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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començarem la sessió
d’avui i, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President, Miquel Jerez substitueix Santiago
Tadeo.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Salvador Aguilera substitueix Carlos Saura.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Margaret Mercadal substitueix Miquel Vidal.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Sílvia Limones substitueix Bel Oliver.

EL SR. PRESIDENT:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 10395/17, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,
relativa a la defensa del món rural, i, en segon lloc, la
Proposició no de llei RGE núm. 15341/17, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,
relativa a l’impuls de clústers de moda i alimentació i la seva
ubicació a Inca.

1) Proposició no de llei RGE núm. 10395/17, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a la defensa del món rural.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
10395/17. Per defensar-la té la paraula el Sr. Melià per un
temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Breument, perquè ja fa moltes
hores que som aquí i perquè alguns portaveus m’han reclamat
aquesta brevetat. Només diré que aquesta iniciativa la vàrem
presentar al mes de setembre i per tant, li han passat per damunt
prou de mesos ja.

De totes maneres la nostra iniciativa anava adreçada a la
defensa del món rural, enteníem quan es va presentar aquesta
iniciativa que hi havia diverses entitats representatives del món
rural, pagesos, caçadors, cavallistes, ramaders, senderistes, que
havien convocat una manifestació i que mostraven a través
d’aquesta manifestació un malestar amb les polítiques
públiques que els afectaven...

(Se sent una veu de fons que diu: “... t’estàs equivocant de
proposició (...)”)

No... M’ha dit aquesta, 10395...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, la 10395, la defensa del món rural.

(Se sent una veu de fons que diu: “perdó, perdó, perdó”)

EL SR. PRESIDENT:

Pot continuar, pot continuar.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Bé..., pensava que no estava equivocat, però el president
amb la seva...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Vaig bé, president?

EL SR. PRESIDENT:

Perfectament, pot continuar.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies. Bé, idò la vàrem presentar per donar suport
a aquests col·lectius i reclamar de les institucions públiques que
les regulacions legals i totes les normatives i totes les
actuacions no criminalitzin aquestes activitats ni vulguin
prohibir la seva pràctica.

Per tant, demanam que s’escoltin aquests col·lectius i que
es tengui en compte la seva forma de vida i la seva forma
d’entendre el model de relació dels éssers humans amb el
canvi..., amb el medi natural. 

Això també té a veure amb la declaració de noves ZEPA
que entenem que s’han de fer en tot cas escoltant aquests
col·lectius i tenint-los ben presents.

I per això la proposició no de llei dóna suport a aquests
col·lectius; proposa o reclama que es retiri la declaració de
ZEPA del Pla de Mallorca, atès que entenem que no s’ha seguit
el procediment adequat per fer aquesta tramitació. S’insta que
totes les normatives s’adoptin tenint en compte que aquestes
activitats són imprescindibles per al manteniment i
sostenibilitat del paisatge i de la biodiversitat. I s’insta el
Govern de les Illes Balears que reconegui aquestes activitats
que desenvolupa la gent del camp, que són necessàries i
legítimes. I finalment, que les decisions que s’adoptin es facin
arribant a acords amb aquests col·lectius protagonistes del medi
ambient i de l’acció a les zones rústiques.

Aquesta és la nostra iniciativa que sotmetem a votació.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara... s’han presentat dues esmenes RGE
núm. 1933/18 i 1934/18 per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca. Per la seva defensa té la paraula el Sr. Reus, per
un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. També intentaré ser breu. Respecte del
primer punt, la nostra esmena simplement és una correcció
perquè entenem que aquest text es devia haver reutilitzat
d’alguna altra banda i fa referència a..., la seva part final “del
seu sector econòmic i de la seva forma de vida i costums que
són les d’aquest municipi”, i nosaltres entendríem que s’hauria
de llevar “que són les d’aquest municipi”, simplement la nostra
esmena és aquesta correcció. Respecte... i votaríem a favor del
punt en tot cas.

