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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 produeixen
substitucions.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president, Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià.

EL SR. PRESIDENT:

Si no n’hi ha més, passam a l’ordre del dia previst per a
avui. 

I. Elecció del càrrec de secretària o secretari de la
comissió.

En primer lloc, l’elecció de secretari o secretària de la
comissió. El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en
l’elecció del càrrec de secretari o secretària de la comissió,
atesa la renúncia del Sr. Alberto Jarabo i Vicente, mitjançant
l’escrit RGE núm. 2190.

Quants de candidats hi ha que es presenten a secretari? 

EL SR. SAURA I LEÓN:

La proposta de Podem Illes Balears és Carlos Saura León.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Si no hi ha més propostes, els sembla bé que, per
assentiment, donem el càrrec de secretari al Sr. Saura?

Sr. Saura, ha estat elegit secretari. Au, ara pot venir a seure
aquí...

El segon punt...

(Remor de veus)

Sí.

(Conversa inaudible)

II. Compareixença RGE núm. 1501/18, sol·licitada pels
Grups Parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca, del
president del Consell Econòmic i social, per tal d’explicar
el pla d’actuació per al 2018 del CES.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia, la
compareixença del Sr. Carles Manera i Erbina, president del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, juntament amb
el seu equip, per tal d’explicar el pla d’actuació per al 2018 del
Consell Econòmic i Social, que ve acompanyat de Josep Valero
González, secretari general del CES; Ferran Navinés Badal,
secretari econòmic del CES; Salvador Enguix, cap d’UGE del
CES; Montserrat Pujol Rodríguez, encarregada de comunicació
del CES.

Té la paraula el Sr. President del Consell Econòmic i Social
per tal de fer l’exposició oral, sense limitació de temps.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ECONÒMIC I
SOCIAL DE LES ILLES BALEARS (Carles Manera i Erbina):

Moltes gràcies. Primer de tot vull agrair al Parlament de les
Illes Balears i a aquesta comissió que hagin tengut a bé
demanar-nos opinió, demanar-nos informació sobre el
desenvolupament de les activitats que el Consell Econòmic i
Social tindrà en el decurs de l’any 2018. 

En primer lloc permetin que comenci aquesta intervenció
explicant la importància que té aquest organisme, el Consell
Econòmic i Social, no únicament a les nostres illes sinó arreu
de la societat. Els consells econòmics i socials són institucions
que estan molt consolidades; tant en el pla internacional, en el
pla europeu i en el pla espanyol podem trobar organismes
semblants al Consell Econòmic i Social a les Nacions Unides,
a la Unió Europea, a molts països d’arreu del món, i en el
nostre país es va crear el Consell Econòmic i Social del regne
d’Espanya, i a totes les comunitats autònomes també es varen
crear organismes d’aquest tipus per fer efectiva la participació
de la societat civil organitzada, i d’aquesta forma reforçar el
diàleg entre aquesta societat civil i els poders públics.

La vida d’aquests organismes, dels consells econòmics i
socials, comença la segona meitat del segle XX, quan
organitzacions empresarials, organitzacions sindicals, són
convocades precisament a participar en la política i a influir en
la producció de normes, especialment aquelles que tenen
contingut social i econòmic, ja que això es deia, i amb molta
raó, que garantiria la pau social. A Europa el Tractat de la
Comunitat Econòmica Europea inclou la creació del Consell
Econòmic i Social ja l’any 1957; per tant és un reconeixement
de la importància que té aquest organisme i de la complexitat
creixent per tractar assumptes candents de manera que s’ha
arribat a un punt en què la participació de la societat civil és
força important.

En els moments actuals, en el món actual, a la societat
espanyola actual, a la societat balear actual, atenent els reptes
existents, els problemes de tota mena que vostès segur que
coneixen, una institució com aquesta esdevé capital.

A altres països trobam una institució com el CES; els
n’esmentaré alguns: Àustria, Bulgària, Bèlgica, Eslovàquia,
Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Holanda,
Hongria, Irlanda, Itàlia, Lituània, Luxemburg, Malta, Polònia,
Portugal, República Txeca o Romania. Els explico això perquè
vegin la importància que té una institució com el Consell
Econòmic i Social, fins al punt que tant a Àfrica com a Amèrica
llatina i Àsia existeixen més de 60 membres que formen part
d’una xarxa internacionals de consells econòmics i socials. 

Aquesta seria, per tant, la meva primera idea que els volia
exposar, la significació que té un organisme com aquest en els
moments actuals, i la seva trajectòria històrica des de la segona
meitat del segle XX.

En el regne d’Espanya el Consell Econòmic i Social es va
fundar o es va organitzar a partir de la Constitució de 1978, i
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els estats autonòmics, l’autonomia planteja..., el règim
autonòmic planteja la necessitat d’implementar diversos models
a l’empara de les competències organitzatives de les comunitats
autònomes. Molts d’aquests organismes han tengut una
composició, una gènesi a partir de decrets fets pels parlaments
corresponents, però a altres indrets, com és el cas de les Illes
Balears, això s’ha produït a partir del mateix Estatut
d’Autonomia. El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
és un organisme que està inserit dintre de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears; per tant és una institució
pròpia de la comunitat autònoma. Es va constituir formalment
l’any 2001, i s’ha configurat com un lloc estable i permanent de
trobada, de debat, de diàleg entre agents econòmics i socials, i
ha contribuït d’una forma important a la presa de decisions en
política pública. Només els esmentaré que s’han elaborat 200
dictàmens, 30 informes, a banda de les 11 memòries sobre
economia, societat i mercat de treball de les Illes Balears, a
banda d’organització de jornades i seminaris.

En aquests onze anys de vigència del CES de les Illes
Balears fins a l’any 2012, en què fos suspès, hem de recordar
que tot el que ha treballat aquest organisme ho ha fet en
compliment d’un mandat legal, és a dir, ha estat el Parlament
de les Illes Balears que ha considerat convenient que el Consell
Econòmic i Social existeixi i que dugui a terme determinades
accions. Passaré a enumerar les més importants i les que tenen
ja contingut directe l’any 2018. 

