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(El Sr. Vicepresident de la comissió inicia la direcció del
debat)

Sr. Diego Guasch.
Sr. Antoni Marí Tur.

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Andreu Prohens.
En primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.
No hi ha substitucions.
A continuació començarem la sessió d’avui, que
consisteix...

Sr. Pere Sampol.
Sra. Misericòrdia Sugrañes.
Sr. Vicent Tur.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:
Sr. Valentí Valenciano.
Sí, perdó, Misericòrdia Sugrañes substitueix Santiago
Tadeo.

Sra. Assumpta Vinent.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gaspar Oliver.

Moltes gràcies.

Sr. Celestí Alomar.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

EL SR. PRESIDENT:

Fernando Rubio substitueix Carme Feliu.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies.

Efectuat el recompte el resultat de la votació és el següent:
a favor del Sr. Antoni Marí Tur, 9 vots i 9 vots en blanc. Perdó,
5 vots en blanc.
En conseqüència es proclama president de la comissió el Sr.
Antoni Marí Tur. Prec que ocupi el seu lloc.

I. Elecció del càrrec de president de la comissió.
(El Sr. President pren la direcció del debat)
A continuació començarem la sessió d’avui, que consisteix
en l’elecció de president o presidenta de la Comissió
d’Economia, com a conseqüència de l’escrit presentat pel Grup
Parlamentari Popular RGE núm. 1021/06, mitjançant el qual el
president de la Comissió d’Economia, Sr. Josep Mayans i
Serra, presenta la seva renúncia a l’esmentat càrrec.
Passam a l’elecció de president d’aquesta comissió d’acord
amb l’aplicació (...) de l’article 37.1, 40.2 del Parlament de les
Illes Balears. Per tant prec als grups parlamentaris que facin
arribar el nom que proposin per al càrrec i en resultarà elegit el
que obtengui major nombre de vots.
EL SR. CAMPS I COLL:
El Grup Popular proposa el Sr. Antoni Marí Tur.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, senyor expresident. Senyores i senyors diputats,
gràcies per l’elecció i deman la confiança i la comprensió i la
colAlaboració dels membres d’aquesta comissió per tal de dur
a bon fi aquesta comissió. Moltes gràcies.
II.1) Proposició no de llei RGE núm. 10086/05,
presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Yanko i a les empreses del sector.
Tot seguit passam al segon punt de l’ordre del dia d’avui,
consistent en la proposició no de llei RGE núm. 10086/05,
presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
sobre Yanko i les empreses del sector. Per tal de defensar-la
intervé l’Hble. Sr. Pere Sampol per un temps de 10 minuts.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. SAMPOL I MAS:
Hi ha més grups que proposin algun candidat? D’acord. Per
tant passaríem a la l’elecció de..., a la votació.
EL SR. LLETRAT:
Aniran dipositant la papereta començant per la Sra. Patricia
Abascal Jiménez.
Sra. Maria Binimelis.
Sr. Guillem Camps i Coll.
Sr. Fernando Rubio.

