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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Sí, Marta Maicas substituirà Alberto Jarabo.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Elena Baquero.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Maria José Ribas substitueix Sara Ramón.

Compareixença RGE núm. 17146/17, de la
vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i
Turisme, sol·licitada a iniciativa pròpia, per tal
d’informar sobre les directri us generals de l’acció de
govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d’acord amb el programa polític del
Govern.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en la compareixença de la vicepresidenta i
consellera d’Innovació, Recerca i Turisme, sol·licitada
mitjançant l’escrit RGE núm. 17146/17, a iniciativa pròpia,
davant de la comissió per tal d’informar de les directrius
generals de l’acció de govern que desenvoluparà en les seves
àrees de responsabilitat d’acord amb el programa polític del
Govern.

Assisteix la vicepresidenta i consellera d’Innovació,
Recerca i Turisme, Sra. Isabel Busquets i Hidalgo, que ve
acompanyada de Josep Mayol Vicens, secretari general de
Vicepresidència; Lluís Apesteguía Ripoll, cap de gabinet de
Vicepresidència; Antoni Sansó i Servera, director general de
Turisme; Félix Pablo Pindado, director general de Fons
Europeus; Pep Lluís Pons, director general d’Innovació i
Recerca; Benjamí Villoslada Gil, director general de
Desenvolupament Tecnològic.

Té la paraula la Sra. Vicepresidenta i consellera per tal de
fer l’exposició oral sense limitació de temps.

LA SRA. VICEPRESIDENTA I CONSELLERA
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Isabel Maria
Busquets i Hidalgo):

Moltes gràcies, president. Bon dia a tothom, diputats i
diputades i públic assistent a la sala.

Com a vicepresidenta del Govern i consellera d’Innovació,
Recerca i Turisme avui comparesc a petició pròpia en aquesta
comissió parlamentària per explicar quins són els nostres
objectius en aquesta darrera etapa de legislatura.

El passat mes de febrer vaig comparèixer davant la
Comissió de Turisme, i com que la conselleria que represent
implica àrees que corresponen també a la Comissió
d’Economia he volgut comparèixer en aquesta sala per exposar
més detalladament els objectius de cada departament. Voldria
començar remarcant que les accions de la nostra conselleria
s’emmarquen dins l’acció política d’aquest govern, que
treballa, i ho fa des del primer moment, per assolir un nou
model econòmic per a les Illes Balears. Aquest nou model es
fonamenta en un progrés econòmic basat en el diàleg i la
concertació socials que produeix una prosperitat compartida.
Així mateix ha de ser un model que garanteixi els drets socials
i econòmics de tots els ciutadans i les ciutadanes. A més el
nou model econòmic per a les Illes s’ha de basar
necessàriament en una diversificació i una millora de la
competitivitat. Hem de confiar en aquells punts en què som
forts, com clarament ho som en el turisme, però hem de ser
capaços de reinventar-nos per afrontar els reptes del futur.

Des de feia massa temps el model de creixement d’aquest
país era dependents del turisme de masses, estava basat en la
quantitat i no en la qualitat. Aquest és un model que no ens
podem permetre, perquè té conseqüències socials, laborals i
mediambientals negatives; causa desigualtats, crea precarietat
i deteriora el medi ambient. Ja vaig explicar a la Comissió de
Turisme que per aconseguir aquest nou model econòmic
estam impulsant una millora en el model turístic, basada en el
concepte del turis m e  s o s t e ni bl e ,  s o s t e ni ble
mediambientalment, econòmicament i socialment.

Però què més estam fomentant? Idò bé, impulsam la
indústria exportadora en el marc del Pla d’indústria que ja hem
posat en marxa, i impulsam la innovació i la recerca com a
motors del creixement dels nous sectors econòmics vinculats
a la societat del coneixement i a les indústries emergents. En
aquesta transició a un model econòmic més innovador,
diversificat i sostenible hi té molt a veure també la Direcció
General de Fons Europeus, que està treballant perquè les Illes
Balears puguin beneficiar-se al màxim del finançament
europeu, que repercuteix en projectes d’innovació, en
iniciatives mediambientalment sostenibles, en la
modernització de l’oferta turística i en la creació de llocs de
feina.

També m’agradaria destacar que una part dels fons de
l’impost de turisme sostenible s’inverteix en la recerca
científica que contribueix a la generació de coneixement
envers el canvi climàtic o relacionada amb l’àmbit turístic,
perquè és des de la implicació simbòlica de tots els sectors,
perdonau, simbiòtica de tots els sectors, i molt especialment
del turisme, que aconseguirem la tantes vegades anunciada
diversificació econòmica, que aquest govern ha impulsat com
no s’havia fet mai fins ara, en un procés que requereix més
d’una legislatura per convertir-se i revertir dècades d’oblit o
fins i tot de retallades involutives que vàrem viure la darrera
legislatura.

Si parlam de la Direcció General d’Innovació i Recerca,
per parlar de polítiques desenvolupades en l’àmbit de la
recerca, el desenvolupament i la innovació cal recordar la

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201717146


ECONOMIA / Núm. 40 / 12 d'abril de 2018 553

situació de partida de la Direcció General d’Innovació i
Recerca, una matèria molt afectada per la crisi econòmica i
sota l’impacte de la crisi econòmica global. Arran de la crisi
econòmica que va sotragar Europa la Unió Europea va definir
l’estratègia competitiva per fer front a la crisi econòmica
internacional amb el Pla d’acció Europa 2020, una estratègia
per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, i amb
l’Estratègia d’especialització intel·ligent en investigació i
innovació coneguda com a RIS3. Aquesta estratègia es
reafirma en el principi que la Unió Europea no pot continuar
competint en preus, costos laborals baixos i augment de la
precarietat laboral; la resposta passa per la necessitat
d’augmentar la qualitat de la producció i la competitivitat de
l’economia europea, i per millorar la productivitat del teixit
productiu. Tot això s’ha d’aconseguir mitjançant inversions
intel·ligents procedents tant del sector privat com del sector
públic per tal de fer més efectiva la transferència tecnològica,
la dotació de capital humà i la formació en noves tecnologies.

En aquest sentit aquest govern considera vital reforçar
l’Estratègia RIS3 de Balears, per la qual cosa es va fer un
procés d’anàlisi; com a resultat es va veure que la RIS3 de
Balears disposava d’un ampli marge de millora a l’apartat de la
diversificació de l’economia balear. Aquesta diversificació es
proposà en base als actius científics, tecnològics i econòmics
de les Illes, una estratègia orientada cap a un nou model
econòmic, un model basat en el coneixement i la innovació, i
que tengués la capacitat de creació de llocs de treball de
qualitat; en definitiva, una estratègia centrada en les Illes amb
la participació de tota la societat i d’acord amb les seves
necessitats.

Per altra banda la Comissió Europea reclamà al Govern de
les Illes la correcció de certes deficiències de la RIS3
aprovada l’anterior legislatura, que eren no disposar
d’assignació pressupostària real per part del Govern, no haver
definit un sistema de governança amb la participació de la
quàdruple hèlix, és a dir, administració, teixit empresarial,
sector generador de coneixement i societat civil organitzada;
i a més a més, un sistema de seguiment inexistent. Per al
reforçament de la RIS3 es va obrir un diàleg directe entre
l’administració pública i el teixit empresarial; aquest diàleg es
va dur a terme mitjançant la posada en marxa del procés de
descobriment emprenedor, uns tallers realitzats a cada una de
les Illes amb l’objectiu d’identificar projectes empresarials
amb potencial transformador de l’economia de les Illes; també
es realitzà un estudi sobre l’economia del coneixement a les
Illes Balears, amb una primera fase quantitativa destinada a
identificar el pes de les empreses del coneixement de les
Illes, i una segona fase qualitativa amb enquestes directes a
empreses per identificar els  punts forts i febles de
l’administració pública quant a les polítiques d’innovació i
recerca.

Amb aquestes tasques i la correcció de deficiències aquest
govern va proposar incorporar un nou eix a la RIS3, que fins
llavors s’havia centrat en el turisme; es tracta del sectors
emergents formats per nous àmbits econòmics en què les
nostres illes demostren un gran potencial de creixement, com
són la bioeconomia, les activitats econòmiques sorgides de

les ciències i tecnologies marines, així com les indústries
culturals i creatives. Aquest nou eix de sectors emergents
s’incorporà per impulsar la diversificació econòmica.

I què hem fet quant a innovació? En aquest sentit, i després
d’aproximadament un any de treball i de coneixement del
sector empresarial, vam estar en disposició de publicar les
primeres convocatòries de projectes competitius per a
empreses innovadores; feia més de set anys que Balears no
comptava amb aquest tipus de convocatòria d’incentius a
projectes empresarials. Ja hem publicat dues convocatòries
d’accions d’R+D+I empresarials , de 800.000 euros per
convocatòria, i ja tenim dissenyada una nova convocatòria de
projectes d’R+D+I empresarials que es publicarà aquest
exercici amb una dotació econòmica de 2.700.000 euros.

Així mateix l’any passat es va publicar una convocatòria de
projectes col·laborats on havien de participar un grups de
recerca i una empresa per valor de 500.000 euros. En
definitiva, 4.800.000 euros de subvenció destinats a incentivar
projectes empresarials d’R+D+I i promoure la col·laboració
entre el món científic i l’empresarial.

A més a més, estam desenvolupant una política de clústers
on finalment definim els criteris a complir per formar part del
registre d’agrupacions empresarials innovadores que ha de
veure la llum aquest exercici 2018 i així poder tenir accés a
finançament públic per part dels clústers.

Aquest registre servirà a l’administració pública per
conèixer l’evolució dels clústers registrats i del sector
empresarial que representen. Poguérem resoldre una primera
convocatòria de 900.000 euros i realitzar una publicació d’una
nova convocatòria de 300.000 euros destinada als clústers del
coneixement. 

Al llarg d’aquest any es tornarà a publicar una convocatòria
per donar suport al seu manteniment amb finançament de
l’impost de turisme sostenible per valor d’aproximadament
500.000 euros, així com una nova convocatòria de projectes
competitius per valor de 600.000 euros destinats a facilitar la
participació dels clústers a projectes europeus i millorar els
serveis que ofereixen a les empreses clusteritzades.