La primera d’elles és la memòria anual; vostès tenen, hem
portat aquí uns exemplars perquè vegin els resultats dels darrers
deu anys, onze anys del CES, estan damunt la taula perquè
vegin la importància d’aquest document. Jo plantejaria tres
raons importants, significatius, per les quals la memòria del
CES és capital des d’un punt de vista científic, intel·lectual i
polític per a la comunitat autònoma. La primera raó és la
singularitat d’aquesta memòria; no és un informe estricte
elaborat..., no només és això, un informe elaborat amb tot el
rigor tècnic per un elenc de més de 100 professionals, des de
catedràtics, professors titulars, professors associats de la nostra
universitat, passant pels cossos superiors tècnics de
l’administració autonòmica, insulars i municipals, també per
professionals de reconeguda vàlua i organitzacions cíviques i
socials, sinó també que el valor afegit que té aquesta memòria
és que planteja resultats de treball consensuats amb la societat
civil organitzada, amb una societat civil organitzada dintre del
CES en tres grups: el primer grup, que són les patronals, les
representacions dels empresaris; el segon grup, que són les
representacions de les organitzacions sindicals més
significatives; i el tercer grup, que és un mosaic de diferent
representació de la societat civil.

La segona raó, al meu parer, d’importància d’aquesta
memòria és la seva complexitat, la seva diversitat i la seva
exhaustivitat. Perquè es facin una idea la memòria de l’any
2017, que estam treballant en aquests moments i que
presentarem públicament el mes de novembre,
aproximadament, d’enguany, de 2018, tendrà tres parts
substancials: un panorama econòmic que estarà desagregat per
més de 10 apartats, més de 250 quadres estadístics, més de 100
gràfiques de tota mena relacionades amb aquest tema, amb un
èmfasi precís en el turisme de masses.

Un segon apartat es consagrarà en el mercat de treball, a les
polítiques d’ocupació, també amb una extensió rellevant que
aglutinarà també un aparell gràfic de més de 60 quadres i 12
gràfics.

I finalment un tercer capítol dedicat a la qualitat de vida i a
l’estat del benestar, també amb més de 150 pàgines, 250
quadres estadístics i 50 gràfics. Parlam, perquè se’n facin una
idea, que disposarem en pocs mesos d’unes 600 o 700 pàgines
d’investigació de primera mà, feta per aquest elenc important
de la comunitat científica de les nostres illes i per aglutinar
aquestes dades significatives sobre l’economia, el medi
ambient, la societat i la cultura.

En tercer lloc, el CES té una altra rellevància, al meu
entendre, importantíssima i és que aquesta memòria també
utilitza feina pròpia feta per la nostra institució, em referesc a
indicadors que es varen convertir en el seu moment en
indicadors de consulta obligada pels investigadors, com poden
ser els índex de qualitat de treball, l’índex de posició
competitiva turística de les Illes Balears, l’indicador d’activitat
global de la construcció, la càrrega fiscal per municipis, etc. És
a dir, tenim per tant, aquestes tres raons fonamentals d’aquest
document que ja dic, s’està elaborant i que presentarem el
novembre-desembre del 2018 aproximadament.

La col·laboració amb les institucions públiques per elaborar
aquest document és importantíssima, particularment amb
l’IBESTAT, l’Institut Balear d’Estadística de la comunitat
autònoma, amb el qual mantenim una fluida relació, com poden
imaginar, precisament per disposar d’aquest material de
primera mà 

El segon treball important que estam desenvolupant és
l’Estudi Balears 2030, és una recomanació, millor dit, és un
encàrrec que ens va fer el Govern de les Illes Balears,
concretament la Vicepresidència del Govern i la Conselleria de
Treball i que treballam i elaboram en aquests moments. Aquest
Estudi Balears 2030 té tres línies estratègiques que han de
culminar amb un dictamen final, que serà aproximadament el
mes de març del 2019. 

Aquestes línies estratègiques són tres bàsicament: fer de
l’activitat turística de Balears un model de competitivitat i de
manera molt important i subratllable, de sostenibilitat de
referència internacional.

En segon lloc, fer de les Illes Balears una regió atractiva per
atreure precisament talent per desplegar noves activitats
econòmiques que siguin també competitives a nivell
internacional.

I finalment fer de les Illes Balears un model de cohesió
social, de qualitat de treball, d’equilibri territorial, de
sostenibilitat ambiental.

Com veuen, tot això poden ser paraules molt formoses, molt
maques, però que s’han d’emplenar de contingut, i ho farem a
partir d’una sèrie d’eixos fonamentals: en primer lloc, un treball
relacionat amb la progressió demogràfica de les nostres illes en
un horitzó 2030. En segon terme, els canvis disruptius que es
poden esperar en el futur, em referiré estrictament al canvi
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climàtic, per un cantó, i als processos de robotització de
l’estructura econòmica, o d’algunes activitats de l’estructura
econòmica, o d’algunes activitats de l’estructura econòmica a
les Illes Balears. Finalment, apartats relacionats amb el teixit
industrial, clústers empresarials, clústers convencionals,
clústers de coneixement i plans industrials que s’estan
desenvolupant i que tendran una projecció en el futur. Per
concloure amb elements de caràcter d’innovació, Pla de
ciència, RIS3 i el canvi educatiu. 

Són aquests eixos bàsics els que formaran l’esquelet central
d’aquest dictamen que s’ha de presentar al Govern el mes de
febrer-març del 2019. Perquè es facin una idea el cronograma
que tenim disponible seria el següent: entre març i octubre
d’enguany, s’elaborarà aquest informe per un equip tècnic,
aquest equip tècnic està composat bàsicament per científics de
la Universitat de les Illes Balears, estam a punt de signar un
conveni específic amb la UIB per a això, parlaríem d’uns 80
científics de camps molt diferents. Això els vull dir que no
s’havia fet mai a les nostres illes, és a dir, tenim en aquest equip
juristes, economistes, biòlegs, químics, físics, geògrafs, etc.
Tenim, per tant, una visió holística del treball d’integració de
les distintes branques del coneixement, per establir aquest
resultat final que esperam tenir, com els deia, en forma de
dictamen el febrer-març del 2019.

A partir del mes de novembre d’enguany, celebrarem una
sèrie de trobades amb els fòrums insulars. Pensam que la visió
de Balears és una visió que no pot defugir la idea plurinsular.
Per tant, hi haurà 4 fòrums insulars en els quals discutirem i
comentarem aquests treballs que els científics hauran aportat i,
al mateix temps, es discutirà dintre del marc del CES, dintre de
les seves pròpies comissions i dels seus organismes pertinents,
aquests treballs, concretament les mesures concretes que els
científics ens indicaran o ens aportaran per a la seva
aplicabilitat en el futur.