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
des de fa uns mesos s’ha tornat posar d’actualitat, d’actualitat
negativa, l’empresa Yanko per un concurs de creditors
presentat davant del jutjat mercantil, on es preveu una
regularització que afecta la gran majoria de llocs de treball. De
fet ja ha tancat la fàbrica de Llucmajor i estan en procés
d’acomiadament d’un nombre important de treballadors d’Inca.
A més a més la direcció de l’empresa ha manifestat la clara
voluntat de tancar la fabricació a les Illes Balears i traslladar
tota la fabricació a la península, fora de les Illes Balears.
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Bé, aquest fet, tot i que Yanko ha estat una empresa
emblemàtica del sector, només posa de manifest una crisi
generalitzada que torna afectar el sector de calçat tant a l’illa de
Mallorca com a l’illa de Menorca. Aleshores aquesta
proposició no de llei té dos punts, un concret referit a la
situació de l’empresa Yanko i un altre, més general, referit al
conjunt del sector del calçat.
Respecte a Yanko es una empresa en què el govern del
Partit Popular de fa dues legislatures ja hi va haver d’intervenir,
i va fer possible que un nou comprador es fes càrrec d’aquesta
empresa amb unes condicions jo crec que avantatjoses després
que l’Administració pública perdés una quantitat important de
recursos mitjançant avals que s’havien concedit des de l’Institut
d’Innovació Empresarial i mitjançant unes subvencions a la
regularització de plantilla. Varen ser molts els recursos públics
destinats a intentar que aquesta empresa no desaparegués i, per
desgràcia, veim com d’una manera cíclica ha tornat a esclatar
el problema.
Poc després, o recentment, fa uns mesos, hem sabut que el
Govern de les Illes Balears, a través de l’Institut d’Innovació
Empresarial, va concedir un nou aval a l’empresa Yanko, a
l’actual propietat de l’empresa Yanko, un aval de 3 milions
d’euros que haurien servit perquè l’empresa Yanko compràs
una altra empresa que segurament serviria de pont per treure la
producció de Mallorca. Aleshores el que ha sorprès no és la
concessió d’aquest nou aval, que això està dins la pràctica, tot
i que per desgràcia petites empreses de les Illes Balears no
tenen aquest suport de l’Administració, però el que és
sorprenent és que amb la concessió d’aquest nou aval de 3
milions d’euros el Govern no exigís unes noves garanties a
l’empresa. En aquest moment pràcticament l’únic patrimoni
que pot respondre davant aquest aval són les marques, que
difícilment poden tenir aquest valor.
Aleshores (...) que jo no vull fer allò que el govern del
Partit Popular em va fer, a mi, quan era titular de la Conselleria
d’Economia, Comerç i Indústria amb l’empresa Majòrica, que
vaig patir desqualificacions i atacs com si fos el culpable de la
crisi que va passar aquesta empresa, però sí que hem de
demanar al Govern de les Illes Balears, i ho feim mitjançant
aquesta proposició no de llei, que tengui una actuació decidida
en un sentit, i és evitar que la fabricació surti de Mallorca i que,
conseqüentment, es perdin els llocs de feina que encara es
conserven, i això suposa utilitzar tots els mecanismes legals que
estan a l’abast del Govern per evitar aquesta deslocalització
d’una empresa que ha tengut el suport mitjançant una aportació
econòmica importantíssima per part del Govern de les Illes
Balears.
Quant a la crisi del sector del calçat veim com des de fa un
any i mig o dos s’està produint un degoteig de tancament
d’empreses, algunes a Menorca, més a Mallorca, a la zona
d’Inca, algunes empreses que fabricaven per a una gran marca
i que gradualment han anat tancant, i aleshores pensam que el
sector del calçat, que és un sector industrial considerat
estratègic des de fa molts d’anys, hauria de tenir una
consideració especial mitjançant un nou pla de reconversió del
sector industrial. No hi ha dubte que hi ha algunes d’aquestes
empreses que no s’han adequat als nous temps; sobreviure dins
una economia cada vegada més global, més internacional i més
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competitiva suposa fer inversions importants en matèria
d’innovació tecnològica, en matèria de disseny, en matèria de
comercialització, d’internacionalització de les empreses, i en
molts de casos això significarà concentració empresarial, fortes
inversions que les empreses no podran fer sense l’ajuda de les
administracions públiques i, sincerament, en aquest moment en
el Govern no veim l’empenta suficient com per transmetre
ilAlusió i generar confiança dins un sector que, si seguim
d’aquesta marxa, agonitzarà molt aviat.
Recentment a una interpelAlació parlamentària vàrem donar
a conèixer els tancaments d’empreses que s’han produït durant
l’any 2005 a les Illes Balears. Pràcticament tots els sectors
industrials han patit un tancament d’empreses, i el sector del
calçat és un dels que més està afectat per aquesta crisi.
Aleshores -i amb aquests arguments acabam la nostra
defensa- proposam per una part que el Govern de les Illes
Balears tengui una actuació molt decidida en el tema de Yanko
per salvar els llocs de feina d’Inca i de Llucmajor, i d’una
manera més general proposam instar el Govern de les Illes
Balears a consensuar amb sectors empresarials i amb els
sindicats un pla de reconversió industrial del sector del calçat
que permeti mantenir el màxim nombre d’empreses i de llocs
de treball.
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. El Grup Mixt no està present; per tant,
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds té la
paraula l’Hble. Sr. Miquel Ramon.
EL SR. RAMON I JUAN:
Gràcies, Sr. President. Bé, simplement per dir que
compartim la preocupació expressada pel Sr. Sampol sobre la
crisi del sector industrial en general, i especialment del calçat,
i en concret en aquest cas de l’empresa Yanko; que compartim
els dos punts de la proposició no de llei, que creim que
efectivament s’ha d’instar el Govern perquè dugui aquesta
actuació decidida en defensa dels llocs de treball de l’empresa
Yanko.
Però tan important com el primer, o tal vegada més, fins i
tot, i no tant d’oportunitat d’aquests moments concrets, és que
hi hagi un pla i una política industrial per part del Govern de
les Illes Balears que faci front a aquesta crisi i que asseguri un
cert futur d’aquest sector dins l’economia de les nostres illes
perquè no podem fiar-ho tot al turisme i molt especialment a la
construcció, que és el sector punter en aquests moments, i s’ha
de defensar el sector industrial.
Per això li donarem el nostre vot afirmatiu. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Sra. Patricia Abascal per un
temps de 10 minuts.
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LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias, Sr. Presidente. He de decir que compartimos
totalmente la proposición no de ley y, de hecho, nosotros a
continuación debatiremos otra en la que, bueno, se plantean...,
instamos a que se tomen acciones parecidas, y simplemente he
de decir que apoyaremos en su totalidad la proposición no de
ley presentada per el PSM, y esperamos que así sea por parte
de toda la comisión.
Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Gaspar Oliver per un
temps de 10 minuts.
EL SR. OLIVER I MUT:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el Grup
Parlamentari Popular comparteix plenament la petició de
solidaritat amb els treballadors de Yanko, i per descomptat
compartim també el desig que el conflicte es pugui resoldre de
la manera més positiva per a tothom, i aprofitar que ho faci el
Govern però aprofitar qualsevol oportunitat d’actuar
precisament per obtenir la resolució més favorable d’aquest
assumpte, tant des del punt de vista no només social sinó també
des del punt de vista industrial.
Vull indicar que la Conselleria de Comerç i Indústria es
personarà, tal com ho va anunciar el conseller, en el
procediment judicial de caire mercantil, en què vostès saben
que Yanko va presentar l’expedient de regulació, i ho farà
perquè, entre altres motius, el Govern i l’opinió pública i tots
els diputats hem de poder conèixer quins són realment els
motius, quins són els motius exactes que han duit aquesta
empresa a proposar aquesta regulació de plantilla, ja que es
tracta d’una notícia almanco amb un caire sorprenent si tenim
en compte que la mateixa firma el desembre del 2004, una
vegada feta l’adquisició de la marca catalana Pielsa, donava per
finalitzada l’etapa de pèrdues de Yanko i anunciava una fase
d’expansió. Precisament per aquest motiu haurem d’estar molt
vigilants i esbrinar quines són les causes reals que motiven la
seva intenció de reduir la plantilla, perquè a més a més aquest
anunci sorprèn també en un moment en què hi ha una evolució;
enguany el sector del calçat experimenta, com ja s’ha dit
reiterades vegades també enguany, un augment en la seva
producció i un augment també a nivell d’exportacions.
És cert, Sr. Sampol, que la situació del calçat no és
pròspera, que hi ha una tendència a la disminució del nivell
d’ocupació, però aquesta disminució és bàsicament dins el que
és estrictament el sector manufacturer, però també és cert que
no és un fenomen nou, sinó que fa un temps, fa uns anys que
s’està produint aquesta disminució de nivell d’ocupació i també
és cert que el sector està creant llocs de feina a altres
departaments de les empreses com són els departaments de
qualitat i disseny o el comercial; no així el que és la
manufacturera. També és cert, i vostè ho sap, Sr. Sampol, que
el sector calçat a nivell europeu i sobretot també a nivell
nacional i local viu una situació delicada, però aquesta situació

