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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió

d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeix alguna

substitució. 

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí, substituïm, jo com a secretari assec aquí i serà Carlos

Saura que faci de secretari.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, president...

EL SR. PRESIDENT:

Val.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... president, president...

EL SR. PRESIDENT:

Quedarà així. Gràcies, idò, passam ...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

President, Damià Borràs substitueix Elena Baquero. 

Compareixença del vicepresident i conseller

d’Innovació, Recerca i Turisme, solAlicitada mitjançant els

escrits RGE núm. 4204/15, presentat pel Govern de les Illes

Balears, per tal d’informar sobre les directrius generals

d’acció de Govern que desenvoluparà en les seves àrees de

responsabilitat, d’acord amb el programa polític del

Govern, i RGE núm. 4297/15, presentat per tres diputats

membres de la Comissió d’Economia, adscrits al Grup

Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria pel que fa a innovació

i recerca.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, passam al punt únic de l’ordre del dia que és la

compareixença del vicepresident i conseller d’Innovació,

Recerca i Turisme, solAlicitada mitjançant l’escrit RGE núm.

4204/15, presentat pel Govern de les Illes Balears, per tal

d’informar sobre les directrius generals d’acció de Govern que

desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d’acord

amb el programa polític del Govern, i RGE núm. 4297/15,

presentat per tres diputats membres de la Comissió

d’Economia, adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant

el qual se solAlicita la compareixença del vicepresident i

conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa

a innovació i recerca.

Assisteix el vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca

i Turisme, Sr. Gabriel Barceló i Milta, acompanyat del Sr.

Josep Mallol i Vicens, secretari general; del Sr. Josep Lluís

Pons i Hinojosa, director general d’Innovació i Recerca; del Sr.

Benjamí Villoslada i Gil, director general de Desenvolupament

Tecnològic; del Sr. Félix Pablo i Pindado, director general de

Fons Europeus, i de la Sra. Antonina Ferrà i Ramis, cap de

gabinet.

Té la paraula el vicepresident i conseller d’Innovació,

Recerca, per tal de fer l’exposició oral sense límit de temps.

E L SR . V IC E P R E S ID E N T  I  C O N SE LLE R

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, una referència

lògicament a l’equip que m’acompanya, que també és la

primera vegada, vull dir que és un equip transversal, amb gent

que ve de distintes procedències, del sector empresarial,

autònoms, professionals lliberals, de la funció pública i que,

com dic, amb experiència o no en l’administració, però sí que

hem fet aquesta, com deia, transversalitat i aquesta mescla entre

distintes procedències de distints àmbits econòmics i socials. 

Bon dia, idò, a la compareixença d’avui presentarem el

programa d’actuació de la Vicepresidència i Conselleria

d’Innovació, Recerca i Turisme. En lloc d’enumerar intencions

o propostes enquadrarem aquest programa en el projecte global

de l’actual govern de les Illes Balears i més concretament pel

que fa a les polítiques econòmiques.

La setmana passada, a la Comissió de Turisme, ja vaig

focalitzar la intervenció en les polítiques dirigides a l’àmbit

turístic, per tant, avui em centraré especialment en altres àmbits

com és la innovació, la recerca, la inversió europea i en el

finançament de les polítiques de l’executiu amb fons europeus,

com deia.

En primer lloc, recordar que el mandat de les urnes del

passat 24 de maig va ser molt clar, la ciutadania va demanar un

canvi de rumb en el Govern d’aquest país, la nova majoria de

canvi ha fet, per tant, possible aquesta conformació d’aquest

nou govern al servei de la gent. El moment que tenim i que

vivim no és fàcil i, per tant, els governants hem d’assumir una

responsabilitat extra. El nou govern ha de fer front, per una

banda, a una situació d’emergència social, moltes famílies han

patit molt per la crisi i en un context on les millores suposades,

millores de les xifres macroeconòmiques no es tradueixen, en

moltes ocasions, en millores palpables de les condicions de

vida de molta gent que viu en aquesta terra. Una situació que

no és imputable només als efectes de la crisi estafa sinó també

a l’autèntic espoli fiscal a què ens sotmet l’Estat espanyol i que

no ens cansarem, una vegada i una altra, de repetir i de

denunciar. Mentre duri aquesta situació profundament injusta,

no ens cansarem de dir que només tendrem uns serveis públics

dignes quan tenguem un finançament digne. 

A més de fer front a les necessitats socials més peremptòries

i de complir el nostre compromís d’exigència davant l’Estat per

tal de millorar el nostre finançament i poder garantir aquests

serveis públics dignes per a tothom, el Govern té com a repte

fonamental redefinir el model econòmic del país que tenim

actualment per tal d’orientar-lo cap a una sostenibilitat i cap a

la creació de llocs de feina de qualitat i llocs de feina estables,

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504204
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504297
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dues de les grans problemàtiques que tenim en aquests

moments. Es tracta de garantir, per tant, un model econòmic de

futur que permeti a la gent que viu en aquestes illes i a les

generacions futures tenir un projecte de vida digne. 

El Govern sap de la importància de dissenyar, per tant, un

marc ampli d’actuació, un marc que contempli una planificació

estratègica que no s’ha duit mai. Hem de desterrar, per tant,

vicis massa freqüents fins ara a les polítiques econòmiques,

com ara no saber cap on anam, com ara la improvisació o fins

i tot com ara, que és pitjor, l’actuació a cop d’interessos

particulars.

Avui no parlaré d’herències rebudes, hem d’afrontar el

futur, hem de parlar de què volem fer en els pròxims anys, no

és, per tant, dia de mirar cap al passat sinó què hem de plantejar

en el futur per poder actuar correctament en el present.

Molta gent ens plantejam la viabilitat d’aquest model que

tenim actualment de creixement que està centrat excessivament

en la reproducció d’un turisme de masses amb conseqüències

socials, laborals i mediambientals que aquest model de

creixement té a la llarga. Es pot apreciar amb l’aparició d’una

tendència en la reducció de les taxes de creixement de la

productivitat i també en la pèrdua relativa del benestar

econòmic que hem patit i que patim en els darrers vint anys i

que ha estat a la baixa. Hem passat de ser el primer lloc de

l’Estat en renda per càpita en els anys vuitanta a l’actual setè

lloc i, a més, en aquests darrers anys no hem perdut llocs dins

el producte interior brut, dins la renda per càpita, perdó, però

sí que la nostra renda per càpita ha baixat. Per tant, és un fet

incontestable que la nostra economia avui no és l’eficient que

voldríem que fos.

Tenim una dependència molt gran del turisme de masses i

tenim alguns efectes derivats de la congestió i la saturació que

podem considerar negatius. El model no és eficient des del punt

de vista productiu, no ho és des del punt de vista de preservació

del medi ambient i no és just ni equitatiu a l’hora de distribuir

les rendes. És un model amb el qual alguns hi guanyen molt,

però la gran majoria hi surt perdent. 

És un model injust, perquè provoca l’increment de

desigualtats, la degradació de drets socials, la pèrdua de

qualitat de la democràcia, amb taxes properes al 20% d’aturats,

amb un 9% de llars amb tots els seus membres en atur, amb un

44% d’atur juvenil, amb quasi un 20% d’atur en persones de

més de 55 anys. 

Veim com els nous contractes són la majoria temporals,

precaris, disminuint el nombre d’hores ocupades; els salaris

perden poder adquisitiu, el mateix que les pensions; la

participació a més dels assalariats en la generació del conjunt

de la renda regional, que és la majoria de població activa

ocupada, els assalariats, ha disminuït, i hem vist com es redueix

el finançament dels serveis públics i se n’ha deteriorat la

qualitat. Tot això ens du a la conclusió que hem de revertir i

redefinir aquest model econòmic per fer front a aquests reptes

i fer front a tota aquesta situació que provoca l’actual model.

Un altre dels problemes és que els beneficis, com deia

abans, queden en poques mans i no es genera una prosperitat

compartida. 

Constatats aquests problemes ens marcam com a objectiu

prioritari aconseguir, per tant, que siguem un país sostenible

des del punt de vista mediambiental, econòmic i social. 

Arriba el moment, per tant, de redefinir el model econòmic

que volem en tots i cada un dels sectors econòmics, socials i

polítics. Des de les institucions, des del conjunt de la societat

civil hem de posar les bases per definir, com deia, amb el

màxim de consens possible, cap on volem orientar aquest futur.

Davant això, per tant, presentam aquest projecte estratègic

per debatre’l, per dissenyar-lo colAlectivament entre tots, que ja

vaig exposar en part dijous passat en aquesta mateixa sala a la

Comissió de Turisme, aquestes Illes Balears com a Illes

Europees Sostenibles. Un projecte que consisteix a definir el

model econòmic, social i ecològic que pensam que és necessari

per a les Illes Balears proposant uns eixos d’actuacions

permanents, assenyalant uns objectius concrets i avaluables,

creant un organisme democràtic de seguiment i d’avaluació i

garantint la informació i la implicació màxima de la ciutadania,

tant en el disseny del model com en la seva aplicació.

Parl d’un projecte de model d’illes pensat des d’un concepte

global de foment d’una economia justa i sostenible, és a dir,

una economia pensada per a les persones, adaptada a la realitat

física dels costos i adaptada a la insularitat; amb uns models de

consums més responsables, garantint les necessitats bàsiques de

la població, establint uns serveis públics bàsics, gratuïts,

universals i de qualitat; implementant una fiscalitat justa i

progressiva, i amb el foment d’unes institucions d’autogovern

democràtiques, descentralitzades i controlades amb instruments

que possibilitin una gran participació ciutadana.

Per la nostra trajectòries les Illes Balears, per ubicació, per

coneixement, podrem ser un model singular d’arxipèlag regió

solidari amb el planeta, just amb els habitants i amb capacitat

sostenible per atendre els visitants.

Parlam d’un model de país que ens permeti convertir la crisi

en una autèntica oportunitat per millorar la vida de les

persones, per millorar el conjunt del nostre ecosistema insular,

que rompi la imatge negativa de la balearització i que aporti

una visió positiva de la nostra terra.

La redefinició del model econòmic, des del nostre punt de

vista, s’ha de basar en sis eixos principals. El primer, passaria

per reactivar un organisme, com deia, democràtic, en aquest cas

nosaltres proposam el Consell Econòmic i Social, que adeqüi

la seva estructura a les noves realitats socials i que incorpori,

per tant, els debats sectorials, generals, amplis, participatius i

sense exclusions.

En segon lloc, hem de reforçar el paper econòmic de la

indústria. Hem d’incrementar el pes de la indústria en el

conjunt del nostre producte interior brut, hem d’aturar el procés

creixent de desindustrialització i deslocalització a través d’una

política de promoció del finançament de la innovació i la

millora de la competitivitat del teixit productiu.
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El tercer eix, és fer del turisme una font de prosperitat

compartida creant un model turístic sostenible des de tots el

punts de vista, social, econòmic, mediambiental i paisatgístic.

En quart lloc, el nostre eix principal ha de ser l’atenció a les

PIME, microempreses i treballadors autònoms, cal recordar que

aquest sector de PIME, de microempreses donen treball,

conformen la majoria de la població ocupada del nostre país,

el 98, el 99% del nostre teixit productiu es pot incorporar a

microempreses, PIME o treballadors autònoms.

En cinquè lloc, suport a l’economia social i solidària, que

és una economia que primer es basa en les persones i després

en els beneficis.

I, finalment, el sisè eix, que és apostar a fons pel

desenvolupament transversal de l’economia del coneixement i

de les tecnologies innovadores.

Les característiques geogràfiques de les Illes Balears ens

situen en la necessitat de treballar activament en aquestes línies

de política econòmica per situar-nos de manera adequada en el

marc de la globalització. L’inici de la transició cap a un nou

model de desenvolupament sostenible és una oportunitat per

potenciar i desenvolupar a l’àmbit local una política de suport

a la recerca i a la innovació. La investigació de qualitat,

mitjançant la creació de coneixement, constitueix un dels

motors del progrés i benestar de les societats avançades. En un

sistema sanejat d’R+D+I el teixit investigador produeix

coneixement i la valoració d’aquest mitjançant el sistema

d’innovació, a millorar la competitivitat i a diversificar

l’economia.

Els objectius en general, per tant, serien incrementar el pes

de l’economia del coneixement en el conjunt del PIB insular i

apostar decididament pel seu creixement fent que les polítiques

d’R+D+I siguin una prioritat principal del Govern i de la

societat. 

En definitiva, la generació de coneixement i d’innovació ha

de ser la base per al creixement econòmic en aquest nou model

que estam definint, i això ho farem a través de línies de treball

concretes, vuit.

Primer, proveirem de serveis TIC d’alt valor afegit per a un

funcionament òptim de les xarxes i comunicacions de la CAIB.

Segon, transformarem el ParcBit en el centre neuràlgic de

la innovació com a palanca i suport a tots els agents del sistema

d’innovació.

Tercer, acompanyarem les administracions públiques de les

Illes amb la incorporació de les noves tecnologies com a eina

d’eficiència i eficàcia mitjançant la innovació.

Quart, colAlaborarem amb el sector privat en la consecució

de finançament per als seus projectes D’R+D+I.

Cinquè, oferirem a les administracions públiques de les Illes

Balears un servei òptim d’informació i suport informàtic

especialitzat.

Sisè, farem una utilització eficient i òptima de les

infraestructures del ParcBit i dinamitzarem l’oferta

immobiliària per esdevenir un pol d’atracció d’empreses de tot

Europa.

Setè, ampliarem l’àmbit d’actuació real de la Fundació BIT

a totes les illes mitjançant les infraestructures i recursos

necessaris.

I vuitè, crearem una unitat de comunicació científica

d’innovació com a instrument de difusió i transferència del

coneixement creat a les Illes.

D’altra banda, també durem a terme activitats sectorials per

impulsar la innovació lligada a sectors estratègics, el turisme,

salut, etcètera. 

Turisme, promourem el treball conjunt entre l’Agència de

Turisme de les Balears, la Fundació BIT i els clústers basat en

el coneixement per marcar el camí en innovació turística, tant

en el sector públic com en el privat. 

Salut, ens proposam esdevenir referent en innovació TIC a

l’àmbit sanitari públic i privat.

Projectes, crearem grups de treball per coordinar i donar

suport a les línies estratègiques d’actuació a cada àmbit de

coneixement.

Incubació, en marcam com a objectiu augmentar el grau

d’èxit i la penetració en el mercat de les empreses de la

incubadora posant les eines necessàries per ser capaços de

captar talent al llarg del territori.

Cibersocietat, és important difondre les innovacions

tecnològiques del futur entre la societat de les Illes Balears i

formar-la com a llavor per a la creació d’un nou coneixement

i de serveis a productes de base tecnològica.

D’altra banda, el Govern segueix treballant en la creació de

dues infraestructures cientificotècniques que representen

l’aposta ferma en la diversificació del model econòmic basat en

el coneixement científic i emprenedoria tecnològica. Treballam,

per tant, perquè el Govern pugui executar en temps i forma dos

importants centres cientificotècnics, per una banda, el Centre

Bit d’Alaior i, per l’altra, l’estudi cientificotècnic del ParcBit

a Palma. 

