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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui, i
en primer lloc els demanaria les substitucions, per favor.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Pilar Costa.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Margalida Prohens, Llorenç Galmés.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 

I. Compliment de l'acord de la Mesa del Parlament en
relació amb el Pla d'Estadística de les Illes Balears 2014-
2017.

Molt bé, idò el primer punt de l’ordre del dia d’avui
consisteix a donar compliment a l’acord de la Mesa de data 29
de maig, per la qual cosa es posa en coneixement d’aquesta
comissió que el passat dia 20 de maig del 2014 el Govern de les
Illes Balears trameté al Parlament de les Illes Balears, d’acord
amb el que disposa l’article 41.1 de la Llei 3/2002, de 16 de
maig, d’estadística de les Illes Balears, el Pla d’estadística
2014-2016, el qual fou aprovat pel Decret 18/2014, de 25
d’abril, publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears número
57, de 26 d’abril.

I a continuació passam al debat i votació de les següents
proposicions no de llei, RGE núm. 8289/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a la liberalització de la quota
lletera; i RGE núm. 8519/14, igualment del Grup Parlamentari
Socialista, i relativa al Pla de reactivació industrial.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 8289/14,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
liberalització de la quota lletera.

Per a la defensa de la proposició 8289 intervé, en nom del
Grup Socialista, el diputat Sr. Marc Pons, com vostè sap per un
temps de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquest és un estudi que va
elaborar el Govern de les Illes Balears el mes de març de 2012
i que du per títol “L’agricultura de les Illes Balears en perill
d’extinció”. D’aquest estudi s’extreuen algunes conclusions
prou interessants. Les referides al sector lacti, al sector ramader
en què el vacum és el que té el pes fonamental, parlen d’algunes
reflexions interessants, com deia; una d’elles, la primera, és, per
exemple, que els pinsos a les Illes Balears són un 45% més cars
que a la península; diu també aquest estudi fet pel Sr. Company
que el gasoil agrícola a les Illes Balears és un 5% més car que
a la península, o que els fertilitzants són a les Balears un 20%
més cars que a la península. Aquests són els principals
sobrecosts, però no són els únics, perquè evidentment la mà
d’obra directament també influeix.

Les primeres conclusions. N’hi ha més, emperò, perquè
d’aquest estudi també se n’extreu que a les Balears, per contra,
el preu de la llet està 3,5 cèntims més barat que a la península.
Fixin-s’hi per tant, senyores i senyors diputats: mentre tenim els
costs fixos més elevats, per altra banda tenim els preus més
baixos de producció. Competir en aquesta situació és realment
dificultós, i podem entendre que desesperant. Tant és així com
que veim una dinàmica i una tendència a la baixa a les
explotacions agrícoles, on cada any, i només a l’illa de Menorca
en aquests darrers anys, s’han tancat gairebé 25 finques. Davant
d’aquesta tendència ens hauria de preocupar, i fer un discurs que
les coses van bé podem entendre que el vulgui fer, però el que
està clar és que enmig del carrer la realitat és totalment diferent.

Però no és aquesta només la situació, sinó que el futur que
es pinta per endavant és encara molt més complicat, i ho és
perquè dia 1 d’abril de 2015, açò és una vegada passi aquest
hivern, la Unió Europea va decidir liberalitzar la producció de
quota lletera; açò vol dir que a l’àmbit europeu desapareixeran
les quotes màximes de producció que cada estat membre, i per
tant també cada regió i també cada finca, tenien assignades. A
partir de dia 1 d’abril de 2015 cada país i cada finca podrà
produir el que vulgui en litres de llet sense tenir cap màxim que
ho reguli. Venim dels anys vuitanta, trenta anys de quota lletera,
trenta anys de producció limitada que d’una manera indirecta
permetia tenir estabilitzats els preus de la llet. 