ens ve donada bàsicament a conseqüència, entre d’altres, de
l’aparició de mercats emergents, principalment del sud-est
asiàtic, que estan produint les seves sabates a uns baixos costos
de producció.
Però també és veritat, i cal reconèixer-ho, que dins aquest
context el sector del calçat de Balears resisteix molt millor que
el del conjunt de l’Estat i també dels països de la Unió
Europea, que fins i tot presenten símptomes, els sectors d’aquí
de Balears del calçat, símptomes, com deia, de recuperació que
fins i tot han estat reconeguts per les patronals de les sabates,
i l’any 2005, a més, amb un increment de la producció i també
amb un increment de l’exportació, i així ho reconeix també
l’ICEX, que confirma que la recuperació del nivell
d’exportació del calçat balear és una recuperació molt més
destacada si es compara, a més a més, amb les exportacions que
cauen a la resta d’Espanya.
Bé, jo crec que podríem fer una sèrie de lectures del perquè
d’aquesta situació del calçat a les nostres illes, i hem d’afirmar
que el sector del calçat a les Illes Balears resisteix molt millor
que a altres comunitats i molt millor que a altres països
europeus la invasió de calçat de baix preu fabricat a aquests
països, com deia abans països emergents, amb baixos costos de
producció, i ho fa precisament perquè el calçat de les Illes fa
feina amb un producte dirigit a un segment de qualitat alt i mig
alt que de moment aquests països no poden o no saben encara
fabricar. Evidentment també s’ha de dir que les Illes també són
destinació de la producció de calçat d’aquests països asiàtics,
però hi ha també un segment important dins la població de les
nostres illes que opta per aquest tipus de producció, però també
hem de dir que aquest tipus de producció no entra en una
competència directa amb el calçat de les nostres illes. Bé, jo
pens que tot això tampoc no és fruit d’una casualitat, sinó que
és fruit precisament de l’esforç que estan fent els empresaris i
també de les seves apostes per temes com són la innovació, el
disseny, la qualitat o, en definitiva, també la diferenciació.
Bé, no crec que això suposi que haguem d’estar contents ni
que hàgim d’estar triomfals, sinó tot el contrari perquè realment
és cert que hi ha dificultats i perills i que s’ha de continuar
lluitant, continuar innovant, continuar cercant nous mercats,
continuar amb la promoció i amb el disseny, i lluitar també
perquè es puguin obtenir unes mateixes regles de joc -i això
crec que és important- per a tots davant les institucions
europees i estatals.
I quant al pla estratègic cregui’m, Sr. Sampol, que jo no
entenc el perquè d’aquest segon punt de la seva proposició no
de llei, i el mateix de la que debatrem després del PSOE,
perquè va ser el mateix conseller de Comerç, Indústria i
Energia a la seva compareixença quan va explicar els
pressuposts del 2006 que va parlar precisament de la necessitat
d’elaborar un pla estratègic per a la indústria, i vostès
recordaran que va oferir als diferents partits polítics un pacte
precisament per a la indústria, i a més a més, arrel del debat de
l’estat de comunitat passat, tots els grups vàrem aprovar una
proposta de resolució que anava precisament en aquest sentit,
i ho vàrem fer per unanimitat. El conseller a la seva
compareixença deia que el pla estratègic ha de ser una passa
per a la qual es necessita el concurs i l’acord de tots els agents
socials i econòmics implicats -treballadors, empresaris,
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institucions-, i també tots els que tenim i tenen una
responsabilitat política a la comunitat autònoma, una passa deia- que requereix una reflexió profunda, un debat
multisectorial i multidisciplinar que ha de recollir les opinions
i aportacions de tots, un procés, en definitiva, que ha de ser
capaç de trobar respostes adequades a reptes de futur, respostes
en plural, respostes i soluciones que pel que fa a la indústria
han de ser capaces de mantenir i consolidar la indústria
tradicional, de crear feina, de treure noves inversions, de frenar
i evitar temptacions de deslocalització que afectin la indústria
global de l’empresa, i d’apuntalar, en definitiva, les eines que
té la nostra indústria, que són la marca, el disseny, la qualitat i
la innovació.
Tots vostès saben que aquest era un pacte que va oferir, que
va anunciar i que s’hi va comprometre el conseller d’Indústria,
un pacte polític i social per a la indústria. D’aquí idò que no
entenc per què s’hagi de fer una proposició no de llei proposant
allò que el mateix govern i el conseller han proposat, i a més
han demanat i han ofert el diàleg i el consens a tots els grups
d’aquesta cambra.
I, miri, quant al primer punt li he de dir, Sr. Sampol, que
també hi votarem en contra, perquè el Govern està actuant en
defensa dels llocs de feina d’aquestes indústries; és un
compromís que té i és un compromís que ha anunciat no només
dins aquesta cambra sinó davant tots els agents socials. I, bé,
francament això és el que nosaltres hem de dir. I aprofit també
ja per contestar l’altra proposició no de llei: que pel que fa a
l’aval del Govern jo pens que el Govern ha de fer el que cregui
millor, i el que cregui més oportú i explicar-ho, i explicar el
que fa, però creguin-me, senyores i senyors diputats, que pens
que no podem en aquests moments hipotecar prèviament
l’actuació del Govern.
Per això que he dit, per aquests arguments, Sr. President,
nosaltres votarem en contra d’aquesta proposició no de llei que
ha presentat el Partit Socialista de Mallorca.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions té la paraula, pel
grup proposant, el Sr. Sampol.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Gràcies, Sr. President. Sr. Oliver, és que un pacte és
innecessari en aquest cas, perquè vostè i jo hem fet una
radiografia del sector i estam perfectament d’acord amb la
diagnosi. Avui el problema del calçat és la invasió de productes
bàsicament d’orient a un preu molt inferior i, per tant, l’única
solució és especialitzar-se en un producte dins el segment de
gamma alta, amb molt de valor afegit, i a partir de la innovació,
la incorporació del disseny i la captació de nous mercats. Per
tant no hem de perdre el temps en reunions a les quals estarem
tots d’acord amb la diagnosi. Aquí el que s’ha de fer és actuar
ja i el que fan falta són idees i recursos econòmics damunt la
taula per plasmar aquests projectes en realitats.
De fet han passat tres mesos des de la presentació dels
pressuposts i, de fet, si el problema era fer aquest gran pacte
per rellançar la indústria del calçat, per què la conselleria no
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ens ha convocat? Perquè el tema és urgent, és a dir, aquest
degoteig d’empreses que tanquen s’està produint, i amb el
drama personal de famílies que queden sense el sou i que per
tant s’han de cercar la vida, moltes de vegades amb treballadors
que ja estan en un edat que és molt difícil per trobar un nou lloc
de feina. Per tant no vegin una oposició a les polítiques
industrials que s’han de fer, perquè aquí hi ha moltes més
coincidències que desavinences. Per tant des del Parlament el
que volem és estimular la conselleria perquè actuï i,
sincerament, trobam una certa passivitat, en el cas de Yanko en
particular y en el sector del calçat en general.
Miri, aquí es dóna la casuística que s’està produint un
degoteig d’empreses que tanquen, mentre hi ha empreses que
efectivament estan guanyant mercat, estan incrementant la seva
producció i la seva venda, i que tenen una demanda de llocs de
feina, no troben treballadors per fer determinades funcions.
Aleshores dins aquest pla naturalment hi ha d’haver la captació
de nous mercats.
Tal vegada si hi ha un punt de discrepància amb la
conselleria seria amb els programes d’internacionalització, que
són programes molt cars i que al nostre entendre la conselleria
i sobretot l’instrument que fa la promoció exterior, que és el
Consorci per al Desenvolupament Econòmic de les Illes
Balears estant malgastant molts de doblers, i a més a més amb
una descoordinació amb una altra institució que fa feina per a
la promoció exterior, que es la Cambra de Comerç de Mallorca,
Eivissa i Formentera en colAlaboració amb la de Menorca, seria
l’únic punt en què discreparíem. Per tant, aquí programes
d’internacionalització; inversions, ajudar a les inversions de
cara a la innovació tecnològica i molta formació per reconvertir
treballadors que han d’aprendre a utilitzar les noves
tecnologies; hem de formar dissenyadors; hem de formar agents
comercials, que han de tenir un nou xip. I tot això fa falta que
l’administració no vagi darrera, sinó que se situï al front i sigui
la vertadera avantguarda seguint el camí que algunes de les
empreses ja han iniciat amb un gran èxit.
Està tot inventat dins el sector del calçat i el problema és
que en aquest moment a Balears conviuen empreses que han
quedat obsoletes totalment i empreses punteres a nivell
mundial, i del que es tracta és d’intentar que tot el sector
segueixi el camí dels que estan triomfant. Ara, això, hem de
menester doblers i hem de menester accions i, sincerament, no
hem de menester pactes, perquè el pacte l’estam firmant de
paraula nosaltres amb aquesta empenta moral que volem donar
al sector a través d’aquesta proposició no de llei.
Em sap greu que, com a mínim, no surti un acord
parlamentari que realment no vincula massa el Govern, però de
cara a les empreses i de cara als treballadors podria ser un
suport moral en el sentit que rebrien un missatge que el
Parlament pren un acord d’intentar resoldre el problema de
Yanko i d’intentar posar solucions a les empreses del calçat que
en aquest moment travessen dificultats. Jo crec que això ni
compromet res al Govern, més enllà d’un compromís moral, i
pot servir d’estímul a un sector que necessita notícies positives
i suport de les institucions.
Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. Procedirem idò a la votació de la
Proposició no de llei número 10086/05.
Vots a favor?
Vots en contra?
Resultat?
Vots a favor, 6; vots en contra, 9.
EL SR. LLETRAT:

Pero antes de seguir me gustaría hacer un poco de historia
con respecto a lo que está sucediendo con la empresa Yanko.
En octubre del año pasado la empresa presenta, a través de lo
que es el tribunal mercantil, un expediente de regulación de
empleo y un expediente concursal, a través de una ley, la Ley
concursal aprobada por el anterior equipo de gobierno del
Partido Popular a nivel nacional, en la que se elude cualquier
tipo de negociación con los sindicatos. Esto, a nuestro entender,
ya es una situación complicada, puesto que los máximo
perjudicados en todo este proceso no tienen derecho a ningún
tipo de opinión. Aún así, la empresa presenta un expediente de
regulación de empleo que, ante las condiciones, se ha
rechazado por los sindicatos, y nosotros entendemos que era
lógico que se rechazara porque lo que se planteaba era
totalmente inviable.

Perdó, Sr. President, me pareix que són 5 vots a favor.
EL SR. PRESIDENT:
Té raó, se n’ha anat un, 5 vots a favor; 9 en contra. Gràcies.
En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
número 10086/05.
II.2) Proposició no de llei RGE núm. 212/06, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a gradual
desaparició de les empreses de sabates.
A continuació, passam al darrer punt de l’ordre del dia
d’avui, consistent a la Proposició no de llei RGE 212/06,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, sobre gradual
desaparició de les empreses de sabates. Per tal de defensar-la
intervé l’Hble. Diputada, Sra. Patrícia Abascal, per un temps de
10 minuts.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias, Sr. President, señores diputados, diputadas. Está
claro que vamos a saber cuál es el resultado de esta proposición
no de ley, pero aún así estoy dispuesta a defenderla porque
nuestro grupo entiende que hay más que argumentos suficientes
y de peso como para que el Partido Popular cambiara de
opinión y se diera cuenta de que es necesario que por parte del
partido mayoritario y por parte del Govern balear tiene que
haber un apoyo total y absoluto a lo que son las empresas de
calzado y, en general, a la industria, no a las empresas
solamente, a lo que es toda la industria del calzado y a la
industria en general. Porque, desgraciadamente, lo que se está
viviendo en estos últimos años con respecto a este tema hacen
preveer una desaparición gradual y paulatina de todo lo que es
un tejido industrial que hasta ahora había sido muy importante
en la economía y que va a obligar a las Islas Baleares a
depender cada vez más del turismo y de la construcción, lo que
siempre para cualquier economía, una mayor dependencia es
siempre un mayor problema.
Por lo tanto, entendemos que llevar a cabo políticas
decididas y políticas que permitan que la industria en nuestra
islas, en vez de desaparecer aumente y se consolide, es una
obligación por parte de los que gobiernan y por supuesto un
interés muy grande por parte de los que ahora nos ha tocado
estar en la oposición.