De manera que tendríem que al voltant de febrer-març del
2019 tendrem, esperem, aquest dictamen que elevarem al
Govern de les Illes Balears.

En aquest complex procés de coordinació i de treball,
disposam també d’un consell assessor que treballa, que tendrà
una primera reunió el 25 de maig proper. Aquest consell
assessor està integrat pels professors Emilio Ontiveros, Antón
Costas, Andreu Mas-Culell, Josep Maria Bricall, Enric Banda
i Enric Tortosa, quatre economistes de primera fila i dos
científics de difícil discussió en el panorama de la ciència a
Espanya. De manera que tendrem aquest luxe de poder disposar
d’aquests 6 científics de primera fila per assessorar i per
treballar amb nosaltres.

Un tercer element que els volia comentar és la trobada del
Consell Econòmic i Social autonòmic que es farà el mes d’abril
a Palma, els dies 26 i 27 d’abril. El dia 26 d’abril hi haurà una
sessió al Parlament de les Illes Balears, amb tots els CES
autonòmics, més el CES del Regne d’Espanya. I es presentaran
en aquesta sessió les primeres dades rellevants de l’estudi 2030.
El dia 27 d’abril hi haurà una reunió ja de caràcter més intern
dels CES autonòmics.

Un quart element que els volia indicar sobre el qual
treballam són els dictàmens, els nous dictàmens del CES per al
2018. El primer dictamen en què treballem és el relatiu al
projecte de decret pel qual es regula la comissió de formació
continuada de les professions sanitàries de les Illes Balears. El
segon dictamen es refereix a la Llei de promoció de la seguretat
i la salut en el treball a les Illes Balears. I el tercer fa esment a
la conservació de la posidònia oceànica a les Illes Balears.
Això són els tres dictàmens que el CES a hores d’ara treballa
en els seus organismes.

Un altre element que els volia comentar és el pressupost
d’aquesta organització, tenim un pressupost total de 625.834
euros, comptant tots els capítols pressupostaris, des del capítol
1 al capítol 9. El capítol 1 té 385.834 euros de cost i la resta
fins als 625.000, parlam de 240.000 euros de funcionament, de
despesa de funcionament del Consell Econòmic i Social. Això
representa un 0,01% del pressupost de la comunitat autònoma.
Aquestes serien les dades econòmiques.

Quant al personal, el personal del CES és un personal
format per funcionaris de la comunitat autònoma, hi ha un
president que és qui els parla, que som professor de la
Universitat; el secretari general que és el Sr. Josep Valero, tots
dos som alts càrrecs d’aquesta institució; després tenim el
Doctor Ferran Navinés com a assessor econòmic, el tenen aquí;
el Sr. Francisco Servera, responsable de l’Àrea Jurídica; el Sr.
Salvador Clarí Enguix, cap de la Unió de Gestió Econòmica; la
Doctora Montserrat Pujol, cap de Documentació i
Comunicació; la Sra. Catalina Verdera, cap de negociat, i el Sr.
Javier Olivares, secretari de direcció. Parlam d’un equip de vuit
persones en total per fer tot el que els estic explicant amb els
diners que els he comentat. 

Per tant, pensam que el CES és un organisme auster, precís
en les seves escomeses i amb una concreció molt definida, amb
un capital humà molt important. Vull agrair al meu equip,
precisament, tota l’ajuda que em dóna perquè aquest treball
pugui tirar endavant, perquè parlam de professionals d’altíssim
nivell. 

Finalment, permetin que en relació amb les tasques del CES
els indiqui algunes dades més, molt ràpides, perquè s’adonin de
la rellevància, de la importància del CES, són les consultes
telemàtiques que rebem. Estam al voltant d’1,5 milions de
visites al web del CES en total i perquè es facin una idea entre
el 2012 i el 2017, que el CES estava suspès, va haver-hi una
mitjana de 130.000 visites a la web, de manera que això ens
proporciona una idea de la importància dels materials que es
pengen a la nostra plana web per als investigadors, per als
científics socials i per a les distintes administracions.

Una reflexió final, i acab la meva intervenció, i qued a la
seva disposició per a qualsevol aclariment o dubte que tenguin.
En una societat cada vegada més complexa la participació a
través únicament de la cites electorals s’ha demostrat que és
insuficient, una democràcia requereix de la resposta de la
ciutadania, de la seva capacitat per protestar, per participar, per
fer propostes i organitzar-se per influir en les decisions del
poder executiu, precisament per desenvolupar una democràcia
participativa, que és la que cerca la intervenció en la gestió de
polítiques públiques de la ciutadania, la contribució en
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definitiva del que anomenam societat civil organitzada. Això
requereix de l’experiència, dels coneixements, dels agents de
la societat civil, del diàleg entre ells i amb els poders públics,
de la negociació i recerca de consens per millorar la
comprensió i el grau d’acceptació de les decisions que
s’adopten per part dels ciutadans. 

Tal vegada, si m`ho permeten, hauríem de començar per
concretar què vol dir això de societat civil organitzada. Els diré
que si la societat civil és tota forma d’acció social duta a terme
per individus o grups, no dirigida ni procedent de l’Estat, la
societat civil organitzada es refereix a estructures organitzatives
els membres de les quals serveixen a l’interès general, a través
d’un procés democràtic i que actuen com a mediadores entre
els poders públics i la ciutadania.

El Tractat de Lisboa, cal recordar-ho, reconeix la
importància de la participació de la societat civil en el bon
govern europeu i preveu l’establiment d’un diàleg obert,
transparent i regular en les organitzacions de la societat civil,
és a dir, consagra aquesta democràcia participativa.

Esperem que el Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears tengui la permanència necessària temporal, política per
poder desenvolupar totes aquestes tasques i poder consolidar
aquesta democràcia participativa la qual els comentava en la
meva darrera reflexió.

Moltes gràcies per la seva atenció. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps de quaranta-cinc minuts per tal que els
grups parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes
o observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si
volen una suspensió de la sessió o si es pot continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris.

Sr. President del CES, vol contestar globalment a totes les
preguntes o observacions formulades o bé contestar
individualment després de la intervenció de cada portaveu?

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ECONÒMIC I
SOCIAL DE LES ILLES BALEARS (Carles Manera i Erbina):

M’és indiferent. 