Què succeirà a partir de dia 1 d’abril de 2015 quan es
liberalitzi la quota lletera? Immediatament hi haurà un
increment de producció, i aquest increment de producció vindrà
donat bàsicament i sobretot per aquells estats membres que
tenen una estructura productiva i també una climatologia molt
adaptada i molt preparada per a la producció intensiva de la llet.
Podem parlar d’Alemanya, podem parlar dels Països Baixos,
Holanda especialment, o podem parlar de França, amb climes
atlàntics, on precisament la capacitat d’incrementar, la capacitat
d’incrementar la producció serà molt elevada. No així a les Illes
Balears, i d’una manera especial a l’illa de Menorca, on ni per
climatologia -sabem tots que durant mig any no tenim verd a les
nostres illes-, ni per estructura productiva -no tenim finques que
puguin estabular 2.000 ni 3.000 vaques pensades només per
produir llet-, no podrem competir, i per tant aquests increments
de producció de llet que es produiran al nord d’Europa tindran
com a conseqüència una reducció dels preus de la llet que ens
afectaran a les Illes Balears. I davant d’açò hauríem de tenir la
capacitat de mirar-nos els problemes de cara. 

Fa ara tres mesos, un poc abans, quatre mesos, fèiem
comparèixer en aquesta mateixa sala el conseller Company
perquè ens expliqués i pogués valorar quina seria la incidència
de la liberalització de la quota lletera. El resum va venir a ser
que en poc l’afectarà i que tot més o manco continuarà igual.
Nosaltres no compartim en absolut aquesta reflexió, ans al
contrari, hauríem de tenir la capacitat de preparar-nos per
afrontar un canvi que serà profund i que tindrà incidències
negatives per a moltes finques, que no estaran adaptades ni
preparades per competir en aquest món globalitzat. I per açò ve
avui aquesta proposta, una proposta que demana bàsicament al
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Govern de les Illes Balears que es posi les piles i que prepari un
pla de reestructuració, d’enfortiment dels nostres pagesos
perquè primant el sector lleter tenguin la capacitat de fer aquest
canvi, de preus controlats i de producció regulada a una
liberalització total, i per açò feim a més a més una reflexió,
perquè açò haurà d’anar acompanyat obligatòriament de
recursos econòmics, i és demanar al conseller Company, al
Govern de les Illes Balears, que aprofitin la negociació de la
PAC i de l’elaboració del PDR perquè hi entrin recursos
intensos que primin i que vagin destinats precisament a
reorientar una part important d’aquesta producció lletera.

Ens sembla fonamental. Sense el suport de l’administració
pública açò no serà possible, i estam arribant tard, falta ja poc
més de mig any per a dia 1 d’abril de 2015, i malauradament no
veim ni veurem resposta, i per açò mateix demanàvem que el
PDR tengui com a element de referència aquest canvi de
l’estructura productiva dins el sector lleter, però jo hi afegiria,
si m’ho permeten, que a la vegada aquests 3.000 i busques de
milions d’euros llargs dels pressuposts de la comunitat
autònoma permetin també estalonar d’una manera clara aquest
pla de reconversió que entenem que és imprescindible. I per açò
duim aquesta proposta, que esperam que pugui tenir el suport de
tothom i que si fos així evidentment seria la primera passa per
afrontar una realitat que de ben segur serà prou rostida.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. I ara per part del Grup Parlamentari MÉS
i pel torn de fixació de posicions, Sr. Miquel Àngel Mas té vostè
deu minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Bon dia a tothom. Bon dia, Sr. President. Donam suport a la
proposta presentada pel Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. I ara, per part del Grup Parlamentari
Popular, Sra. Pons, té vostè la paraula per deu minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el
règim de quotes lleteres, en vigor des de l’any 84, va ser
implantat per reduir els efectes d’un gran volum d’excedents
sobre els preus i sobre la rendibilitat de les ramaderies a Europa.
Aquesta fórmula deixarà d’estar en vigor dia 31 de març de
2015, quan es produirà la liberalització segons ja es va acordar
amb la reforma de la PAC l’any 2003, encara, però, que
Espanya no es va començar a aplicar fins al període 92-93, o
sigui, vuit anys després de ser aprovada. Per tant hem tingut
onze anys, Sr. Pons, per preparar-nos i per cercar alternatives,
i el primer que cal dir és que la quota negociada i aprovada, per
cert, pel Partit Socialista en el moment de l’adhesió d’Espanya
a la Comunitat Econòmica Europea va ser un 30% inferior a la
producció de les ramaderies espanyoles, i aquest punt de
partida, aquest punt de partida, ha provocat uns perjudicis a tot
el sector lleter espanyol i també a Balears que patim avui 21
anys després.