Se nombran por parte del juzgado mercantil tres acreedores
concursales, que son los responsables de evaluar la situación de
la empresa. La empresa, mientras tanto, una de las razones que
esgrimía era que en los últimos años había presentado pérdidas,
cosa que no era y de hecho el registro mercantil, se demostró
que en las cuentas de pérdidas y ganancias, de estos últimos
años la empresa había obtenido beneficios que, curiosamente,
era otro de los argumentos que utilizó la empresa para decir
que quería expansionarse y que quería comprar una fábrica en
la península y para ello solicitaba la ayuda del Govern balear.
Yo, sinceramente, estoy convencida que al Govern balear
y, en este caso, a la Conselleria de Comercio, la empresa le
metió un gol, así, claramente, porque no es normal que, por un
lado, la empresa pudiera estar justificando pérdidas y, por otro
lado, solicite el aval de 3 millones de euros para la compra de
una empresa que, además, está en la península, que ni tan
siquiera está en nuestra comunidad autónoma. Curiosamente,
esta empresa no está afectada por todo el expediente de
regulación, perdón, esta fábrica de Pielsa, no está afectada por
lo que es el expediente de regulación. Por lo tanto, entendemos
que el Govern balear no sabemos, seguramente que con buena
intención, avaló un crédito que estaba destinado a la compra de
una fábrica que no iba a repercutir en mejorar lo que es la
empresa Yanko a nivel general, y además no le pide nada a
cambio, absolutamente nada a cambio; cosa que, por ejemplo,
no ocurrió con la empresa de Majórica, en donde sí se firmó un
convenio en donde se establecían unas cláusulas muy precisas
de cómo se tenía que comportar la empresa en este caso.
Por lo tanto, el Govern balear avala 3 millones, se supone
y se nos ha dicho que es en base a la marca, confiamos que sea
así y por eso nuestra proposición no de ley pide que el Govern
balear, en base a ese aval de esos 3 millones y de que se supone
que se hizo sobre la marca, ejerza las acciones oportunas para
evitar de una manera contundente el cierre de las fábricas de
Llucmajor y de Inca y, por supuesto, evitar lo que va a ser un
despido de muchísimos trabajadores y trabajadoras que se van
a encontrar en una situación bastante delicada.
Por lo tanto, no entendemos que se pueda votar en contra de
este punto, puesto que al fin y al cabo, el propio Govern balear
ha dicho que lo va a hacer; aquí lo único que se podría hacer es
ratificarse y entonces el voto sería a favor. No entendemos que
diga el Govern que lo está haciendo y que lo va a hacer y que
aquí se vote en contra, sinceramente es una de las
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incongruencias que el Partido Popular nos tiene acostumbrados
en estos últimos tiempos que, por un lado, dice que sí y, por
otro lado, dice que no, sin ningún tipo de problemas y sin
ningún tipo de rubor.
Por lo tanto, la situación es esta: a día de hoy la empresa
Yanko está decidida a marcharse de las Islas Baleares y está
decidida porque además lo tiene así de claro, y su producción
la va a llevar a cabo en la India, donde tiene una fábrica en
donde los costes productivos son inferiores y, por lo tanto, le
sale mucho más rentable. Mantiene su fábrica de Pielsa y lo que
es Baleares desaparece prácticamente. Esto, a nuestro juicio,
una marca que fue creada, que fue fundada en Mallorca nos
parece, de verdad, de algo de abandono y de traición, si se
quiere, a lo que son estas islas. Y que el Govern balear no
ejerza toda su influencia y todo lo que tenga que hacer para
evitar que esto suceda, sinceramente, nadie lo va a entender.
En cuanto al segundo punto de la proposición no de ley que
nosotros presentamos, es algo que el conseller ha dicho que iba
a hacer; de hecho, además, en enero mandó un comunicado que
se había constituido un grupo de trabajo que iba a analizar y a
evaluar la situación de la industria en general para poder llevar
a cabo este plan. Por lo tanto, que se vote en contra tampoco no
lo entendemos, es que seguimos sin pensar qué argumentos se
pueden esgrimir para votar en contra de algo que se supone que
se está haciendo, entre otros motivos, porque eso sí, se salió en
la foto, se hizo, pero no hemos vuelto a saber nada del tema. El
conseller aquí ofreció un pacto sobre el tema de la industria, el
Sr. Sampol lo ha dicho claramente, el tema está lo
suficientemente claro y el análisis de la situación es lo
suficientemente claro como para que estemos todos de acuerdo
en que se tienen que acometer medidas, y de hecho nosotros lo
hemos propuesto muchas veces: mayor innovación, mayor
formación, mayor protagonismo de los institutos tecnológicos,
que son aquéllos que pueden permitir la mejora de la calidad de
los productos. Los medios y digamos los objetivos están claros,
lo único que tiene que haber es interés, dedicación y sobre todo
preocupación por un sector que insisto está cada vez yendo y
decayendo más. Porque, lo mismo que estamos hablando del
calzado, estamos hablando de la bisutería y estamos hablando
de otros sectores, es algo que está afectando a toda la industria
en general. Y además, estamos acostumbrados también que el
conseller diga que va a hacer cosas y luego no las haga, porque
cuando el tema de Majórica, se suponía que iba a haber un plan
también de reconversión del sector perlero, no hemos vuelto a
saber nada del mismo.
Por lo tanto, nosotros lo que aquí planteamos es un
compromiso, y es más, somos hasta benevolentes, porque ni tan
siquiera ponemos fecha de cuándo tiene que estar redactado y
que se pueda ejecutar ese plan, pero sí que lo hay a que se