EL SR. PRESIDENT:

Globalment, se sol fer normalment.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ECONÒMIC I
SOCIAL DE LES ILLES BALEARS (Carles Manera i Erbina):

Com ho facin normalment vostès, jo m’acolliré a la seva
normativa. 

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, idò, president, contestarà, si us sembla bé a tots,
de manera global.

Per tant, pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Sr. Diputat Casanova, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, volia agrair la
presència del Sr. Manera i del seu equip i remarcar la
importància de ser aquí, de ser aquí presentant la feina que fa
el CES. El CES nosaltres consideram que és un element
importantíssim per poder tenir tota la informació necessària per
poder donar les sortides a les polítiques que es puguin fer part
del Govern i per part també que es puguin establir; és a dir, el
CES pot ser una font d’informació molt valuosa per poder tirar
endavant decisions que ens fan falta i la prova és la feina que
desenvolupa. Crec que ara som en aquesta primera, en aquesta
primera... compareixença que fa aquí, jo primer li demanaria
que aquesta compareixença a veure si podia establir-se de
manera més o menys regular en aquest parlament, perquè pens,
consideram, que aquest parlament ha de conèixer de primera
mà què es fa i en quins aspectes es treballa. 

Per la resta de feina que ha exposat jo sols volia comentar
una mica l’informe 2030 que s’elabora perquè els dictàmens
són feines més o menys que s’han de fer, d’aquest informe
2030 ha parlat del cronograma i ha parlat del fòrum pluriinsular
per poder treballar les diferents matèries. A mi m’agradaria
tenir clar que si es planteja aquest informe segons l’estructura
de la nostra comunitat, que és una estructura a la qual les
diferents illes constitueixen móns que són separats i que
funcionen una mica de manera independent, però dintre del
paraigües global, m’agradaria saber si es contempla en
l’estructura d’aquest informe 2030 una anàlisi de caràcter
insular i amb propostes per a cadascuna de les Illes. És a dir, si
tenim una realitat diferenciada a causa del diferent esdevenir
demogràfic, social, cultural de cadascuna de les Illes, si en
l’estructura genèrica de cada un dels eixos que ha parlat, si
s’establiria aquest tipus de procés. 

Ja no em queda més que agrair la presència aquí, crec que
és una primera passa, és una primera passa i jo li pregaria, més
que una pregunta és un prec, que repetís i portàs quan estigui
l’informe aquest més avançat, ens el presenti per poder anar a
afegir. Res més.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca te la paraula l’Hble. Diputat Sr. Reus, per un temps de
deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. En primer lloc, donar la benvinguda al
president del CES i al seu equip que l’acompanya. 
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Des de MÉS per Mallorca, junt amb altres grups, vàrem
considerar que era necessari demanar aquesta compareixença
perquè el CES, com a organisme que ha estat suspès durant tota
una sèrie d’anys, que reprèn ara aquesta feina imprescindible,
consideràvem necessari que tengués... que passàs per aquest
parlament i que, de qualque manera, també se li donàs la
importància que té aquesta feina que arranca.

Si hem de lamentar alguna cosa és no haver pogut posar en
marxa abans aquest Consell Econòmic i Social que mai no
s’hauria d’haver suspès, es varen donar motius, al seu moment
motius econòmics, però crec que vostè ha donat una dada molt
significativa, que és el pes del pressupost del CES damunt el
pes global del pressupost de la comunitat, aquest 0,01% posa
en evidència que la suspensió, que no supressió del CES,
supressió que no va ser possible, perquè, com ha dit, també és
un organisme estatutari, aquesta suspensió era purament...
eliminar òrgans de participació i no per temes econòmics.

En tot cas celebram que estam a 2018 i el CES està en ple
funcionament i creiem que és important, com deia, demanar
aquesta compareixença perquè la feina que s’està fent es
conegui i la conegui de primera mà aquest parlament. Creiem
que és imprescindible tenir aquesta visió científica i aquesta
visió, diguem... consensuada dins la societat civil d’aquests
reptes als quals en enfrontam com a societat i que s’han
anomenat, la progressió demogràfica, el canvi climàtic, les
noves tecnologies, la robotització, crec que són reptes
importants, i que aquesta feina que farà el CES, aquesta anàlisi
científica i aquesta visió compartida per diferents agents socials
serà imprescindible per encarar aquest futur com a polítics, és
una visió que necessitarem.

No tenc més preguntes, respecte..., no tenc preguntes a fer-
li, simplement considerar -com deia el Sr. Casanova- que
aquestes compareixences s’haurien de dur a terme també més
sovint, en tot cas com a mínim una vegada a l’any per presentar
la memòria anual quan hi hagi documents rellevants com és
aquest estudi de l’horitzó 2030. Consideram que més que tal
vegada una compareixença periòdica que no tendria molt de
sentit, sí que quan hi hagi determinades fites com és la
presentació de la memòria anual o aquests estudis que tenguin
certa rellevància, sí que seria adient que es produís la
compareixença per informar el Parlament de primera mà.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Tadeo, per un deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Primer de tot vull donar la benvinguda al CES aquí, a aquesta
cambra, tant al Sr. Manera com també a l’equip que
l’acompanya, siguin benvinguts i, com deia també prèviament,
abans ho recordàvem també, semblen otros tiempos, no?,
anteriors també, passats, però en aquest sentit tampoc no vull
afegir gaire cosa més del que ja han afegit altres portaveus, que
tampoc no vol dir açò que estigui d’acord amb tot el que han

esmentat, lògicament. I dir-li que per part del nostre grup
parlamentari, idò, bé, tendrà la col·laboració necessària en tot
allò que creguin oportú des del CES.

I crec que... en aquest sentit s’ha fet esment de venir aquí,
com també fa la Sindicatura de Comptes a presentar informes,
idò bé, ja que es fan, també que en seu parlamentària es puguin
presentar doncs crec que també és adequat, no d’una manera
periòdica, sistemàtica, sinó quan hi hagi alguna cosa
pròpiament a presentar.

I a partir d’aquí vull reiterar l’agraïment per haver vingut a
aquesta comissió i també bé, qualsevol cosa com a grup
parlamentari per poder col·laborar.