Amb el punt 2 no estam d’acord, creiem que per a la
delimitació de ZEPA s’han seguit les passes adequades, es va
fer una primera passa amb un anunci que, en tot cas, no era
preceptiu i, en tot cas, totes les passes preceptives s’han fet i
també... el que pretén és preservar unes determinades
condicions pugui anar en contra de les activitats que
precisament han donat lloc aquelles circumstàncies, no? Una
mesura de preservació de cap manera no es pot entendre que va
en contra de les activitats que s’han dut a terme i que es duen
a terme.

Respecte del punt 3 i del punt 4, hi estaríem d’acord.

I al punt 5, la nostra esmena simplement és una petita
matisació, un poc per donar la idea que... són molts els sectors
moltes vegades implicats i arribar a un cent per cent d’acord no
sempre és possible, però sí evidentment sempre creiem que
s’han de fer les coses amb la màxima voluntat d’arribar a
consensos i acords els més amplis possibles, però evidentment
l’acord absolut no sempre és possible.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. S’ha presentat l’esmena RGE núm. 1940/18
per part del Grup Parlamentari Socialista. Per la seva defensa
té la paraula la Sra. Limones, per un temps de deu minuts.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Moltes gràcies, president. Sí, bueno, nosotros pensamos que
poner en valor el nombramiento o la declaración de nuevas
zonas ZEPA es positivo y las condiciones que están en el lugar
donde se declaran pues son las que precisamente hay que
proteger y crear nuevos espacios protegidos pues nos parece
positivo.

Pero respecto al punto 2, pensamos que mejorar la
comunicación sí que es posible, pero no estaríamos de acuerdo
con lo que se plantea exactamente y por esto hemos presentado
la enmienda de sustitución al punto 2, para la creación por parte
de la Conselleria de Medio Ambiente de una comisión de

seguimiento de las nuevas ZEPA declaradas para que se siga
informando a los afectados de cómo se encuentra la tramitación
de estas declaraciones y de sus planes en cada momento, y
también para pactar los planes de gestión de las nuevas ZEPA
con los ayuntamientos y los propietarios que queden dentro de
estas zonas de nueva declaración para protección especial de
las aves.

En cuanto a los puntos 1 y 2, estaríamos de acuerdo con las
enmiendas que ha planteado MÉS per Menorca, y los puntos
que quedan sin esmenar, pues también estaríamos a favor de lo
que propone El Pi en su propuesta no de ley.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, passem al torn de fixació de posicions. Pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Mercadal, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, president. Bé, des del Grup Parlamentari
Popular volem donar total suport a aquesta iniciativa que
presenta el Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES.

Creiem que aquest fet de donar suport als col·lectius
afectats es podria extrapolar a qualsevol sector quant a la
implicació per part del Govern. Em sembla curiós per part dels
grups que han presentat esmenes a aquesta proposició no de
llei, o és que no s’assabenten o és que no es reuneixen amb els
sectors afectats perquè en aquest cas, en el cas de caçadors,
agricultors i ramaders si els ho haguessin demanat realment
haguessin sabut que el Govern ha fet aquesta proposta de
ZEPA de cara a l’esquena, a la seva esquena, que molts
d’aquests necessiten, és el seu pa de cada dia i que pot afectar
la seva futura economia. Crec que és un poc agosarat presentar
iniciatives sense saber realment el que pensen.

Quant al que... bé, després per suposat estam a favor de,
com he comentat, la iniciativa d’El Pi i la votarem a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears
té la paraula el Sr. Jarabo, per un temps de deu minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Per la nostra part entenem
la proposta d’El Pi, crec que és evident que s’ha de tenir cura
al màxim el món rural, crec que ha estat molt menyspreat
històricament i això va provocant que vagi a menys, però això
no implica, evidentment, que s’hagi d’avançar també en una
major protecció del nostre medi ambient. I aquí evidentment
s’han de conciliar les persones que han tengut cura del nostre
paisatge, que han tengut cura del nostre territori, perquè ho han
fet, i crec que això s’ha de reconèixer sense dubte, però, per
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una altra banda, evidentment, una ampliació de zones de
protecció en aquest cas per a aus, idò evidentment crec que
també s’ha de consensuar també amb els sectors que puguin
estar afectats, se’ls ha d’informar, però evidentment no sempre
es poden assolir acords.