El principal objectiu d’aquesta legislatura era desenvolupar
una ecosistema d’innovació que facilitàs el desenvolupament
de l’economia del coneixement a les Illes Balears.

En aquest sentit, i a més de les polítiques incentivadores
a projectes empresarials  d’R+D+I de clústers, també hem
aprovat deduccions fiscals autonòmiques al tram de l’IRPF
autonòmic per la capitalització d’empreses innovadores. 

Per una banda, s’han modificat els límits de deduccions ja
establerts per a empreses de recent creació i han passat d’una
deducció del 20 al 25% i d’un màxim de 600 a 6.000 euros.
En cas de ser spin-off els límits augment al 50% del capital
aportat i 12.000 euros com a màxima deducció.

 



554 ECONOMIA / Núm. 40 / 12 d'abril de 2018 

Per altra banda, s’ha incorporat la deducció a empreses
amb el segell de PIME innovadora amb els mateixos límits
esmentats anteriorment, s’han augmentat també les
desgravacions per donacions a organismes públics de recerca
per a projectes de recerca en què es podrà deduir el 25%
d’aquesta donació amb un màxim de 6.000 euros de deducció.

Consideram que amb aquestes iniciatives hem millorat
exponencialment l’economia del coneixement a les Illes
Balears. El pressupost destinat a convocatòries d’ajudes a la
innovació i a la recerca l’any 2018 s’ha multiplicat per un 4,5
respecte del que s’hi va dedicar a l’any 2014.

Quant a l’àmbit de recerca ens trobàrem amb una mitjana
de tres convocatòries anuals, beques de formació de personal
investigador, contractes postdoctoral i accions especials.

Una vegada analitzades les diferents convocatòries
realitzàrem les següents modificacions: respecte de la
formació del personal investigador donam continuïtat a
aquesta acció i incrementam de 10 a 14 beques destinades a
incorporar personal investigador en formació, dues de les
quals destinades al món empresarial donaran resposta a la
necessitat d’incrementar la competitivitat del sector
empresarial sobre la base del coneixement.

En el cas dels contractes postdoctorals vàrem optar per
incrementar el nombre de contractes de 7 a 10 i obrir tres
programes dins aquesta mateixa convocatòria, e l Margalida
Comas, quatre ajuts destinats a la contractació de joves
investigadors; el Vicenç Mut, cinc ajuts destinats a la
contractació d’investigació sènior; i el Felip Bauçà, un ajut
destinat a la incorporació d’investigadors al sector
empresarial.

En les accions especials, com que aquesta convocatòria
era anual i per motius administratius no es podien executar
projectes en set mesos de l’any, es va modificar la
convocatòria en una convocatòria plurianual. D’aquesta
manera abasta tres exercicis pressupostaris i permet
l’execució de projectes al llarg de tres anys.

Pel que fa a la incorporació de recursos humans, un eix
fonamental en la recerca i el desenvolupament, cal destacar
que a l’any 2017 es va publicar una convocatòria per
incorporar personal tècnic de recerca als instituts de recerca,
10 places, i a l’any 2015 signàrem un conveni amb l’Institut
Espanyol d’Oceanografia per la gestió de l’estació científica
de La Mola a Menorca amb la incorporació i cofinançament
de 3 tècnics de recerca.

Per aquest exercici 2018 tenim previstes a més de les
convocatòries de beques predoctorals i els contractes
postdoctorals una convocatòria d’incorporació de personal
tècnic de recerca per a grup de recerca amb contingut
econòmic de 600.000 euros i per a un màxim de 10 places.

Per altra banda i amb el fons de l’impost de turisme
sostenible, tenim previst publicar per primera vegada a les
Illes una convocatòria de projectes propis de recerca destinats

a organismes públics d’investigació, reclamació històrica de
la comunitat científica de les Illes Balears, una convocatòria
plurianual de 3 anys i per valor d’1 milió i mig d’euros.

Voldria recordar que vàrem donar continuïtat als convenis
amb els instituts universitaris de recerca amb l’objectiu de
finançar entre d’altres qüestions activitats de divulgació,
incorporació de personal de gestió i la participació a
congressos científics.

Altres tasques dutes a terme han estat el conveni amb la
Universitat de les Illes Balears per al desenvolupament del
projecte SmartUIB i el suport al grup de recerca de la
relativitat i la gravitació per la seva participació en la captació
per primera vegada d’ones gravitacionals. Aquesta troballa fou
mereixedora de múltiples premis entre els quals es troba el
Nobel de Física del 2017.

 Cal destacar també l’execució del complex científic del
Parc Bit, que malgrat les problemàtiques dels projectes des de
la seva concepció esperam poder recepcionar i posar en marxa
aquest exercici 2018.

En l’àmbit d’innovació estam preparant les següents
actuacions que hauríem de veure la llum al llarg del present
exercici i que serien de caràcter plurianual. En primer lloc
tenim la factoria d’innovació, actuació que serà executada per
la Fundació Bit i que va destinada a incorporar dins els òrgans
de presa de decisions empresarials la innovació, així com la
formació en matèria d’innovació del capital humà de les
empreses. Aquesta actuació s’emmarca en els eixos d’acció de
la RIS3 de les Illes Balears i del programa operatiu FEDER
2014-2020. Estam a punt de licitar la contractació del servei
de consultoria que ha de donar suport al programa. Amb la
factoria d’innovació es pretén la identificació d’empreses
potencialment innovadores, el desenvolupament d’un
programa de consultories individualitzades per establir plans
d’innovació amb solucions de R+D+I i/o de certificació com
a empresa innovadora, la (...) d’activitats en obert relatives a
temàtiques d’innovació, i la participació en fòrum relacionats.

En una primera fase s’identificaran un mínim de 200
empreses potencialment innovadores i susceptibles per
participar en projectes d’innovació, a més d’altres agents com
centres tecnològics, centres de recerca, etc. Es realitzaran
jornades a Mallorca, a Menorca i a Eivissa amb l’objectiu
d’identificar projectes amb capacitat transformadora que
estiguin alineats amb alguns dels eixos de la RIS3 de les Illes
Balears. També es realitzaran seminaris de capacitació sobre
l’elaboració de plans estratègics i el foment de la cultura
innovadora dins les empreses i la gestió de projectes
d’R+D+I. Es realitzarà una consultoria individualitzada a les
empreses que participin en al programa i finalment es farà una
capacitació de les empreses per estructuració de projectes
d’R+D+I i implantació de sistemes de gestió d’R+D+I d’acord
amb les normes UNE 166.001 i UNESE 66.002 o equivalents.
Si és el cas, en una segona fase s’oferirà suport perquè
aquestes empreses obtenguin una certificació oficial. En tot
cas, en total en el marc de la factoria d’innovació esperam
poder ajudar a més de cent empreses al conjunt de les Illes a
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millorar la seva competitivitat i productivitat sobre la base de
la innovació.

En segon lloc hi ha la convocatòria de bons tecnològics,
també es tracta d’una actuació plurianual executada per la
Fundació BIT destinada a la digitalització del sector
empresarial de les Illes Balears i així incrementar el nombre
d’empreses amb pàgines web, amb botiga on line, amb eines
de gestió on line, com la CRM o l'ERP. A més volem donar
continuïtat tant a les convocatòries dirigides a empreses com
a les dirigides a clústers del coneixement, així com a ampliar
la incorporació de personal investigador tant al sector
empresarial com als clústers; donar continuïtat al procés de
descobriment emprenedor com a indicador de l’estratègia
d’especialització intel·ligent, la RIS3 de les Illes; reforçar el
paper del Parc Bit i del Centre  Bit a Menorca, així com
impulsar el desenvolupament de tasques de la Fundació Bit a
Eivissa fins a la possible obertura d’un centre Bit també a
Eivissa.

En l’àmbit de recerca també estam desenvolupant les
següents actuacions: el nou pla de ciència, donant continuïtat
als seus eixos estratègics, recursos humans, consolidació de
la base científica, valorització del coneixement i divulgació. 

I la nova llei de la ciència; la llei actual, la 7/1997, de 20
de novembre, ja ha complert els objectius del seu
desenvolupament, s’ha d’actualitzar segons la normativa vigent
a l’Estat espanyol i dotar de nous instruments per continuar
amb el desenvolupament del sistema científic i reconèixer les
singularitats de la ciència; la llei ha de promoure la creació de
l’IRIB, que servirà com a instrument per a la captació i la
retenció del talent científic, així com impulsar la creació i el
desenvolupament dels instituts autonòmics de recerca amb
l’objectiu de promoure la recerca de l’excel·lència i facilitar
la creació de la recerca. Està prevista l’entrada de
l’avantprojecte al Parlament per al mes de juliol d’aquest any;
treballarem per portar-hi una llei de consens, ja que
consideram que les polítiques científiques han de tenir el
major consens possible, així com ho va demostrar l’aprovació
per unanimitat de la PNL “Ciència en el Parlament”.

El desenvolupament de la iniciativa “Ciència en el
Parlament”, amb la convocatòria d’una primera jornada aquest
mateix any 2018 per discutir temàtiques científiques
d’interès; aquesta és una iniciativa ciutadana d’àmbit estatal
que té l’objectiu de crear un canal obert de comunicació entre
tots els responsables de prendre decisions polítiques i els
professionals del sector de la ciència, la tecnologia i la
innovació. 

Donar continuïtat i consolidació a la xarxa d’estacions
científiques de les Illes Balears que estan localitzades en
diferents zones amb la finalitat de promoure, facilitar i
potenciar el coneixement sobre els recursos naturals del
nostre arxipèlag.

I, com cinquè punt, signar un acord d’intencions amb el
Ministeri d’Economia i l’Autoritat Portuària de Balears per a
la posada en marxa del pol marí, un projecte amb l’objectiu

d’aglutinar centres de recerca en l’àmbit de les ciències i les
tecnologies marines, i promoure la transferència del
coneixement i de la tecnologia al teixit empresarial. Tenim
previst en el programa operatiu FEDER una partida de 6
milions per cofinançar aquesta actuació.