redacte y que se empiece a trabajar en este tema. Y, sin
embargo, vemos que por parte del Govern balear y de la
conselleria se habla de que se van a hacer cosas y por parte del
Grupo Popular, que da apoyo al Govern balear, se dice que no
se apoyan estas medidas.
Por lo tanto, nosotros entendemos que es un gran error, de
difícil explicación por parte del Partido Popular, que no se
apruebe una proposición no de ley en donde de lo único que se
habla es de una actitud positiva, por parte del Govern, para que
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ponga todos los medios para que se pueda llevar a cabo la
mejor solución para la empresa Yanko y, por supuesto, la
necesidad urgente de elaborar con el sector y con los sindicatos
y con todos los representantes que hagan falta, un plan de
dinamización, un plan estratégico industrial que abarque a toda
la industria en general y que permita, de una vez por todas, a
afrontar un problema que al día de hoy se está convirtiendo en
uno de los problemas más serios de nuestra economía. Y esto
de alguna manera se tiene que solucionar o, por lo menos,
intentarlo.
Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula el Sr. Sampol, per un
temps de 10 minuts.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Moltes gràcies, Sr. President. Evidentment donarem suport
a aquesta proposició no de llei que va en el mateix sentit de la
que hem defensat amb anterioritat. Únicament una darrera
consideració amb el tema de l’aval, perquè aquí ja hi hauria
molta mala fe si amb un aval del Govern de les Illes Balears
l’empresa titular de la marca Yanko deslocalitzàs la fabricació
a Mallorca; és a dir, si gràcies a aquests 500 milions de
pessetes que avala el Govern de les Illes Balears aquesta
empresa compra una fàbrica a la península, allà muntarà tot
l’operatiu per fabricar el poc que quedi aquí i comercialitzar els
productes fabricats a Orient. Realment això és greu, això és
molt greu.
I el fet que no s’hagin demanat unes garanties que fessin
impossible aquesta operació, demostra que el Govern, com a
mínim, ha actuat amb una ingenuïtat impròpia d’una gent que
ha governat vint anys, que no ha arribat en aquesta legislatura
al Govern sinó que ja ha viscut situacions d’aquestes i de fet va
viure la situació d’anterior fallida de Yanko.
Aleshores, bé, jo crec que avui, des de l’oposició som molt
benèvols, però si això acaba malament, d’aquests 500 milions
de pessetes en parlarem i molt i a qualcú li pujaran els colors,
i li hauria de pujar qualque cosa més; perquè no es pot seguir
al front de la responsabilitat del sector industrial si a un li han
pres el pèl, els doblers i amb aquests doblers es tanca l’empresa
més emblemàtica del calçat de Mallorca. Me pareix que no
podrà arrossegar més, anava a dir una expressió impròpia
d’aquesta casa, però difícilment es pot seguir ocupant la
responsabilitat de la indústria si a un li fiquen un gol d’aquestes
dimensions.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Gaspar Oliver.
EL SR. OLIVER I MUT:
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Gràcies, Sr. President. Jo, francament, senyores i senyors
diputats, vull manifestar la meva gran sorpresa per la falta de
comprensió o una altra cosa de la diputada Sra. Abascal.
No vulgui confondre el personal, Sra. Abascal, no m’ha de
fer canviar d’opinió, jo no he de canviar d’opinió, vostè no
vulgui fer creure altres coses, nosaltres estam a favor de les
proposicions no de llei, però les votarem en contra; això sí,
vostè no m’ha de fer canviar d’opinió, i li votarem en contra pel
seu oportunisme, no per res més, perquè vostè proposa coses
que el Govern ha proposat. Res més ridícul que proposar una
actuació que el Govern ha dit que està fent i que el Govern, a
més, ha demanat consens i ha demanat pacte social a aquest
respecte.
Què vostès ja estaven d’acord amb aquest Pla estratègic de
dinamització? Ja ho sé, totes les senyores i senyors diputats ho
saben que vostès hi estan d’acord amb aquest pla, i com no ho
hem de saber si, per unanimitat, es va aprovar una proposta de
resolució, el mes de desembre, no, el mes d’octubre me pens
que era, o el novembre, no ho record exactament, una proposta
de resolució arrel del debat de l’estat de la comunitat que anava
en aquest sentit; és a dir que el Govern elaboràs el Pla de
dinamització per a la indústria i el comerç i vostès votaren a
favor, que me diu. Jo ja ho sé que vostès hi estaven d’acord,
faltaria més, i precisament per això li votam en contra, perquè
vostès presenten una proposició no de llei on proposen una
cosa que ja s’ha votat i que tots hi hem estat d’acord. Què és
que cada setmana vostès han de dur aquí un tema per reafirmar
allà on ja han dit que estaven d’acord? I no entenem ara el per
què nosaltres li votam en contra? Pel seu oportunisme, Sra.
Abascal, poques idees tenen vostès que han de proposar el que
el Govern ha anunciat i ha dit que faria, poques idees tenen.
Vostè va a pinyó fix, un martellet que pica i pica i pareix que
no escolta els arguments que nosaltres, el Partit Popular,
manifestam.
I per una altra part, me fa futurisme, me fa de pitonissa del
que passarà, del que no passarà, deixem que succeeixin els
esdeveniments, el Govern s’ha personat i el Govern actuarà i
actuarà en conseqüència, amb el compromís que té el Govern
i que ha dit el Govern i el conseller repetides vegades que farà,
que ell actuarà en conseqüència i actuarà fent el que consideri
millor per als treballadors i el que sigui millor per al sector i
que, a més, donarà comptes a aquest Parlament de les accions
que hagi d’emprendre o que emprengui.