Entenc que és complicat i que evidentment cada nova
ampliació de protecció del nostre territori provoca tensions;
crec que és lògic, i el que s’ha de fer evidentment és escoltar
aquests col·lectius, i entenem que el Govern ho està fent.

Per concretar, quant als punts de la proposició no de llei,
acceptaríem o votaríem a favor dels punts que han estat
esmenats tant per MÉS per Mallorca com pel Partit Socialista,
són els punts 1, 2 i 5; i no tenim problema, evidentment, a
acceptar els punts 3 i 4, perquè evidentment crec que van en
aquesta de línia que dèiem de protecció del territori, conciliant,
evidentment, la protecció també del món rural, que entenem
que hauria de ser una política d’estat i que des de la nostra
comunitat evidentment també hi hem de contribuir.

Entenem que en el punt 1 hi ha una errada, que creim que
està ben corregida des de l’esmena de MÉS per Mallorca; ens
agradaria que ens confirmés si és una errada o no, la redacció
inicial.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Castells, per un temps de deu
minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. La nostra postura respecte d’aquesta
proposició no de llei és que trobam que fa com una defensa així
molt genèrica del món rural, com si tot el que es fes en el món
rural fos bo, fos positiu i fos respectuós, i això no passa ni en
el món rural ni en cap altre sector, perquè és veritat que hi ha
pagesos i hi ha gent que treballa, o es mou, o fa activitats en el
món rural que fan una contribució positiva al manteniment del
paisatge, al manteniment del medi ambient, però també és
veritat que en aquest món rural hi ha gent que té unes
pràctiques que no són gens respectuoses ni amb el medi
ambient, ni amb la biodiversitat, ni amb la identitat
paisatgística de l’espai rural. Per tant nosaltres som una mica
refractaris a un suport genèric d’aquestes característiques igual
que ho seríem amb qualsevol altre sector, (...) la Sra. Mercadal,
que considera que en tots els sectors això és així, però no,
nosaltres considerem que precisament a tots els sectors passa el
contrari i que, per tant, això, doncs, home, a nivell populista
està molt bé però crec que tothom estarà d’acord que aquest
aval tan indefinit, doncs bé, està molt bé com a propaganda
però no és gaire meticulós.

Tot i així el primer punt l’entenem com una declaració
simbòlica de suport al món rural; nosaltres no tenim cap
inconvenient a donar-hi suport perquè se sobreentén que aquí
estem parlant de les pràctiques positives i que impacten
positivament.

Passant als altres punts més concrets, respecte del segon
punt estem d’acord amb l’esmena presentada. Entenem la
problemàtica creada, però entenem que s’han de posar, s’han de
compaginar els diversos valors (...), per tant el que creiem que
cal afavorir és el diàleg i per tant estaríem a favor si s’acceptés
l’esmena del Partit Socialista i, si no, hi votaríem en contra.

Quant al tercer punt, hi votarem a favor. Quant al quart
punt, pels motius que he explicat al principi ens abstindrem,
perquè creiem doncs que aquí va més enllà d’aquesta
declaració simbòlica, ja diu que les activitats són legítimes i,
bé, algunes sí i altres no, i parlen de la pervivència del paisatge
i la conservació dels costums i les tradicions; doncs bé, hi ha
costums i tradicions que s’han de preservar i n’hi ha d’altres
que s’han de canviar, com en totes les activitats humanes, i per
tant ens abstindrem.

I pel que fa al cinquè punt, si s’accepta l’esmena hi
votaríem a favor. S’entén, òbviament, que demano la votació
separada.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula, pel Grup Parlamentari Mixt, el Sr.
Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, bon dia.
Molt breument, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposició
no de llei. Creim que tota política, en general, i en aquest cas
una política mediambiental i agrària, no es pot fer d’esquena
del sector, i això és el que realment ha passat amb aquest
govern, un govern que per cert presumeix sempre de cercar el
màxim consens en totes les seves iniciatives. És evident per a
nosaltres que les declaracions i ampliacions de les ZEPA són
o hauríem de ser, com a mínim, resultants d’un ampli consens,
cosa que no ha passat en aquest cas.