Quant a la Fundació Bit, per aconseguir aquest canvi de
model pel qual estam fent feina hem de poder atreure talent i
desenvolupar la creativitat, que és la base de l’economia del
coneixement. En aquesta tasca hi fa molt la Fundació Bit. A
banda del que he esmentat ja respecte de la factoria
d’innovació i dels bons tecnològics, la Fundació Bit col·labora
en l’organització de cursos, jornades, trobades, conferències
i altres tipus d’actes organitzats per diferents col·lectius de
l’àmbit de la tecnologia i la innovació. La Fundació Bit també
gestiona en el programa Emprèn Bit una forma d’incubació
empresarial; a finals de 2017 un total de 17 empreses eren
usuàries de la modalitat d’incubació física: es tracta d’una
oficina privada amb el suport dels tècnics de la Fundació Bit.
Hi ha 14 empreses a la incubadora del Part Bit de Palma i 3 al
Centre Bit de Menorca; aquestes empreses varen facturar en
conjunt més de 4 milions d’euros durant l’any 2017; un total
de 7 empreses varen finalitzar el seu programa d’incubació
durant el 2017, de les quals 6 varen decidir llogar una oficina
al Parc Bit. En la resta de modalitats en l’actualitat hi ha 8
empreses en la modalitat d’incubació col·laborativa, projectes
en fase inicial, i 13 en la modalitat hub, projectes que han
finalitzat el període d’incubació.

El Parc Bit s’inaugurà l’any 2002, i des de llavors s’ha
convertit en el principal nucli d’implantació d’empreses de
base tecnològica i alt valor afegit a les Illes Balears. Amb un
creixement constant al parc s’hi allotgen unes 160 empreses
que donen feina a prop de 3.000 treballadors i treballadores;
són dades del febrer de 2018. Enguany, a més, s’han registrat
les dades més positives en totes les variables des de la seva
inauguració. Es preveu que aquesta tendència es mantengui
durant l’any 2018; la posada en marxa del complex científic
així com l’ocupació d’alguns espais d’oficines encara vacants
al parc pot fer que l’any 2018 acabi amb més de 3 .500
treballadors i treballadores al Parc Bit. Si veim l’evolució del
Parc Bit, el 2015 hi havia 124 empreses amb 2.200
treballadors i treballadores; el 2016, 143 empreses amb 2.780
treballadors i treballadores; i el 2017, 160 empreses, amb
2.994 treballadors i treballadores. Per altra banda el Parc Bit
comptarà a finals d’any amb un nou i modern centre de
processament de dades que podrà allotjar els servidors i les
dades de la comunitat autònoma, l’Ibsalut i altres
administracions públiques de les Illes Balears, una inversió
que juntament amb el CPD del carrer de Sant Pere, que
pertany a la Direcció General de Desenvolupament
Tecnològic, permetrà tenir correctament dimensionada la
infraestructura física per als sistemes informàtics de cara als
actuals i futurs reptes del govern digital. Aquesta inversió
compta amb finançament també dels fons FEDER. De fet des
de 2014 s’ha posat en marxa un total de 12 projectes destinats
a impulsar la recerca i la innovació amb càrrec al FEDER; mai
abans cap govern de les Illes Balears no havia assumit el repte
d’invertir una quantitat FEDER tan elevada en recerca i
desenvolupament. 
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Cal destacar que la Comissió de l’impost de turisme
sostenible va aprovar l’any 2017 una partida de 356.000 euros
destinada a l’adquisició d’espais d’oficina construïts al Parc
Bit; aquests espais es destinaran a l’ampliació de la incubadora
d’iniciatives empresarials de base tecnològica al Parc Bit. En
aquest sentit s’ha de destacar la inversió realitzada en
manteniment i millores al Parc Bit, que és d’uns 600.000
euros, mentre que l’anterior legislatura va ser de tan sols
100.000 euros. 

Recentment el patronat de la Fundació Bit ha aprovat una
adaptació al règim retributiu vigent de les Illes Balears en
virtut de la disposició addicional quinzena de la Llei 15/2012,
de pressupostos de la comunitat; així e l mes d’abril els
treballadors i les treballadores de la Fundació, entre els quals
hi ha les operadores del Call Centre, veuran reflectit  a les
seves nòmines l’augment de sou que els correspon després del
reconeixement de les categories professionals; així hem
dignificat les condicions dels treballadores i les treballadores.
Per a aquesta adaptació ha estat necessària una feina prèvia
d’elaboració d’una relació de llocs de feina i una classificació
professional. Ara al salari base s’hi afegiran el complement
d’insularitat, l’antiguitat i altres complements en funció del
lloc de feina que ocupin.

Si parlam de la Direcció General de Fons Europeus i del
Centre Balears Europa, ja he esmentat en diverses ocasions
els fons europeus; la Direcció General de Fons Europeus
gestiona i fa el seguiment i  el control dels programes
operatius finançats pels fons estructurals: el Fons Europeu de
Desenvolupament Regional, conegut com a FEDER, i el Fons
Social Europeu o FSE. Els resultats del treball desenvolupat
durant aquests dos anys i mig en l’àmbit de l’aplicació dels
fons europeus a les Illes ja es comencen a notar. Aquest any
ja s’han ingressat més de 5 milions d’euros al pressupost de la
CAIB corresponents al tancament del programa operatiu del
Fons Social Europeu per al període 2007-2013; així mateix
s’espera rebre en breu el reintegrament de 16 milions d’euros
del programa FEDER. Tot això ha estat gràcies a l’esforç
realitzat de verificació prèvia i certificació de despeses, els
resultats  dels quals han estat avaluats favorablement per la
Comissió Europea. A això cal afegir també el reconeixement
dels drets de cobrament dels programes de garantia juvenil,
per un import de més de 12 milions d’euros, dels quals ja se
n’han ingressat 10,8. Aquesta quantitat situa a les Balears al
capdavant de les comunitats autònomes que han contribuït més
a l’execució de la iniciativa d’ocupació juvenil a Espanya, com
el mateix Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social ha
reconegut. Concretament des de la Direcció General de Fons
Europeus de les Illes Balears ja hem pogut certificar a
Brussel·les el 31% del pressupost total del que es disposa, 7
punts més que la mitjana del conjunt d’aquest programa, que
se situa en un 24%. 

I aquestes dades surten del sistema de seguiment de la
pròpia Unió Europea, és a dir, les dades que reconeixen les
autoritats comunitàries. És una prova més del compromís del
Govern per oferir oportunitat d’ocupació i de formació als
joves de les Illes, per tal de millorar la seva ocupabilitat

futura. Fins el desembre de 2017, aproximadament, 1.000
joves aturats havien accedit als ajuts d’aquest programa.

A més, Balears ha aconseguit ja l’objectiu fixat de millora
de l’accés al finançament de les petites i mitjanes empreses,
a través del programa d’iniciativa PIME, confinançat pel
FEDER. I s’ha aconseguit 15 mesos abans del termini
establert. En total s’han concedit préstecs en condicions
avantatjoses per a un volum de prop de 93 milions d’euros. Un
total de 1 .183 empreses ja han obtingut finançament per al
desenvolupament dels seus projectes d’inversió, el que ha
permès la consolidació d’11.200 llocs de treball. Aquestes
dades, per garantir la màxima fiabilitat de la informació, han
estat aportades pel Banc Europeu d’Inversions, com a entitat
gestora col·laboradora. Així mateix ja s’han certificat 4
milions d’euros de projectes del FEDER 2014-2020, als quals
se sumaran enguany 25 milions més, aproximadament. 

Amb això es garanteix el compliment de la regla N+3, de
finançament comunitari. És a dir, es garanteix que no es
rompran els compromisos per una execució insuficient el
2018. Fins el gener d’aquest any el volum d’operacions
aprovades formalment per al seu cofinançament per la
Direcció General de Fons Europeus és de 57 milions d’euros,
el que suposa un 21,4% del finançament del programa
operatiu, el cinquè percentatge més elevat del conjunt
d’Espanya, només per darrera de les Illes Canàries,
d’Extremadura, de Galícia i de Cantàbria. I una vegada més, es
tracta de dades consignades en l’aplicació del fons 2020, que
administra l’Estat i que emmagatzema el conjunt de la
informació de totes les comunitats autònomes.

Pel que fa al Fons Social Europeu 2014-2020, les
previsions de certificació són d’almanco 16 milions d’euros,
amb els quals s’assegura no només el compliment de
compromís financer per a aquest any, sinó també per a l’any
que ve. Això posa de manifest l’adequat ritme d’execució del
programa operatiu, com així ho van reconèixer ahir mateix de
fet les autoritats nacionals i les comunitàries a la reunió del III
Comitè de seguiment del programa operatiu del Fons Social
Europeu 2014-2020 de Balears. Tot això no és més que el
reflex d’una millora substancial de la capacitat de gestió del
finançament europeu, no ho deim només aquí, ni tampoc no
som els únics que ho diuen, perquè s’ha aconseguit recuperar
la confiança perduda en les autoritats estatals i en la Comissió
Europea. 

Són diversos els fets que així ho demostren, per primera
vegada Balears ha estat designada per ostentar la representació
de totes les comunitats  autònomes de l’Estat en el comitè
d’experts de fons europeus. Mai abans no s’havia tengut un
paper tan pro actiu per part de la Direcció General de Fons, en
defensa dels interessos de les Illes Balears en els principals
fòrums de discussió. Així prop de 30 esmenes a dictàmens i
resolucions del Comitè Europeu de les Regions han estat
presentades en els dos darrers anys. O la proposta de les Illes
d’eliminar el límit dels 150 quilòmetres per poder participar
en projectes europeus de cooperació transfronterera, que
l’Estat ja ha comunitat a la Comissió Europea.
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Així mateix en col·laboració amb el Centre Balears
Europa, la posada en marxa de la unitat de gestió d’incentius
regionals, ha obert noves possibilitats de finançament de
determinats sectors: l’agroalimentari, el turístic, la indústria
transformadora, entre d’altres. S’està dedicant un esforç
especial a la tramitació d’aquests ajuts per tal que se’n
beneficiï el major nombre possible de projectes de qualitat de
les Illes Balears. 

Per primera vegada les illes formen part d’aquest programa
d’incentius a la inversió i ja s’han articulat els procediments
i mecanismes perquè puguin ser aprofitat per les petites i
mitjanes empreses de les illes. Prova d’això són les diferents
sol·licituds que actualment s’estan gestionant i que han fet
possible la primera resolució favorable d’ajuda per més de 2,2
milions d’euros. La intensa tasca de difusió, informació i
assessorament que es du a terme, ens fa ser molt optimistes
i confiam que aquest any hi hagi nous projectes aprovats que
generin més oportunitats de feina a la població.

