

Perquè és d’extrema urgència continuar impulsant de forma
exponencial, i ara jo crec que aquí ja posam activitats
innovadores, investigadores, d’alta tecnologia i que ens aportin
aviat un equilibri entre productivitat, llocs de feina qualificats,
turisme i territori. I aquí la llei que avui aprovam, és molt
important perquè s’estima que per cada lloc de treball, de valor
afegit tecnològic, se’n creen 5 al sector de serveis. Per tant, es
contribueix a la qualitat i a la sostenibilitat del turisme i també
a la diversificació econòmica per una altra banda.

Segons els informes del CES, el PIB de les Balears depèn
en un 48% de l’activitat turística de manera directa i indirecta
i a Eivissa quasi un 90%. Per tant, són números que ens han de
fer plantejar-nos-ho. La crisi de la COVID ha posat en
evidència les mancances d’aquest sistema econòmic i no podem
deixar que quedi com una anècdota, o inevitable, perquè les
crisis de recursos i la crisi climàtica que ja vivim i que patim,
encara incrementaran més el drama en aquests propers anys si
no actuam, si no actuam aviat.

A més, les mesures per ajudar al dia a dia, són necessàries
mesures contundents, com he dit, per augmentar la velocitat de
transitar cap a aquesta estabilitat econòmica i la millora de la
productivitat. I no es pot menysprear, evidentment, la relació
entre inversió pública i privada a tots els nivells. Nosaltres, ja
ho he dit abans i crec que coincidim amb la idea de la
importància de la inversió privada, perquè l’economia forta i
estable suporta millor les crisis i perquè realment el
coneixement sigui una base de productivitat del sector
econòmic de les nostres illes.

Les eines, centres tecnològics, compra pública innovadora,
nosaltres creiem que no és la llei que ha de marcar els detalls,
perquè per exemple la compra pública innovadora té qüestions
administratives que tal vegada s’han de millorar a nivell
legislatiu, a nivell d’altres qüestions, per tant, s’han de
desenvolupar d’altres maneres i tal vegada els centres
tecnològics, que si han deixat d’existir és perquè realment ja no
hi ha un interès en aquest sector, en aquest sector industrial. Bé,
idò tal vegada el que s’ha de potenciar són altres centres. Per
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tant, la llei no ens ha de tancar, ha de ser un instrument per
crear aquestes noves mesures i noves activitats.

Els principis de sostenibilitat ambiental, la reducció
d’escletxa social, tot això, la viabilitat econòmica, nosaltres
creiem que ja ho hem dit a la primera intervenció. Per tant, des
de MÉS per Mallorca consideram que aquesta comunitat,
aquest Govern té uns elements bàsics per transitar cap a aquesta
transformació, per augmentar la velocitat i per cercar amb
aquesta velocitat l’estabilitat econòmica. 

La RIS3, l’estratègia intel·ligent d’Europa, importantíssima.
El Pla estratègic d’inversions del 2030, importantíssim. El Pla
de ciència, tecnologia i innovació, que avui també en parlam,
importantíssim. La Llei de la ciència. L’increment de recursos
per arribar a aquest 2%, que també la llei avui posa. Aquest
Institut de Recerca i d’Innovació Educativa, com una eina
bàsica; bé, idò tots aquests instruments i molts més que es
puguin crear o que ja existeixen, són els elements bàsics per fer
feina cap a aquesta transició.

Res més. He oblidat a la meva primera intervenció, que
també s’ha inclòs en la tramitació una esmena, precisament, per
consolidar la posada en marxa i facilitar la posada en marxa i
la generació de noves infraestructures científiques. Aquí vull
destacar que s’ha inclòs la possibilitat que aquestes
infraestructures es puguin qualificar d’interès autonòmic, com
una eina d’acceleració, de facilitació i d’agilització de creació
d’aquestes infraestructures, que nosaltres des de MÉS per
Mallorca valoram molt positivament i creiem que és molt
important que hagi quedat de forma explícita i de forma ben
clara en aquesta llei.

Ja per acabar, moltes gràcies a tots, com he repetit i que la
llei tengui un bon desenvolupament.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Bona.

EL SR. BONA I CASAS:

Gràcies, Sr. President. Diu el Partit Popular que s’ha donat
l'esquena al sector privat, jo no sé si coneixen vostès el
programa Innova UIB-PIME, que he esmentat abans de passada
a la meva intervenció, compta amb el suport d'associacions de
petites i mitjanes empreses de totes les illes. Amb paraules del
president de la PIME: “És un programa que no s'havia presentat
mai, molt potent, i volem que totes les PIME el puguin
aprofitar, la innovació empresarial és indispensable per tenir
empreses més competitives i productives. És un programa molt
necessari i el nostre objectiu és que el màxim nombre
d'empreses s’hi apuntin”.