Crec que avui la seva intervenció, que ha fet, va un poc en
consonància amb la reunió que vàrem tenir fa poques setmanes
amb el nostre grup parlamentari, també amb la nostra portaveu
i en aquest sentit, idò que les línies d’actuació previstes per al
2018 veiem que també tenen un timing prou determinat i crec
que és el que toca quan és vol fer feina, es vol treure
documentació, documents que siguin de profit, i més quan
tenen una base científica, com aquí vostè molt bé ha explicat.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Jarabo, per un temps
de deu minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí, gràcies, president. Sr. Manera, moltes gràcies també per
la seva presència en aquesta comissió i vull agrair també la
presència de tot el seu equip.

Primer de tot m’he de sumar a les peticions fetes per la resta
de partits, PSIB i MÉS per Mallorca, coincidim plenament amb
aquesta necessitat que hi pugui haver una continuïtat en les
seves compareixences aquí, hi ha d’haver un seguiment també
i una necessitat d’informació directa, pública en aquesta
comissió.

Hi ha qüestions, a part d’aquest tema més orgànic, que sí
que ens interessaria conèixer la seva opinió o el possible
enfocament que hi podria haver a partir dels estudis que hauran
de començar des d’aquest necessari CES que, com bé ha dit el
Sr. Reus, crec que era imprescindible, perquè crec que ens
falten espais moltes vegades de generació d’horitzons entre tots
els partits i no només els partits, sinó també evidentment també
la societat civil, d’aquí i de la referència que ha fet d’aquesta
societat civil organitzada que és vera que també necessitaria
alguna definició de vegades un poc més concreta.

Per tant, a partir del reconeixement de la importància
d’aquest organisme per pensar a llarg termini, sí que hi ha
qüestions que ens agradaria demanar-li. 

Per una banda, si hem dit que la importància fonamental per
a nosaltres de l’existència del CES és la de... que sigui (...)
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col·laboració entre Govern, partits i societat civil hem de
repensar d’alguna manera conceptes com el del... bé, tenir un
creixement important quant a producte interior brut i sí que ens
agradaria saber si... com es conceptualitza des de la seva opinió
aquesta mesura, no?, de creixement, aquest suposat indicador
de progrés, que, per a nosaltres, per exemple, no conté criteris
com el d’intercanvis econòmics a efectes de desigualtat, o s’ha
esmentat també aquí la importància que ha de tenir per a aquest
parlament també la degradació mediambiental. Crec que el
PIB, com a indicador, no abraça aquests conceptes i ens
agradaria saber si des dels estudis que es puguin fer es
plantejaran altres maneres de mesurar el creixement econòmic.

Des de la intenció del Govern i dels partits que donam
suport al Govern, sap que hi ha una intenció claríssima de
diversificar model productiu i entenc que això és una necessitat
de país i, per tant, vostè ha esmentat que evidentment els
estudis que es pugui fer també aniran vinculats a aquesta línia.
Entenem nosaltres que hem de modelar un país innovador, ho
hem dit sempre, no basat en platja, sol, terrasses, etc., i ens
enfrontam a un repte important que és el de l’automatització de
tasques.

A partit d’aquí, sempre s’incideix en la necessitat del valor
afegit que han de tenir els nostres productes i entenem que hi
hagi una dicotomia fonamental, no?, seguim basats en un model
d’ocupació de precarietat i evidentment hem de fer un bot cap
a un model de valor afegit. Per això duim dècades amb aquest
debat i sembla ser que no hi ha fórmules clares per poder
abordar-lo.

Pensam que sí, que des d’aquest govern s’han iniciat
determinats camins que evidentment poden conduir a aquesta
situació per no competir amb Grècia o Turquia, sinó que amb
qui hauríem de competir és amb Alemanya o amb el Regne
Unit. Per tant, m’agradaria alguna opinió en aquest sentit sobre
de quina manera s’enfocaran els seus estudis en aquesta línia.

També quant a les relacions amb el sector privat, aquesta
automatització de tasques que dèiem abans, evidentment també
hem de prevenir per dir-ho d’alguna manera o hem d’activar
determinades actuacions públiques vinculades també als sectors
privats on evidentment entenem que hi ha d’haver determinats
estímuls. Entenc que a les conclusions dels seus informes,
supòs que (...) aquesta línia, però és que ens agradaria... que fos
molt concret, que fossin molt concretes en aquestes
conclusions. 

Tenim dades de millora d’exportacions en aquesta
comunitat els darrers mesos, però evidentment no vinculades a
productes ni d’alta tecnologia, etc., que no n’hi ha, però
d’alguna manera sí que ens agradaria que es pogués incidir en
les fórmules que poguessin conduir en aquesta comunitat a
generar aquest tipus de productes, potser menys tangibles, però
que evidentment seran molt necessaris.

Entenem que sense innovació no hi ha futur i perquè hi hagi
innovació evidentment s’ha de fomentar també la formació. Ens
agradaria saber també de quina manera es treballarà aquesta
necessitat formativa d’especialistes a la nostra comunitat i
també ho ha esmentat, però sí que ens agradaria que ens

comentàs un poc quina serà la vinculació amb la Universitat en
aquest sentit.

Jo crec que això és tot. A partir de les seves respostes ja en
tot cas podríem continuar. Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Volem
agrair al Sr. Manera la seva assistència i a tot el seu equip. Crec
que, malgrat fos un acord, o un punt dels acords pel canvi, que
es tornàs a recuperar el CES, el nostre grup parlamentari va
insistir en diferents preguntes tant al conseller com a la
presidenta en la importància de recuperar aquest organisme; per
tant, crec que estam d’enhorabona i crec que la importància es
veu en les accions i actuacions que ens ha anat dient que es fan
des del maig, juny de l’any passat, que es va poder recuperar.

Crec que és positiu el tema de les consultes telemàtiques,
veure que es genera expectació i que la gent està molt
interessada. Els dictàmens, crec que és important veure que hi
ha tres dictàmens pendents de fer per part seva i que són
importants allà on arribin; per tant l’estudi també crec que és
molt important. Són les accions més significatives, perquè tenc
constància que hi ha altres activitats o hi ha altres accions més
puntuals, per ventura més senzilles, que es fan des del CES. I
també crec que és molt positiu i donam l’enhorabona que es
faci aquesta trobada d’àmbit nacional, i que una vegada
recuperat l’organisme es faci aquí a les nostres illes crec que
també és molt significatiu i dóna importància a la feina que es
fa.