En el cas de l’edifici del Centre Bit d’Alaior, de Menorca,

en aquest moment l’executiu avalua la viabilitat tècnica del

centre i pendent de la seva execució, per la falta d’un certificat

que ha de tramitar l’Ajuntament d’Alaior on es faci constar que

els usos als quals es destinarà l’edifici, que és l’únic que s’ha

presentat a concurs, estan permesos en el PGOU d’aquest

municipi. Immediatament que l’Ajuntament d’Alaior ens faci

arribar aquest informe o aquest certificat podrem procedir a

l’adjudicació, si és positiu.

Per altra banda, també se segueix executant en el ParcBit

l’edifici cientificotècnic, començat ja la passada legislatura, que

comptarà amb espais per a la incubació d’empreses del sector
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biotecnològic així com laboratoris per a grups i instituts de

recerca. 

A més d’aquestes dues infraestructures, la Direcció General

d’Innovació i Recerca es troba actualment avaluant els

projectes rebuts procedents de les beques pre i post doctorals

i els ajuts per a la consolidació dels clústers per tal de fomentar

el talent i capital humà, en el primer cas, i valorar el

coneixement procedent dels clústers, en el segon cas.

Un altre objectiu del Govern a l’àmbit de la innovació i la

recerca és la futura aprovació d’una nova llei de ciència de les

Illes Balears, una llei que ha d’actualitzar el marc legislatiu i

estratègic facilitant la transferència, valoració i competitivitat

del país. En aquesta estratègia d’innovació i recerca la

Fundació BIT volem que sigui l’ens de referència, serà el

principal instrument del Govern per aplicar les polítiques que

estic esmentant. 

La Fundació BIT, per tant, acompanyarà totes les

administracions públiques d’aquest país, al Govern, als

consells, als ajuntaments, a la resta d’organismes públics, amb

la incorporació de les noves tecnologies com a eina d’eficiència

i eficàcia. 

Em permetran que els detalli un poc més en què consistirà

aquest impuls al desenvolupament tecnològic. La tecnologia

digital consisteix en tres capes, la primera és el transport, la

segona el programari i la tercera els continguts, i treballarem,

per tant, amb totes tres.

Quant al transport, la primera capa, l’objectiu és dotar-nos

de més fibra òptica i wifi. En general cal estar ben connectats

arreu on siguem.

Quant al programari, capa segona, ens marcam com a

objectiu augmentar l’ús del programari lliure a l’administració.

Sabem que no serà fàcil, caldrà formació, caldrà paciència,

però ha de ser un objectiu important.

Quant a continguts, la capa tres, dades obertes,

interoperatibilitat i més administració digital. Dades obertes vol

dir posar les dades de l’administració a l’abast de tothom, les

dades són de tots i de totes, a més, hem d’obrir les dades a

l’abast de la ciutadania..., perdó, obrir les dades a l’abast de la

ciutadania augmenta el nostre valor. Les empreses i els

ciutadans les usen per a la feina talment usam altres

infraestructures, siguin carrers, siguin subministraments, i

també captam el talent, els millors tècnics fan coses inesperades

amb aquestes dades però primer les han de poder tenir.

Administració telemàtica a tots els nivells, Govern, consells

i ajuntaments. Per internet podrem fer més gestions i més fàcils,

també amb mòbils i amb tablets. Ajudarem els consells i els

ajuntaments per impulsar aquesta administració telemàtica en

tots els nivells.

Interoperabilitat. Si ens podem enviar nosaltres, entre les

diferents administracions, els certificats i les dades, per què els

hem de demanar al ciutadà? 

Educació. Cal explicar i promocionar els serveis digitals. 

Per desenvolupar tots aquests projectes una eina fonamental

ha de ser la utilització del finançament que ens arriba de la

Unió Europea. Els fons europeus s’han de gestionar

adequadament. En el darrer programa operatiu de fons hem

perdut quasi 20 milions d’euros per mor d’una mala gestió

d’aquests fons. S’han de destinar a les polítiques que millorin

el nostre model econòmic i la nostra competitivitat. Els

objectius concrets pel que fa a la gestió d’aquests fons europeus

són bàsicament tres: en primer lloc, millorar la capacitat de

planificació, gestió i control de l’ajuda dels plans operatius

FEDER i fons socials europeus a les Illes Balears. Això s’haurà

de traduir en un increment de l’absorció de recursos per evitar,

com deia, la pèrdua de fons, i per tant amb noves possibilitats

de desenvolupament de polítiques econòmiques, socials i de

caràcter ambiental. En segon lloc aquests fons europeus han de

contribuir al compliment dels acord pel canvi que hem signat

les distintes formacions polítiques que som al Govern o que li

donam suport extern; reforçam, per tant, iniciatives a favor de

la competitivitat econòmica, la cohesió social i la sostenibilitat

del model de desenvolupament. En tercer lloc, incrementar la

visibilitat entre el conjunt de la ciutadania del paper que

desenvolupen els fons comunitaris de la política regional de la

Unió Europea a les Illes Balears com a palanca de

desenvolupament.

L’avanç en l’assoliment d’aquests objectius estaria marcat

per les fites següents: el primer objectiu que ens vàrem marcar

era aconseguir l’aprovació dels plans operatius FEDER i del

Fons Social Europeu per al període 2014-2020, i per tant

aconseguir absorbir tots aquests fons signats fins ara o almanco

minimitzar la pèrdua d’ajut davant l’elevat risc actual, per mor

de tota una sèrie de tota una sèrie de problemàtiques que hem

heretat de la passada legislatura. Val a dir que a dia d’avui puc

anunciar -això és recent, fa 24 hores- que hem aconseguit ja

l’aprovació definitiva per part de la Comissió Europea del Pla

FEDER, el programa operatiu del Pla FEDER, que comptarà

finalment amb una assignació total de 160 milions d’euros, això

és un 55% més d’increment que en el període anterior.

Respecte del segon objectiu, a final d’any s’aportarà un resum

dels compromisos financers tant FEDER com Fons Social

Europeu 14-20 que s’alineïn clarament amb la prioritats de

l’acord.

Per acabar la meva intervenció d’avui faré referència a la

necessitat de tenir com a país una projecció a nivell europeu. Si

volem ser unes illes europees sostenibles hem de participar

activament en el procés de construcció europea i els ciutadans

han de ser conscients de la importància de pertànyer a la Unió

Europea. Per visualitzar i potenciar el paper de les Illes Balears

a Europa tenim un instrument que és el Centre Balears Europa.

Malauradament el punt de partida en què ens trobam és molt

negatiu; els darrers anys s’havia paralitzat l’activitat de

l’oficina del Centre Balears Europa a Palma i s’havia

desmantellat l’oficina de BrusselAles. L’objectiu del govern

actual és rellançar l’activitat del centre a Palma i a BrusselAles

per complir les funcions que li corresponen i per tal de crear un

pol de creixement en matèria europea, i convertir el Centre

Balears Europa en un punt de referència en la matèria. 

Impulsarem, per tant, l’oficina de Palma a través d’una sèrie

de projectes: oferir un servei d’informació a demanda, àgil,

capaç de donar resposta a les administracions, a les entitats i a
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la ciutadania en general; anticipar la informació relativa -això

és molt important, anticipar-no, no quan ja estigui publicat en

el DOCE, que tothom ho pot tenir al seu abast-, anticipar-nos

a totes aquelles iniciatives i activitats europees d’interès per a

les Illes Balears; crear l’oficina tècnica de projectes en

colAlaboració amb la Universitat i amb la Fundació BIT;

Europe Direct, reforçarem el rol del Centre Balears Europa

com a punt de contacte de la Unió Europea a les Illes i

recuperarem els punts d’informació de Menorca i d’Eivissa i

Formentera juntament amb els consells insulars; signarem un

conveni amb la UIB per tal de reformular el contingut del

centre de documentació europea i obrir-lo a la ciutadania en

general. 

Vull fer un parèntesi en relació amb el tema de la

Universitat; quan vàrem entrar al Centre Balears Europa la

situació era que la Universitat de les Illes Balears havia decidit

sortir-ne; simplement al Centre Balears Europa l’anterior

govern passava de la Universitat i la Universitat havia decidit

ja formalment sortir-ne. Ara hem reprès el camí que no s’havia

d’haver romput mai, de colAlaboració amb la Universitat de les

Illes Balears, i en aquests moments puc dir que la Universitat

de les Illes Balears s’està plantejant seriosament per part dels

seus òrgans de govern continuar colAlaborant amb el Govern de

les Illes Balears a través del Centre Balears Europa, a més de

tota la resta, lògicament, d’àmbits d’actuació i de colAlaboració

que hi tenim en temes d’innovació, en temes d’educació, en

temes de salut, etc.

Això pel que fa a l’oficina de Palma. Pel que fa a l’oficina

del Centre Balears Europa a BrusselAles tornarem a treure les

convocatòries de beques de formació a la capital de la Unió

Europea, i reprendrem l’acció del lobby a BrusselAles per fer

valer els nostres interessos com a país i determinarem, per tant,

les àrees claus de seguiment en R+D+I, turisme i medi ambient.

Voldria acabar amb una reflexió final. El nostre país

necessita diàleg, consens i un govern que governi pensant en

tota la ciutadania i no al servei d’uns pocs, un govern que al

mateix temps tengui una visió a llarg termini de quin ha de ser

el futur d’aquest país. En això estam. El Govern de les Illes

Balears aposta decididament per redefinir el model econòmic

d’aquesta terra per poder aconseguir construir entre tots la

societat moderna, justa i innovadora a què aspira la immensa

majoria de la ciutadania. Aquest és el nostre compromís.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Ara procedeix a la suspensió de

la sessió per un temps de 45 minuts, o bé deman als portaveus

si volen aquesta suspensió o podem continuar. Continuam.

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit

procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris. El Sr.

Vicepresident pot contestar globalment o de manera individual.

Globalment.

Per tant comencem la fase d’intervencions dels grups.

Primer intervé el Grup Parlamentari Popular, que té la paraula

el Sr. Diputat José Vicente Marí Bosó per deu minuts.

EL SR. MARÍ I BOSÓ:

Gràcies, Sr. President. Benvingut, Sr. Vicepresident, a

aquesta comissió, i també vull donar la benvinguda al seu equip

de la Vicepresidència econòmica de les Illes Balears.

Per parlar d’una qüestió segurament cabdal en l’evolució de

la nostra economia, que és afegir major productivitat a la nostra

activitat econòmica a través de les polítiques de recerca,

d’investigació i d’innovació, voldria dir-li que la seva

intervenció, amb més subapartats, però crec que ha pecat de la

mateixa generalitat que els acords de governabilitat que tenen

signats. En aquesta matèria bàsicament es preveien, en aquests

acords, la revisió del Pla estratègic, la integració de les

polítiques d’R+D+I en la mateixa conselleria -crec que això ho

han fet-, increment anual del pressupost de la CAIB en aquesta

matèria -ho veurem ara en els pressupostos de 2016-, Pla

director de tecnologies. Jo sé que aquesta generalitat havia de

venir acompanyada d’un pla d’acció, que “calendaritzassin”

vostès les mesures durant els primers cent dies i al llarg de la

legislatura, però això ens ho amaguen i vostè a la seva

intervenció ha fet molts de subapartats però tampoc no ha

concretat molt més.

Bé, miri, li parlava d’això de la generalitat perquè ha fet una

reflexió sobre la nostra economia i sobre el nostre model

econòmic i el model econòmic de les nostres illes, i és una

reflexió amb què en gran mesura podem estar d’acord. Sabem

que tenim un model econòmic determinat, sabem les

imperfeccions d’aquest model econòmic, sabem que hem de

mirar de corregir-les permanentment, i en aquesta tasca de

correcció permanent de les imperfeccions del nostre model

econòmic una tasca important la té el Govern de les Illes, no

únicament, no únicament, també la societat civil, també les

empreses, també els treballadors de les nostres illes; però és

una tasca permanent. Jo crec que vostè tampoc no ho volia dir

així, no és una qüestió d’anem a fer un pla, no, és una qüestió

permanent d’anar fent feina per modificar les imperfeccions del

nostre model.

I és veritat que és un model de creixement imperfecte,

segurament sí, i la qüestió és: modificam, revisam les

imperfeccions del model?, jo crec que sí; canviam de model?,

jo crec que no; som bons en el que som bons, i el que hem de

fer és corregir i complementar, i una bona manera de

complementar el nostre model és amb polítiques de recerca,

desenvolupament i innovació. Per això jo vull encoratjar-lo a

tirar endavant aquest tipus de polítiques perquè complementen

el nostre model i li afegeixen valor, i en la mesura que afegim

valor podem fer més coses, el nostre model és més productiu,

milloram la competitivitat global de la nostra economia, i en

aquesta matèria l’R+D+I té una tasca important.

Per altra banda també li he de comentar un poc..., ha fet una

referència a un projecte estratègic d’Illes Balears sostenibles.

També hi podem estar d’acord, escolti, anam cap aquí, podem

redefinir, podem estructurar. També li diria jo que hi ha

determinades coses que omplen de retòrica els objectius o el

camí que hem de fer: órganos democráticos de control (...);

escolti, és al Parlament de les Illes Balears (...) de control y

participación ja funciona i funciona bastant bé, o ho podem

perfeccionar també si vostè ho considera. En tot cas jo li
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demanaria que no caiguéssim en la retòrica, que fóssim més

concrets, si volem dissenyar un pla estratègic i adaptar-nos,

d’acord.

També li he de dir que tampoc no és molt normal que cada

quatre anys facem plans; tirem als fems els que estan fets, que

no hem fet nosaltres... Escolti, és millor que facem un pla i

mirem de consensuar-lo, i en aquest sentit li agraesc la seva mà

estesa a consensuar aquestes qüestions, però mirem després

d’avaluar-lo i mirem després de complir-lo i mirem després

d’avaluar-lo, si no, no serveix de res. Vostè no ha fet cap

referència al Pla de ciència, tecnologia, innovació i

emprenedoria de les Illes Balears 2013-2017, i no sabem si...,

supòs  que la intenció del pacte de governabilitat era revisió del

pla estratègic, supòs que es referien a això, no ho sé, però bé,

tenim això, tenim aquest pla, podem veure si hi ha coses

positives que han de continuar endavant, algunes altres que

hem de modificar o algunes altres que hem d’avaluar. Crec que

no és bona cosa cada quatre anys canviar de plans perquè al

final es fan plans, perdem el temps fent els plans, ningú no

avalua els plans, i quan arribam tornam a canviar-los. Per tant

jo crec que el Pla de ciència i tecnologia és una bona eina, que

té les línies d’actuació pràcticament semblants al que vostè ha

comentat, que estan “periodificades” i que crec que convé

posar-se a fer feina en això en concret.