Recentment, hem vist al diari com amb el finançament
d’aquest programa es desenvolupa kit per millorar el procés de
cribratge de càncer de còlon.

Tampoc sé si ha sentit que li he donat de l'INE, seré més
explícit: evolució de la inversió privada en I+D+I a les Illes
Balears entre el 2011 i 2015, quan governava el Partit Popular,
va caure en picat. En canvi, entre el 2015 i el 2020 s'ha disparat
un 280%. Amb el PP, la inversió en coneixement va marxa
enrere, i ara es multiplica per 3,8.

I tampoc no sé si s'han llegit la llei la qual planteja incentius
fiscals per a les empreses que inverteixin en R+D+I, o les
PIME ara apareixen també a l'article 33, destinat a
transferència.

I si vol li puc explicar perquè hi ha manca de cultura
d’inversió privada en la recerca, el model econòmic del Partit
Popular s’ha basat sempre el curt termini, en el poc valor afegit
i uns salaris baixos per aconseguir la competitivitat a base
d'empobrir-nos a tots, està explicat a l'exposició de motius de
la llei.

Plantegen el per què hi ha les competències repartides en
diverses conselleries. Jo els seré tremendament honest, tenim
la immensa sort de tenir un govern format per tres partits on
tots tres estan interessats en gestionar temes de recerca i
innovació. L'alternativa, aparentment, és un govern de dos
partits, perquè no crec que aconsegueixin sumar ningú més amb
aquests companys de viatge, on cap dels dos té el més absolut
interessen en el tema, i, per a mostra un botó.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I s'obliden del més important, la ciència la fan les persones,
aquesta llei planteja la creació d'un ecosistema de ciència,
tecnologia i innovació de les Illes Balears, precisament per
impulsar l'intercanvi, transferència de coneixements i
tecnologies entre tots els agents públics i privats que en formen
part, que s'interrelacionin, que es coneguin, que col·laborin,
cooperin entre distintes àrees del coneixement i es formin
equips interdisciplinars, és el que és vertaderament important,
que siguin ells, que realment fan recerca, desenvolupament i
innovació, que estiguin absolutament coordinats.

Les institucions també, és clar que sí, ja ho estan tant, però
no són els protagonistes, on cal centrar els esforços és en les
polítiques de recursos humans, i de crear un entorn econòmic,
social i cultural favorable al coneixement i la innovació, és així
com aconseguírem la transferència de coneixement cap a les
empreses i tota la societat. Tancar el cercle virtuós entre la
universitat pública de qualitat i la igualtat d'oportunitats, la
recerca científica, les institucions de recerca i la transferència
de coneixement a les empreses és prioritari per a una agenda de
reformes que vertaderament consolidi i situï en el camí de futur
la societat i l'economia balear.

Els beneficis derivats de les inversions en recerca i
innovació van des dels guanys generats pel desenvolupament
de tecnologies, com ara start-ups d'universitats que poden
transformar ràpidament el coneixement en riquesa, atreure
inversions globals en recerca i desenvolupament a universitats
i centres d'innovació o, fins i tot, oferir mà d'obra altament
especialitzada a empreses i organitzacions públiques; es
generin impactes a tots els nivells científic, tecnològic,
econòmic, en la salut, cultural, mediambiental, social, educatiu.
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I de tot això, els senyors de VOX sempre negant la major i
el PP abstenint-se, no és un debat estèril, Sr. Lafuente, si vostès
no s'hi oposen frontalment, les dones no gaudeixen de les
mateixes oportunitats en la recerca, tot i que Balears és la
comunitat amb major percentatge de dones matriculades a la
Universitat, un 58,8%, i de titulades, un 61,7%, les dones
suposen un 42,5% del personal docent investigador a la nostra
universitat, i només un 22,3% són catedràtiques.

També són clara minoria a llocs directius o en direcció de
projectes de recerca, a mesura que s'avança cap a llocs més alts
en escalafons acadèmics i professionals, la proporció de dones
va sent cada vegada menor, allò que s'anomena “efecte tisora”
o “sostre de vidre”. Per això és necessari impulsar actuacions
encaminades a reflexionar i a corregir-ne les causes. Deia
Napoleó, que va ser alumne de Laplace, que “el vertader poder
de la República Francesa havia de consistir en no permetre que
existís una nova idea que no li pertanyés”. En aquest sentit,
tenia molt clar el concepte d'atracció i retenció de talent. Però
jo afegiria que no podem deixar-nos perdre cap idea per motius
de gènere o origen social.