Nosaltres hem vengut a escoltar les iniciatives que es feien
i a donar-los l’enhorabona perquè a la fi s’hagi pogut tornar a
constituir i es faci feina, perquè creim que és bàsic per a les
nostres illes, sobretot veient que hi ha molta part implicada de
professionals i de diferents sectors que hi estan involucrats.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Pericay, per un temps de deu
minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Sr. Manera i tot el seu equip,
benvinguts. Abans de res volia excusar la nostra arribada un
poc tard; hem vengut d’IB3, tenim problemes logístics i ens fan
enregistrar el programa..., bé, no entraré en més detalls, però
vull dir que era materialment impossible arribar abans. Per tant,
ens hem perdut com a mínim tres persones de les presents aquí
bona part de la seva intervenció. En aquest sentit, imagín que
hi ha una part que ja coneixem, perquè és la que a nivell
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particular també a la reunió que vàrem tenir ja ens va exposar,
i allò que hagi estat afegit per ventura -li volia fer unes quantes
preguntes, només- per ventura alguna d’aquestes preguntes ha
estat ja dita abans; per tant m’excús d’entrada. 

Volia saber, per exemple, quan disposarem, si tenim data,
de la memòria de 2017, que veig que s’ha de publicar en format
digital i després s’ha de presentar. Entenc que la publicació en
format digital serà prèvia; per tant és això un poc, quina seria
la data, més enllà després de la presentació formal.

També respecte de la pàgina web entenc que de qualque
manera aquesta pàgina web serà refeta, reformada quant a
continguts i imatge, cosa que, vista la pàgina, crec que serà una
bona mesura, que efectivament avui en dia tot això ha canviat
molt i aconseguir una pàgina més operativa a priori de la
pàgina web crec que també ajudarà a tota la feina de consultes,
de difusió, de promoció del mateix organisme.

També m’agradaria saber el Portal de transparència en què
efectivament consistirà, si hi ha una idea creada, amb quins
objectius, a través de quins mecanismes... I allò darrer és una
curiositat que no sé si em pot contestar, però a les jornades dels
dies 26 i 27 d’abril, més enllà de la part més protocol·lària,
lògica d’aquest tipus de (...), hi ha una reunió de treball el
segon dia de tots els consells econòmics i socials; no sé si
aquesta reunió de treball té alguns temes, diguem-ho així, ja
prefixats de cara a la feina, de cara al debat, a la discussió, o si
és purament diguem una reunió oberta sense més ni més.

I res més, moltes gràcies novament i benvingut.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Contesta el Sr. President del Consell
Econòmic i Social.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ECONÒMIC I
SOCIAL DE LES ILLES BALEARS (Carles Manera i Erbina):

Moltes gràcies. Primer de tot moltes gràcies pels seus
suggeriments, les seves intervencions, i per la recepció que han
fet al CES en aquesta comissió i entenc que en el Parlament de
les Illes Balears.

Bé, la primera qüestió de caràcter general que crec que tots
vostès d’una forma o d’una altra han corroborat és la necessitat
que el CES comparegui en el Parlament de les Illes Balears, no
necessàriament en una data concreta, com trobo que han dit la
major part de vostès, però sí per explicar projectes estratègics
que tengui la institució i que afectin la comunitat autònoma. En
aquest aspecte pensin que cada any s’ha d’elaborar la memòria
i per tant la memòria se sol presentar sempre al Parlament, però
jo personalment com a president del CES estaria molt més
confortable si a banda de fer un acte de caràcter més
protocol·lari al saló d’actes del Parlament es fes un acte de
caràcter més institucional, presentant la memòria del CES a una
comissió com aquesta o com la que vostès ens indiquin, de
manera que nosaltres estam totalment a la seva disposició per
a qualsevol intervenció que es vulgui des del Parlament, que és
la raó de ser d’aquest organisme, essencialment. Per tant,

totalment d’acord a establir una regularitat en aquestes
compareixences des del CES.

Preguntes més concretes que em semblen molt importants,
que s’han fet en aquestes intervencions que vostès han
comentat, preguntes que poden ser algunes de caràcter fins i tot
filosòfic o de teoria política, sobre què entenem per societat
civil organitzada. Això és un debat important. Evidentment el
CES no “nuclea” tota la societat civil organitzada, perquè seria
absurd que nosaltres venguéssim aquí dient que som
l’organisme que aglutina tota la societat civil; no, no és així,
però sí que una part important d’aquesta societat civil
organitzada es troba inserida en els seus grups diferents en el
CES. Això ja dic que és un debat més ample, però no vull
defugir cap de les intervencions que s’han fet.

Quant a temes més metodològics, com per exemple si el
creixement del producte interior brut és una mesura adequada
o és insuficient, i quina és la visió que es pot tenir des dels
nostres estudis, les reunions que tenim..., clar, això són resultats
que sabrem a partir del setembre d’enguany, quan tenguem els
resultats tangibles dels grups de treball, però els puc avançar
que el PIB com a magnitud, pel que hem pogut veure a les
reunions prèvies que tenim, es considera una magnitud crucial
però no única, és a dir, es necessiten altres formes de mesurar
el desenvolupament de l’economia i de la societat de les Illes
Balears. Hi ha bastant investigació feta arreu, no únicament a
les Illes sinó a altres indrets en el panorama científic de les
ciències socials, sobre aquest tema, i els investigadors estan
precisament treballant en aquesta línia, com fan altres
institucions ja de tota solvència, com les Nacions Unides o
d’altres, d’incorporar altres mesures que complementin la
mesura crematística per excel·lència que és el PIB.

Quant a diversificació del model productiu, és indubtable
que un dels eixos estratègics del treball que els he anunciat va
en aquesta línia. Efectivament, com deia el diputat això són
paraules que venim escoltant des de fa..., bé, des que un té ús
de raó ve escoltant el tema de diversificar el model productiu.
Es tractaria en qualsevol cas de tocar amb els peus a terra i
pensar que la nostra especialització important és el turisme de
masses, i a partir d’aquí, sí, treballar altres activitats que poden
enriquir, complementar, contribuir a la diversificació d’aquest
sector terciari de la nostra comunitat autònoma. I en aquest
aspecte sí que els treballs que es configuren van en aquesta
relació, i això ho vincularia a la tercera aportació que feia el
diputat quant a les relacions amb el sector privat. És a dir, aquí
tenim ja a l’equip de treball que fa aquestes feines, una
important diagnosi sobre els sectors dels clústers empresarials,
la seva combinació amb els sectors públics i sobretot amb les
administracions, a partir de clústers tradicionals, convencionals
per dir-ho d’alguna manera, industrials, el sector del cuiro, la
fusta, etc., o sectors emergents relacionats amb l’economia del
coneixement.