Seguint amb la tasca del Centre Balears Europa, voldria
afegir que s’està impulsant l’activitat a l’oficina a Brussel·les,
amb més becaris que mai i amb un tècnic a la plantilla.
L’estructura s’ha reforçat per tal d’augmentar el seguiment i
la participació a les polítiques europees, però també la
projecció de les Illes Balears. De fet, Brussel·les va acollir la
celebració del Dia de les Illes Balears gràcies a l’organització
del centre, un acte el qual hi assistiren prop de 200 persones
i que va anar precedit per la donació a uns dels museus
importants en el món en l’àmbit de la música, el MIM de
Brussel·les, de dos instruments tradicionals propis de les Illes
Balears. Així mateix s’estan organitzant activitats per a la
celebració de Sant Jordi a la capital europea. 

I tot això perquè aquest govern aposta clarament per la
presència de les Illes Balears a Europa, mentre el govern
anterior gairebé va desmantellar l’oficina a Brussel·les.
Perquè si no hi som, no existim, perquè en la invisibilitat que
es va pretendre, no hi havia estalvi, sinó tot el contrari, com
hem demostrat aquests tres anys, la presència activa a la
capital de la Unió Europea i la capacitat d’incidir-hi, establint
ponts i aliances amb altres regions i administracions d’arreu
del continent, és imprescindible per a qualsevol govern que es
prengui seriosament la seva tasca.

El Centre Balears Europa també compta amb la dotació
d’una línia específica d’ajudes per realitzar activitats
informatives, formatives i per impulsar la participació
ciutadana de caire europeu. Això va en la línia amb els
objectius propis del centre i és coherent amb la proposta
realitzada a la Comissió Europea, de convertir el punt Europe
direct Mallorca en Europe direct Illes Balears, així s’amplia
a totes les illes aquest punt d’informació europea i es destinen
més recursos a augmentar les activitats a totes les Illes.

I si parlam de la Direcció General de Desenvolupament
Tecnològic, la transició cap el nou model econòmic només
serà possible amb infraestructures de telecomunicacions
ultraràpides. El 2018 volem arribar al 90% de llars

connectades en banda ampla, comptam amb 2 milions d’euros
en subvencions per a banda ampla amb el Fons FEDER, cosa
que suposarà 4 milions en infraestructures. A més des del
Govern hem signat el conveni amb el ministeri i REDES per
a la interconnexió dels centres escolars amb banda ampla
ultraràpida. És el que coneixem com escoles connectades.
Volem que totes les escoles tenguin instal·lacions de wifi,
amb eines de control de qualitat enfocada a les activitats
educatives. 

L’empresa pública IBETEC ha incrementat enguany les
inversions respecte de 2017 i arribarà a invertir quasi 1 milió
d’euros, fonamentalment en dues xarxes de telecomunicacions
pròpies, la xarxa IOTIB, una xarxa de sensors de llarg abast i
baix consum, que parteix de la tecnologia coneguda com
LoRa, sense necessitat de connexió wifi. IBETEC es centrarà
en la seva àrea d’innovació per desenvolupar la primera xarxa
pública de l’Estat espanyol d’aquest tipus. Ha estat
desenvolupada a través d’un conveni entre IBETEC, el Parc Bit
i la UIB i pròximament es treurà a concurs el desplegament de
la xarxa; i la xarxa Tetraib, la xarxa de comunicació
d’emergències de les Illes Balears que cada vegada és més
estesa.

I aquestes són de forma resumida les principals polítiques
que estam duent a terme des de la conselleria que tenc l’honor
d’encapçalar per tal d’aconseguir una economia més forta,
resistent i resilient, sostenible i generadora de prosperitat
compartida per al conjunt de la ciutadania de les Illes Balears.

Resto a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresidenta. 

Ara procedeix la suspensió de la sessió per un temps de 45
minuts... sí, perquè els grups parlamentaris puguin preparar les
preguntes o  observacions o bé, podem continuar. Podem
continuar.

Per tal de formular les preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. La Sra.
Vicepresidenta i Consellera pot contestar globalment totes les
preguntes o observacions formulades o bé contestar
individualment després de cada intervenció.

LA SRA. VICEPRESIDENTA I CONSELLERA
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Isabel Maria
Busquets i Hidalgo):

Contestaré globalment.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula per part del Grup Popular la diputada
Sra. María José Ribas per un temps de deu minuts.
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LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Moltes gràcies, president. Bon dia a tothom, en primer
lloc voldria agrair la compareixença de la Sra. Consellera en
aquesta comissió, agraïment que per suposat feim extensiu a
tot l’equip que avui l’acompanya.

Segons el que hem pogut escoltar de la seva intervenció,
Sra. Consellera, entenem que la línia que vostè pretén seguir
és la del continuisme amb el passat més recent i amb les
polítiques impulsades per qui va estar assegut a la mateixa
cadira que ocupa vostè avui aquí.

El Sr. Biel Barceló a la seva última compareixença ja va
assumir tot un conjunt de reptes dels quals vostè  també ha
parlat avui aquí en matèria de recerca i de desenvolupament
sobre els que haurem d’estar evidentment vigilants pel que fa
a la seva execució.

Vostè ja ha fet referència a bona part, com dic, però bé, no
per això volem deixar de plantejar-li totes aquelles qüestions
que entenem que mereixen ser explicades amb més
deteniment en aquesta comissió, segurament ens en deixarem
moltes per falta de temps perquè són moltes les qüestions,
com ja li dic.

Però bé, començarem per parlar sobre un dels seus grans
projectes que se’ns dubte pensam que és el conegut com Data
Center, un projecte que és ambiciós i certament necessari per
poder tenir totes les administracions connectades i que
permeti una col·laboració més àgil entre elles. Voldria que
ens digués més concretament en quin estat de
desenvolupament es troba i en quina mesura està ja implantant-
se en les diferents conselleries.

D’altra banda ens agradaria saber també amb quin estat està
la connexió..., n’ha parlat vostè un poquet, però per damunt, la
connexió amb banda ampla dels centres escolars. Com vostè
bé ha dit existeix un conveni amb el Ministeri d’Educació en
virtut del qual vostès varen anunciar ja que destinarien un
romanent també de 200.000 euros a més del total de
2.100.000 durant el present exercici, de manera que es pogués
assumir una interconnexió completa l’any 2019 que afecti tots
i cadascun dels centres escolars. A hores d’ara estam a un any
que acabi pràcticament la legislatura i voldríem saber quants
de centres estan ja interconnectats, si ens ho pot concretar;
quin pla tenen vostès per implantar-ho definitivament a les
nostres illes, és a dir, si pensen que serà d’una manera
progressiva o si tenen un pla perquè es faci d’una sola vegada
o si ho faran per illes... En fi, ens agradaria que ens concretàs
un poquet aquest tema.

Per altra banda també ens agradaria saber en quin estat es
troba, en quin estat d’implantació es troba la primera xarxa de
tecnologia pròpia, aquesta que..., vostè ja n’ha parlat també, la
que coneixem com LoRa, i els resultats que ha donat la prova
pilot que s’ha desenvolupat a través del conveni signat amb la
universitat perquè, és clar, és important conèixer si el sistema
funciona i saber si funciona bé.

En segon lloc ens agradaria també saber si mantenen
vostès encara la idea o l’objectiu que al primer semestre de
l’any tenguem aquesta xarxa pública de sensor sense wifi de la
qual el Sr. Barceló presumia tant. Si és així, la xarxa hauria
d’estar implantada definitivament en d’un mes i mig,
aproximadament, i voldríem saber si estan en condicions de
complir els terminis que es varen marcar.

Després en relació també a la segona xarxa de tecnologia
pròpia, al Tetraib, vagi per endavant el nostre interès que se
segueixi potenciant l’adhesió d’aquest sistema... de
comunicacions que en situacions a les quals es prevegi risc o
existeixi perill  ha de servir per coordinar els equips
d’emergència. El Sr. Barceló comentava que a aquest sistema
s’havien adherit més usuaris, més municipis, però no va xifrar-
ho, no va anomenar quants ni quins ho havien fet i ens
agradaria saber, Sr. Consellera, el nivell que té aquesta xarxa
en xifres si és possible i la cobertura que ofereix.

També, un altre tema que per a nosaltres és important i al
qual crec que no s’hi ha referit, el que em fa pensar que tal
vegada per a vostès no és un tema tan important, però per a
nosaltres sí que té importància, és que sap vostè que, i si no ho
hauria de saber que en aquestes alçades del segle encara
existeixen en les nostres illes zones on la recepció de la
senyal TDT no arriba o ho fa de manera molt deficient, i a
l’illa d’Eivissa especialment ho patim per exemple a Sant
Mateu al municipi de Sant Antoni o també a zones com Sant
Carles al municipi de Santa Eulària on les instal·lacions fa uns
mesos no estaven acabades i encara que li sembli mentida o
sembli mentida a molta gent no es podia recepcionar
correctament la televisió.

Per dues vegades vàrem preguntar al conseller Barceló en
anteriors ocasions sobre aquest tema, però sense obtenir
massa èxit en les respostes i per aquesta raó aquesta vegada li
ho preguntam a vostè, a veure si ens pot donar més informació
sobre en quin moment les nostres illes, cada racó de les
nostres illes podrà comptar amb una recepció de TDT
correcta.

Per altra banda, una altra de les qüestions que també ens
agradaria plantejar-li, n’ha parlat vostè també un poquet, però
per damunt, és sobre les accions que està desenvolupant vostè,
o no, dirigides al compliment del mandat parlamentari recent
que -com vostè ha recordat- vàrem aprovar per unanimitat en
aquest parlament no fa molt, de la proposició no de llei
relacionada amb la participació de la societat científica a la
confecció de texts legislatius.