I també és ver que tampoc no ens fem grans il·lusions;
sense anar més lluny el Sr. David Abril, portaveu del grup
parlamentari, del partit que en aquest moment té la
responsabilitat de totes aquestes polítiques i de la mateixa
conselleria, va qualificar fa pocs dies en aquesta plataforma en
defensa del món rural de club del rifle. Per tant si ell considera
que realment això és el club del rifle difícilment arribarem a
consensos.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Procedeix ara la suspensió de la sessió per
un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana si algun
grup vol la suspensió, que entenc que no.

Un cop recomençada la sessió pertoca la intervenció del
grup proposant per fixar la posició i assenyalar si accepta les
esmenes per un temps de cinc minuts. Té la paraula el Sr.
Melià.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Acceptarem l’esmena de MÉS
en relació amb el punt 1; efectivament és una errada i ells la
corregeixen, i per tant l’acceptam sense més.

En relació amb la segona esmena de MÉS, relativa al punt
cinquè, que és sobre els acords, és clar, no acceptarem la seva
esmena, perquè ells només parlen de voluntat, nosaltres parlam
d’arribar a acords, no a acords amb tothom, però sí a acords
amb determinats col·lectius. El problema és que no s’arriba a
acords amb ningú i, escudar-se davant una teòrica voluntat
nosaltres, la veritat, com deia el Sr. Pericay, al final la realitat
ens ha demostrat que aquesta voluntat és virtual i no es
practica, i només s’escuden en el fet que han tengut una
voluntat i s’han reunit, però, és clar, reunir-se no vol dir tenir
voluntat, vol dir complir l’expedient, i aquesta és la sensació
que tenim massa sovint en moltes de les negociacions que es
practiquen per part del govern actual.

En relació amb l’esmena del PSOE, tampoc no la podem
acceptar. Nosaltres discrepam de com s’ha duit el tema de la
declaració de les ZEPA; els partits que donen suport al Govern
troben que s’ha fet bé, nosaltres trobam que s’ha fet
incorrectament, i de fet veim que tots els col·lectius afectats per
aquesta declaració de les ZEPA estan descontents; per tant
alguna cosa no quadra a l’argumentació governamental.

Certament en el món rural s’ha de conciliar la protecció del
medi ambient i les activitats humanes que s’hi desenvolupen, i
accept la crítica que em fa el Sr. Castells, i té raó en part, però
també és vera que vivim a un món cada vegada més urbà i amb
una mentalitat més urbana, i aquesta mentalitat més urbana té
dificultats de comprensió de com es gestiona el medi ambient
i de com interactuen les persones en aquest medi ambient, i a
mi em sembla que això també és una part de la veritat, i per tant
evidentment des del punt de vista positiu i des del punt de vista
que lògicament no tothom ho fa tot bé enlloc, i tampoc en el
món rural, en això li he de donar tota la raó, entenc que la
nostra proposta va més en aquest sentit d’intentar entendre un
col·lectiu que cada vegada està més enfora de la mentalitat
majoritària de la societat en què vivim.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passem a la votació. Votació separada,
havien demanat. Votem el punt 1 de la proposició no de llei,
amb l’esmena 1933/18, que ha acceptada pel grup proposant.

Vots a favor? (...).

Unanimitat.

Del punt 2, vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 8 vots en contra.

Punt 3. Vots a favor?

Unanimitat.

Punt 4. Vots a favor? 10 vots a favor.

Vots en contra?

Abstencions? 1 abstenció.

Punt 5. Vots a favor? 10 vots a favor.

Vots en contra? Cap vot en contra.

Abstencions? 1 abstenció.

Ha votat en contra? No, no. En contra? Sí, d’acord.

Repetim els resultats de la votació.

El punt 1 s’aprova per unanimitat.