També li he de dir, Sr. Barceló, que evidentment vostè és el

vicepresident del Govern i participa d’aquesta característica

dels primers pràcticament cent dies de govern, que és viure de

rendes i vendre-ho com si ho haguessin aconseguit vostès. Això

al final és igual perquè allò important és que la ciutadania

tengui les coses a l’abast i que serveixin i es puguin produir en

benefici de la ciutadania, però com vostè sap el Pla FEDER

2014-2020 va ser el juny de 2014 quan es va doblar l’aportació,

vàrem passar de 210 milions o 220 milions a 440, d’aportació

de fons europeus en FEDER i FSE per al període 2014-2020,

i es podia finançar el 75% amb quatre objectius, precisament:

I+D+I, TIC, PIME i energies baixes en carbó. Per tant, vull dir,

escolti..., bé, si vostè vol participar d’aquesta característica

d’aquests cent dies de govern de viure de rendes i vendre fum

i vendre coses que ja estan en marxa em pareix bé, simplement

crec que és més positiva la segona reflexió que ha fet, encara

que vostè ha comès l’error d’atribuir-la només a la passada

legislatura. 

Tenim un problema de gestió en fons FEDER i en FSE; ho

dic perquè vostè ha comès l’error d’atribuir-ho només a la

darrera legislatura, i jo crec que tenim un problema de gestió,

i en la mesura que vulguin comptar amb l’ajuda del Partit

Popular per millorar aquesta gestió amb seriositat, escolti, té

l’ajuda del grup majoritari de la cambra, perquè hem governat

i sabem que tenim un problema de gestió de fons europeus, i no

sabem gestionar fons europeus, bé, no sabem, sí que en sabem

però tenim un problema de gestió, no només per falta de

recursos, segurament també, humans i materials, però

segurament tenim més problemes que només això, i en aquest

sentit, en la mesura que vostè vegi aquest mateix problema,

l’entengui com un problema estructural de la nostra

administració, ens tendrà al seu costat per mirar d’ajudar a

millorar una gestió que és important, perquè la possibilitat de

cofinançar gran part de les nostres polítiques en alguna mesura

ens ajuda a tenir un problema, i és que se’ns considera regió

rica, segurament el fet d’haver perdut PIB durant els darrers

anys permet que ara participem més d’aquests tipus de fons; és

aquesta la paradoxa, no?, s’ha de perdre PIB per participar

d’aquestes coses. I també el sistema, i això és un debat molt

més de fons, el sistema implica la mateixa ineficiència. Al final

ens adaptam a justificar per justificar i perdem l’eficàcia de les

polítiques que podríem fer amb aquests fons.

El que he dit: en la mesura que plantegin vostès seriosament

fer feina en aquest aspecte de millorar la gestió dels fons

europeus comptaran amb la nostra ajuda.

I només una qüestió. Ha fet referència també vostè al Parc

BIT de Menorca, d’Alaior, i per una cosa que sí que és

concreta en el pacte de governabilitat i que fa referència a

estudiar la viabilitat del projecte del Parc BIT d’Eivissa

m’agradaria si em pot fer..., supòs que si diu que n’estudiaran

la viabilitat supòs que començaran a estudiar-la. Ja m’ho

confirmarà.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bosó. Té la paraula ara el Sr. Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sr. President, i gràcies, Sr. Vicepresident, per la

seva presència en aquesta comissió, i en primer lloc vull

felicitar-lo pels nomenaments en el seu equip, que malgrat les

nostre discrepàncies quant a nomenaments en el Govern que

han estat titulars durant aquests dies, en aquest cas sí que

consideram que li hem de donar l’enhorabona perquè confiam

moltíssim en el fet que aquest equip pugui assolir perfectament

tots els reptes que té dins aquesta conselleria que, com bé sap,

per a nosaltres era importantíssima i fins i tot havíem reclamat

que fos fins i tot una conselleria pròpia d’R+D+I. Havíem

incidit molt en aquest tema i hi va haver discrepàncies en el seu

moment quant a la nostra participació dins la creació d’aquest

organigrama del Govern, i havíem incidit en la possibilitat que

hi hagués aquesta nova conselleria. Esperam que ara amb

aquest equip, des d’una conselleria que no serà única d’R+D+I,

però que es pugui aconseguir tot el que nosaltres també

reclamàvem.

Faré una petita introducció a allò que nosaltres consideram

també que ha de ser aquesta societat, en la que coincidim

plenament o quasi plenament en tot el discurs i els punts que ha

enumerat d’una manera que consideram que és molt coherent

i que hauria de ser possible assolir...bé, tota aquesta

enumeració immersa de punts perquè els reptes que també

tenim des de la innovació, crec que són tremends i fonamentals.

Per a nosaltres el major capital dels pobles resideix en la

seva capacitat per generar coneixement i en la seva posterior

utilització per crear o millorar béns i serveis que puguin servir

per impulsar el desenvolupament social, cultural i econòmic

d’aquest país. 

Per desgràcia, aquest país ha crescut al marge d’aquest

principi i actualment se sustenta sobre el turisme i en menor
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mesura sobre la construcció. El turisme és sense cap dubte

l’activitat econòmica més important a la nostra comunitat i

durant els darrers anys ha arribat a adquirir un paper totalment

hegemònic a què nosaltres ens oposam, s’ha convertit en el

responsable actual de més del 45% del PIB d’aquestes illes,

però és important assenyalar que aquest increment del pes del

turisme -com bé deia vostè en la seva intervenció- ha anat

acompanyat d’una disminució efectiva del producte interior

brut per càpita de la nostra comunitat en comparació sobretot

amb altres regions espanyoles.

Aquest model que s’ha basat en la competència amb països

de menor nivell de desenvolupament, fonamentalment del sud

del Mediterrani pel que el sector turístic només és capaç de

créixer abaratint els costos, reduint els salaris i augmentant

aquesta precarietat laboral que a nosaltres tant ens interessaria

evitar.

Aquesta carrera cap el fons representa un perill clar i

imminent d’empobriment econòmic i social d’increment de

desigualtat, com s’ha vist, i en conseqüència de deriva

antidemocràtica a les Balears.

La situació de crisi actual i la falta d’alternatives en un futur

immediat fan urgent replantejar-se aquestes línies d’acció del

govern i consideram -com deia abans- que aquesta model

socioeconòmic alternatiu que d’alguna manera vostè proposa

va totalment en la línia que nosaltres també proposàvem.

L’entorn geogràfic i el medi econòmic i social en què ens

movem fa inviable solucions basades en l’explotació a gran

escala de recursos naturals on el desenvolupament d’indústries

del sector secundari, per tant, el nou model que està dirigit a

activitats amb gran capacitat de generar valor afegit i que siguin

sostenibles a llarg termini, seria ineludible posar-ho en marxa

amb una cosa que per a nosaltres era molt important i que crec

que està inclòs en el discurs que vostè ha fet que és un pla

d’R+D+I per a aquesta comunitat que pugui definir els

objectius de desenvolupament a mig i a llarg termini i que ens

pugui donar eines tant econòmiques com organitzatives

necessàries per dur-lo a terme.

Consideram que ignorar aquesta necessitat conduirà la

societat balear a convertir-se en un element subaltern i marginal

en el context europeu i occidental.

L’R+D+I no només és transcendent per al futur econòmic

de les Balears, la ciència, la tecnologia i la innovació són eines

essencials per actuar sobre qüestions també socials, culturals i

de desenvolupament humà.

Pel seu efecte transversal, la idea de crear una societat del

coneixement serà un principi rector de l’activitat a totes les

àrees del Govern, especialment les relacionades amb educació,

cultura i sanitat, i crec que això també va en la línia -com vostè

comentava- d’incidir que les TIC etc., han d’estar incloses i han

de ser totalment transversals dins aquest govern i en la resta de

les nostres institucions.

Per tant, un dels grans desafiaments d’aquest model que

vostè proposa i amb el qual coincidim hauria de ser: ser

capaços de realitzar una acció integrada en tots aquests camps.

El que sí que hem viscut en els darrers anys ha estat un

desmembrament, podríem dir, d’aquella conselleria d’Energia

i Innovació que ja va existir durant el primer pacte de progrés

i que va donar lloc que durant les darreres legislatures aquest

sistema balear d’R+D+I ha patit un deteriorament constant, i

crec que diversos dels membres del seu equip ho han pogut

també patir molt directament. Aquesta descoordinació va

conduir a l’aparició de territoris de gestió estancs, regnes de

taifes que en ocasions se superposen o fins i tot han hagut de

competir entre si. Per tant, consideram que és que és necessari

recuperar i coordinar l’activitat d’aquesta administració

autonòmica en aquesta matèria.

Totes aquestes competències que es varen disseminar

d’aquesta conselleria... sempre hem pensat que s’havien de

reunir en aquesta nova conselleria d’I+D+I, crec que s’ha fet un

bon camí fins ara encara que crec que hi ha qüestions que es

podrien incloure totalment en la seva conselleria, i s’ha de

mirar exactament realment aquesta deriva de diferents fons

europeus que hi ha repartits entre diferents... sobretot empreses

de sector instrumental de l’administració, clústers, etc., a veure

si els podem reconduir tots per tenir una coordinació més

plena, i no sé si diria que única, però si... si hi ha un únic

interlocutor en aquesta sentit per part de tota la gent que

treballa en innovació i recerca seria molt adient.

Per tant, qüestió fonamental que hi ha en l’R+D+I, però

també a la resta de sectors, és el finançament. i aquí sí que hem

patit també diverses qüestions que vostè també ha mencionat.

que és que som la darrera comunitat autònoma només per

damunt de Ceuta i Melilla en inversions en R+D+I, és clar,

vostès crec que en el seu programa també parlaven de triplicar

les inversions en R+D+I, nosaltres només dèiem de duplicar-les

perquè consideràvem que era un objectiu com a més factible.

Bé, com més puguem avançar en aquest sentit, ja sigui amb una

millora de finançament autonòmic o bé amb una bona gestió

dels fons que puguin venir d’Europa, doncs comptarà totalment

amb el nostre suport.

Sí que hi ha una qüestió important quant al tema del

finançament i és que de vegades hi ha hagut o no s’ha potenciat

suficientment la relació entre el nostre sistema balear amb els

programes relacionats amb aquest sector a nivell estatal, em

refereix al Pla estatal d’R+D+I, així com al programa europeu,

Programa Horitzó 2020. Aquestes activitats finançades i

promogudes directament pel Govern s’han de complementar -i

crec que és evident dir-ho- amb programes estatals i europeus,

amb el nostre finançament seria impensable poder provocar

aquest creixement i aquesta diversitat del nostre teixit

econòmic.

En aquest àmbit consideram que l’actuació del Govern s’ha

d’orientar a afavorir la participació dels integrants del sector de

l’R+D+I amb convocatòries externes de finançament i a

impulsar i donar suport aquests grups que hagin demostrat la

seva capacitat de captació de fons en aquestes instàncies, no?

I en paralAlel ha de ser necessari atendre les necessitats

d’R+D+I de la nostra societat en problemes específics que no

estiguin prevists per les fonts de finançament externes, i per

tant s’ha de revisar l’actual Pla de ciència, tecnologia i

innovació i emprenedoria de 2003 a 2017, estava molt carregat
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de retòrica i s’ha de dirigir a la consecució d’objectius realistes

d’acord amb pressuposts amb què es pugui comptar.

Per tant, aquesta revisió de l’estratègia d’innovació del

RIS3, amb la qual hem perdut la possibilitat d’accedir a molts

de fons, consideram que aquesta reobertura, com vostè deia, de

l’oficina a BrusselAles podria anar en aquesta línia, sabem que

hi ha d’haver un acord previ amb la Comissió Europea en

aquest sentit...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jarabo, li queda mig minut.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí, de tal manera que el que fem des d’aquí també ha de ser

coherent amb el que també es pugui fer tant a nivell estatal com

a nivell europeu.

I, ja per acabar, també consideram que hi ha una mancança

important quant al nombre i la qualitat del personal

investigador i de suport a la investigació a Balears. Consideram

que és essencial que aquestes activitats d’R+D+I requereixen

un personal altament especialitzat i hi ha bons professionals

aquí i tenim molta gent amb beques que treballen en un

situació... bé, no posarem adjectius, però vaja, amb les

converses que hem tingut amb ells és depriment. Per la qual

cosa sí que consideram que hem de donar suport a projectes

importants, però també en aquesta tasca de recerca que es fa

des de la gent més jove que hi ha allà hauríem d’augmentar

lògicament els salaris i la seva influència també, les seves idees

a l’hora de generar aquesta societat del coneixement per la qual

tots apostam en aquesta comunitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. Ara té la paraula el Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca, la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, conseller, per venir aquí i

explicar-nos quins són els objectius que s’han marcat en el

tema de TIC i de noves tecnologies i també d’R+D+I.

No puc deixar de començar la meva intervenció sense

recordar que en aquests temps, en aquests anys passats tant a

nivell estatal, diguem la reducció de les polítiques en matèria

d’investigació i d’innovació ha ferit greument el sistema

d’innovació, i no tan sols de les Illes Balears, però també molt

a les Illes Balears, a la qual cosa també s’hi ha afegit la falta,

diguem, d’incentius i la falta de suport d’aquesta comunitat en

aquests quatre anys.

En aquests darrers anys realment el suport a la

competitivitat de les nostres empreses innovadores ha estat

molt baix i aquests incentius a vegades no tan sols es tracta

d’incentius econòmics, que també, ja sabem en quina situació

està la nostra comunitat a nivell de finançament, un estat

d’emergència, i per tant, sí que és vera que no seria el factor

més important, però sí també hi ha altres tipus d’incentius i

aquests tampoc no es varen dur a terme. Esper que amb aquests

objectius que s’han marcat amb aquestes noves iniciatives

puguin ajudar els nostres sectors a fer-ho.

La investigació de qualitat mitjançant la creació de

coneixement constitueix evidentment un dels motors de

creixement de les societats avançades i per tant, MÉS per

Mallorca sí que aposta per donar-hi suport en la seva màxima

extensió. Per aquest motiu vos animam a fer-ho, a dur a terme.

També... supòs que ja ho parlarem al debat de pressuposts,

però en la mesura que sigui possible si que creim que és

necessari, com a mínim, incrementar el pressupost públic en

R+D+I d’aquesta comunitat.

Un altre tema és, crec que el Sr. Jarabo hi ha incidit, el

conseller no n’ha parlat, però supòs que ho té ben present, que

és que l’Estratègia d’especialització intelAligent que es va

redactar en aquesta passada legislatura pel Partit Popular estava

molt centrada només únicament en el sector del turisme i en el

sector de la innovació turística. Evidentment, des de MÉS per

Mallorca, creim que això és important, que això s’ha de

mantenir i que aquest és un dels motors econòmics... o el

turisme és un dels motors econòmics de la nostra comunitat i

precisament el fet de també donar suport a la innovació en

aquest sentit és important, però sí que creim que també s’ha

d’estendre, aquesta especialització, a altres nivells on tenim

també una recerca excelAlent com és a nivell ambiental o a

nivell de temes agroalimentaris o de salut.