Es tracta d’una iniciativa a la qual des del nostre grup
vàrem donar suport en considerar la necessitat d’introduir
criteris científics que poguessin aportar i enriquir el nostre
ordenament jurídic des d’una visió molt més especialitzada.
Va ser un mandat que interpel·lava el Govern i el Parlament
com a impulsors i canalitzadors de la idea, encara que fos una
iniciativa popular i el que no sabem o el que voldríem saber és
si s’ha fet algun avanç en el compliment d’aquesta obligació. 
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Vostè ha dit que estava prevista una reunió abans de final
d’any, però a mi m’agradaria saber o que ens concretàs més si
a part d’aquesta reunió hi ha alguna altra iniciativa preparada,
si hi ha contactes amb la comunitat científica en aquest
aspecte. 

Ara hem pogut comprovar que en aquestes alçades de la
legislatura al Govern li ha entrat un poquet les preses perquè
tenim moltes lleis en tramitació en aquest moment en aquest
parlament i hi ha unes quantes més que esperen també per
començar la seva tramitació. Precisament per això, doncs, per
aquestes raons ens agradaria conèixer si tenen intenció que en
aquestes lleis o en algunes el Govern ofereixi la participació
a la comunitat científica, d’acord amb el que vàrem aprovar en
aquesta cambra. 

I bé... crec que... ah!, ha parlat vostè també del ParcBit a
Eivissa, m’agradaria saber si tenen alguna previsió sobre
aquest ParcBit a Eivissa, si ja tenen alguna idea feta de com
serà, quan serà o... bé. 

I res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per part del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula el diputat Sr. Carlos Saura, per un
temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Benvinguda, Sra. Consellera
i tot el seu equip, a la Comissió d’Economia. 

Bé, des del principi de legislatura nosaltres consideràvem
i crec que tothom ho podia fer que els primers pressupostos
d’Innovació, de Recerca no eren uns pressupostos directament
per a un canvi de model productiu que pogués passar ràpid,
no?, i tots aquests canvis de model productiu, de diversificació
duen molts d’anys i molta planificació, com ha passat en
diferents països, territoris europeus, que s’han proposat tot un
canvi en el seu model econòmic. 

És veritat que aquí, a la nostra comunitat autònoma, havíem
de tornar drets a una majoria social que els havia perdut a
causa de les retallades del Partit Popular i que per això va
apostar al principi per més inversió en educació, en sanitat, en
serveis socials i per intentar pal·liar un patiment d’una majoria
social que ho havia passat molt malament durant la crisi i que
encara ho passava malament. 

Per això és important, vostè hi ha fet menció, Sra.
Consellera, el diàleg que s’ha promogut des d’aquest govern,
el diàleg social amb una implicació de la Conselleria de
Treball molt important, amb una augment salarial del 17% en
quatre anys al nou conveni d’hostaleria, perquè aquí la gent
tenia la sensació que per molts de turistes que venguessin la
seva situació laboral i econòmica no milloraria mai i en aquest
sentit es varen prendre unes decisions i unes negociacions que

han estat importants per a la nostra comunitat autònoma i per
a la classe treballadora.

En aquest sentit, la diversificació i e l canvi de model
productiu han de jugar un paper essencial, fonamental per
canviar una tònica de turisme massiu, i vostè n'ha fet menció
també, un turisme massiu que d’alguna manera promou un
model econòmic que no és el millor per a la majoria, que no
és el millor per a la classe treballadora i que no és sostenible
ni en el temps ni mediambientalment. 

Per això, Sra. Consellera, crec que la col·laboració entre
les diferents conselleries és essencial en aquesta transició a
un nou model econòmic, però també a una transició energètica
que ha d’anar acompanyada de tota una sèrie d’accions de
creació de llocs de treball de qualitat, d’aposta per la recerca
en qüestions mediambientals i energètiques i, per això, li volia
demanar, Sra. Consellera, si hi haurà una col·laboració entre
conselleries i la llei de canvi climàtic que ara mateix no recull
aquestes qüestions, però si podria preveure aquesta creació de
llocs de treball de qualitat en col·laboració amb la seva
conselleria en aquests... bé, en creació de llocs de treball de
recerca, com vostè ha parlat. Això implicaria una
col·laboració entre Innovació, entre Treball, entre Turisme i
també amb la Conselleria de Territori. El que hem necessitat
en aquesta comunitat autònoma realment ha estat un pla de
diversificació a llarg termini, igual que la llei de canvi climàtic
imposa una sèrie de fites i una sèrie de dates per aconseguir-
les aquí hi hauria d’haver un pla de diversificació i de canvi de
model econòmic que també posàs fites i exigís una sèrie de
canvis en el nostre model. 

Això no s’ha produït abans perquè la política del pelotazo,
la política... bé, per una banda del pelotazo, la política
corrupta que mirava a curt termini i, per una altra banda una
política de retallades quan hem passat moments de crisi,
doncs, han provocat que no hi hagués un pla a llarg termini i
que poguéssim mirar el futur i tenguéssim un horitzó clar en
aquest sentit. 

Plantejaré una sèrie de dubtes, per exemple, la formació en
noves tecnologies, vostè ha dit que s’ha produït un procés
d’anàlisi, que s’ha fet un estudi també en qüestions
d’economia del coneixement, voldria saber si això és veurà
reflectit en la Llei de ciència i quines conclusions s’han
produït arran d’aquests estudis i processos d’anàlisi. 

Per una altra banda, vostè ha parlat de convocatòries,
d’incentius, d’innovació del coneixement, de deduccions
fiscals a les empreses, quina repercussió real han tengut en les
empreses de les Illes Balears aquestes deduccions fiscals?

Després volíem comentar que, bé, és una vertadera
vergonya que e Govern estatal hagi augmentat 500 milions
d’euros els pressuposts d’Innovació, però que aquests 500
milions d’euros possiblement no es puguin executar perquè no
hi ha tota una sèrie d’accions que ha de fer el Govern estatal
perquè això sigui possible. Sé que és difícil lluitar contra un
govern que no creu en la ciència, que no creu en la innovació
i crec que fan falta molts d’esforços en aquest sentit. Per això,
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com preveu que hagi de créixer el pressupost d’Innovació per
als propers anys i com es compaginarà això amb projectes que
sí es puguin executar perquè hi ha hagut poca execució dels
projectes d’R+D+I, no només a l’Estat sinó també aquí.
Quines mesures s’han posat en marxa perquè això no sigui així
i es puguin executar aquests projectes?

Després, vostè ha parlat d’inversió  pública en ciència,
nosaltres creim en un model de competitivitat
socioeconòmica i de cohesió social, generació de treball de
qualitat, però també inversió pública que és importantíssima
per a la ciència, per als treballadors que fan investigació
perquè, per exemple, l’empresa BMW que destina 7 .000
milions d’euros a recerca o l’empresa Siemens que destina
5.500 milions d’euros també a recerca i a innovació superen
el pressupost a nivell estatal i en un context així en què l’Estat
no creu en aquest aposta pública per la innovació és molt
difícil dur a terme aquest canvi de model quan precisament, a
més, cada temporada tenim rècord turístic i d’alguna manera
les empreses estan més per donar un servei turístic que per
dur a terme, doncs, altres accions i des de l’administració
tenim una responsabilitat molt gran perquè això canviï. Crec,
com he dit abans, no només fa falta molta inversió sinó també
que hi hagi execució dels projectes i que es promogui des de
l’administració pública tota una sèrie d’accions en aquest
sentit.

També li volia preguntar, pot ser soni un poc abstracte,
però si em pogués concretar un poc, com es pensen conjugar
els objectius polítics d’aquest govern de progrés amb els
objectius empresarials , i té a veure també amb allò que he
mencionat fa ben poc. 

Si em pogués concretar també en què consisteix aquest
centre processador de dades del ParcBit i què es farà perquè
el ParcBit sigui un pol d’innovació real, quines accions es
duran a terme? També això ho ha preguntat la portaveu del
Partit Popular, però volíem saber com està el tema del Parc
Bit d’Eivissa, en quin estat es troba ara mateix.

I poc més a afegir. Pensam que, bé, hi ha hagut un canvi de
tònica en les polítiques turístiques, amb una moratòria en el
tema del lloguer turístic. Pensam que hi ha una aposta per
destinar l’ITS a polítiques mediambientals, i ara esperam que
la innovació, que aquest canvi de model productiu, que aquest
canvi de model econòmic sigui una realitat a poc a poc, però
crec que necessitam un pla molt a llarg termini i això ha de ser
una reflexió per a totes les forces polítiques per dur a terme
aquest leitmotiv, aquest mantra que s’ha repetit durant tants
d’anys en aquesta comunitat autònoma i que hauria de
començar a ser una realitat d’una vegada per totes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Antoni Reus per un temps de deu
minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. En primer lloc volem donar la
benvinguda a la vicepresidenta i al seu equip, que ens ha fet una
explicació bastant detallada i amb moltes xifres sobre les
actuacions que es duen a terme a les àrees relacionades amb
l’economia. 

En primer lloc vull dir que estic content d’aquestes bones
relacions que es mantenen a Brussel·les; així com estan les
coses, aquí qualsevol dia d’aquests per dur un llaç groc ens
acusaran d’apologia del terrorisme i haurem de partir cap allà,
per tant crec que és important que mantenguem unes bones
relacions amb Brussel·les per si qualque dia -no sabem on ens
hem de veure- hem de partir cap allà.

En aquesta terra nostra evidentment la indústria turística és
omnipresent i sempre ha costat molt que creixi res a l’ombra
del turisme, i la indústria turística ha funcionat molt bé,
evidentment pel nostre paisatge, per la nostra ubicació dins
Europa i dins la Mediterrània, però les noves tecnologies i,
diguem, la recerca, les feines creatives són una oportunitat per
al final crear allò de què es tracta, que és crear ocupació de
qualitat. Perquè tenguem ocupació de qualitat s’ha de fer feina
crec que en dues línies: per una banda, millorar la qualitat de
l’ocupació turística, que crec que s’hi està fent feina,
evidentment amb la reducció de l’estacionalitat, amb convenis
amb el que s’ha signat recentment per la millora de la qualitat
dins l’ocupació turística, però també amb la creació
d’ocupació en aquests altres sectors relacionats amb les noves
tecnologies, amb la creativitat, amb la recerca, cream
ocupació de qualitat, i com ja hi feia referència dimarts al
debat en plenari, hi ha una correlació, dins els estudis sobre
qualitat de l’ocupació a la Unió Europea, hi ha una correlació
entre el percentatge d’ocupació i la qualitat dels llocs de feina
en els estats de la Unió Europea; aquells estats, els nòrdics,
amb més qualitat d’ocupació són aquells  llocs amb taxes
d’ocupació més elevades. Les dades que ha donat de
creixement del Parc Bit, de treballadors ubicats al Parc Bit,
realment són dades per tenir esperança, per tenir confiança
que les coses van bé.