No hi ha cap incongruència del Govern, ni del Partit
Popular, Sra. Abascal, no n’hi ha cap. Hem manifestat
clarament què és el que fa el Govern respecte de Yanko i
respecte del personal que en aquests moments ja no fa feina a
Yanko; ens hem manifestat clarament també sobre el pla
estratègic, però un pla estratègic que el diagnòstic el sabem, jo
crec que tots sabem el diagnòstic que hi ha, o esper que ho
sapiguem tots, tenc dubtes si coincidim tots en aquest
diagnòstic en el fonamental, amb el PSM sí que hi coincidim,
almanco amb el fons, però una vegada conegut el diagnòstic,
precisament és la medicina allà on ens hem de posar d’acord.
I el Govern el que vol fer és un pla estratègic de dinamització
de la indústria i del comerç, precisament amb els agents socials,
això és el bessó, amb els agents socials, per arribar a un pacte
amb els agents socials, perquè tothom hi ha de posar part seva
perquè tengui futur. I que aquest sigui un pacte social i polític,
i ara pareix que no, pareix que hem de renunciar que també
sigui polític; és a dir, quan parlam que aquest pla s’ha de dur al
Parlament, on tots els diputats i tots els grups polítics hi puguin
participar, opinant quines han de ser les solucions, quines idees,
quins recursos, ara resulta que no, resulta que no fa falta que el
Govern ho faci, que ho faci només amb els agents socials.
Idò no, el Govern ho vol fer amb els agents socials i també
amb els partits polítics i amb totes aquelles persones,
institucions i entitats que tenguin qualque cosa a veure amb
aquest tema. I això és el que vol fer el Govern, ho ha dit per
activa i per passiva, jo ho reiter, no sé si me sé explicar o no,
però ho intent; però no me diguin que volen fer canviar el
nostre posicionament i a veure si canviam d’opinió. No, no hem
de canviar d’opinió, el que vostès han de fer és presentar altres
proposicions no de llei que siguin més imaginatives, que
aportin solucions i que aportin idees, però aportar el que el
Govern fa, aportar el que el Govern ha dit que farà i aportar
aquestes proposicions que, a més, dues proposicions no de llei
que crec que són pràcticament idèntiques i a més dos debat,
doncs me pareix molt bé, podem tots els debats que vulguin,
nosaltres vendrem aquí, escoltarem, donarem les nostres
opinions, però, Sra. Abascal, me cregui que no feia falta aquest
viatge, no importava presentar res. I a més, la seva intervenció,
a part de no convèncer-me a mi de res, la veritat és que m’ha
confús totalment, però crec que tenc i tenim les idees ben clares
al respecte.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:

I això és el que hi ha i aquí es vol acusar el Govern, per una
altra part, d’una cosa que encara no ha succeït, dient el que
passarà i ja s’acusa el Govern que si això succeeix; escolti, no
me pareix seriós fer acusacions, manifestacions i dir segons
quins adjectius al Govern d’una cosa que se suposa, qualcú diu
que pot succeir, però que no sabem si succeirà. I que jo supòs,
esper que no hi hagi cap diputat d’aquesta sala que esperi o
desitgi que succeeixin aquestes coses que anuncien, que jo estic
ben segur que a ningú d’aquí li interessa ni ho desitja, sinó tot
el contrari: desitjam tots, esper, que aquesta crisi, aquesta
situació de Yanko se saldi d’una manera el més positiva
possible per als treballadors i també per a la nostra indústria del
calçat.

Gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions, té la paraula la Sra.
Abascal.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias, Sr. Presidente. Sr. Diputado está claro que sigo sin
poder entender que se esté de acuerdo con la proposición y se
vote en contra, simplemente eso es difícil de poder explicar y
desde luego yo no lo puedo entender. Entre otras cosas, porque,
Sr. Diputado, en el punto número 1 de la proposición no de ley
estamos instando a que el Govern actúe como aval, para
impedir que Yanko cierre las fábricas de Inca y Llucmajor; a
día de hoy la fábrica de Llucmajor está prácticamente cerrada
y lo que se plantea con esta fábrica es su venta, Sr. Diputado,
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para poderlo, es una zona que está ahí y que en un momento
determinado se pueden construir viviendas.
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Vots a favor?
Vots en contra?

Por lo tanto, nosotros estamos instando aquí a que el
Govern balear actúe de una manera decidida para que no se
cierre ninguna de las dos fábricas, por lo tanto en este momento
esto no está haciendo el Govern balear. Lo único que ha hecho
el Govern balear es personarse en la causa, pero de momento
no ha dicho nada más de lo que piensa o puede hacer, incluso,
con respecto a su actitud ante lo que es el aval que firmó, en
cuanto si realmente está el tema de las marcas, cómo puede
controlarlo el Govern balear, porque, mire Sr. Diputado, a mí
me extraña mucho, sinceramente, que la empresa plantee un
plan de viabilidad como el que ha hecho, a través de la ley
concursal, en donde sepa que la marca va a tener que quedarse
aquí, es muy difícil de entender esto; en donde plantea una
reducción drástica de puestos de trabajo, el cierre de una
fábrica, y además sepa que de alguna manera se tiene que
mantener aquí la marca. Cuando si uno ha hecho un
seguimiento de la situación, el tema y la estrategia de Yanko
era, en un momento determinado, llevar a cabo esta acción y
presentarlo así. Y ellos tienen como objetivo final marcharse de
aquí, y la cosa está así de clara.
Por lo tanto, es el Govern balear quien de alguna manera
tendrá que intentar evitar esto y, si no, está claro, se marcharán.
Yanko, hay una opción, si se liquida la empresa, puede haber
otros grupos que la compren o bien que se lleve a cabo una
cooperativa o bien a través de otras empresas, pero se tiene que
garantizar que Yanko, lo que es la marca, permanecerá aquí, y
esto és el Govern quien tiene la posibilidad de hacerlo, nadie
más, porque se supone que es Govern el que dispone, digamos,
en esa situación, el que controla la marca.
Y en cuanto al tema del plan estratégico, el plan de
dinamización industrial, Sr. Diputado, está claro que es algo
que se tiene que hacer y que es algo que vamos a apoyar todos,
y es algo que se tiene que hacer cuanto mayor consenso haya
mucho mejor, pero quien tiene que llevar a cabo, digamos,
también y quien tiene que ponerse delante es la Conselleria de
Comercio e Industria, y al día de hoy no hemos visto grandes
avances. Llevamos seis o siete meses, la situación de la
industria cada vez es más delicada, Majórica no acaba de
arrancar, se han cerrado otras fábricas relacionadas con el tema
del calzado y algunas más que se cerrarán en cuanto Yanko, si
se va de aquí, ocurrirá, porque hay tres o cuatro empresas que
fabrican elementos para Yanko y dejarán de producir, y por lo
tanto entendemos que la situación es muy grave.
Nuestra obligación, Sr. Diputado, es presentar todas las
proposiciones no de ley, mociones o todas las iniciativas que
consideremos necesarias y si son reiterativas mejor, porque de
esta manera no dejamos que se olvide un tema que al día de
hoy parece que ha caído en saco roto, y yo le puedo garantizar
que la situación cada vez va a ser peor.
Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Diputada. Procedirem a la votació de la
Proposició no de llei 212/06.

Resultat: vots a favor, 5; en contra, 9.
Per tant, queda rebutjada la proposició no de llei i, no
havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Gràcies.
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