El punt 2 es rebutja per 4 vots a favor i 7 en contra.

El punt 3 s’aprova per unanimitat.

El punt 4 s’aprova per 10 vots a favor i 1 en contra.

I el punt 5...

(Se sent una veu de fons que diu: “i una abstenció.”)

... i una abstenció, perdó.

I el punt 5 s’aprova per 10 vots a favor i 1 en contra. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 15341/17, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a impuls dels clústers de moda i
alimentació i la seva ubicació a Inca. 

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 15341/17, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES.

Per defensar-la té la paraula el Sr. Melià, per un temps de
deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. També breument, aquesta
iniciativa intenta concretar un poc l’impuls de les polítiques de
clústers i fa referència als clústers per a la moda i per a
l’alimentació i que aquests clústers s’ubiquin a la ciutat d’Inca. 

El nostre grup parlamentari ja va presentar una esmena que,
a més, es va acceptar i es va incorporar a la Llei d’indústria,
perquè un dels objectius de la política industrial del Govern fos
l’impuls de la política del clúster. Això és una política que es
fa a nivell mundial i tots els països la intenten fer i nosaltres
entenem que el Govern de les Illes Balears ha d’impulsar
aquest procés de clusterització dels sectors industrials de la
moda i de l’alimentació. Entenem que aquests dos clústers el
fonament, el bessó es pot ubicar a la ciutat d’Inca, i
concretament en el ParcBit de la localitat perquè tenim unes
infraestructures infrautilitzades i, per tant, entenem que a través
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d’aquest procés de crear la seu d’aquests clústers a aquest
ParcBit podem aprofitar molt millor aquests recursos públics
que al final tenim a l’abast i que realment no estam aprofitant.

A més, resulta que el municipi d’Inca té una situació
geogràfica que el fa molt ideal per acollir aquests clústers. 

En aquest sentit, per tant, la nostra iniciativa el que fa és
instar el Govern de les Illes Balears a impulsar el procés de
clusterització dels sectors industrials del sistema productiu
balear i concretament de la moda i de l’alimentació i que,
després que es realitzin els treballs necessaris de manteniment,
de reforma del ParcBit d’Inca, i una vegada feta les reparacions
s’instal·li la seu dels clústers industrials de la moda i de
l’alimentació a la ciutat d’Inca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. S’ha presenta l’esmena RGE núm. 1959/18,
per part dels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca
i Podem Illes Balears. Per a la defensa d’aquesta esmena té la
paraula per part del Grup Parlamentari Socialista, la Sra.
Baquero, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, president. Bon dia a tothom. Nosaltres
quant al punt número 1 li votarem a favor, Sr. Melià, perquè
estam d’acord amb el seu plantejament sobre els clústers
perquè vostè mateix sap molt bé que el Govern ha engegat un
programa de creació i impuls dels clústers industrials. L’any
passat es va presentar a totes les Illes el mapping, l’informe
sobre el mapping de clústers de les Illes Balears, i tot això, com
ha dit vostè, es fa dins el marc de la Llei d’indústria, aprovada
per aquest parlament el juny de l’any passat. 

El Govern per a l’elaboració d’aquesta llei va fer la
diagnosi de com es trobava el sector industrial a les Illes
Balears, es varen trobar punts favorables i punts desfavorables.
Els desfavorables, un dels més importants va ser la gran falta
d’inversió que es feia en R+D+I, la pèrdua de productivitat, la
deslocalització de produccions, la manca laboral especialitzada,
aquesta una greu mancança, la petita dimensió de les empreses
industrials i el més difícil de solucionar són els costs tan elevats
de transport i subministraments. Però, per contrapunt, tenim els
punts favorables que són la gran tradició empresarial, l’elevada
experiència i gran coneixement dels empresaris del sector, hi ha
molt de coneixement en l’elaboració dels productes, i
l’ocupació és de molta qualitat. Per això, també és necessari
trobar treballadors ben formats.