Recentment vàrem tenir ocasió  el nostre grup
parlamentari, crec que altres grups també, de reunir-nos amb
el grup d’empreses de software que crec que es diu GsBIT, si
no vaig malament, i de fet ens plantejaven que el seu principal
problema és que s’estan trobant amb una mancança fins i tot de
gent preparada en noves tecnologies per fer feina a les
empreses. Per tant aquí hi ha un marge de creixement en llocs
de feina de qualitat important. I també en empreses creatives;
crec que tot el que s’està fent també per millorar la
connectivitat, com per exemple el projecte per dur xarxa d’alta
velocitat a les escoles, o la millora en general de la
connectivitat, crec que és bàsic no només per a les feines
relacionades directament amb les noves tecnologies, sinó
també feines creatives com ara per exemple el disseny; el
disseny és una feina que es pot... no està subjecta, diguem, a
aquest gran altre problema que tenim a les Illes Balears, que
és el tema de la insularitat; aquesta insularitat que afecta de
manera tan perjudicial les nostres empreses que volen
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exportar o que han d’importar la seva matèria primera, aquesta
insularitat que ens mata amb els seus efectes, en aquests altres
àmbits de llocs de feina relacionats per exemple amb el
disseny no estan subjectes a això; una persona que faci feina
en disseny pot transmetre la seva feina per internet i
evidentment no té aquests sobrecostos, i per tant poden ser
llocs que siguin molt més productius a les Illes Balears, que
d’altra banda tenen el valor afegit de ser un lloc atractiu per
viure.

A mi en aquest aspecte em va passar una anècdota ja fa
anys, deu fer quatre o cinc anys, quan estava a l’Ajuntament de
Santa Margalida, que va venir una persona que s’havia comprat
una casa per reformar a Santa Margalida, era un locutor italià
de ràdio; vaig tenir ocasió de conèixer-lo i li vaig demanar:
“És que has trobat feina aquí, a una ràdio de per aquí?”, i em va
dir: “No, jo faig feina a Itàlia; vaig a un estudi a Manacor,
enregistr allà i allò  s’envia per internet”. Per tant aquesta
persona feia una feina creativa, feia feina per a empreses
italianes i anuncis i temes d’aquests, i feia feina en aquest cas
des d’un estudi de Manacor, i  gràcies a la connectivitat per
internet podia realitzar la seva feina sense problema.

És important, per tant, tota aquesta feina que es fa de
connectivitat i també crec que són bastant significatives les
dades que ha donat respecte de convocatòries de recerca i
innovació dedicades a empreses; crec que ha dit que s’han
multiplicat per 4,5; crec que és interessant aquesta dada
perquè si bé en aquests anys els pressuposts de la comunitat
han augmentat al voltant d’un 20%, aquesta mostra d’una
aposta clara per la innovació és que enfront d’aquest 20%
d’augment en general del pressupost una aposta d’un 450% en
aquestes convocatòries mostra realment una orientació del
pressupost cap a una major recerca i innovació. Jo sí que li
volia demanar, a part de les dades en euros, que crec que s’ha
referit a 4.800.000 euros, és quantes empreses s’han
beneficiat d’aquestes actuacions de convocatòries de recerca
i innovació.

I per part meva res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula, pel Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES, el Sr. Josep Melià, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Donam un
altre pic la benvinguda, ara ampliada a l’equip de la conselleria,
en relació  amb l’equip de la conselleria que ha vengut a la
Comissió de Turisme, només ho dic en aquests termes.

Bé, a mi m’hagués agradat que a la seva primera part o a la
seva introducció d’aquesta compareixença ens hagués donat
unes dades que crec que són importants per centrar la qüestió.
Aquestes dades són la despesa en innovació que es fa a les
Illes Balears en relació amb la despesa que es fa en innovació
a Espanya i en relació amb la despesa que es fa en innovació

a Europa. Crec que són unes dades de context del que estam
parlant. I unes altres dades: la despesa pública que es fa a
Balears, que es fa a Espanya i que es fa a Europa en
percentatge sobre el producte interior brut. Ho dic perquè
situem de què estam parlant.

I ho dic sobretot perquè, clar, vostès tenen aquest discurs
que jo, com a discurs, hi estic totalment d’acord: hem de
diversificar l’economia, hem de fer un esforç en innovació,
d’acord, totalment d’acord. Però quins números estan
manejant? Perquè clar, vostè fins i tot ha enterrat el model
econòmic que tenim, perquè ha dit el model “era”, subratllat
“era” dependent del turisme, vol dir que ja no és dependent del
turisme. Això és el que vostè, para sorpresa de propios y
extraños, com diria el locutor, no? Jo no ho enterraria tan
aviat perquè crec que encara és dependent del turisme, no
“era” dependent del turisme. Que volen que deixi de ser
dependent del turisme, bé, nosaltres estam a favor de la
diversificació, nosaltres trobam que el model no és que hagi
de canviar, ha de millorar, i una de les grans millores és
evidentment la diversificació.

Però el seu gran problema en aquest cas no és que
estiguem en contra de la seva línia política o de la línia
desenvolupada en aquesta conselleria, sinó amb la manca de
recursos, el seu gran problema és la pobresa estructural, és
una pobresa estructural de les administracions públiques de
les Illes Balears i molt concentrada en aquest cas a la capacitat
d’invertir en innovació. Jo crec que aquesta és la realitat. I
clar, aquí podem dir, no, no, canviarem i serem una potència
mundial en innovació, però clar, amb una capacitat molt, molt
limitada de recursos per invertir en innovació, difícilment
sortirem d’aquesta dependència del turisme i això jo crec que
valdria la pena constatar-ho. En aquest cas no és una crítica,
són els fets amb els quals vostè ha de fer una gestió i crec que
estaria molt bé que ho digués, perquè es faria un favor propi a
vostè.

On estam en despesa en innovació i on estam en despesa
pública? I quin esforç hem fet? Quin esforç ha fet e l seu
govern aquests tres anys d’increment pressupostari en relació
a la seva gran aposta, aquí predicada, en innovació? Aquesta
també és una pregunta que també ens feim, una pregunta clau,
perquè nosaltres pensam que amb uns pressuposts que han
s’incrementat al voltant de 1.000 milions d’euros, és evident
que l’increment de l’esforç públic de la comunitat autònoma
de les Illes Balears en aquesta qüestió per a nosaltres ha estat
magre, ha estat insuficient. Per tant, jo crec que aquest és el
context i més enllà de les iniciatives concretes, amb moltes de
les quals hi podem estar d’acord, eh?, la realitat és que aquest
és el marc general.

Nosaltres li volem plantejar tres qüestions puntuals,
perquè tampoc no vull ser reiteratiu, en relació als  clusters
nosaltres vàrem dur una iniciativa perquè pensam que els
clústers de la moda i de l’alimentació podien girar al voltant
del Parc BIT d’Inca, com element dinamitzador i element
cohesionador d’aquest cluster. Vostè ha dit que aposten per
aquestes polítiques, però aquí se’ns va votar per parts dels
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partits que donen suport al Govern en contra d’aquesta idea.
M’agradaria que em comentàs aquest aspecte.

I després vostès parlen, ha parlat un moment de la dotació
de wifi a les escoles. Com s’està fent aquesta dotació de wifi
a les escoles? Les estan fent les associacions de pares? Hi ha
una coordinació per part del Govern de les Illes Balears? No,
a nosaltres les notícies que ens arriben és que molt sovint la
xarxa que funciona és instal·lada per les APIMA. Hi ha una
certa descoordinació en aquesta qüestió, que no dic que sigui
competència seva, perquè deu ser més competència
d’Educació. I ens preocupa també com s’està desenvolupant el
tema de la fibra òptica. Quin grau de connectivitat hi ha a les
Illes? Quina cobertura hi ha a les Illes Balears de fibra òptica
respecte Espanya i respecte Europa? Dades també interessants
que no se’ns han ofert i també quina coordinació al
desenvolupament de la fibra òptica s’està fent, quin lideratge
hi ha en aquesta cobertura de fibra òptica per part de la seva
conselleria i per part del Govern de les Illes Balears?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies. Sr. President. Benvinguda, Sra.
Vicepresidenta, Sra. Consellera, i a to t el seu equip. Com
vostè sap, perquè ja hem tingut ocasió de parlar-ne en altres
ocasions, dintre del suport genèric que el meu grup dóna al
Govern, especialment a aquesta conselleria, durant l’anterior
mandat per part del seu antecessor, doncs és una de les
conselleries en les que d’una forma més contundent hem estat
donant suport a les polítiques que es duen a terme, tant en
matèria de turisme, com en tots els temes que avui ens està
plantejant aquí.

És veritat que la millora de les capacitats innovadores d’un
país té molt a veure amb la despesa pública que es faci i amb
la quantitat de doblers que s’hi puguin destinar. Però com que
hem de ser conscients de les limitacions que tenim, jo sempre
he defensat i en les diferents compareixences que va fer el seu
antecessor, així ho vaig mantenir, que sobretot el que és
important és la sostenibilitat d’aquest suport i també a vegades
he defensat que una excessiva despesa puntual, moltes vegades
és llançar els doblers, perquè es tracta d’unes polítiques en els
que el que hem d’aconseguir és anar millorant les capacitats
i les fortaleses del nostre teixit empresarial. 

El teixit empresarial té una capacitat determinada
d’absorció d’aquests recursos i d’aquestes accions. Deixo al
marge potser grans projectes, per exemple amb la intervenció
del Sr. Reus m’hi ha fet pensar, com per exemple detecció de
talent, etc., que en un moment donat una injecció de recursos,
pot permetre posar en marxa aquest projecte. Però el que és
la millora de la capacitat privada d’innovar i de fer recerca, que

és el que realment distingeix les economies intensives en
coneixement no és la despesa pública, la despesa pública si
tens el pressupost doncs és molt fàcil d’aconseguir-la, el
difícil és aconseguir que augmenti la despesa privada en
recerca i innovació. I per fer açò el que és important és
l’encert de les polítiques més que la quantitat que s’hi destini.
Evidentment si tenim el doble de doblers, escolti, podem fer
el doble.