Per tant, l’encoratjam que això també sigui una realitat i es

pugui fer tot el que es pugui des d’aquesta comunitat per refer

aquesta estratègia i plantejar a Europa que també podem ser

competitius, que també ens podem especialitzar en altres

sectors que no només únicament sigui el turisme.

Supòs que no n’ha fet referència perquè..., però estic segura

que ho té dins els seus plans, és la Universitat de les Illes

Balears en aquest paper que té dins la recerca i la innovació

tant en el tema de la formació de la nostra gent jove com també

en la formació i del nivell de recerca que du la Universitat, sí

que m’agradaria que... estic segura que té en compte quin és el

seu paper específic, però vaja, ens agradaria també que ens ho

digués.

Crec que també seria important -i això ja crec que els

serveis tècnics ho han iniciat- cercar més indicadors específics

per a la nostra comunitat en matèria d’R+D+I, tal vegada no

podem utilitzar únicament els indicadors que a nivell general

s’estan utilitzant perquè nosaltres també tenim unes

característiques singulars, un sistema d’innovació particular,

per les nostres característiques també geogràfiques i d’altres

tipus i de model econòmic, per tant, també l’encoratjam en

aquesta tasca.

Sí que... felicitar que també es vegi la difusió de l’R+D+I

a nivell de la societat, perquè creim que és un problema avui

dia que la societat no valori la recerca i la innovació a nivell

tant d’investigadors com d’empreses, en la seva importància

que pot tenir a nivell de benestar social i a nivell de

competitivitat empresarial. Per tant, aquesta tasca creim que és

important.
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Això em fa recordar que he llegit la notícia aquests dies on

les dones.., molta, la societat veia que un 63% a nivell de tota

Espanya considerava..., no..., és a dir, no veia les dones com a

bones investigadores, amb un nivell elevat. És evident que això

no només és a Balears, però creim que s’ha de fer feina en

aquest sentit, tant a potenciar el paper de la dona, que ja hi és,

però el paper de la dona en aquest nivell diguem de visibilitat

i de ser al capdavant d’aquestes feines de recerca i d’aquestes

feines també a nivell empresarial innovadores, com també de

visualitzar les seves capacitats i incrementar-les i donar-los

l’oportunitat que es mereixen. Per això l’encoratjam també en

aquesta feina.

Altres coses que creim importants són intentar també la

captació d’inversió privada estrangera perquè, malauradament

la inversió privada aquí, encara que hi hagi empreses amb

molts beneficis a nivell del sector turístic, sembla que en aquest

moment no veuen l’oportunitat a invertir en sectors innovadors

de les nostres illes. Creim que també s’ha de fer una feina de

donar a conèixer aquestes oportunitats en aquests sectors

econòmics que tenen grans beneficis tant si són de les nostres

illes com si són de fora.

Tema de la llei de ciència, creim que és una oportunitat, la

llei de ciència en el moment en què es va fer crec que és una

llei que està adequada al moment que es va fer, però sí que

vivim altres moments i per tant, la llei de ciència, així com

s’han plantejat altres comunitats en aquest moment és una

oportunitat també per ser un instrument -diguem- de major

ressò a l’hora d’incentivar aquest camp a la nostra illa. Per tant,

també esperam que puguem debatre en aquest parlament una

llei de ciència amb totes aquestes oportunitats que creim que

pot tenir de cara a aquesta estratègia de diversificació

econòmica que volem o que entenem, des de MÉS per

Mallorca, que pot tenir.

Bé, encoratjar-lo també en aquesta revisió dels plans de

ciència i tecnologia, també d’aquesta RIS com dic, també de

fons europeus perquè malgrat... m’agradaria comentar que pel

que conec perquè... bé, per la meva feina... Europa havia

criticat a la nostra comunitat que a l’apartat d’innovació

d’I+D+I en els fons europeus era massa baixa, en el primer

moment en què es varen fer, vull dir que s’havia d’incrementar,

i esper que aquest fet, que, a més, Europa ja demana, que poc

a poc s'incrementi l’apartat d’I+D+I dins fons europeus que

demanam en aquesta comunitat.

Per acabar, res més, només en el tema que ha comentat i

que... amb una petita part conec..., vull dir donaria la raó al Sr.

Martí en el tema de gestió de fons europeus de la nostra

comunitat autònoma, jo, com a funcionària d’aquesta comunitat

autònoma, crec que sí que hi ha també un problema de gestió

i crec que també hi ha un problema de falta d’informació i de

falta de formació de molts de funcionaris que gestionen aquests

fons europeus, i que, per tant, això és una tasca pendent que ja

du molts d’anys pendent, no és una tasca pendent d’ara, és una

tasca..., però sí que crec que és necessari que d’alguna manera

es faci feina, supòs que juntament amb Administracions

Públiques en els temes de formació, que estaria bé fer-ho.

I bé, moltes gràcies per la seva intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Ara correspon la paraula al Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, té la paraula

el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, també

donar la benvinguda al seu equip. Jo he de coincidir amb el

portaveu del Grup Parlamentari Popular, supòs que

inevitablement aquestes compareixences pequen de

generalisme i de poca concreció i per tant, he de compartir -i

així ho vull expressar- en general les bones intencions que

vostè ha manifestat, crec que de fet ho devem compartir tots,

també compartesc moltes de les intervencions que han fet els

portaveus que m’han precedit i per tant, no incidiré en algunes

de les qüestions que ja li han plantejat i que vostè respondrà.

No vull deixar de dir que... i ja li ho vaig dir en la seva

compareixença davant la Comissió de Turisme, que de vegades,

i no dic que hagi estat vostè, però de vegades en determinat

discurs de l’esquerra, crec, que es cau en una certa

criminalització del nostre model econòmic, que no és perfecte

i que no és ideal i que té moltes coses a millorar, però que

també és envejat per molta gent i que també ha creat molta

riquesa i que també ha creat molt de benestar i que també ha

provocat que vengui molta gent a viure aquí i que es pugui

guanyar dignament la seva vida.

Per tant, no tot deu ser tan dolent, i de vegades es fan

afirmacions que a un el deixen un poc preocupat, no? Perquè,

abans que parlàvem a la Comissió de Turisme sobre l’esforç

inversor que han fet els establiments turístics, home, dir que el

nostre turisme només es fonamenta en l’abaratiment de costos,

em sembla un poc injust. Evidentment hi ha... això és una part

de la realitat, però també hi ha una part de la realitat de

l’increment de la seva qualitat, etcètera, ja sé que no és objecte

d’aquesta comissió, però no vull deixar de dir-ho perquè s’hi ha

fet referència aquí.

Consideram que, clar, el gran problema que vostè té, que

tenim tots, el gran problema és el finançament i evidentment

nosaltres estaríem d’acord amb un nou sistema de finançament

i segur que estaríem d’acord amb vostè amb un concert

econòmic. Els nostres, diguem, els grups parlamentaris que

representam o el partit que vostè representa i el grup

parlamentari que jo represent segur que estarien d’acord amb

això i segurament si tenguéssim un concert econòmic, clar, el

plantejament que podríem fer en ambició i en capacitat seria

molt diferent. Però clar, mentre, diguem, arriba aquesta ítaca,

que ja veurem si hi arriba o no hi arriba, però evidentment

políticament lluitarem perquè hi arribi, però bé mentre això hi

arriba, sigui una millora del sistema de finançament i fer-lo més

just o sigui, fins i tot, aquest concert econòmic, és evident que

la carestia pressupostària limitarà moltíssim els seus objectius

i moltes de les intencions que vostè ha manifestat.

Per tant, a nosaltres ens agradaria saber si vostès tenen un

calendari, una previsió d’increments pressupostaris 2016, 2017,

supòs, però vostè m’ho aclarirà, supòs que el 2016 la capacitat

d’incrementar en aquesta qüestió, que evidentment tots
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compartim que és capital i que és estratègica, però la capacitat

d’incrementar pressupost públic aquí deu ser molt petita, el

marge de maniobra deu ser esquifit. 

Clar, vostè ha dit que una de les seves línies és, bé, ajudar,

incentivar el sector privat en aquesta qüestió, i nosaltres

compartim la línia, com a línia la compartim, però clar, com es

concreta això? Es concreta amb una línia de subvencions, és a

dir, amb recursos públics i amb pressupost o es concreta amb

bonificacions fiscals, amb un marge de maniobra també molt

petit en aquesta qüestió? Voldríem saber com es pot concretar

això perquè evidentment ho veim molt difícil, tot i compartir

com a objectiu aquesta qüestió.

La portaveu de MÉS per Mallorca també m’ha pres un poc

la idea de la Universitat, vostè no ha parlat de la Universitat,

crec que evidentment les universitats són els grans centres o

haurien de ser els grans centres d’innovació i de recerca i

d’investigació, per tant, la colAlaboració, anar de la mà amb la

Universitat és molt important. En aquesta qüestió hi ha dos

aspectes: un primer aspecte és la Universitat de les Illes Balears

que, evidentment, és la gran Universitat de les Illes Balears,

però també deia la portaveu de MÉS, en relació amb la

Universitat, si no ho he entès malament, s’ha d’incentivar la

investigació privada. També vostè sap que hi ha algunes

iniciatives d’universitats privades a les Illes Balears, per tant,

també, també amb la Universitat de les Illes Balears, és a dir,

amb la universitat pública, però també amb una universitat

privada podríem aconseguir incrementar la nostra investigació

i ser més competitius en aquest àmbit econòmic. No sé com veu

vostè també una colAlaboració no només amb la universitat

pública sinó també amb aquesta futurible universitat privada si

podria ser una cosa beneficiosa en aquest capítol d’innovació.

Aquesta és la meva pregunta. 

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Ara té la paraula el Grup MÉS per

Menorca, Sr. Castell.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Castells, Castells. És que...

EL SR. PRESIDENT:

Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdó que el corregeixi, però com que darrerament molta

gent em diu Castell. Castells, molts castells.

Bé, perdonin, moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies,

Sr. Vicepresident i a tot el seu equip per ser aquí. M’uneixo

també a la felicitació del Sr. Jarabo perquè crec que realment

s’ha de reconèixer, vull dir, vostè ha demostrat tant en aquesta

pota de la conselleria com en la de turisme, doncs, una

preocupació realment per fer un equip competent, al marge de

qualsevol tipus de conflicte d’interès, com jo deia l’altre dia, és

a dir, no només familiar sinó també inclús de partit i

d’afiliacions de tot tipus. I això és una cosa que tots els

ciutadans han d’agrair.

He de dir-li que estic d’acord amb els objectius que ha

esmentat, estan totalment en la línia del que crèiem que s’ha de

fer, i m’agradaria simplement corregir, d’alguna manera, o

dissentir del Sr. Marí i del Sr. Melià, quan han volgut

interpretar les seves paraules com una impugnació del model

econòmic que tenim. És a dir, a veure, és obvi que l’economia

balear té una gran debilitat i un gran risc que és l’excessiva

dependència d’un únic sector econòmic, i vostè el que planteja

aquí és un esforç absolutament necessari, que qualsevol país

faria, que és diversificar aquest risc i potenciar altres sectors.

Per tant, jo no interpret en absolut que la política que vostè

proposa menystingui la importància social, econòmica, fins i tot

diria cultural que ha tengut el turisme a les nostres illes sinó

que el que fa és treballar per des-exposar la nostra societat

d’aquest risc de la dependència d’un únic sector. 

Quant als objectius, crec que sempre són importants els

indicadors i aquí, evidentment, tenim un indicador que sembla

que ni tan sols ens hem cansat a indicar-ne el valor, que és el

percentatge de la despesa en R+D sobre el PIB, perquè sí que

hem vist que som a la cua. Clar, és molt difícil augmentar

aquest percentatge i és molt fàcil demanar-li, hem d’augmentar

aquest percentatge, però sabem que és molt difícil, per què?

Perquè l’increment del percentatge de despesa respecte del PIB

en R+D no es pot fer a cop de pressuposts públics, perquè ja

partim de molt enrere i sobretot el que s’ha d’aconseguir és

l’efecte multiplicador de cada euro públic dedicat a R+D. És a

dir, el que s’ha d’aconseguir és gastar cada euro en R+D de

forma que generi que el sector privat incrementi la seva despesa

en R+D.

Perquè, com sap, i anant a l’altre indicador, l’estructura de

la despesa per sectors, la gran debilitat del nostre sector d’R+D

és que la despesa, la gran part de la despesa que es fa en R+D

la fa l’administració i la fa la Universitat. Crec que en aquests

moments estam, més o manco, en una estructura de 45-45... 45-

45-10, és a dir, 45% de la despesa la fa l’administració, 45% de

la despesa la fa l’educació superior, perquè evidentment la

Universitat té un pes, diríem, desmesurat en el conjunt de

l’economia balear, i només el 10% el fa el sector privat,

l’empresa, quan en una estructura saludable aquesta estructura

de 45-45-10 hauria de ser 25-25-50. Per tant, som molt enfora

i per açò dic que més que plantejar-nos objectius amb reptes

d’incrementar la despesa en R+D, que evidentment ho hem de

fer, sobretot el que hem de trobar és la manera de gastar-lo

d’una forma molt efectiva, que tengui un efecte multiplicador

i que faci que qui executi sigui la Universitat, siguin els centre

de recerca, siguin les empreses per la banda de la innovació,

que són els que realment han de gastar en R+D.

Tancant aquest capítol d’objectius i anant a aspectes de

gestió, bé, hi ha un tema que a mi em preocupa i que jo, de fet,

he tengut ocasió de comentar-li personalment, de l’impuls de

les polítiques de recerca i innovació a les Illes Balears i és que,

com vostè sap, avui en dia qualsevol política de recerca i

innovació passa per fer jugar i per fer alinear les polítiques de

tres actors: un és l’administració, l’altre la Universitat i l’altre

la indústria, i la seva conselleria només controla una d’aquestes
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potes, que és la del Govern; és a dir, tenim la Universitat en la

Conselleria d’Educació, tenim la indústria en una altra

conselleria. Açò no necessàriament ha de ser un problema, però

sí que li demanaria és que, com a vicepresident del Govern, per

tant, amb una capacitat de coordinació, garanteixi que s’alineïn

totes les polítiques, que tothom remi cap a la mateixa direcció

perquè, si no, aquest efecte multiplicador que jo deman serà

molt difícil d’aconseguir.

Anant a aspectes concrets, sí que crec que vostè ha

concretat alguns aspectes unes línies de treball molt clares, que

jo li agraesc, i m’agradaria simplement fer èmfasi en alguns

aspectes que van en la línia que vostè ha dit, però que jo crec

que són aspectes en els quals hem d’insistir per aconseguir els

objectius que vostè ha marcat. Un és que, diguem, la feina de

qualitat i la innovació en les empreses, això ho hem de tenir

molt clar, això no ho fa el Govern, ho fan les empreses, per

tant, hem de trobar la manera d’ajudar les empreses a innovar.