El Govern del Partit Popular durant tota aquesta legislatura
s’ha mostrat actiu per fer front a la supressió de les quotes
lleteres, com ho confirmen les mesures del Ministeri
d’Agricultura i de la conselleria. En primer lloc, l’aprovació del
paquet lacti per aconseguir un preu just per a la llet que com a
mínim cobreixi els costos de producció i garanteixi uns
ingressos i una renda digna als pagesos. Una segona actuació ha
consistit a incorporar al document del ministeri sobre la posició
d’Espanya en un escenari sense quotes les regions insulars, com
són les Balears, entre les explotacions més vulnerables per
dificultats de competitivitat; açò ja es va aprovar el setembre de
l’any 2013 i és exactament, Sr. Pons, el que vostè demana a la
seva proposició no de llei. El Govern balear ha donat suport a
l’increment de pagaments per al vacum de llet a la PAC 2014-
2020, un augment motivat precisament per la desaparició de les
quotes, amb unes ajudes que sumen en conjunt 93.579 milions
d’euros. A Balears, dels 158 productors, ja n’hi ha 146 que
tenen un contracte subscrit amb indústries transformadores. 

També voldria destacar, en referència al preu de la llet a
Balears, que l’abril de 2013 es pagaven entre 27 i 28 cèntims
per litre, però avui ja se’n paguen entre 35 i 36, encara que
també és cert que avui continuam per davall de la mitjana de la
península. La conselleria també ha aconseguit un augment del
27% dels fons FEDER per a Balears corresponents al Pla de
desenvolupament rural 2015-2020, que passen de 47 a 61
milions d’euros.

En relació amb Menorca, tot i haver reduït el darrer any el
nombre de caps de bestiar vacum en un 3%, es continua
cultivant la mateixa superfície agrària. Per tant en quatre anys
només ha baixat un 1%, i avui mantenim 46.934 hectàrees
declarades a la PAC. 

Vostè demana, Sr. Pons, actuacions i mesures que ja ha
previst i ja aplica el Govern de les Illes Balears, i que van ser
explicades precisament pel conseller, el Sr. Company, a la
compareixença davant aquesta mateixa comissió el passat 13 de
març a petició de vostès, a petició del Grup Socialista.
Concretament demana incorporar al PDR una línia estratègica
d’actuació que doni resposta a la desaparició de la quota lletera;
idò açò és precisament el que ha fet, el que continua fent el
Govern, no únicament amb el Pla de desenvolupament rural per
a les Illes en el període 2014-2020, sinó amb tota la bona gestió
conjunta a favor del sector primari. El PDR impulsa la
incorporació de joves agricultors, i així dóna continuïtat als
resultats aconseguits: 161 joves pagesos a Balears des del 2011,
i enguany han estat 59 més; d’aquesta manera es garanteix el
relleu generacional.
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També preveu ajudes a zones desfavorides, i per a aquest
objectiu la conselleria ha posat en marxa una estratègia de doble
reclamació, davant el Govern d’Espanya i també davant la Unió
Europea, per compensacions per poder corregir i reduir
precisament els costos d’insularitat. Reclamam un règim similar
al que ja tenen altres regions insulars de la Unió Europea, siguin
o no ultraperifèriques, perquè els sobrecostos del fet insular
encareixen les matèries primeres. Vostès s’ha referit als pinsos,
al gasoil, fertilitzants... En definitiva, oferim un conjunt
d’instruments perquè els nostres pagesos puguin competir en
igualtat de condicions que els de la península, i un gran part
d’aquests instruments els aportarà precisament la primera llei
agrària de Balears, avui en fase de tramitació parlamentària.
Aquesta llei serà la millor resposta per consolidar i per donar
continuïtat al camp de la Balears a l’etapa postquotes. Perquè,
Sr. Pons, mentre uns es van dedicar a llevar la conselleria i a no
pagar les ajudes que vostès només aprovaven, altres, a més de
pagar tots els deutes pendents, hem estat capaços d’arribar a
acords i de redactar la primera llei agrària de Balears que el
sector contínuament reclamava. 