En el seu pla d’indústria, que està contemplat dintre de la
Llei d’indústria, la conselleria ja preveu la creació dels clústers
per aprofitar, com vostè mateix ha explicat en aquesta
exposició de motius, les comunitats d’interessos compartits
entre actors públics i privats: les empreses, els treballadors, els
plans de formació importantíssims, com hem explicat abans, i
els centres generadors de coneixements, així com les indústries
situades en la mateixa cadena de valors. Per tant, en aquest punt
estam totalment d’acord amb el que proposa.

Quant al punt 2, totalment d’acord que es facin els treballs
de manteniment d’aquest espai tan emblemàtic per al Raiguer
sobretot perquè ja l’IDI ha invertit uns 300.000 euros, els 27
despatxos del viver d’empresa estan tots ocupats i ja el Govern
preveu un pla de dinamització i suport empresarial. Per tant,
fins aquí d’acord. A part, a principis de gener ja es comencen
els treballs per adequar un espai de coworking dins el centre
d’uns 120.000 m2, amb una inversió de 220.000 euros, que
acollirà fins a 8 emprenedors i que s’aprofitaran aquests
beneficis dels que vostè parlar, compartir espai, recursos i
coneixements.

Amb el que no estam d’acord és amb la segona part
d’aquest punt número 2, i vostè parlava a la proposició no de
llei anterior d’acord, de consens i de diàleg entre el sector. Jo
no sé si vostè ha anat, Sr. Melià, a Menorca, a Eivissa, a
Formentera a parlar d’aquesta proposta d’implantar el clúster
de moda i d’alimentació a Inca. Ja m’ho dirà després. 

Bé, deia que no hi estàvem d’acord, i per això l’esmena, i
no hi estam d’acord perquè no crec que siguem nosaltres, els
grups parlamentaris, ni el Govern els que decidim on
s’instal·len els clústers de moda, d’alimentació, de nàutica, de
construcció, de qualsevol, crec que s’hauria de parlar amb tots
els empresaris i amb la part pública també. 

També creiem que s’ha de tenir en compte el que diu
l’informe sobre el mapping dels clústers que, com ja hem dit,
es va valorar i presentar l’any passat i en el que veiem, per
exemple, que la indústria de la moda a Menorca suposa el 35%
del total de la producció balear, el 35%, més que a Inca, atesa
la importància de les indústries del calçat i de la bijuteria.

Sr. Melià, El Pi també és a Menorca, jo crec que hauria de
demanar als seus que els sembla la seva proposta de portar,
amb aquestes xifres, el clúster a Inca.

A la pregunta vostè mateix ha dit que en el ple, no sé quin
ple va ser, el Sr. Font ja va fer aquesta pregunta a la presidenta
i la presidenta ja els va contestar, ella és d’Inca, més mal que li
fa a ella no poder votar a favor o aprovar que el clúster sigui al
seu poble, supòs que entén que és qualque cosa més, no som
nosaltres qui decidim, som diputats per les Illes Balears. Jo no
sé els diputats de Menorca què pensen d’això, ara ho veurem. 

Per això, proposam la substitució de part del punt 2 de la 
proposició no de llei que quedaria, si ho veu bé: “El Pi insta el
Govern de les Illes Balears que realitzi els treballs de
manteniment necessaris per recuperar el CentreBit d’Inca i a
treballar i analitzar i cercar la localització més adient dels
clústers industrials de la moda i l’alimentació, mitjançant
acords entre el sector públic i el privat”.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Baquero. Ara pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Reus, per un temps de
deu minuts.
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EL SR. REUS I DARDER:

Sí, molt breument perquè bàsicament estic d’acord amb
l’exposició que ha fet la Sra. Baquero; totalment d’acord amb
el punt 1 i aquest govern de fet està fent feina en el tema dels
clústers, no hi ha cap dubte d’això; i en el punt 2 tenim la
incoherència del Sr. Melià, que a una proposició no de llei ens
demana que tot es faci d’acord amb el sector i aquí ens presenta
un punt en què, a un sector privat, li vol imposar el lloc d’una
seu. Nosaltres evidentment consideram que el centre (...) d’Inca
s’ha de reformar, consideram fins i tot que podria ser una bona
idea el que proposa, però entenem que és una qüestió que s’ha
de parlar amb el sector, i per això creim que és més adient la
formulació de l’esmena que hem presentat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula el Sr. Jarabo, per un temps de deu
minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sr. President, també molt breument per completar
la informació que han aportat els grups que ens han
acompanyat en la presentació de la nostra esmena al punt 2
d’aquesta proposició no de llei d’El Pi. El que hem de dir és
que donarem suport al primer punt, crec que la creació dels
clústers és una estratègia d’àmbit mundial que té molt de suport
també des dels estaments europeus, que hem de recordar que a
Balears no ha acabat de funcionar tan bé com ens agradaria, i
crec que s’han de corregir determinades errades del passat
quant al funcionament dels clústers, que crec que ja a poc a poc
van essent diagnosticats, però sí que hem de dir que els clústers
són una eina fonamental també per compartir recursos i per
fomentar també que el nostre sector secundari, principalment,
però també tot el sector de la recerca, evidentment pugui
avançar en la diversificació també del nostre model productiu.

Hem de recordar també que -i crec que n’hem d’estar
orgullosos- que Balears hem liderat l’augment de les
exportacions a nivell de l’Estat, i que les hem incrementat un
59% durant l’any passat, i aquí entenem que evidentment els
sectors de l’alimentació i de la moda poden contribuir. Jo no
parlam de turisme, parlam del fet que aquí hi ha unes dades
importantíssimes i que evidentment s’hi han de posar recursos,
amb la qual cosa estaríem a favor del punt 1 en la mesura en
què pugui afavorir aquest augment d’exportacions i de
consolidació d’aquests sectors.

Quant al segon punt, evidentment hem presentat aquesta
esmena perquè la contradicció crec que és evident, sobretot si
venim de la proposició anterior, i evidentment s’ha de donar
temps per parlar amb les empreses, amb els consells insulars de
totes les Illes. Poden aportar i podrien aportar encara més en
aquest procés de diversificació al qual han de contribuir els
clústers, i no veim la necessitat que sigui precisament Inca;
podria ser una possibilitat, evidentment, ningú no dubta de la
necessitat de recuperació del Centre Bit d’Inca, però

evidentment crec que s’ha de fer més extensiu aquest debat per
saber on s’haurien d’instal·lar aquests clústers.

I per respondre un poc a la Sra. Baquero, que la presidenta
sigui d’Inca tampoc crec jo que hagi d’afectar o no afectar on
s’han d’implantar aquests clústers ni cap altra seu d’un
organisme públic.

Moltes gràcies. Això és tot.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passem ara al torn de fixació de posicions.
Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Ramon per
un temps de deu minuts.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, president. Molt breument. El nostre partit donarà
suport a aqueixa iniciativa per coherència, perquè el procés de
clusterització dins el sector industrial del sistema productiu
balear estava dins la Llei d’indústria, que va tenir un ampli
consens també pel nostre partit; i, per altra banda, tal com
explica la proposició no de llei, ja va ser una moció presentada
a l’Ajuntament d’Inca que va tenir el suport de tots els partits
per unanimitat, és una demanda d’ells i nosaltres li donam
suport. Si el partit proposant decideix acceptar l’esmena la
votarem a favor i, si no, també.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Castells, per un temps de deu
minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, aquí estem parlant dels
clústers com si el Govern tingués una vareta màgica per anar
fent clústers aquí i allà. Clar, els clústers no es creen, els
clústers sorgeixen per unes necessitats productives, sorgeixen
diríem de forma gairebé espontània perquè són empreses que
es necessiten unes a les altres, perquè són empreses o
institucions que participen en les diverses fases de la cadena de
generació de valor, i per posar un exemple si la indústria del
calçat resulta que no té a l’abast una empresa que faci tacons,
doncs és un problema, això la fa menys competitiva; clar, si té
al costat una empresa que li fa els tacons, doncs això li
simplifica les coses. El drama que tenim és que avui en dia
moltes de les empreses sabateres, almenys de Menorca, envien
a fer els tacons a Alacant perquè s’ha anat perdent aquest teixit.