Per tant, jo crec que aquí com que partim d’una situació,
ara em sortia la paraula desert, però vaja comparat amb altres
realitats properes a què ens voldríem assemblar, la situació de
la recerca i desenvolupament a les illes és molt precària, jo
crec que el que és important és la "gota malaia" i garantir que
any rere any hi hagi un increment, hi hagi una dedicació
sobretot en polítiques intel·ligents i en polítiques encertades,
que jo crec que són les que s’estan fent des de la seva
conselleria.

I per aquest motiu, igual que hem mantingut el suport
inalterablement des del començament de legislatura a les
línies polítiques del seu departament, nosaltres continuem
amb aquesta línia. Per tant, crec innecessari fer-li cap
pregunta, perquè crec que ha de tenir temps per contestar als
que no donen un suport tan clar i tan tancat a les seves línies.
I per tant, desitjar-li molts d’encerts i continuar en la mateixa
línia.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, President. Vicepresidenta i consellera i tot el seu
equip, benvinguts. Bé, jo m’hauré de repetir un poc perquè
realment el Sr. Melià que sempre ve davant meu, en aquest cas
ha explicat un parell de coses fonamentals que són també les
meves, les que jo volia comentar.

Respecte del nou model econòmic, està molt bé
evidentment i sempre així ho hem dit, està molt bé a més que
es basi en el diàleg, en el consens, com han de ser les coses
evidentment ben fetes, i aquí ens ha duit vostè tot una sèrie de
bones notícies, això està també molt bé, les convocatòries que
hi ha en el camp de la innovació, l’increment de beques, la
formació, també en el camp per exemple tecnològic, també
respecte dels fons europeus, a la col·laboració públicoprivada.
Però clar, fins a quin punt aquests elements són suficients, a
part que també és ver que es posen en marxa una mica tard,
tard en allò que és, ja sé  que alguns vénen d’abans, però la
consolidació també és un poc tardana dintre del que és la
legislatura. I jo em deman també fins a quin punt això basta per
poder fer, per poder parlar d’un nou model, que sigui un
model, que evidentment serà un model que seguirà basat en el
turisme, ho dic contestant un poc allò que ha dit el Sr. Melià,
abans del que vostè pugui respondre, però que entenc que es
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completarà o es vol completar amb altres elements que no
siguin estrictament aquests del turisme; que, per cert, el
turisme es pot beneficiar i s’hauria de beneficiar també de
molts d’aquests aspectes que permeten la mateixa
diversificació  del model turístic. És a dir, una cosa no és
incompatible amb l’altra.

Abans també el Sr. Melià li posava l’accent sobre el
percentatge respecte del PIB en la inversió en innovació i
recerca.

En aquests pressuposts de l’any 2018 la quantitat dedicada
a aquest capítol és de 25 milions d’euros, si no vaig errat, i de
tot el Govern. Això és el que com a mínim ens va transmetre
l’antic vicepresident quan va venir aquí per exposar el
pressupost de la seva conselleria de cara a enguany. És clar,
això representa un 0,5% del pressupost del Govern, eh?, i jo
li vull recordar que el seu partit al seu programa electoral -
com vostè sap, m’imagín- parla d’un 3% com a objectiu, d’un
3% en relació amb el que és el pressupost del Govern. És
veritat que ens queda un any, però vaja, no crec que puguem
passar el 0,5 al 3, seria un èxit evidentment, però m’imagín
que això malbarataria moltes altres parts d’aquest pressupost...

(Remor de veus)

...i que és inimaginable, però el que vull dir és que certament,
després i ara van això en un camp més genèric en relació amb
la resta de comunitats autònomes, en relació amb la mitjana
espanyola, en relació amb la mitjana europea, és veritat que
encara estam molt enrere i que per tant, és molt difícil pensar
que aquestes coses les acabem... sobretot les acabem veient
físicament, que és el que..., físicament em referesc que
aquests indicadors reals, els efectes de totes aquestes
polítiques es puguin realment constatar, no?

I finalment li volia fer una pregunta, vostè crec que va dir
-i és un poc lògic- en relació amb l’equip que l’acompanya
que... en fi, que la seva política, la seva gestió seria de
continuïtat i jo hi afegiria també, i de final de trajecte i no em
malentengui; vull dir, final de trajecte, ho dic en sentit positiu,
vull dir, vostè serà consellera amb tota probabilitat quan
s’acabi la legislatura, quan s’acabi la legislatura o com a mínim
jo li desitjo que no hi hagi més novetats  en aquesta
conselleria.

M’agradaria si pot destacar, ja sé que ha heretat un
pressupost, ha heretat una cosa construïda, però si pot destacar
algun aspecte d’aquest pressupost heretat en què vostè hagi
introduït algun canvi o tengui pensat introduir algun canvi, etc.,
més enllà del que condicionen evidentment les partides, però
si hi ha algun moviment que vostè pensi fer, idò m’interessaria
també escoltar-ho.

I ja per acabar, em sap greu, però no l’escoltaré perquè me
n’he d’anar, però sí...

(Algunes rialles)

...no, no, deixin-me dir-ho, ara m’aixecaré i me n’aniré, eh?,
però evidentment llegiré la seva resposta. Per tant, contesti’m,
per favor, encara que no sigui aquí. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Damià Borràs per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Benvinguda, Sra. Consellera, Sra.
Vicepresidenta i tot el seu equip, i abans que el Sr. Pericay ens
abandoni he de dir que vostè amb tota probabilitat serà la
consellera responsable de dur el vagó del progrés i del canvi
fins a la propera estació, però no final de trajecte. El trajecte
continuarà, del progrés i la democràcia i la lluita per la
igualtat... que arribem a una estació no vol dir que el viatge no
continuï i esperem que sigui amb els mateixos tripulants i els
mateixos passatgers i que...

(Remor de veus)

...en tot cas amb les mateixes idees, estic convençut que sí.

El Sr. Pericay es queixava també de... bé, lamentava que
sempre ha de parlar després del Sr. Melià i, per tant, té moltes
coses que ja s’han dit i jo encara parlo darrere del Sr. Melià,
del Sr. Pericay i darrere de tothom i..., però no em queix, no
em queix perquè final..., tenc un amic meu molt irònic que
acostuma a dir que a Menorca avui dia un emprenedor és
aquell que posa un negoci de venda d’avarques i damunt un
emprenedor que innova és aquell que ven les avarques pintades
de lunars, eh? Ho dic perquè al final acabam dient innovació a
qualsevol cosa.

I la plataforma que ha de permetre que es pugui innovar no
és evidentment innovació, sinó simplement és una plataforma.
És a dir, un instrument és imprescindible perquè el músic soni
i no hi ha partit  de futbol sense pilota, però evidentment la
música no és l’instrument, ni..., i ho dic perquè... entenc que
la portaveu del PP la Sra. Ribas, que ha dit que no li bastaria el
temps per fer les preguntes que li havia de fer, vull dir, és clar,
ha fet aquelles que no tenen tant a veure amb la innovació i les
que no ha tingut temps són les que tenen a veure amb la
innovació, el coneixement i..., perquè és clar, el Data Center,
la banda ampla als centres escolars, és una llàstima que encara
no tinguem banda ampla als centres escolars, la xarxa
tecnològica pròpia, els sistemes (...) d’emergències tengui uns
sistemes de comunicació, la recepció del TDT urbi et orbe a
les Illes Balears i la participació dels científics a l’elaboració
de lleis d’aquest parlament són... en cap tema no crec que
ningú no estigui en desacord aquí, però evidentment són
instruments per aconseguir innovació, però no són polítiques
d’innovació en si mateixos, no?, simplement és posar la pilota,
donar el clarinet al músic perquè pugui sonar.

I en aquest sentit, és clar, també hauríem de parlar aquí de
quin sentit té innovar, és a dir, cap on anam amb la nostra
innovació, no?, perquè evidentment hi ha innovacions que
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tenen més interès social i és per què?, perquè hem de
fomentar com a govern, perquè el Parlament ha de creure en
la necessitat de la innovació, de la ciència a les Illes Balears;
i evidentment el punt important, fonamental crec que, a part
d’aportar i aportar coneixement al saber universal i a la millora
de la qualitat de vida de tothom, és per aconseguir diversificar
el nostre model productiu, canviar el nostre model productiu,
que (...), el turisme també necessita d’innovació i tota millora
és canvi, no hi ha millora sense canvi, i  e l turisme també
necessita innovació que vagi més enllà d’un mort que s’ha
trobat vostè a la seva conselleria com és l’aparador turístic
intel·ligent que (...) innovació i que encara no funciona set
anys després d’haver estat creat amb bombo i platerets pel Sr.
Bauzá i el Sr. Delgado.

I una altra cosa que aquí no s’ha dit, però que és molt
important, que és per aconseguir que deixem d’una vegada per
totes d’exportar capacitat i importar mà d’obra no qualificada.
És a dir, que els  nostres joves més preparats no hagin de
continuar migrant i en canvi haguem de necessitar cada vegada
més immigració, més immigració perquè necessitam molta
economia extensiva per poder donar resposta a les necessitats
de treball de la gent. És a dir, que més coneixement i manco
extensió econòmica.

Ja ho deia Rajoy l’any 2018, "¿de qué vamos a vivir aquí,
con qué vamos a competir aquí con el petróleo?", vull dir, per
tant, innovació i coneixement.

I li han demanat a vostè xifres i xifres..., en podem parlar
molt i és clar els duros que es posen als pressupostos són una
cosa i la capacitat després d’execució d’aquests pressupostos
és un altre. Deia el Sr. Saura que han crescut els pressupostos
d’innovació del Govern d’Espanya enguany, però és que l’any
passat es varen executar en un 62,5% els pressupostos
d’innovació i ciència.