Per a mi la manera més efectiva de fer això és crear un fons que

es distribueixi amb criteris summament competitius i

summament basats en criteris experts, és a dir, les empreses...

ho dic perquè si anem per la via dels incentius fiscals, etcètera,

tot açò són peanuts que diuen en anglès, açò és calderilla, és a

dir, a les empreses els hem de donar arguments molt importants

per dedicar les seves energies a innovar i la manera és associar-

nos amb aquestes i cofinançar amb aquestes els seus esforços

innovadors, la qual cosa vol dir, evidentment, triar molt bé

perquè el que no podem fer és repartir i diluir els doblers en mil

propostes que ens vindran, algunes, bé, de dubtosa originalitat.

En segon punt, és molt important fomentar les vocacions

científiques, perquè si no tenim personal de qualitat per estar a

les empreses desenvolupant aquests projectes les empreses no

podran innovar. Per tant, aquí cal fer una feina important amb

la Universitat. 

Després, com deia, en matèria d’innovació cal invertir en

excelAlència científica, excelAlència, insistesc en aquest terme,

i torn al tema de l’avaluació, és a dir, jo li demanaria que tots

els doblers que es distribueixin en recerca es faci amb criteris

d’excelAlència, no es pot donar a tothom, s’ha de donar als

millor, en recerca científica això és inapelAlable, és l’única

manera. Tots els països que han estat capaços de crear un sector

científic potent s’han basat en aquest principi. Si dividim els

doblers per acontentar tothom i per acontentar grups d’interès

diversos malbaratarem els esforços. 

Això també lliga amb una altra idea que volia dir-li que és

la de l’especialització, és a dir, invertim en el que ja tenim

coses, no creem coses noves que no tenguin... és a dir, no fem

cas de cants de sirena i de modes, ja tenim una xarxa de centres

de recerca, modesta, però la tenim, de centres tecnològics, de

clústers, hem d’ajudar-los, hem de premiar els que ja treballen

i ajudar-los a fer-ho millor.

I una última idea seria la captació de talent. En alguna altra

comissió, ara no record quina, parlàvem del retorn, em

semblava que era la d’ocupació, del retorn dels joves que han

hagut de marxar fora. Jo quan dic captació de talent a mi m’és

igual si són de Balears o són de qualsevol lloc del món, però sí

que estaria bé que hi hagués un... ho dic pel següents, si són de

Balears millor, el que ens interessa és, i aquí hem d’aprofitar,

l’atractiu immens que tenen les nostres illes, fer venir gent de

fora que pugui dur aquí a terme el seu projecte d’innovació,

d’emprenedoria, de creació d’empreses.

I per últim, d’aquests aspectes que jo volia fer èmfasi, hem

de gestionar bé, i això vol dir amb flexibilitat, és a dir, creem

estructures flexibles. Jo quan, per exemple, m’ha dit que hem

creat una unitat per innovar... a mi això sempre de crear coses

des de l’administració em fa una mica de por, perquè per a mi

funció pública i innovació, no perquè tengui cap mania a la

funció pública, sinó per un simple fet obvi, és un oxímoron,

funció pública no pot ser innovadora de cap de les maneres

perquè és una estructura, diguem, doncs, consolidada, sòlida,

amb unes places gairebé inamovibles i els àmbits en els quals

es produeix la innovació són molt més dinàmics. Per tant, en

això jo crec que ens hem de desacomplexar una mica des de

l’esquerra, que de vegades ens hem volgut abraçar a un ferro

rovellat amb el tema de la funció pública com si ser d’esquerres

fos potenciar la funció pública, no, ser d’esquerres és fer un

bon servei als ciutadans i tenir una economia que doni resposta

als estats dels ciutadans. Per tant, donaria suport a la idea

d’estructures flexibles de gestió.

Ja se m’acaba el temps, eh, Sr. President? Volia només

comentar tres temes que els apuntaré aquí concrets i després en

el torn de rèplica els reforçaré: un és algun aclariment respecte

del ParcBit d’Alaior; l’altre, el tema de les xarxes TIC de la

comunitat autònoma, el reforçament, i després sobre l’execució

del Pla operatiu FEDER del període anterior, que em sembla

que hauríem de tenir més informació. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara té la paraula el Grup Mixt,

el Sr. Pericay, per deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Procurarem. Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident

del Govern. Enhorabona també a tot l’equip que per primera

vegada ve a aquesta comissió. 

Intentaré no repetir gaire el que s’ha dit abans, perquè com

és natural quan intervens en darrer lloc és bastant probable que

hi hagi determinades idees que les, en fi, que un altre les ha dit.

En tot cas, el nou model econòmic i social, que d’alguna

manera ha presentat avui el conseller, és un model que jo també

crec que és necessari, per descomptat sense posar en perill el

que tenim, però crec que és necessari per una raó, perquè és un

model basat en el coneixement i qualsevol que miri què passa,

per exemple, en els països del Nord d’Europa, que són països

capdavanters en totes aquestes qüestions, ha de convenir que

aquest, com a mínim, no vull dir que ens haguem d’equiparar,

perquè també és ver que tenim unes circumstàncies de tota

casta diferents, però sí que un poc aquesta ha de ser la

tendència.

Per tant, a partir del model actual i adaptar-nos a aquesta

tendència general a Europa i als països generalment també des
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del punt vista socioeconòmic més poderosos, més rics, no és un

mal model.

Record que a l’altra intervenció, a la intervenció de la

setmana passada a la Comissió de Turisme, crec, si no en tot

cas ja em rectificarà, que va dir, va posar l’1% del producte

interior brut com a objectiu de final de legislatura, em referesc

evidentment de la inversió d’I+D+I. Ho dic perquè en els

acords de governabilitat hi ha una certa indefinició sobre

aquesta qüestió, es parla, diguem, d’anar augmentant

anualment, crec, però sense més. Per tant, l’1% és un bon... en

fi, ens fa anar, ens fa créixer molt realment des del 0.33 on

previsiblement ens trobam. També m’agradaria saber aquí si ja

hi ha una certa "periodització" d’aquest creixement anual. 

Respecte de tot aquest apartat d’innovació i recerca, de fet

ens trobam, efectivament, en un cercle viciós i d’aquí que

estigui plenament justificada una major inversió, i jo diria més

que una major inversió, és a dir, hi ha una falta de consciència

social de la necessitat del coneixement, jo crec que fins i tot

entre nosaltres que no som... som una part d’aquesta societat

relativament privilegiada, estic segur que n’hi ha molts de

nosaltres que no acabam d’entendre per què és necessari això.

Per tant, bé, aquesta falta de... per ventura té molt a veure

també amb el nivell educatiu que tenim en aquesta comunitat,

per altra banda, és a dir, un nivell educatiu que és un dels més

baixos també de l’Estat i que, probablement, ja des d’aquests

nivells tampoc no s’ensenya o s’explica la importància que pot

arribar a tenir o, més que la importància, jo diria que realment

la necessitat d’avançar cap a una societat del coneixement. En

aquest sentit, doncs, privilegiar la investigació i finalment la

innovació, que és el camí final d’aquest procés.

Pensem només en un país com Finlàndia, un país com

Finlàndia que té el major nivell educatiu no és estrany que

tengui també el major nivell, per dir-ho així, en el terreny que

comentam ara. 

Per tant, és cert, l’administració ha d’invertir en això,

perquè si l’administració no inverteix no invertirà finalment

tampoc l’empresa privada, i també jo crec, ha de fer polítiques

de promoció de la consciència social, per dir-ho així, per

fomentar aquesta importància del coneixement en el conjunt de

la societat. 

Bàsicament el que hauríem de ser és això, o hauríem

d’aconseguir, és això que algú ho nomenat la triple hèlix, és a

dir, una administració que legisli, ajudi, una universitat que

investigui i que competeixi també, no només que investigui, és

a dir, la idea de societat global també és una idea que no la

podem evitar en cap moment, i finalment, clar, unes empreses

que innovin i d’alguna manera vagin cap aquest, com si

diguéssim, cap aquest retorn econòmic a la societat civil en

forma de llocs de treball, en forma d’imposts, etcètera. 

Ara bé, tot això s’ha de fer també amb eficàcia i eficiència,

abans ja hi ha hagut gent que s’hi ha referit, però jo insistiré

només avui dia a la Universitat els grups que treballen en

recerca acostumen a ser molts de grups i formats per molta

poca gent. Quan parles amb la gent que entén d’aquestes coses

et diuen que hauria de ser a l’inrevés, que haurien de ser no

tants grups, haurien d’estar formats per més gent i, a més,

hauríem de tenir en compte la competitivitat, és a dir, el fet que

no estam només treballant en un terreny específic d’aquesta

comunitat sinó un terreny molt més global.

Què hauríem de fer, també? Com és natural, triar aquelles

coses en què aquí som competents, tenim elements suficients

per competir no només arreu de l’Estat, que això no té cap

valor, ja, sinó competir arreu d’Europa, arreu del món sencer.

Per tant, mirar de captar, mirar de contractar també experts de

fora que venguin aquí. Ja sé que tot això són doblers, ja sé que

hi ha problemes de finançament, etc., etc.; tampoc no ens

podem estar constantment referint a aquests problemes de

finançament per no intentar fer una sèrie de coses. Per tant,

mirar de ser competents en pocs camps científics però sobretot

en aquests.

Què més?, més idees possibles, per exemple subvencionar

convocatòries obertes de projectes de recerca, és a dir,

convocatòries que tant puguin anar cap a empreses, cap a

centres tecnològics, com també cap a grups d’investigació. I

una altra cosa que no crec que sigui tampoc una mala idea en

aquest terreny, mirar de premiar, evidentment econòmicament,

aquells grups d’investigació que per exemple puguin dur

finançament europeu, i evidentment també aquells que puguin

tenir ja projecte vinculats amb empreses, és a dir, que el capital

que aportin sigui un capital redoblat a través de capital públic.

Bé, en grans termes això és el que havia de dir. Només

m’agradaria recordar la importància de la connexió entre tot

això i un major nivell educatiu, que només podrem aconseguir

amb un canvi de model educatiu, un model que primi molt més

l’excelAlència, la qualitat, etc., etc.; si no hi ha aquí un trenc

entre..., en fi, unes edats i unes altres, per dir-ho així, que farà

difícil que ens puguem sortir.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Ara pel Grup Parlamentari

Socialista té la paraula el Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, president. Benvingut, Sr. Vicepresident, i el seu

equip. La cosa més innovadora de moment és que parlem

d’innovació, és un gran avanç que a la fi comencem a parlar

d’innovació en aquesta casa i que el Govern parli d’innovació.

Sí que és cert que altres vegades hi ha hagut intents, però avui

començam a parlar d’innovació. Com que començam, som tots

una mica verges en aquest sentit, és fàcil que coincidim molt en

els objectius, en els desitjos que açò vagi bé. Compartesc en

gran part la seva diagnosi, i compartesc també en gran part els

arguments de tots els portaveus que m’han precedit. Parlar el

darrer també té aquests avantatges i desavantatges.

Compartesc fins i tot una gran part, i açò ho celebr, de les

afirmacions i consideracions del portaveu del Grup Popular,

està bé que puguem compartir moltes coses, i fins i tot celebr

-i ho dic afectuosament, sense ironia- la seva crida a la

planificació consensuada; està molt bé, entenc que tots hem de

fer esforços de planificació consensuada, però benvinguda sigui
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la vocació de consens del Partit Popular. I també compartesc

una afirmació que ha fet, i també benvinguda aquesta

afirmació, que el Govern té un paper transcendent en la

definició del model de creixement de la nostra societat. Crec

que és un gran avanç també reconèixer la capacitat del Govern

a incidir en la planificació, en el disseny del model de

creixement d’aquesta societat.

Si em permet, conseller, està molt bé, crec que és bo que

estigui la innovació en mans de la Vicepresidència pel seu

paper de coordinador, de paraigua, perquè tot i que és un

concepte massa suat, massa emprat massa vegades malament la

innovació necessàriament ha de ser transversal en un govern, és

a dir, afecta moltíssimes conselleries i és necessari que hi hagi

un paper coordinador que ho reculli tot. Vostè no pot ser

conseller de tot, com el Sr. Castells quasi li demanava, vostè

necessita, evidentment, coordinar els esforços, perquè des de la

Conselleria d’Indústria, que té un paper fonamental en la

innovació -després hi incidiré-; des de la Conselleria de Medi

Ambient, que té un paper fonamental; des de la Direcció

General de Comerç; des de la Conselleria de Sanitat i,

evidentment, està clar, des de la Conselleria d’Educació i pel

que fa a la Universitat, tenen un paper fonamental, però, en

innovació, perquè innovació no són noves tecnologies, és molt

més que les noves tecnologies. Les noves tecnologies són un

instrument imprescindible en el segle XXI per a la innovació,

però no són la innovació, les noves tecnologies.

I en aquest sentit discrep de les afirmacions d’alguns que

m’han precedit que hem d’ajudar, que les empreses no innoven,

que les nostres empreses estan dormides, que no innoven.

Tenim grans empreses molt innovadores, en aquest país, des

d’empreses de sabates -Camper i moltes altres que són grans

innovadores-, les grans empreses hoteleres de les nostres illes

són grans innovadores en el seu sector, i les empreses, les

bodegues productores de vi moltes són molt innovadores, les

formatgeres moltes són innovadores, els productors d’olis són

molt innovadors en els seus processos de producció i de

comercialització, i fins i tot, si m’ho permet, tenim les galetes

d’Inca que són molt innovadores. Per tant sí que hi ha

innovació, però el problema el tenim a la petita indústria, la

microindústria, que és la gran part, la part fonamental del teixit

industrial d’aquest país, que per la seva disgregació té molt

poques oportunitats per innovar, per manca de capacitat, per

manca de recursos, per manca de volum. És molt difícil poder

innovar en processos productius o en processos de

comercialització quan s’és molt petit, i aquest un problema

afegit, però que el Govern sí que hi pot jugar un paper

important, i vostè com a vicepresident i conseller d’Innovació,

en aquest paper que jo li reclamava, una mica de paraigua, de

centrecampista, perquè no només és el que vostè pot fer

directament com a conseller d’Innovació sinó el que vostè pot

fer que facin altres conselleries en aquest sentit. Si em permet

un símil, vostè hauria de ser un centrecampista estil Busquets,

que aporta molt més a allò que no es veu, moltes vegades, que

a allò que es veu al fer jugar l’equip. Per tant crec que vostè en

aquest sentit té un bon paper.

I una conselleria que crec que ha de jugar un paper

fonamental en la innovació és la Conselleria de Medi Ambient,

no per medi ambient només, que també, sinó sobretot per la

Conselleria d’Agricultura. Crec que uns grans esforços de

processos d’innovació en processos productius, en processos de

comercialització i també de fer arribar les tecnologies del

coneixement és el camp; en el camp és imprescindible que hi

facem grans esforços per..., s’ha millorat molt, però fer grans

esforços en aquest sentit. I en aquest sentit també el paper de la

dona al camp, no només, diguéssim en l'estructura del camp

sinó en les noves tecnologies; hem de pensar en la dona, està

molt bé que pensem en la dona, lamentablement avui aquí per

parlar d’innovació són molt poques dones, una comissió molt

masculina avui i crec que aquest és un problema també quan

parlam d'innovació en la dona.