No parlam de fer volar coloms, com se sol dir, sinó
d’experiències tangibles, efectives, amb pulsió de mercat que
és el que intentam amb aquest estudi, que no sigui una diagnosi
estrictament teòrica, sinó que tengui una aplicabilitat en
polítiques públiques, que és el que interessa. Indubtablement
les necessitats formatives són bàsiques, aquí hi ha una tasca de
recorregut important a fer, hi ha un grup que es dedica a fer
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això. I les vinculacions amb la Universitat són molt estretes,
com poden imaginar, de fet aquest estudi, aquests 80 científics
que intervenen, la major part, exceptuant un petit grup que són
de la Universitat de Barcelona, tots són de la Universitat de les
Illes Balears. De manera que la vinculació és absoluta, amb una
idea d’aquesta col·laboració macro de generació d’un producte,
com pot ser aquest estudi que, sense pretensió de contestar
totes les inquietuds que es puguin tenir, sí marcar unes
tendències molt nítides de l’evolució de la societat dins
l’economia balear ens els propers anys.

En relació als calendaris, la memòria del 2017..., jo esper
que el novembre del 2018 disposem ja d’aquest document
crucial. Es farà una presentació al Parlament, ens agradaria
molt, agafant els seus comentaris, de poder-la fer en aquesta
comissió, o allà on vostès des del Parlament de les Illes Balears
per fer una presentació, si no més solemne, sí més institucional
i que quedi recollida en el Diari de Sessions d’aquesta entitat.

La pàgina web s’ha de millorar sens dubte, treballam en
aquest tema. Pensin que aquest organisme, que és el CES,
funciona des del juliol del 2017, és a dir, ens trobam en un
període de treball molt intens. Els vull dir que suspendre, o
bloquejar el funcionament d’una institució és fàcil, reprendre
aquesta activitat no és tan fàcil, no és tan senzill, no és tan
automàtic, necessita un esforç important, polític,
d’organització, tècnic, per trobar la gent, etc., això no ha estat
un exercici senzill, i amb tot això estam reedificant el CES per
poder tirar endavant tots aquests projectes, que ja dic, es posen
en marxa.

Agafo el suggeriment del diputat de revisar, o de treballar
amb major solvència, o amb major profunditat aquesta pàgina
web per millorar-la i per donar major operativitat, tot i que
pensam que amb els indicador disponibles, es demostra que és
prou operativa, és molt consultada pels investigadors, pels
polítics, etc.

El portal de transparència es regeix per les normes que
marca aquest portal a nivell general, tenen allà publicat les
dades de caràcter fiscal, patrimonial, del president del CES, del
secretari del CES, com a alts càrrecs, i de tota l’activitat,
viatges, dietes, etc., que es fa. És a dir, nosaltres ens regim en
això per la normativa que té la comunitat autònoma.

I finalment, les reunions del mes d’abril, la reunió del dia
27, que em sembla una pregunta també molt adient, quins temes
es tocaran? És una qüestió que el CES, a nivell estatal, a nivell
del Regne d’Espanya, allò que marca un poc la pauta
d’aquestes jornades de treball intens del CES, determinarà però
normalment en aquestes trobades el que es fa en aquesta reunió
específica, interna del CES, és auscultar com els CES
territorials veuen la situació de cada comunitat autònoma, quins
punts comuns poden haver-hi per tractar conjuntament i quina
orientació se’ls pot donar, quina funció pot tenir l’entitat en un
context que, com els deia al principi de la meva intervenció, és
un context que és mogut, no és context plàcid per dir-ho
d’alguna manera. Jo crec que el CES aquí pot tenir una funció
també molt rellevant respecte d’això.

Crec que no m’he deixat res, però en qualsevol cas, si volen
qualque aclariment, qued a la seva disposició. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, president. Passam al torn de rèplica. Pel Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Casanova, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Jo únicament volia tornar agrair la
seva presència aquí i sobretot agrair la disposició de portar a
aquest Parlament tota aquella tasca que es desenvolupa i res
més. Encoratjar-lo a seguir en aquesta tasca de reprendre
l’activitat del CES, després d’un període de no activitat, que
crec que és dificultosa.

I res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca Sr. Reus, per un temps de cinc minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

No intervendré. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari Popular Sr.
Tadeo, per un temps de cinc minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Tampoc no intervendrem. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears Sr. Jarabo, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí, gràcies, president. Agrair les seves respostes, coincidim
evidentment que el PIB ha de ser complementat amb altres
indicadors i s’agraeix també que hi hagi aquesta intensitat en
concretar, i vostè ho ha dit crec molt bé, en aquesta aplicabilitat
de la seva existència a les polítiques públiques, jo crec que és
essencial treballar amb aquest concepte i no quedar-se amb una
mera qüestió analítica, crec que és fonamental, però que potser
el CES ho ha de vincular a una acció més executiva.

Només algunes qüestions afegides. Vostè ha comentat la
relació que es tendria amb el sector privat, eminentment
almanco com a interlocutor inicial per fer els seus informes o
estudis, han de ser els clústers, entenc que anem pel bon camí.

Hi ha qüestions macro que també són interessants i que
simplement voldríem recalcar per la necessitat que tenim de
tenir dades més clares, precisament per aplicar polítiques. Per
exemple l’altre dia s’aprovava el Pla d’habitatge a nivell estatal
i preguntava a la presidenta sobre quin seria el seu aterratge a
la nostra comunitat, que de vegades crec que ens falten potser
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informes per saber com adaptar aquests plans estatals a la
nostra realitat, amb les dificultats que comentaven abans altres
portaveus de diferents petits móns, com són les nostres illes.
Amb la qual cosa, aquests informes sí que entenc jo, o li
demanaria, si poden acollir d’alguna manera les intencions que
ens vénen des de les polítiques estatals a partir d’aquests plans
per adaptar els informes també a la nostra realitat. És a dir, com
vinculam els nostres plans als plans estatals i si el CES jugarà
qualque tipus de paper a l’hora de vincular aquestes dues
accions executives, o si només és tasca pròpia del Govern o de
les conselleries. 