També he de manifestar que pagesos i propietaris fa mesos
que es preparen per afrontar el nou escenari sense quotes
lleteres. Fa mesos que s’han espavilat sense haver d’esperar que
vengui una proposició no de llei que, a més, sincerament li ho
dic, arriba tard i crec que malament. Em referesc a l’aposta del
camp de Menorca, que concentra el 80% dels 213 titulars de
quotes lleteres de Balears en favor de la producció del formatge
amb denominació d’origen. Amb aquest producte s’obté un
major valor afegit, i és cap on ja han dirigit la producció tots els
pagesos de Menorca. En aquest sentit vull felicitar el Consell de
Menorca, el seu titular, el Sr. Fernando Villalonga, el conseller,
per tornar a colAlaborar amb el Consell Regulador del formatge
de Menorca amb denominació d’origen, que ha permès
recuperar tota la producció. I dic tornar a colAlaborar perquè, Sr.
Pons, durant la seva etapa com a president del Consell de
Menorca van donar l’esquena al consell regulador; i sap quin va
ser el resultat?, sap quin va ser?; el resultat va ser que les vendes
del formatge Maó-Menorca van caure un 25%, van passar de
2.500 tones a just just 2.000, i vostè ho sap, Sr. Pons, a vostè tot
això li consta. Ara, amb el Govern del Partit Popular i la bona
gestió feta, a finals de l’any passat ja s’ha recuperat un 11%.
També, com no pot ser d’altra manera, vull felicitar el conseller
Sr. Company per la feina, i sobretot per la previsió, per donar
resposta a la liberalització del sector lleter a Balears. 

En definitiva, tant el sector com el Govern balear com el
Consell de Menorca han fet els deures i s’han preparat per
afrontar la nova etapa que s’obrirà després de la supressió de les
quotes lleteres. Per tant, Sr. President, per tot l’esmentat el meu
grup parlamentari no pot donar suport a aquesta proposició no
de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. I supòs que vol fer ús el grup proposant
de la rèplica. Idò, Sr. Marc Pons, té vostè cinc minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. L’hemeroteca no perdona les
llenegades, Sra. Pons, i ens diu avui que estam preparats per
afrontar aquesta reconversió del sector lleter. Serà interessant
veure d’aquí a uns anys les conseqüències que açò tindrà, i
llegirem amb molta atenció les felicitacions que fa vostè avui al
Sr. Company i al Sr. Villalonga, i a tot el Partit Popular, per
com estan de contents que estan i d’encantats que estan d’haver
tantes coses perquè tot segueixi com ha seguit fins ara a nivell
de producció del sector lleter.

Saben que res d’açò no succeirà, perquè entre d'altres coses
no ens podem mirar com han anat fins ara el passat. Deia la Sra.
Pons quan començava, que a nivell d’Europa hi havia hagut un
gran volum d’excedents en matèria lletera i que per açò van ser
necessàries les quotes. Aquest gran volum d’excedents hi
tornarà ser, Sra. Pons, aquest gran volum d’excedents hi tornarà
ser i aquesta vegada només es regularà a través de preu.

 I jo li deman, què faran en el moment en què les indústries
lleteres, les que envasen llet, tal vegada decideixin que ja no és
rendible l’illa de Menorca? Els continuaran aplaudint?
Continuarem escoltant com vostès estan tan contents de la bona
feina que han fet, quan sabem que els contractes acaben l’any
que ve? No ens han preparat per açò, ni tan sols hi han pensat,
és ver que no? Llavors succeirà açò que la nostra indústria
agroalimentària, que fins ara està envasant llet, segurament açò
ja no li interessarà, perquè li serà més fàcil que aquesta llet
vengui directament de la península o del nord d’Europa. I
nosaltres, Sra. Pons, no hi podrem competir.