S’ha parlat també de parcs BIT, dels parcs BIT. Ens hem

preocupat, jo pens, massa vegades dels parcs BIT més pels

contenidors que pels continguts dels parcs BIT, i crec que

moltes vegades un parc BIT pot ser virtual, no necessàriament

ha de tenir un espai físic definit a un polígon, a un lloc concret

-que ja va bé que hi sigui-, sinó que també ha de tenir un parc

BIT més virtual, un parc BIT més disgregat, però que

diguéssim que generi empreses que generin aliances

d’investigació i d’innovació compartides. Vostè ha citat el parc

BIT d’Alaior, estic content que l’hagi citat, ha definit, ha

emmarcat la situació en què es troba, a més està bé, perquè així

quan la diputada Sra. Sugrañes dimarts que ve li demani com

està el parc BIT, ella que també és alcaldessa d’Alaior, igual ja

ve amb el certificat que a vostè li falta per tirar-ho endavant a

la mà, i així ens estalviarem un debat banal. I també està bé que

vostè hagi parlat del Parc BIT d’Eivissa, crec que Eivissa

també ha de jugar un paper important en aquest sentit.

Per tant crec que és important enfocar la innovació cap a la

petita indústria amb els mitjans que vostè té, que sempre seran

limitats; i també evidentment vostè ha parlat de

reindustrialització, compartim la necessitat de reindustrialitzar

però evidentment no reindustrialitzarem amb indústries que

tenen uns grans costos de transport físic, que necessiten una mà

d’obra intensiva..., per tant el camp de la reindustrialització

passa per les indústries del coneixement, de la investigació, de

les noves tecnologies, de la salut..., de mil i una coses que

evidentment és important.

I en aquest sentit també vostè és conseller de Turisme, i la

investigació evidentment, la innovació ha de passar bàsicament

per la innovació de la indústria turística. Ja he dit que les grans

empreses turístiques, les grans hoteleres sí que han fet esforços

d’innovació, però tenim tot el teixit, el gran teixit de la

indústria que són molt més que els hotelers, que necessita

d’esforços per incorporar-se a la innovació, i en aquest sentit

m’agradaria que vostè em lligués aquests dos camps de

responsabilitat en les seves polítiques, innovació i indústria

turística, i redefinició de la indústria turística d’aquí. Perquè

aquests quatre anys ens havien dit que la innovació i l’educació

serien els dos grans eixos del Govern, els quatre anys passats.

L’altre dia podíem llegir en relació amb el projecte Microsoft

que l’empresa Microsoft deia que el govern anterior tenia un

Ferrari però que no el sabia conduir; és que igual aquest Ferrari

havia d’anar per les autopistes de l’educació, però com que les

autopistes de l’educació tampoc no han estat construïdes el

Ferrari es troba en punt mort.

Tenim el projecte de Microsoft, que crec que és un projecte

que tenia unes expectatives potser desmesurades i que ha
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quedat en no-res, per la falta d’implicació de la indústria potser,

més que les petites empreses implicades en la innovació, però

les grans empreses li han donat l’esquena, no s’hi han implicat,

no han aportat recursos, i evidentment crec que amb

l’administració tota sola aportant recursos poc futur tenia en

aquest senti. Amb independència, però, d’allò que passi amb el

projecte de l’MICTT, està bé que es facin esforços, jugant amb

un paper transcendent de la Universitat en investigació i

innovació turística.

Sé que des de l’ATB s’han fet esforços, hi ha projectes amb

la Universitat en distints camps d’innovació, crec que és un

camí que pot anar avançant.

També m’agradaria que em parlés una mica -no n’ha parlat

gaire- de l’estratègia del Govern davant el RIS3, davant

l’Estratègia europea Europa 2020 i l’Estratègia d’investigació

i innovació per l’especialització. Ha parlat de fons europeus, és

important.

I finalment, perquè crec que estic exhaurint el temps, no ha

parlat de l’IDI, crec que en processos de reindustrialització i

innovació l’IDI quin paper considera vostè que hi vol jugar, o

si és que ha de jugar l’IDI cap paper en aquests processos.

Crec que és importantíssim, ja ho hem dit, el paper de la

Universitat. Benvinguda la llei de ciència, benvinguda, esperem

que puguem fer esforços i que la llei de ciència serveixi

realment per millorar la investigació i a innovació en aquest

país.

Crec que serà important també fer esforços en innovació

incorporant tots aquests debats, tots aquests esforços al sector

quinari, el sector quinari té un paper fonamental a jugar en el

futur d’aquestes illes i crec que és important que jugui també

dins la innovació.

I crec que també té vostè..., crec que hem de superar

l’impuls de la Fundació Impulsa, crec que hem de ser més

integradors a l’hora de parlar de futur, no només pensa en la

CAEB com a instrument de diàleg de cara a futur.

I finalment crec que té un gran esforç vostè també, i seria

una gran innovació aconseguir les aliances amb petites

empreses que es puguin ajuntar, que puguin fer esforços

comuns per avançar en aquests processos per millorar la

competitivitat i la comercialització dels seus productes. Si no

aconseguim que les petites empreses d’aquestes illes siguin

conscients d’aquesta necessitat de coordinació, de cooperació,

de juntar-se per fer esforços conjunts, crec que estem

condemnats com a país a un fracàs que ens en podríem penedir

molt.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Ara contesta el Sr. Vicepresident.

E L  SR. V ICEPRESID EN T  I  C O N SE LLE R

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Gràcies, Sr. President. Intentaré contestar totes i cada una

de les preguntes que han fet els distints portaveus, algunes

d’elles més o menys conjuntes, perquè algunes de les

preocupacions o dels dubtes s’han repetint. 

Efectivament la reflexió que feim sobre el model econòmic,

i diversos portaveus hi han incidit, van en la línia no tant de

plantejar un canvi de model econòmic, jo crec que la paraula

canvi de model econòmic és molt agosarada, i segurament no

respon a la realitat del que podem fer. El model econòmic que

tenim és el que és, amb totes les seves imperfeccions, com

reconeixia el portaveu del Partit Popular, o amb totes les seves

càrregues negatives a què també feia referència el portaveu de

Podemos, el Sr. Jarabo. Però sí que aquesta reflexió l’hem de

fer tots plegats. Nosaltres parlam, més que d’un canvi de

model, parlam d’una redefinició del model econòmic; parlam

de redefinir el model econòmic, d’apuntar cap a aquestes

correccions que necessitam fer perquè ho facem tots

conjuntament, i aquí és on parlam..., el Sr. Damià Borràs

parlava de planificació consensuada; efectivament, si no hi ha

un gran consens social, econòmic i polític sobre aquesta

redefinició, sobre cap a on hem de fer feina, de res no servirà,

de res no servirà, primer perquè hi hem d’anar tots en la

mateixa línia, quan dic tots em referesc a tots els sectors

econòmics, l’administració, tota la societat, i evidentment si no

hi ha aquest anar tots cap al mateix camí no aconseguirem

avançar, a part que llavors estaria subjecte, lògicament, al fet

que cada canvi de govern suposàs un canvi d’aquesta orientació

del model.

Per això nosaltres feim la reflexió de dir reflexionem,

mirem cap a on anam, deixem de marcar estratègies únicament

i exclusiva a curt termini, deixem de pensar fins i tot només en

una legislatura, pensem més enllà, pensem en les sinèrgies i

estratègies que hem de muntar entre tots i cada un dels sectors

econòmics i socials, i lògicament comencem a implementar

polítiques que aniran a curt termini però que aniran més enllà

i aniran també cap al mig i llarg termini, cap allà on volem anar

d’aquí a deu, quinze, vint anys, on volem ser i com volem que

sigui la nostra estructura econòmica, la nostra estructura

laboral.

Precarietat, temporalitat, una economia basada pràcticament

únicament en serveis i cada vegada més. Per tant hem de

corregir totes aquestes qüestions; això passa per aquest esforç

comú de tots, per aquesta diversificació econòmica;

efectivament, la diversificació econòmica no pot ser cap a la

indústria pesada, ningú no està plantejant aquesta bogeria,

estam parlant de noves tecnologies, estam parlant de

l’economia verda, de les renovables, de la innovació, etc., etc.

D’això parlam.

I algú plantejava el tema del retorn dels joves que han

marxat a fora i de la captació de talent. Jo crec que no és

incompatible, el portaveu de MÉS per Menorca. Efectivament

hem d’aspirar a les dues coses; per què avui en dia tants de

joves de les Illes Balears han de partir a fora?, perquè no troben

feina més enllà del sector serveis, perquè no troben feina més
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enllà de feines precàries, temporals o mal pagades. Aleshores

el que hem d’aconseguir és crear les condicions perquè aquests

joves puguin quedar aquí, no només, per tant..., evidentment

ens interessa això, també captar talent de fora. Per tant

nosaltres creim que els dos objectius han de ser compatibles,

hem d’aspirar als dos objectius: aquests joves que ara

evidentment se’n van a fora perquè no troben la feina aquí, una

altra cosa és que el seu projecte de vida passi per anar-se’n,

tenguin l’oportunitat aquí i decideixin anar-se’n, però en molts

de casos, en la majoria, no és el cas, la majoria si tenguessin

una oportunitat laboral aquí d’acord amb el que la seva

formació dóna, optarien per quedar aquí, però no es donen

aquestes condicions. Per desgràcia el nostre mercat laboral es

basa sobretot a oferir feines exclusivament de serveis, que són

feines ben dignes, que són feines necessàries, però que no

tothom aspira a aquestes feines i que lògicament hem de donar

totes les oportunitats perquè diversifiquem també aquestes

possibilitats. I aquesta reflexió, com dic, o la duim a terme tots

o no funcionarà. 

El portaveu del Partit Popular ens deia: “Ha de ser la

Fundació Impulsa o aquest organisme que ho ha de dur a

terme”. Nosaltres pensam honestament que no. Un organisme

en què només hi ha la CAEB i en aquest cas el Govern és

insuficient per a això. Aquest organisme ha fet una feina

interessant, ha fet una feina de recopilació de dades i d’estudis,

i jo crec que es pot estudiar, es pot fer, que pot seguir la seva

feina, però evidentment des del Govern el que hem d’impulsar

és un organisme molt més ampli, nosaltres parlam del Consell

Econòmic i Social, molt més ampli, molt més representatiu i on

tots els sectors ens conjurem per dur a terme aquest objectiu, i,

torn a insistir, ens hem de conjurar per dur a terme aquest

objectiu de planificació estratègica, planificació estratègica que

no és ni més ni pus el que a moltes altres bandes s’està fent,

s’està plantejant. Jo l’altre dia posava l’exemple de l’economia

de Navarra, que fa molts d’anys ja es va plantejar aquesta

planificació estratègica. Efectivament jo celebr també, com

deia el Sr. Borràs, que el Partit Popular digui que efectivament

el Govern s’hi ha d’implicar, en això, perquè moltes vegades el

missatge que ha arribat des del Partit Popular i des de la dreta

en general ha estat “no, no, deixem el sector privat que faci, ja

es regularà tot sol; nosaltres no ens hi impliquem perquè no és

necessari”. Jo crec que sí que ens hi hem d’implicar, i hem de

planificar i hem de saber cap a on anam.

Se’m demanava per..., diversos portaveus han demanat pel

Pla de ciència 2013-2017 i pel RIS3. La nostra postura és que

el RIS3 s’ha d’alinear amb el Pla de ciència, actualment no ho

està, i això entre altres problemes pot fer perillar fins i tot la

captació de recursos europeus. Per tant en aquests moments

estam revisant les actuacions de RIS3 en funció que les línies

estratègiques del Pla de ciència es vegin reforçades i també en

aquest sentit la nova llei de ciència ens ajudarà, evidentment,

a aconseguir aquest objectiu.

La portaveu del Partit Popular em deia que vivíem de

rendes, jo he dit que no parlaria de la situació del passat, però

les rendes que hem trobat és una situació molt negativa, per

exemple, en el tema d’inversions estatutàries, i aquí si vol la

concreció, però no era el meu objectiu, els diré com està per

exemple el tema de les inversions estatutàries, de quina és la

situació que ens hem trobat, amb tota una sèrie d’inversions

que no estan justificades, que acaben a final d’any, algunes,

d’altres tenim la sort que és a l’any que ve, però altres acaba a

final d’any la possibilitat de justificar-les, i que són doblers que

podem perdre. Aquestes són les rendes que hem trobat, entre

d’altres, parlam de molts milions d’euros.

Entre aquestes, concretament, l’import total és que, pendent

d’execució, és de... més de 66 milions d’euros, aquest és

l’import total; entre d’altres, per exemple, que n’hem parlat, el

Centre BIT d’Alaior, és un d’aquests que a final d’any acaba,

que hem d’haver justificat i el que vàrem trobar era que no hi

havia ni el concurs adjudicat ni res, tenim un edifici que hem de

comprar, que hem de vestir en un temps rècord i, a sobre,

demanam certificats a l’ajuntament i no ens contesta el que

pertoca, aquestes són les rendes de les quals vivim. O el tema

de justificació de fons europeus, pels quals també el Sr.

Castells s’ha interessat, miri, el programa FEDER 2007-2013,

programat: 78 milions d’euros; abonats: 59; a retornar 19

milions d’euros, més o manco el 25%. Ara fem feina per a

efectivament aconseguir millorar aquesta situació, justificar el

màxim possible i perdre el mínim possible de doblers. 

També, tant la Sra. Joana Aina Campomar com el Sr.

Vicenç Marí m’han demanat pel tema dels fons FEDER, dir-

los, mirin, la negociació va estar paralitzada i no es va aprovar

el primer semestre de 2015, com estava previst. Hem

aconseguir desbloquejar la negociació i hem aconseguit

l’aprovació, com dic, ahir, ahir mateix, per tant, és una notícia

recent d’avui. Com? Efectivament hem hagut de fer un major

esforç cap a la innovació, cap a les TIC, les hem reforçades,

com la portaveu de MÉS per Mallorca comentava que era

necessari, hem millorat la motivació de cadascuna de les línies

i la justificació també de les inversions proposades. 

En definitiva, fins ara des de la Comissió Europea i des dels

ministeris ens manifestaven que es negociava d’esquenes a ells,

en dos mesos hem tengut, de fet, més reunions amb la Comissió

Europea per aquest tema que en tot el darrer any. I a més

d’això, ara tenim un objectiu que és reforçar el servei que

s’encarrega de la gestió dels fons europeus, el qual trobàrem

pràcticament desmantellat, no n’hi ha prou que des de la

Direcció General de Fons Europeus hi facem feina, és vera que

totes i cadascuna de les conselleries s’hi han d’implicar,

perquè, llavors, qui du a terme cadascun dels projectes és

cadascuna de les conselleries, no els duim nosaltres

directament, si hi ha projectes que depenen de Medi Ambient

són ells que els han de dur endavant, però sí que la feina

administrativa que hem de fer necessitava un reforç i ja hem

començat a fer-hi feina en aquest sentit. Ara, també li reconec

-com ha dit vostè- que efectivament els problemes de gestió

dels fons europeus és antic, no és exclusivament d’ara.