Amb paraules d’Stefen Jay Gould, paleontòleg i excel·lent
divulgador: “passam una sola vegada per aquest món, poques
tragèdies poden ser més bastes que l’atròfia de la vida, poques
injustícies més profundes que la de negar una oportunitat de
competir, o fins i tot, esperar mitjançant la imposició d'un límit
extern que s’intenta fer passar per intern”.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Un cop acabat el debat, passam a les votacions, que, si cap
grup parlamentari o diputat no indica el contrari, es duran a
terme d'acord amb les següents agrupacions.

En primer lloc, posarem a votació les esmenes presentades
i signades per tots els grups parlamentaris avui i que tenen per
finalitat esmenar errors o incorreccions tècniques o
terminològiques, i deman als portaveus i al diputat no adscrit si
es poden entendre aprovades per assentiment o les hem de
sotmetre a votació.

Doncs, les aprovam per assentiment.

En conseqüència, queden aprovades aquestes esmenes
tècniques.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, 4498, passam a votar. Votam.

5 vots a favor, 30 en contra i 17 abstencions.

Ara passam a votar l'esmena del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, la 4526. Votam.

16 sí, 30 no, 6 abstencions.

Passam a votar ara l'esmena del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears 4528. Votam.

18 sí, 30 no i 4 abstencions.

Passam a votar ara l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears 4476. Votam.

18 sí, 30 no, 4 abstencions.

Passam a votar ara les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears 4451, 4472 i 4470. Votam.

16 sí, 30 no, 6 abstencions.

Ara passam a votar l'esmena del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears 4495. Votam.

20 sí, 32 no i cap abstenció.

Passam a votar l'esmena del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears 4496. Votam.

22 sí, 30 no i cap abstenció.

Ara passam a votar l'esmena del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears 4497. Votam.

18 sí, 32 no i 1 abstenció.

Passam a votar l'esmena del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears 4460. Votam.

22 sí, 30 no, cap abstenció.

He de comunicar ara que les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt 4532, 4537, 4542, 4544, 4546 i 4548 han estat retirades.

Ara passam a votar, primer deman si a la transacció
presentada a l'esmena 4531 cap grup o diputat s’hi oposa.
Doncs votam, ara, l’esmena 4531, amb la transacció
incorporada. Votam.

45 sí, cap no i 7 abstencions.

A l'esmena 4538 també s’hi ha presentat una transacció i
deman si cap grup s'hi oposa. Doncs, votam l'esmena 4538,
amb la transacció incorporada. Votam.

45 sí, cap no i 7 abstencions.

A l'esmena 4551 també s'hi ha presentat una transacció i
deman si cap grup s'hi oposa. Doncs votam ara l'esmena 4551,
amb la transacció incorporada. Votam.

45 sí, cap no i 7 abstencions.

A l’esmena 4545 s’hi ha presentat una transacció i deman
si cap grup s'hi oposa. Doncs votam l'esmena 4545, amb la
transacció incorporada. Votam.

49 sí, cap no i 3 abstencions.
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A l'esmena 4549, també s’hi ha presentat una transacció i
deman si cap grup s'hi oposa. Doncs votam l'esmena 4549, amb
la transacció incorporada. Votam.

48 sí, cap no i 3 abstencions.

Passam ara a la votació de l'esmena del Grup Parlamentari
Popular 4593. Votam. 

13 sí, 30 no, 8 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Popular 4574
i 4578. Votam.

15 sí, 30 no i 7 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Popular 4582
i 4583. Votam.

13 sí, 30 no, 9 abstencions.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular 4594.
Votam.

17 sí, 30 no, 5 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Popular
4573, 4575, 4586 i 4587. Votam.

20 sí, 30 no i 2 abstencions.

Votam les esmenes del Grup Parlamentari Popular 4577,
4579 i 4585. Votam.

22 sí, 30 no i cap abstenció.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari Popular 4588.
Votam.

20 sí, 32 no i cap abstenció.

Ara passam a votar l'esmena del Grup Parlamentari
Ciudadanos 4618. Votam.

4 sí, 35 no, 13 abstencions.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari Ciudadanoss
4602. Votam.