Ens diu ella que han fet tan bona feina que els socialistes
quan governaven el preu de la llet estava a 27-28 cèntims i ara
el litre està a 35 cèntims. Fantàstic, no s’adona que els grans
excedents que es produiran faran que res de tot açò no sigui un
referent a tenir en compte? Perquè aquests preus de la llet faran
una davallada en picat, perquè el mercat està construït damunt
d’aquesta idea, que en funció de l’oferta que hi ha, aquesta
oferta puja o davalla preus. I davant d’açò jo li torn dir que no
hem sentit ni hi ha una resposta.

El camí del valor afegit a través del formatge ho és, i tant
que sí! Hi coincidim i hi seran totes? No ha sabut respondre
vostè açò. És més, el Sr. Company a porta tancada diu que n’hi
haurà moltes que hauran de tancar i ell ho sap, a porta tancada,
el que passa és que no s’atreveix a dir-ho mai. Què feim amb
totes aquestes que no fan formatge? Cap on les orientam? Fan
tot el formatge? Una part que vagi cap a la via de producció de
carn? Pensam en l’agricultura ecològica? Faran més formatge
totes? La seva solució és aquesta, Sra. Pons? Perquè no li hem
sentit a dir per res. Perquè no hi ha el dibuix de cap on hem de
tendir. 

I açò és allò que nosaltres avui volíem posar damunt la taula.
La importància de tenir un camí marcat, de saber cap on hem
d’orientar produccions per ser capaços de garantir la nostra
estructura agrària, perquè demanarà canvis profunds. I amb
aquesta idea nosaltres feim avui aquesta proposta. Ens sap greu
que no la tenguin en compte, que es pensin que vostès tots sols
van sobrats i que per tant, res dels que els diguin des de
l’oposició val la pena tenir-ho.
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De la llei agrària en rallarem, de tota la llei agrària en
rallarem, i de la llei agrària respecte de tot el sector lleter
moltíssim més, perquè respostes no n’hi ha, Sra. Pons, ni una.
A no ser que sigui la resposta especulativa damunt del sòl per
garantir, aquí sí, plusvàlues, però en absolut increments de la
producció agrària. I aquesta diferència la marquen evidentment
les diferents ideologies que puguem tenir, és una llàstima que no
la podem acordar, perquè aquests desacords fan més dificultoses
les sortides de la crisi.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Passam a la votació de la Proposició no de
llei RGE núm. 8289/14.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 8519/14,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
de reactivació industrial.

I ara per a la defensa de la següent proposició no de llei, la
RGE núm. 8519/14 intervé l’Hble. Diputat Sr. Lluís Maicas per
un temps màxim, com vostè sap, de deu minuts.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, Sr. President. En data 11 d’ abril de 2013, aviat farà
un any i mig, el diputat que els parla va presentar en aquesta
mateixa comissió, sota el títol Pla d’ajuda industrial, una
proposició no de llei per tal d’instar el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla, l’objectiu del qual era evitar la
desaparició de la indústria a la nostra comunitat. No cal dir que
la proposició fou rebutjada per 9 vots a 5, un resultat que sol ser
habitual en aquestes comissions.