Aleshores per tant és important, evidentment, que hi hagi
polítiques per reforçar o per crear les condicions perquè el
clúster pugui existir, però jo..., ja sé que potser és una manera
de parlar, eh?, perquè ja sé que tot això que els dic ja ho saben,
però, clar, a vegades algú diu que el Govern creï els clústers, i
em sembla que això ho hem de tenir molt clar. Això no només
és una correcció que jo faig així capritxosa, sinó que té a veure
també d’alguna manera amb els arguments que alguns grups
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han utilitzat per oposar-se al segon punt, que és que
evidentment, com que el clúster no es crea sinó que sorgeix i es
necessiten els uns als altres, el Govern no és ningú per dir al
clúster on ha de posar, alerta!, la seva seu, (...) posar el clúster
a Inca. No, escolti, el clúster està allà on són totes les empreses
i institucions que hi participen, i el clúster del calçat estarà
compost per empreses que són a Inca, per empreses que són a
Ciutadella, per un centre tecnològic que serà al Parc Bit però
no d’Inca sinó de Palma, i per algun centre de la UIB. És a dir,
el clúster és tot això, per tant el clúster, per se, no el posarem
a un lloc o a un altre, si de cas el que posem és la seu, i
normalment a les empreses que estan als clústers el que els fa
por i pànic és que la seu sigui massa gran i que els costi massa
mantenir aquesta estructura.

Per tant em sembla, diguem, bastant banal el tema que
planteja el segon punt pel fet que, doncs bé, estem parlant de la
seu del clúster i evidentment no puc estar més d’acord amb el
que s’ha dit fins ara: la seu del clúster estarà allà on els
integrants del clúster vulguin que estigui. Per tant votarem en
favor en cas que s’accepti l’esmena al punt 2.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula el
Sr. Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, molt breument. Nosaltres votarem a favor del punt 1, i
en el cas del punt 2 també estam bastant d’acord amb l’esmena
que han presentat els diferents grups i amb la reflexió que
acaba de fer el Sr. Castells; per tant si aquesta esmena és
accepta per El Pi hi votaríem a favor i, si no, ens abstendríem
en el punt 2.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Procedeix ara la suspensió per un temps de
deu minuts, si algú ho demana, i si no reprenem amb la
intervenció del grup proposant per fixar la posició i assenyalar
si accepta les esmenes, per un temps de cinc minuts.

Té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, no acceptam l’esmena,
proposam una transacció a aquesta esmena que va en el sentit
de les crítiques que m’han fet, i la transacció que els proposam
és que la proposició en el seu punt segon, a la part final, quedi
de la següent manera: procurar -en lloc d’instal·lar- procurar
instal·lar les seus dels clústers industrials de la moda i de
l’alimentació, eh?, sempre que s’arribi a acords amb els sectors
afectats en relació amb aquesta ubicació. Per tant només en el
cas que els sectors ho vegin amb bons ulls i existeixin acords,
que siguin aquestes les seus i, si no hi ha acord, evidentment

que no ho siguin, per demostrar que intentam ser coherents en
el plantejament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Jo demanaria als grups proposants de l’esmena si
accepten la transacció, o fem un recés de dos minuts?

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Jo crec que no, perquè vostè continua parlant d’Inca, no?,
vol posar Inca aquí. Jo crec que no; si no posés Inca, sí, però és
que ja està condicionant una mica que es decideixi... Que ho
decideixin ells, no nosaltres. Crec.

EL SR PRESIDENT:

D’acord. Idò passem a la votació. Farem votació separada,
d’acord?

Votem el punt 1.

Vots a favor? Unanimitat, queda aprovat per unanimitat.

El punt 2, sense cap esmena ni transacció.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 7 vots en contra.

Abstencions? 1 abstenció.

Per tant queda rebutjat el punt 2.

I sense cap altre assumpte a tractar, s’aixeca la sessió.
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