Em parlava de la viabilitat del Parc BIT d’Eivissa, bé,

referent al centre Eivissa treballam ja per identificar les

necessitats del segment econòmic innovador i adequar per tant

les infraestructures necessàries i poder fer front a aquesta també

infraestructura.

Agraesc al portaveu de MÉS per Menorca i de Podem en

relació amb el tema del nomenament de l’equip. Efectivament,

hem intentat des d’alguns casos de la militància política i

d’altres des de la independència política fer aquests
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nomenaments amples. Li puc assegurar, Sr. Damià Borràs, que

en el conjunt de la conselleria sí que l’equilibri entre homes i

dones hi és, efectivament avui no, però sí que li puc assegurar

que en el conjunt dels càrrecs de gerències, etc., del total de

Vicepresidència efectivament hi és.

Efectivament, un dels objectius va ser aconseguir una

conselleria de només R+D+I, com el portaveu de Podem

comentava, però també som conscients que no basta el que es

faci en recerca, desenvolupament i innovació des de la

Vicepresidència, per tant, s’hi ha d’implicar, i ja l’equip hi

treballa i es coordina amb Sanitat, amb Educació, amb

Agricultura, amb Medi Ambient, amb Treball, amb els sectors

privats, amb els clústers i, per descomptat, com em demanaven

també alguns portaveus, amb la Universitat de les Illes Balears.

Pràcticament la primera reunió que vàrem tenir en temes

d’innovació i recerca va ser precisament amb la Universitat de

les Illes Balears per establir ja les estratègies de feina, les línies

de feina, algunes de les quals són continuar feina que ja es feia,

efectivament, convenis que ja hi ha firmats i que s’han de

reforçar, i d’altres línies que podem obrir noves, hi ha molta

feina en aquest sentit. I lògicament hem d’aconseguir, per tant,

una coordinació total i absoluta amb la Universitat de les Illes

Balears que, per altra banda, també ens han manifestat la seva

satisfacció perquè les persones que hem nomenat també tenen

perfectament clara aquesta necessitat de feina conjunta.

Compartesc també amb alguns dels portaveus el fet de

reforçar el tema del sector privat. Se’m demanava

"calendarització" de l’increment del pressupost, diversos

portaveus ho han demanat, a més de Ciutadans: efectivament ja

vaig dir a la passada comissió que l’objectiu ideal seria arribar

a l’1% del producte interior brut, això efectivament significaria

triplicar el que en aquest moment hi destinam, que és el que

duia el nostre programa. Li puc dir que el 2016 es farà un

esforç, però efectivament també -i no ho negam- el pressupost

de 2016 és un pressupost que ve molt llastrat, molt dificultós i

per tant, no serà tot el que voldríem ja en aquest 2016, però

l’objectiu és de legislatura, evidentment en els pròxims anys,

amb implicació lògicament també del sector privat, amb

implicació dels fons europeus, en aquests moments hi ha un

important increment del que es destinarà a fons europeus, via

fons europeus a innovació i recerca amb aquest pla que -com

dic- es va aprovar ahir, i lògicament amb la negociació que ja

iniciam amb el Govern de l’Estat per als temes d’insularitat i

per als temes de finançament autonòmic, les perspectives per al

2017 o 2018 poden ser molt millors i per tant d’acompliment

d’aquest objectiu de créixer.

Bé, ja he parlat, com deia el portaveu del partit de

Podemos, dels temes de la precarietat laboral que patim i de

cercar aquest model socioeconòmic alternatiu i efectivament

aquesta acció integrada transversal de les distintes àrees

implicades i d’aconseguir efectivament aquest finançament.

Compartesc totalment amb el portaveu d’El Pi que un

concert econòmic, efectivament, seria l’ideal, en qualsevol dels

casos sí que hi ha una qüestió que hem de dir que és que

disposam dels recursos necessaris suficients per poder fer

polítiques econòmiques, polítiques de competitivitat, polítiques

d’innovació i recerca, tenim els recursos, els tenim, aquí es

generen els recursos suficients, el problema és que se’n van i no

tornen, aquest és el greu problema. Crec que tots en som ben

conscients i compartim i evidentment aquest ha de ser

l’objectiu prioritari, vèncer en aquest cas els problemes que ens

suposa que l’Estat no sigui conscient de la situació que tenim

en aquests moments.

Bé, efectivament, a la portaveu de MÉS per Mallorca, li he

comentat ja el tema del RIS3 i de la Universitat. De la

visibilitat de les dones en l’àmbit investigador, efectivament és

un tema que ens hem marcat també com a línia estratègica, ja

n’hem començat a parlar dins l’equip i, efectivament, ha de ser

un més d’aquests eixos que hem d’aconseguir.

Per cert, Sr. Melià, efectivament ningú no pretén

criminalitzar el nostre model econòmic, però el que no podem

fer és amagar les febleses del model econòmic, no tot és dolent

efectivament, però des del nostre punt de vista, si observam les

dades econòmiques de renda per càpita, de pobresa relativa, de

situació de famílies per arribar a finals de mes, i les comparam

amb la resta de l’Estat, hem anat perdent molts de punts en

totes i cadascuna d’aquestes situacions, una part és per mor

d’aquest model econòmic, l’altra part també, no ho negam, a

causa del finançament injust que patim i que no ens permet

arribar a uns serveis públics de salut, d’educació i de serveis

socials adequats.

Bé, he contestat ja el tema de la Universitat. Hem demanava

per la iniciativa de la universitat privada, la nostra experiència

en general és que les universitats privades no solen ser en el cas

general, l’aposta per la investigació no sol ser el seu fort -no sol

ser el seu fort-, nosaltres apostam per la universitat pública i,

sobretot, si hi ha un projecte d’universitat privada voldríem que

fos un projecte realment educatiu, no un projecte que pugui

estar lligat a interessos urbanístics com ha semblat que hi ha o

que volen alguns d’aquests projectes que en aquests moments

tenim per aquí enmig. Per tant, la nostra aposta és colAlaboració

plena amb la universitat pública que és la que tenim en aquests

moments i en tot cas, aquesta és -com dic- l’aposta que tenim.

Bé, efectivament totalment d’acord amb el Sr. Castells

quant que no podem continuar a la cua de la despesa en R+D+I,

ja he dit que hem de cercar aquests efectes multiplicadors, no

només basar-ho tot en increment del pressupost públic. Donam

suport, entre d’altres qüestions, als investigadors, també

diversos portaveus ho han demanat.

Respecte del tema del nivell educatiu baix, jo crec, Sr.

Pericay, que hi ha un gran esforç per part de molts de

professors i de moltes escoles per implementar efectivament el

tema de tecnologies, per implementar que els alumnes puguin

utilitzar aquestes eines, hi ha professors que per iniciativa

pròpia ho fan, els recursos que es destinen per part del Govern,

ja no diré la Conselleria d’Educació, són insuficients en aquest

aspecte, en això sí que li don la raó, però torn anar allà mateix,

no crec que sigui un problema del nostre model educatiu, crec

que és un problema del finançament que tenim a les Illes

Balears per destinar a educació, si tenguéssim un finançament

adequat, poguéssim tenir prou professors d’informàtica, prou

eines a l’abast dels alumnes en noves tecnologies, li puc

assegurar que la situació segur, segur, segur que seria molt

diferent.
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I ja per acabar, en relació amb el que em demanava el Sr.

Damià Borràs, ja ho he contestat pràcticament tot, en relació....

bé, l’IDI ha quedat encabit dins la Conselleria de Treball i

Indústria, sí que és vera que és un d’aquests elements en què

hem de treballar conjuntament, d’aquesta estratègia transversal

que he dit abans amb la Conselleria d’Agricultura per a la

indústria agroalimentària, amb la Conselleria de Cultura i

Transparència per a la indústria audiovisual, amb la Conselleria

de Treball, no només per a l’IDI, sinó per a totes les polítiques

transversals econòmiques, amb la Conselleria d’Educació i

Universitat per a la formació, per al tema de la universitat, i per

tant, l’IDI també ocuparà el seu paper important en aquest

sentit.

Quant a Microsoft efectivament ha estat una història que al

final no ha acabat com les expectatives inicials plantejaven, on

s’hi han abocat molts de recursos públics i la reversió en el

benestar de tots o la reversió ha estat mínima i, per tant, des del

moment en què només hi abocàvem i no rebíem, la veritat és

que el punt... a més, que ens ho hem trobat tancat ja, no és que

hagi estat... la decisió era: l’intentam reflotar ficant-hi recursos

o intentam que aquests recursos sí que vagin a iniciatives que

puguin revertir en el nou model econòmic, i aquesta ha estat

finalment la decisió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Ara començam els torns

de rèplica, comença el Grup Parlamentari Popular, per cinc

minuts.

EL SR. MARÍ I BOSÓ:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, Sr. Vicepresident,

vostè em parla de les inversions estatutàries, del FEDER, jo

veig que vostè retòricament diu que sí, que hem de fer feina per

millorar la gestió, en la pràctica sé o ja veig pel que vostè deixa

traslluir que faran el mateix de sempre. En tot cas, si té 66

milions pendents de justificació en inversions estatutàries, si té

19 milions en fons FEDER jo el vull encoratjar i donar-li

ànims. N’hem sortit de pitjors en aquesta comunitat, n’hem

sortit de molt pitjors en aquesta comunitat, inversions

estatutàries 157 milions enlaire, despesa corrent sense cap

conveni prorrogat, i amb fons europeus 42 milions d’euros

enlaire, suspesos per la Unió Europea, i 107 milions pendents

de justificació, el SOIB. Per tant, ànim, eh, i en la mesura que

necessiti que l’ajudem l’ajudarem perquè aquesta comunitat ha

sortit de situacions molt pitjors.

Fan vostès... se sorprenen per determinades coses que jo

també em sorprenc, apriorismes ideològics..., escolti, és evident

que l’economia de mercat requereix de rectificacions, això que

ho digui..., que els sorprengui que una persona del Partit

Popular ho digui, no sé, igual que jo tampoc no em crec que

quan vostè diu que hem de planificar, hem de mirar etc., no està

proposant l’economia planificada perquè evidentment hi

estaríem en contra, d’acord? Per tant, escolti, per això dic al Sr.

Borràs que no se sorprengui que tenguem tantes coses en comú,

ja els vàrem oferir pactar el govern d’aquesta comunitat abans

de les eleccions.

Sr. Vicepresident, vostè diu que, parla del finançament de

les Illes Balears, hi estam prou d’acord, el que passa és que

vostè és menys creïble en aquest tema perquè, és clar, vostè va

demanar per aquest pacte que li signassin el Sr. Iglesias i el Sr.

Sánchez la millora del finançament de la comunitat i... ja

m’informarà, crec que no li han signat i, en canvi, vostè és

vicepresident del Govern de les Illes Balears. Igual que aquest

pacte de governabilitat que... vostè es presenta a les eleccions

demanant que es tripliqui l’R+D+I, el Sr. Jarabo ens informa

que ells només volien que el duplicassin i al final al pacte de

governabilitat queda en “increment anual del pressupost”, que

ja ha dit vostè que el 2016 no serà. És a dir, podem donar la

culpa de tot això al Partit Socialista i al Sr. Borràs, perquè, si

un demanava el triple, l’altre el doble i al final només es queda

en increment anual, deu ser que la presidenta del Govern del

Partit Socialista ha tirat cap a la baixa les polítiques d’R+D+I

per a la propera legislatura.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula ara Podem Illes Balears.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, agrair al

vicepresident les seves explicacions. I simplement em queda un

dubte, n’hi ha uns quants, però un concretament per si es pot

respondre ara i és quant a la recaptació de l’ecotaxa i al seu

objectiu finalista que havíem comentat. Encara tenim dos

dubtes des del nostre grup, si realment tot aquest objectiu

finalista anirà a reinversió també a zones turístiques, etc., com

vostè va explicar l’altre dia, i aquesta part que sempre havia

insistit que aniria dedicada també a l’R+D+I, si ens podria

concretar d’alguna manera quina proporció de la recaptació

d’aquest impost aniria dedicada a l’R+D+I.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jarabo. Ara té la paraula el Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca, Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Crec que bàsicament ha contestat

totes els nostres input. Només creim que no s’ha fet massa

menció després, perquè jo tampoc no hi he pensat, però crec

que en els objectius de tema de l’administració electrònica,

donar-li l’enhorabona que sigui un dels objectius també a

complir, creim que també és una eina necessària no tan sols per

a les administracions, però també perquè... indirectament també

repercutirà dins tot el sistema productiu que es relaciona,

interacciona amb aquestes administracions i per tant,

encoratjar-lo que això sigui efectiu.

Una altra que no he recordat comentar, però bé, creim

que..., per exemple, la compra pública innovadora també pot

ser un instrument que les administracions públiques potenciïn

i fomentin -diguem- la innovació dins les petites i mitjanes
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empreses i en totes les empreses. Per tant, supòs que ho tenen

en compte perquè també hi ha fons europeus i fons estatals en

aquest sentit, però esperam que també tenguin en compte

aquesta acció.

Bé, finalment, donar l’enhorabona que al final el Govern

hagi integrat tots els fons europeus, TIC, innovació i recerca

dins una mateixa direcció genera, perquè, malauradament en la

legislatura passada, innovació i recerca i transferència eren dins

direccions generals separades, això va dur a moltes distorsions

-diguem- a l’hora d’executar polítiques, creiem que va ser un

error que el Partit Popular no corregís aquesta situació, que la

mantingués d’aquesta forma. Per tant, contents que el nou

govern hagi après aquesta lliçó i ho faci d’una altra manera i

bé, encoratjar precisament tot l’equip a fer feina amb

coordinació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Ara té la paraula el Grup

Parlamentari El Pi, no hi és... idò el Grup Parlamentari MÉS

per Menorca, Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies. Bé, els temes que havia apuntat i que (...)

concret que ha fet, un era sobre el tema del Parc BIT d’Alaior.

Clar, tenim molts pocs dies, els terminis són molt peremptoris;

aleshores vostè creu que aquest certificat -la primera pregunta-

que ha de fer l’Ajuntament d’Alaior el podrà fer en el sentit que

els usos que preveu el PGOU són compatibles o no? Ho dic

perquè, si no, tenim un pla alternatiu? I la segona pregunta, és

a dir, fent el compte enrere, en quina data hem de tenir aquest

certificat perquè no es perdi la inversió?, i aquí també llanço als

companys de Partit Popular, doncs que ja que l’alcaldessa

d’Alaior està en el seu grup parlamentari, doncs, home,

treballem tots en la direcció que toca i... Evidentment jo ho faré

respecte del Grup de Junts per Alaior, que està a l’oposició a

l’Ajuntament d’Alaior, els demanaré que demanin sobre açò,

però crec que hem d’estar molt amatents perquè si no al final

per desídia d’uns o d’altres podem perdre aquesta inversió.