Des d’aleshores ençà ha empitjorat, amb un govern que no
té el més mínim interès en la indústria, ni en el sector industrial
i que fia tot el futur econòmic al turisme i als serveis. Podria
llegir el Diari de Sessions d’aquella comissió, perquè tot allò
que es va dir fa un any i mig seria vàlid dir-ho ara. Només
esmentaré dos breus paràgrafs del cap del Partit Popular que
defensava el no a la proposició. Deia: “el Grup Parlamentari
Popular votarà en contra d’aquesta proposició no de llei perquè
del treball en surt el profit i estam segurs que aquest executiu
ajudarà els emprenedors i empresaris, els quals a través de la
seva iniciativa privada generaran ocupació, renda i riquesa per
als ciutadans de les Illes Balears. Senyores i senyors diputats de
l’antic pacte d’aquesta terra, deixin de fer propostes buides de
contingut, treballin una mica i concretin millores. Si ho fan, i
aquestes realment són bones per a la societat balear, ens tendran
al seu costat i si, per contra, volen continuar en la línia de
realitzar polítiques de fum, avisi’ns perquè no hi perdrem més
temps”. 

Cit això per raons molt breus que esmentaré després. Era
evident que en aquella ocasió, com en aquesta, hi havia dues
qüestions que era esmentar que al sobrecost de dur la matèria
primera, les indústries hi han d’afegir el sobrecost d’enviar el
producte acabat. I després una que..., això és conegut per part de
tot el món industrial i és la manca de sòl industrial a preus
assequibles per a la indústria, que té uns marges molt més
ajustats que el sector de serveis o el sector de l’hoteleria.

Oblidava la persona que defensava el no que la
responsabilitat en aquests casos és del Govern i no de
l’oposició, la responsabilitat d’engegar propostes concretes de
millora. En tot cas, les dades dels últims deu anys són terribles,
el teixit industrial segons informes de la Cambra de Comerç és
residual. Allò que fou motor de generar riquesa i ocupació ha
desaparegut. De generar 35.000 llocs de feina, ha passat a més
de 18.000, amb una pèrdua de facturació de més de 2.300
milions d’euros. Són dades publicades recentment per la
Cambra de Comerç. En alguns casos sectors sencers han gairebé
desaparegut, com ara el de les sabates i la pell, però també els
de la bijuteria, del tèxtil i bona part de la indústria
agroalimentària.

Els últims exemples d’un llarg rosari, són el tancament de la
planta de Coca-Cola i l’ERO de l’empresa Sampol, els quals
precediren exemples tan significatius com Perles Majorica, El
Caserio o Griferia Buades. Pot semblar una sentència
catastrofista, però un país sense indústria és un país condemnat
a un futur feble, ple d’incerteses, un país amb els peus de
l’economia de fang. I les Illes som la segona comunitat menys
industrial de l’Estat i l’única que no deixa de destruir el sector.
La Conselleria d’Economia llançà un decret de mesures urgents
per a la reactivació industrial, però se sap del cert que els
cadàvers rarament ressusciten i la indústria a les illes està en
fase terminal. 

Per tant, feim la següent proposició no de llei que és molt
semblant a la que férem fa un any i mig: "El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a elaborar i a
aplicar d’urgència un pla de reactivació industrial, la finalitat
del qual sigui en primera instància estabilitzar el sector i evitar
més tancaments i finalment reactivar-lo".

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Maicas. I ara per part del Grup Parlamentari
MÉS i en torn de fixació de posició Sr. Miquel Àngel Mas té
vostè la paraula.

EL SR. MAS I COLOM:

Bon dia. Per donar suport a la proposició del Grup
Socialista.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. I ara per part del Grup Parlamentari Popular Sr.
Mercadal té vostè deu minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sr. President.  Señoras y señores diputados,
en primer lugar antes de empezar mi exposición sobre esta
proposición no de ley y aunque voy a hablar de un tema que no
compete a esta proposición, sí que me gustaría volviendo un
poco al pleno del martes pasado, agradecer en primer lugar a los
servicios jurídicos, al letrado mayor, que también es el letrado
de esta Comisión de Economía y a los portavoces de los
distintos grupos, la defensa de sus enmiendas, el tono que
utilizaron y el consenso máximo con el que salió la ley
aprobada, que creo que es la imagen que queremos transmitir
todos juntos hacía nuestra sociedad.

Entrando ya en lo que es la proposición no de ley, me
gustaría empezar significando que la política industrial que se
está gestionando desde el Gobierno, es el resultado de un
proceso de reflexión, en el que habiendo identificado cuáles son
las claves de una política industrial, éstas se trasladan al entorno
de la economía balear. 