Ho he recordat perquè (...) fonamental ateses les dificultats
d’accés a l’habitatge que patim en aquesta comunitat. I si no
estava previst, sí que m’agradaria saber si és possible que
s’incorporin aquests estudis d’anàlisis dels plantejaments que
ens vénen des de l’Estat, del que per desgràcia crec que en
depenem en excés.

Ha comentat vostè també la qüestió de la formació, ha dit
també que hi ha haurà un dictamen durant aquest any d’aquesta
formació continuada, entenc que és correcte i que també
treballem en bona línia.

Crec que la resta de qüestions, entenc que formen part ja de
les possibles conclusions d’aquests primers dictàmens o
estudis. També comentar (...) hi ha qüestions fonamentals a
l’hora d’enfocar (...), la demografia, la possibilitat de la renda
bàsica. Crec que tots entenem que el concepte d’ocupació es
modificarà durant els pròxims anys, ja no dècades, ja durant els
pròxims anys i m’agradaria saber de quina manera també, que
vostè ho ha dit, aquesta diversificació del model productiu ja es
veu que està enfocada a complementar o a completar d’alguna
manera el turisme; per desgràcia potser no hi ha una altra
fórmula, però sí que la modificació del concepte d’ocupació,
que entenc que afectarà el turisme, afectarà el nostre sector
primari, el secundari, etc., ens agradaria saber d’alguna manera
també com es treballarà, almanco a l’hora d’encarregar els
informes des del CES.

I de demografia, evidentment, és un tema que també ho han
comentat, que és absolutament essencial. No li faré cap
pregunta d’aquest tema perquè entenc que formarà part també
de diferents conclusions, però, bé, vull posar l’accent en la
importància del concepte i com ens està afectant, per dir-ho de
qualque manera, afectar, en els darrers anys, sinó més temps.

Res, simplement agrair-los i encoratjar-los evidentment que
les seves feines siguin pràctiques. Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Sureda, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

No en faré ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Pericay, per un temps de cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, president, molt breument. Només, en fi, per encoratjar-
los en la seva feina i per dir-los també que, des del nostre grup,
estam a la seva disposició també per a qualsevol cosa que
necessitin de nosaltres. 

I res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Contrarèplica del Sr. President del
Consell Econòmic i Social.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ECONÒMIC I
SOCIAL DE LES ILLES BALEARS (Carles Manera i Erbina):

Moltes gràcies per les seves intervencions. Molt
ràpidament, molt ràpidament perquè pràcticament no hi ha
hagut moltes acotacions, però sí que vull comentar un parell
d’aspectes, un que m’havia deixat a la intervenció anterior, del
Sr. Enric Vilanova, crec que és, que em demanava per
propostes per cada illa, i m’ho he deixat al tinter. Disculpi, eh?,
ara li contest. És a dir, en el cas de l’estudi 2030 efectivament
aquests fòrums insulars el que tractaran és d’incorporar la visió
insular, perquè som conscients que Balears és un model de
creixement que està fragmentat en tres o quatre escenaris
diferents, segons el model de creixement de cada illa. No
podem parlar de Menorca, o Mallorca, Eivissa i Formentera al
mateix nivell; parlam de models distints i per tant tenen
casuístiques dispars i s’han de... Això sí que estarà involucrat
a l’estudi, això és una premissa que tenim molt clara des del
CES i és una recomanació, diguem-ne, que hem fet als
investigadors perquè, a les seves recerques que ja tenen en
marxa i que ja tenen enllestides, moltes d’elles, ho tenguin en
compte.

De la mateixa manera pensam -amb això complementaria el
que el diputat de Podem deia a la primera intervenció i ha dit
en aquesta segona- la significació també de treballar amb una
òptica que pensam que és important, l’òptica de la
competitivitat de la nostra comunitat autònoma; nosaltres
l’enfocaríem dintre d’aquest estudi pel que estam observant
amb els projectes de treball, a través de paràmetres de
sostenibilitat. És a dir, tenim present que som una economia de
serveis madura, molt desenvolupada, que necessitam
efectivament tenir una competència important en el mercat
internacional del turisme de masses, amb destinacions
emergents que es recuperen, etc., el nostre actiu és precisament
aportar valor afegit al nostre treball. Això torna a ser una
paraula, un argot que utilitzam els economistes que de vegades
no emplenam de contingut, però emplenar-lo de contingut
significa precisament aportar qualitat en termes d’actius
ambientals, és a dir, aportar una destinació que sigui més
agradable, més sostenible, més tranquil·la, etc., etc. El turista
demana tranquil·litat, bàsicament, tranquil·litat; quan vostès
viatgen és el que demanen quan van a un destí, demanen
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tranquil·litat i seguretat, i aquesta és una visió de qualitat dintre
del model de creixement de les Illes Balears, desagregat per
illes.

Finalment, un comentari que també faig al diputat de
Podem. És que, clar, el CES, aquest estudi, no és un pla
estratègic; un pla estratègic no és la comesa de l’estudi del
CES. El CES plantejarà un estudi científic, holístic, amb moltes
branques que s’articularan amb un discurs únic, que és treballar
amb un horitzó de transformació, que no és perquè es vulgui
des del CES o des dels seus investigadors, sinó perquè la
realitat econòmica i social va en aquesta via, i el pla estratègic
correspon a un govern, no al CES. Nosaltres podem aportar
aquestes eines, aquests instruments, aquest coneixement,
diguin-li vostès com li diguin, perquè el Govern de les Illes
Balears, sigui el que sigui que surti el mes de maig de 2019,
doncs esper que tengui en compte tota aquesta feina que s’ha
fet i que s’ha articulat amb complexitat; no és fàcil articular,
com poden imaginar, un centenar llarg d’investigadors, que
estan en camps molt diferents i que en aquest cas, amb una
col·laboració important de la Universitat, doncs tiraran
endavant el nostre projecte.

Per tant intentarem donar les respostes que els investigadors
ens proporcionin. No els puc garantir que totes les inquietuds
tenguin la resposta que segurament alguns de vostès esperen,
però en qualsevol cas, si estam parlant d’accions de govern o
d’accions de futur del Govern, és una competència d’un pla
estratègic d’aquest govern, el qual un dels instruments amb què
pot comptar serà aquest estudi 2030 del CES.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President. Acabat el debat, volem agrair la
presència del Sr. President del Consell Econòmic i Social i dels
seus acompanyants.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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