4 sí, 32 no i 16 abstencions.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari Ciudadanos
4614. Votam.

4 sí, 35 no, 13 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Ciudadanos
4605, 4598 i 4599. Votam.

4 sí, 32 no i 16 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Ciudadanos
4596, 4597 i 4601. Votam.

4 sí, 30 no, 18 abstencions.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari Ciudadanos
4612. Votam.

4 sí, 32 no, 16 abstencions.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari Ciudadanos
4595. Votam.

4 sí, 30 no, 18 abstencions.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari Ciudadanos
4617. Votam.

4 sí, 32 no, 16 abstencions.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari Ciudadanos
4607. Votam.

7 sí, 32 no, 13 abstencions.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari Ciudadanos
4610. Votam.

17 sí, 30 no, 5 abstencions.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari Ciudadanos
4604. Votam.

20 sí, 32 no, cap abstenció.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares 4623, 4625, 4626 i 4627. Votam.

Cap sí, 38 no, 14 abstencions.

Votació de l'esmena del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares 4624. Votam.

Cap sí, 35 no i 16 abstencions. 

Votació dels articles i disposicions als quals s’hi mantenen
esmenes. Votació dels articles: 1, 2, 6, 14 i 18. Passam a votar.
Votam. 

LA SRA. GUASP I BARRERO:

President, deman votació separada de l'article 14. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar els articles 1, 2, 6 i 18. Votam.

52 sí, cap no, cap abstenció.

I ara passam a votar l'article 14. Votam.

47 sí, 1 no i 4 abstencions. 
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Votació de l'article 17. Votam.

50 sí, cap no, 2 abstencions.

Votació dels articles...

EL SR. COSTA I COSTA:

Sr. President, demanam votació separada. 

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar, en primer lloc, l'article 8. Votam.

33 sí, cap no, 19 abstencions. 

I ara passam a votar l'article 15. Votam. 

50 sí, cap no, 2 abstencions.

Votació dels articles 31 i 32. Votam.

39 sí, cap no, 13 abstencions.

Votació dels articles 9 i 16. Votam.

37 sí, cap no, 15 abstencions.

Votació dels articles...

EL SR. COSTA I COSTA:

President, demanam votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar, en primer lloc, l'article 7. Votam. 

37 sí, 13 no, 2 abstencions.

Passam a votar ara l'article 30. Votam. 

37 sí, cap no i 15 abstencions.

Passam a votar ara els articles 5 i 34, i la disposició
addicional quarta. Votam. 

39 sí, cap no i 13 abstencions.

Passam a votar ara l'article 29 i la disposició addicional
tercera. Votam.

39 sí, cap no i 13 abstencions.

Votació de l'article 11. Votam.

34 sí, 13 no i 5 abstencions.

Votació ara de l'article 12 i de la disposició final segona bis.

LA SRA. PONS I SALOM:

President, demanam votació separada. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar, en primer lloc, l'article 12. Votam.

37 sí, cap no, 15 abstencions.

I ara passam a votar la disposició final segona bis. Votam.

34 sí, cap no, 18 abstencions.

Votació dels articles 13 i 33. Votam.

36 sí, cap no i 16 abstencions.

Votació dels articles 26 i 27. Votam. 

36 sí, 3 no i 13 abstencions.

Ara passam a votar els articles, disposicions, denominacions
i l'exposició de motius als quals no s'hi mantenen esmenes.
Votació de la denominació del projecte de llei i la resta de
denominacions dels títols, capítols i seccions, articles 3, 10, 19,
21, 22, 23, 24, 25, 28, 35, 37 i 38; disposició addicional
cinquena, disposició derogatòria única, disposicions finals
primera i segona; i l'índex. Passam a votar. Votam. 

52 sí, cap no, cap abstenció.

Ara passam a votar els articles 4, 20 i 36 i les disposicions
addicionals primera i segona. Votam.

39 sí, cap no i 13 abstencions.

Votació de la disposició addicional cinquena bis i
l'exposició de motius. Votam.

51 sí, cap no i cap abstenció.

Es faculten els Serveis Jurídics de la Cambra per fer les
correccions i modificacions tècniques necessàries per tal que la
llei en qüestió tengui una redacció coherent.

I, una vegada esgotat el debat i les votacions, aquesta
presidència proclama aprovada la Llei de la ciència, la
tecnologia i la innovació de les Illes Balears.

(Aplaudiments) 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca aquesta
sessió.
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