Y en primer lugar hay que ser conscientes de cuál es la
realidad económica balear en relación al sector industrial. La
economía balear es una economía poco industrializada, con un
peso en el sector industrial muy pequeño en el Producto Interior
Bruto de las Islas Baleares. Y además está muy centrado en los
subsectores de energía y agua, bienes intermedios e industria de
la alimentación, suponiendo entre los 3 entorno al 70% del valor
agregado bruto de la industria. El perfil tecnológico de las ramas
industriales, bienes intermedios e industrias manufactureras es
además medio-bajo. La gran dependencia de la actividad de la
construcción, que arrastra ramas asociadas como bienes
intermedios y la industria del corcho, madera y muebles. Y
además el sector industrial de las Islas Baleares está
ampliamente condicionado, como todos sabemos, a una
situación de insularidad, con unos costes adicionales muy
relevantes.

En segundo lugar hay que tener en cuenta como este sector
industrial afecta al crecimiento del Producto Interior Bruto de
las Islas Baleares. Por un lado el sector industrial se caracteriza
por ser intensivo en capital, para obtener una unidad de
producto industrial se necesitan más unidades de inversión que
en el sector servicios por ejemplo. Y por otro lado el sector
industrial también es cierto que es más innovador. Ambos
factores, la inversión y la innovación, inciden en el Producto
Interior Bruto, el primero directamente y el segundo
consiguiendo que el crecimiento generado sea realmente más
sostenible en el tiempo.

Por lo tanto, el desarrollo de una política industrial, más allá
de favorecer la adaptación y mantener los sectores industriales
tradicionales, tiene que buscar y potenciar aquellas ramas de
actividad que tengan capacidad de atracción de inversión y de
innovación. No nos podemos quedar, Sr. Maicas, y lo digo
porque soy conocedor en primera persona de la industria textil,
no sólo por el comercio sino porque familiarmente estoy ligado
también a la industrial textil manufacturera y conozco cuál ha

sido la evolución de esta industria, entonces no seamos en cierto
modo románticos y centremos la industria probablemente en la
industria más innovadora y no en otras industrias que realmente
con el paso de los años y con los costes de insularidad, vemos
que no son atractivas en nuestro entorno.

Atendiendo a la realidad económica y a la estructura política
de Baleares, esa búsqueda se tiene que desarrollar por volumen
y conocimiento específico en el sector servicios y en particular
en el sector del turismo. El sector turístico balear reúne los
aspectos necesarios para incidir en un crecimiento sostenible del
Producto Interior Bruto, es innovador, tiene un alto coeficiente
de especialización en todas las actividades transversales que
conlleva y además, no está condicionado por el efecto de la
insularidad.

El desarrollo del sector turístico arrastra toda una serie de
actividades económicas, hostelería, hotelería, agencias de viajes,
operadores turísticos, transporte de pasajeros, industria
alimentaria, náutica, gestión sanitaria, comercio, etc. Y debe
basarse tanto en el desarrollo de tecnologías de la información
y la comunicación, como en el desarrollo de tecnologías verdes
de gestión de residuos, tratamientos de aguas, energías
renovables y eficiencia energética, que cuiden y preserven el
entorno del que todos vivimos.

Esa capacidad de innovación y especialización debe
enfocarse en la identificación y la estimulación en cada una de
las actividades de aquellos procesos productivos que por su
innovación y conocimiento, generan más valor añadido y
deslocalizan el resto, consiguiendo además mejorar la
cualificación de las personas necesarias para llevarlo a cabo.

La política industrial del Govern está focalizada a, apoyando
estos factores diferenciales, identificar cuáles son las palancas
clave en términos de sostenibilidad, de eficacia, de innovación
y especialización, necesarios para conseguir transformar la
estructura productiva de Baleares hacía esas ramas de actividad
que aporten valor y cuyo resultado final sea la mejora de la
competitividad global y consecuentemente del bienestar de los
ciudadanos.