El segon tema és sobre, com deia, les xarxes de la comunitat

autònoma. Fa pocs dies es va aprovar una proposició no de llei

que vam presentar nosaltres perquè es poguessin fer les

comissions (...) per videoconferència; per tant el que

demanàvem és que hi hagués una xarxa consistent entre

Parlament, els consells insulars... Invito, llenço la proposta que

un dels projectes que seria, diguem, emblemàtic seria

colAlaborar amb el Parlament perquè aquesta, diguem, connexió

telemàtica es pugui fer, i que a més a més també s’oferís a les

entitats; les entitats d’àmbit balear tenen moltes dificultats per

trobar-se i treballar plegades pels problemes de transport;

aleshores facilitar-los que puguin fer les seves reunions per

videoconferència aprofitant aquest servei que des de la

Direcció General de les Noves Tecnologies es pugui posar al

seu servei.

La tercera qüestió sobre l’execució del Pla operatiu FEDER

2007-2014, jo li agraeixo molt (...), però, clar, en l’execució

d’un pla a partir d’aquestes característiques es poden donar

dues incidències: una és que no s’hagi dut a terme la inversió,

amb la qual cosa perdem uns doblers, no s’ha fet la inversió

que havíem rebut; però després n’hi ha una altra de més greu,

que és que s’hagi fet la inversió, la comunitat autònoma hagi

posat el cent per cent de la despesa i després el 50% que venia

del FEDER s’hagi de reservar perquè no s’ajusta (...).

Aleshores jo realment ho trobo molt preocupant, ja ho havia

vist per la premsa, però a rel d’açò faré una pregunta

parlamentària per saber en el període de programació anterior

exactament els doblers que s’han perdut per desídia en la gestió

d’aquests fons. Jo no estic d’acord, com han dit diversos grups,

que la gestió dels fons europeus sigui complexa; és treballosa,

és treballosa i s’ha de picar molta pedra, però jo crec que no hi

ha res que un tècnic superior de l’administració general, vull dir

un tècnic superior de l’administració, no pugui fer respecte de

la justificació d’aquestes subvencions, el que passa és que són

treballoses.

I un cop fetes aquestes preguntes i aquests temes concrets

que em preocupaven, només uns aclariments respecte de les

estructures flexibles. Abans, quan parlava de..., que deia que

era un oxímoron funció pública i innovació, el que vull dir és

que hi ha estructures..., per exemple el Parc BIT n’és un

exemple, a través de fundacions, és a dir, hi ha formes de

canalitzar algun tipus d’acció política que l’estructura clàssica

de l’administració pública no l’afavoreix gaire. Explicaré aquí

una anècdota, d’un centre de recerca que conec, molt

competitiu, de Barcelona, que és el Centre de Regulació

Genòmica, un dels centres més competitius d’Espanya i

d’Europa, que un dia parlava amb el seu director i em deia:

“No, és que jo estic aquí tres anys treballant i al cap de tres

anys m’avalua -i aquí (...) una altra idea- m’avalua un comitè

internacional i si els resultats no són bons me n’he d’anar a un

altre centre, perquè el meu contracte queda aquí aturat”.

Evidentment no pretenc que la funció pública funcioni així, en

absolut, però en alguns àmbits de molta competitivitat

internacional hem de trobar fórmules de poder competir en

aquest nivell. 

I el mateix amb la captació de talent. És a dir, si les nostres

empreses innoven perquè les ajudem a innovar es produirà un

retorn de moltes persones. Jo crec que Balears deu ser la

comunitat autònoma..., sabem l’estructura de llocs de treball

que tenim, però deu ser la comunitat autònoma que més talent

genera i menys l’aprofita, i aquest és un problema. Si les

nostres empreses innoven aquest talent tornarà. Però a banda,

també, jo al que em referia era a projectes concrets que poden

ser en forma de convocatòria oberta, perquè innovadors i

investigadors de tot el món puguin venir aquí a dur endavant el

seu projecte, evidentment a través d’una selecció a través de

comitès internacionals, comitès independents dels millors

projectes, perquè en recerca el que és tractor és la capacitat i el

lideratge dels investigadors.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Té la paraula pel Grup

Parlamentari Mixt el Sr. Pericay.
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EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies. Abans, quan ha parlat del model..., o jo

parlava del model educatiu, vaja, no em referia tant a la falta

indiscutible d’infraestructures telemàtiques, per dir-ho de

manera genèrica, a l’ensenyament, i per tant a una falta també,

diguem-ho així, d’inversió, sinó més a un problema de model

que no ha cercat fins ara l’excelAlència ni la qualitat, i això no

ho dic jo, això ho diu el mateix document elaborat en aquesta

comunitat per diferents sectors de l’anomenada comunitat

educativa, en què demanen que aquest model es converteixi, el

que tenim fins ara, en un model orientat cap a la qualitat. Vull

dir que la idea, i per aquí anava, eh?, la idea de connexió és

també una idea que té a veure amb una determinada mentalitat,

la idea de connexió, diguem, d’una societat del coneixement,

una determinada mentalitat que lògicament inclou la superació,

l’esforç, abans el diputat Castells parlava de l’excelAlència... 

Tot això ha de venir des de baix, també, és a dir, ha de ser

una cosa... Hi havia no fa gaire un document de la universitat

mateixa de les Illes Balears en què justament reconeixia que el

nivell dels llicenciats de magisteri, actualment graduats, era un

nivell baixíssim, i si això després ho bolcam, evidentment, en

la societat i en la feina que fan els mestres com és natural té

després els seus fruits. Basta fer un contrapunt, per exemple,

amb el cas de Finlàndia, on la nota de tall per fer magisteri allà

és la més alta; això és una diferència de mentalitat enorme

respecte de nosaltres. 

Bé, només volia dir això en aquest sentit, precisament

sobretot el que li havia volgut dir abans. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Ara té la paraula pel Grup

Parlamentari Socialista el Sr. Borràs. 

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Simplement dues o tres coses que m’he

deixat abans per manca de temps i per desorganització.

No em sorprèn que sorprengui al Sr. Marí Bosó que jo em

sorprengui, però vostè i jo, Sr. Barceló, som els dos únic

diputats que hi érem, fa uns mesos, en aquesta casa, i la

capacitat de sorprendre’ns crec que és infinita, perquè si no, no

ens podríem sorprendre ja de res, ja no podríem alçar una cella

de res. Jo crec que agraeix molt l’oferiment de pacte del Sr.

Marí Bosó, vull dir que vostè n’ha parlat, de la necessitat de

consens en projectes estratègics; a veure d’una vegada per totes

si en som capaços, i si el Grup Popular se suma a aquesta

voluntat de consens estratègic es important, crec que el gran

pacte cap on anam com a societat, com a país, és el que és

important.

S’ha parlat a la fi dels joves, no n’havíem parlat, fins ara,

dels joves, i massa vegades confonem combatre la situació

d’atur i especialment l’atur juvenil amb la creació de llocs de

feina, que són dues coses absolutament distintes, i massa

vegades contradictòries. Si agafam l’experiència del País Basc,

que pràcticament no ha generat llocs de feina nous en els

darrers anys, i l’experiència de les Illes Balears, o Catalunya,

que han generat multitud de llocs de feina i en canvi no han

estat capaces de combatre l’atur, veurem com és necessari

canviar de model productiu en aquesta societat nostra, perquè

si seguim amb economies que necessiten..., extensives, molta

mà d’obra per aconseguir produir, com són les economies

vinculades al turisme, veurem que incrementarem població,

incrementarem necessitat de més visitants per poder mantenir

activa econòmicament la nostra societat, però no combatrem

l’atur ni combatrem l’èxode dels joves d’aquest país, perquè

evidentment l’oferta laboral que rebran no està d’acord amb les

seves aspiracions de vida ni està d’acord amb les seves

capacitats ni està d’acord amb les necessitats que com a país

hem de defensar, i per tant estarem, diguéssim, no donant voltes

a un problema sinó empitjorant un problema greu que ja tenim,

i en aquest sentit la funció de la innovació és imprescindible.

Com és imprescindible millorar el transport de dades, però

no només el transport de dades intern de la nostra comunitat o

de cada illa, sinó millorar sobretot la capacitat, diguéssim, de

transport de dades en relació amb el món, amb l’exterior,

perquè si no milloram la connectivitat digital no serem capaços

de captar empreses que necessiten d’una gran potència de

connectivitat digital, i si no som capaços tampoc de millorar la

connectivitat aèria tampoc no serem capaços de captar aquestes

empreses perquè també necessiten connectivitat aèria important

per poder radicar-se empreses dedicades a la investigació, al

coneixement, a les nostres illes. I si no som capaços de

millorar, de millorar la nostra qualitat ambiental, tampoc no

serem capaços de convèncer aquestes empreses. I si no som

capaços de millorar la nostra oferta educativa tampoc no serem

capaços. Per tant hem de ser innovadors en molts d’àmbits i no

només en la pura de noves tecnologies per poder, al meu parer,

entendre..., per poder millorar aquest problema d’atur tan greu

que tenim. Per tant és un esforç transversal, aquesta maleïda

paraula que massa vegades empram per no dir res, per poder

millorar el problema d’atur tan greu i tenir un altre horitzó

social a la nostra comunitat.

Som on som. Jo mentre vostè parlava he fet una

experiència, que ha estat entrar a IB Experience, i no els

recoman l’experiència. Tenim un mostrador turístic que fa anys

que roda i que podria ser una bona idea però que s’ha quedat en

un mostrador que ensenya molt poques coses, si més no

ensenya com no s’han de fer les coses. Entenc que la innovació

no és açò, la innovació és una cosa molt més complexa però

imprescindible per a la nostra societat, és apostar, apostar

realment pel coneixement i no per la poca productivitat, per

l’economia extensiva depredadora de recursos i d’energies dels

ciutadans i les ciutadanes d’aquest país i depredadora sobretot

del medi ambient i del paisatge, i de la nostra pròpia identitat,

també, perquè al final la nostra pròpia identitat també és

imprescindible si volem afrontar un futur millor com a societat.

Gràcies per la seva paciència, president, i gràcies per les

seves explicacions, vicepresident del Govern, i li desitj molts

d’èxits, perquè és clau, és clau la innovació en el futur de la

nostra societat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Ara té torn de contrarèplica el

Sr. Vicepresident.
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E L SR . V IC E P R E S ID E N T  I  C O N SE LLE R

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Molt breument. En primer lloc vull compartir la reflexió

que feia el Sr. Borràs; efectivament a les Illes Balears hem estat

capaços de crear molts de llocs de feina sempre, històricament,

probablement en l’època de crisi en vàrem perdre molts, també,

però si miram no la crisi dels anys 2008, 2009, 2010, 2011,

2012, sinó que miram el còmput dels darrers 20, 25 anys, són

molts de llocs de feina, que hem creat, però insuficients per

atendre la demanda que a la vegada de mà d’obra externa que

implicaven, mai no hi arribàvem, mai no hi arribàvem, i llavors

també hauríem de valorar i avaluar quina qualitat tenien aquests

llocs de feina. Aquest és el gran repte, efectivament. 

Sr. Marí, jo no faig apriorismes, ho han dit aquí, en aquesta

seu parlamentària, ho hem escoltat el Sr. Damià Borràs i jo

mateix, ho han escrit, ho han verbalitzat, ho han expressat, la

dreta ho ha dit moltes vegades. Jo no he dit que no hi hagués

increment anual del pressupost el 2016, he dit que serà menys

del que ens agradaria tenir, evidentment, però a pesar de totes

les dificultats efectivament hi haurà més recursos humans i

evidentment pressupostaris, i també lògicament amb

l’expectativa que no només amb pressuposts propis sinó a

través d’altres accions combinades, i fons europeus i fons

estatals i d’altres bandes, també puguem millorar aquesta

qüestió. 

Em demana el portaveu de Podem si la recaptació d’impost

turístic tenim la intenció que vagi a R+D+I. Sí, ens agradaria

molt consensuar amb tots vostès, efectivament, que una part

pogués anar a innovació, i el que no li puc dir és en quin

percentatge, perquè això crec que ho haurem de decidir un poc

entre tots, però sí que ens agradaria. 

Efectivament recollim, com deia la portaveu de MÉS per

Mallorca, el tema de la compra política innovadora. És un dels

objectius, efectivament, que hem marcat, crec que ho vaig

comentar a la passada comissió de la setmana passada, que hi

ha una sèrie de qüestions com les clàusules socials, com les

clàusules mediambientals, i una de les qüestions que voldríem

posar també en tots els concursos que es facin per part de

l’administració és aquesta compra política innovadora, que ja

hi estam treballant.

Em demana el portaveu de MÉS per Menorca el tema del

Parc BIT d’Alaior, què passa -em demana- si efectivament

l’única oferta que tenim en aquests moments no compleix els

requisits que s’han de menester per posar-lo allà? Anam venuts,

idò, anam venuts. Sí que treballam en un pla B, i és la

negociació amb l’Estat per la pròrroga de les inversions

estatutàries, globals i d’aquesta en concret; hem fet una

negociació global i hem anat a Madrid a posta només per

aquesta. Té la nostra petició verbal, té la nostra petició l’Estat

escrita, i encara estam esperant, encara estam esperant. Crec

recordar que el Sr. Rajoy, quan es va entrevistar amb la

presidenta, li va dir que efectivament estaven disposats a

estudiar-ho. L’endemà anam a Madrid i la resposta és “no, això

no és el Sr. Rajoy que ho decideix, són els Serveis Jurídics de

l’Estat, l’Advocacia de l’Estat”; varen venir a dir, traduït vaig

entendre “el Sr. Rajoy no en té ni idea”. Bé, jo estic convençut

que aquí hi ha una decisió política; ens poden dir el que vulguin

de l’Advocacia de l’Estat; si políticament es decidís que hi

hagués una pròrroga d’aquesta inversió en concret, de totes en

general però d’aquesta en concret, d’un any, efectivament

podríem respirar molt més. Ara anam contra rellotge, esperam

que compleixi aquest edifici, efectivament, els requisits

urbanístics que són necessaris per poder encabir el centre BIT

d’Alaior; si fos així a corre-cuita el comprarem i a corre-cuita

el vestirem i el moblarem per poder justificar a dia 31 de

desembre de 2015, que és el termini que ens ha donat l’Estat,

el que hem de justificar. Si alguna d’aquestes qüestions ens

fallàs..., tenim un problema, efectivament, com és obvi.

Totalment d’acord amb el tema de les connexions

telemàtiques i de les videoconferències. Ahir mateix dues

reunions que vàrem fer des de la conselleria es varen fer per

aquesta via amb representants de Menorca i Eivissa, dues

reunions, una el matí i l’altra l’horabaixa, de dos consorcis

diferents. Per tant nosaltres ja ho començam a aplicar i crec que

és una bona manera d’estalviar efectivament desplaçaments.

També contestarem tot el que tema que ens demana del Pla

operatiu FEDER en el seu moment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Acaba el debat i per tant

agraïm la seva presència i la de tots els seus acompanyants.

I aixequem la sessió.
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