Todo este proceso, créame, Sr. Maicas, está muy
reflexionado y está alineado con el trabajo que se está
realizando en el marco de la estrategia de investigación e
innovación para la especialización inteligente RIS3. La
estrategia de investigación e innovación para la estabilización
inteligente de Baleares funciona como una agenda de
transformación económica territorial y ha sido elaborada por
representantes de los actores económicos de nuestra comunidad.
En Baleares la actividad sobre la que se centra esta estrategia es
el turismo, como he relatado antes, como paraguas de la mayor
parte de la actividad económica que desarrolla nuestra
comunidad autónoma. Esta estrategia de investigación e
innovación para la especialización, se ha convertido en una hoja
de ruta de la innovación para los próximos siete años, así como
también el desarrollo del Plan de energías renovables, el Plan de
ciencia y tecnología y el Plan de ocupación que se ha llevado a
cabo desde la conselleria. 
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Todos estos planes, todas estas reformas, las leyes que se
han aprobado, las reformas que se están llevando a cabo, todos
los sectores que han sido reactivados por parte de este gobierno
están produciendo una serie de datos, de los que hoy podemos
todos creo yo, sentirnos contentos y sentirnos, a pesar de que
quede mucho trabajo por delante, pues satisfechos. En estos
últimos tres años llevamos 23 meses, como hemos sabido hoy,
de descensos de los datos del paro; 17 meses consecutivos
generando puestos de trabajo. La bajada del paro en el último
año, simplemente en el último año ha sido del 10,2% en nuestra
comunidad autónoma. Si teníamos en el año 2012, 7.700
personas inscritas en las listas del paro, en el año 2013 fueron
72.400 y a día de hoy son 65.100. 

Por eso, creo yo, se está llevando a cabo una política
económica que tiene sentido, una política económica que está
dando sus frutos y en relación a la reactivación industrial,
nosotros y el Gobierno le damos apoyo en este sentido porque
creemos que la reactivación industrial tendría que venir ligada,
como he expresado en mi exposición, a la tecnología y a la
innovación.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Vol fer ús el grup proposant del torn de rèplica?

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

He entès, Sr. Mercadal...

EL SR. PRESIDENT:

Té vostè cinc minuts, Sr. Maicas.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Perdoni. He entès, Sr. Mercadal, que no accepta la PNL. És
que m’estranyava a mi perquè en tota la intervenció no he sentit
cap paraula sobre indústria, passen completament de la indústria
i és perquè tenim aquí uns industrials que són uns masoquistes
i em consta que els continuen votant, perquè conec els
industrials, contra tot el sentit comú que s’hi pugui posar.

Vostès deixen un dia una indústria, basta veure dades de
l’Institut Nacional d’Estadística, facturació de la indústria, el
mes de juliol un 19,9% menys que el període anterior, un any.
Si vostès no entenen que el monocultiu dels serveis i del turisme
és tenir una economia amb els peus de fang, facin-s’ho  mirar,
les úniques economies que han aguantat a Europa han estat les
economies que tenen indústria. I això és una realitat, els agradi
o no els agradi. Tenim aquí una hoteleria i uns serveis potents,
que els hem de tenir, d’acord, però no oblidem la indústria
perquè cada vegada es crea un drama, quan El Caserio ha
d’acomiadar la gent, o ha de tancar Coinga o ha de tancar Perles
Majorica, hi ha un drama, hi ha un drama econòmic i després hi
ha una pèrdua de coneixements que són irrecuperables. 

I en aquest aspecte no entenc que s’oposin a ajudar, dins les
possibilitats que té el Govern, un sector tan important com és
l’industrial. Això no obstant, vostès ja s’ho faran mirar.

Sr. Mas, moltes gràcies pel seu suport, ja veu que és habitual
aquí el 9 a 5, fins i tot contra pronòstic.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Maicas. Passam a la votació de la Proposició no
de llei RGE núm. 8519/14.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

I cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi
més assumptes a tractar, aixecam la sessió.

Moltes gràcies.
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