I per què creixen?, perquè s’inflen, després no s’executen
les partides... destinades a crèdits, però les partides destinades
a subvencions, que és el que necessiten els investigadors,
ajudes a la investigació baixen, i després aquestes subvencions
tampoc no s’executen i les que es donen, vol saber les
empreses que més han rebut ajudes a la innovació a Espanya?,
Airbus, la primera, la més elevada..., ambdues..., Airbus
Defensa i Airbus Operacions, Airbus Defensa és el 70% del
que ha rebut Airbus; la segona, Indra; la tercera Sacyr; la
quarta, Endesa, deuen estar innovant per veure com feim a Es
Murterar o com ho feim a la central de fuel de Menorca, deu
ser... les polítiques d’innovació d’Endesa deuen anar aquí;
després TRAGSA, empresa pública, i després Aqualia. Aquests
són els grans perceptors de les subvencions. Cap innovació
tractant-se del PP, sempre donant els recursos en mans de les
grans empreses i les multinacionals. 

Però bé, ja que vostè és consellera de Turisme també no es
preocupi -no es preocupi- perquè vostè sembla que no vol
turistes, vostè sembla que no fa política de promoció i si anam
a la liquidació dels pressupostos de turisme, és a dir que
ciència només... en investigació i ciència només el 62,5%,
però de promoció turística només el 17% d’execució, el Sr.

Soria (...) que ha comptabilitzat, gran defensor de la promoció
turística, dels 1.076 milions que tenia pressupostat en va
gastar 188 en promoció turística. La Sra. Cospedal va gastar
en Defensa els 138% del seu pressupost, és a dir, el 138%
més del que tenia pressupostat, innovació, jo pensava que
defensa en aquest país es feia cantant “Soy el novio de la
muerte” i aquestes coses i posant medalles a les mares de déu,
però es veu que no, que també fa falta doblers a més de cantar
i de donar medalles. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Gràcies, gràcies, Pep. 

En tot cas, filem una mica prim en què és innovació i en
què no és innovació i que són aportacions d’allò que
normalment deim noves tecnologies, ara ja no són tan noves,
perquè parlar de nova tecnologia TDT o banda ampla crec que
ja feim una mica tard, però en tot cas són les eines necessàries
per poder innovar, per poder generar coneixement i per poder
atreure aquí empreses que siguin capaces d’innovar i canviar
el model productiu, perquè el model productiu no l’ha de
canviar un govern, el Govern ha de posar els instruments, ha de
donar les oportunitats, però aquí el que hi ha és l’economia
productiva que ha de canviar el model productiu i a d’ajudar
també a la Universitat, evidentment, a canviar el model
productiu. Per poder canviar l’economia productiva
necessitam instruments tecnològics, necessitam millor
connectivitat, millor capacitat en els nostres centres educatius
perquè pugui venir gent arreu del món que puguin tenir els
seus fills aquí i evidentment un entorn ambiental sostenible
perquè evidentment no conec cap persona amb capacitat
d’innovació, cap empresa amb capacitat puntera d’innovació
que tengui ganes d’anar a un lloc, diguéssim, maltractat
ambientalment. En aquest sentit, per tant, és molt important la
transversalitat de les polítiques per poder fer tot açò eficaç.

Jo, com que li ha fet moltes preguntes la Sra. Ribas, ara no
li faré cap, simplement li desig que continuï duent el vagó del
tren del progrés i la prosperitat fins a la propera estació amb
molt d’èxit perquè ens hi jugam molt tots i totes en aquestes
illes. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Ara contesta la Sra.
Vicepresidenta i Consellera. 

LA SRA. VICEPRESIDENTA I CONSELLERA
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Isabel Maria
Busquets i Hidalgo):

Moltes gràcies, Sr. President. La veritat és que han estat
moltes preguntes, algunes de més concretes, algunes més
àmplies, amb més voluntat filosòfica perquè al final és cert
que aquesta filosofia és la que ens marca el camí, el camí cap
a la utopia, per tant, res de final de trajecte perquè la utopia és
sempre com l’horitzó, que sempre hi és i sempre ens marca
cap on hem d’anar. Després en parlarem més de vagons i trens
i d’altres.
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Pel que fa a la Sra. Ribas a partir de les preguntes
formulades pel Partit Popular, bé, un poc d’introducció abans
d’anar a la concreció, de fet, és veritat, hi ha moltes de
preguntes concretes que tracten temes, però traspuen una
certa aprovació del que s’ha explicat, no hi ha... no he vist una
oposició ferma, això vol dir que anam bé i que podem
continuar conduint aquest tren endavant, anar passant estacions
i anar assolint aquest horitzó. 

Quant al Data... sí, mal que els pesi, senyors del Partit
Popular, no ho feim tan malament, no ho feim tan malament,
em faré les mamballetes si no ens les fan vostès, no passa res. 

Quant al Data Center està operatiu ja el del carrer Sant
Pere, de la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic,
i el nou s’ha de licitar aquest estiu i estarà en marxa enguany. 

Quant a les connexions amb les escoles, que ha estat un
tema recurrent i repetitiu en diversos portaveus, els aniré
contestant en parts, però crec que... aquesta, la connexió a les
escoles també tendrà aquesta licitació a l’estiu amb inici
d’obres el setembre, però dels 392 centres només en queden
pendents 71, 71 que no tenen aquesta connexió. 

Quant a la xarxa IoTIB hi ha una prova pilot a l’aparcament
del ParcBit i és un projecte realitzat i en validació per poder
també transferir aquesta tecnologia als municipis. 

Quant a la TDT d’Eivissa, que vostè m’ha dit, “no sé si ho
sap a aquestes alçades del segle XXI...”, sí, ho sé, perquè el
nostre company de la conselleria que és director de l’IBITEC
ens en parla sovint i és una gran preocupació i, a més, feim
aquesta mateixa referència en ple segle XXI sembla mentida
que encara tenguem zones on no hi la TDT a Eivissa, us hem de
dir que ens trobàrem un contracte que estava en fallida, era un
contracte de la passada legislatura, que ara està en mans dels
jutjats i durem a terme una nova licitació, per la qual feim
feina, per posar en marxa tres centres de TDT i TETRA a
Eivissa. 

Quant a aquesta PNL que es va aprovar per unanimitat al
Parlament, per tant, això vol dir que a tots els grups polítics
ens preocupa per igual la ciència i incorporar aquesta ciència
al Parlament, tendrem una jornada properament en començar
el nou període parlamentari on hi haurà una jornada per dur a
terme el desenvolupament d’aquesta PNL i, per tant, també la
llei, la mateixa llei de ciència també és la nostra voluntat, per
descomptat a la llei hi ha de participar la comunitat científica,
i la nostra voluntat és aprovar aquesta llei amb el màxim de
consens.

Remarcant... ai, ara m’he perdut perquè m’han anat passat
apunts en moments diferents. De la xarxa IoTIB les antenes es
desplegaran al complet el mes de juliol, per tant, vostè em
parlava del primer semestre, gairebé arribarem, tal vegada serà
el primer mes del segons semestre, i hem parlat també dels
centres aquests d’Eivissa quant a TDT i altres serveis que
tendran establiment en el Puig d'En Coca, a Sant Antoni, per
substituir el de Puig de N’Andreu, el Puig d'En Gat a Santa
Eulària i el Puig d'En Burro a Sant Josep.

Quant a Eivissa, a Eivissa Centre Bit, vaig fer un viatge ara,
dimarts passat, amb una jornada d’innovació on va haver-hi una
gran assistència d’empreses, hi havia una posada en comú de
bones pràctiques quant a innovació, va ser una jornada molt
enriquidora on les empreses que hi participaren varen
manifestar la seva utilitat i la seva bona organització del (...).
La nostra aposta ha estat perquè així ens ho suggeria l’estudi
d’economia del coneixement que el Govern el que havia de fer
era incrementar la massa crítica d’empreses innovadores a
l’illa d’Eivissa. El primer que férem va ser obrir una finestreta
única per oferir serveis per promoure l’economia del
coneixement a Eivissa juntament, és una feina que feim
conjunta amb el Consell d’Eivissa i el que tenim previst per a
aquest any 2018, a més de tenir aquest servei d’atenció a
empreses innovadores, volen intensificar aquests serveis a
través de l’obertura, que ens cedirà un espai l’EBAP, per poder
obrir una oficina de la Fundació Bit i en un futur instal·lar el
futur Centre Bit, però d’això encara no li puc donar unes dades
positives perquè no em vull aventurar, vaja, no em vull
aventurar. Tendrem, però, aquesta obertura d’aquesta oficina
que ens cedirà l’EBAP.

Quant al Sr. Saura, de Podem, he d’explicar que el
pressupost d’innovació és un pressupost que no només surt a
la nostra conselleria, sinó que -això ho vaig explicar quan vaig
defensar els pressupostos el mes de desembre- és un
pressupost transversal des de tot el Govern perquè és tot el
Govern que està compromès amb aquest canvi de model; no
només el Govern, sinó que també sabem que els partits que
donen suport al Govern estam units a caminar cap un canvi de
model i estam units en el retorn de drets. Tots caminam units
cap a aconseguir aquestes fites. El pressupost transversal és de
21 milions d’euros, que també em serveix per contestar al Sr.
Pericay, que no hi és però que m’ha reptat a contestar-li, i li
contestaré, com no pot ser d’altra manera. 

I la col·laboració del Govern és en diversos àmbits, perquè
vostè també m’ha parlat de com tiram endavant les diferents
lleis que tenim en marxa, com la Llei de canvi climàtic o la
Llei de residus, o la ja aprovada Llei d’indústria o la futura llei
de ciència; tot això són acords que hem mantingut entre el
Govern, els acords pel canvi, entre els partits que donen suport
al Govern; dins el mateix govern anam a l’uníson, tots anam
amb la mateixa música, i això també ho demostra el Pla de la
competitivitat i l’ocupació de qualitat que està aprovat i que
ens va marcant el camí per anar tirant endavant polítiques
transformadores, polítiques que..., hem de tenir en compte que
el canvi de model econòmic no és un fet que acaba amb una
legislatura, estic absolutament d’acord que ha de ser un pla que
ens ha de dur a tots de la mà, que tots hi hem de treballar, que
s’ha de treballar des de les diverses institucions i des de les
diverses conselleries que formen part d’aquest govern, i que
aquest pla de diversificació ja el du la programació dels fons
FEDER i del Fons Social Europeu, que realment, o sigui, ja va
ser posat en marxa a través de l’Estratègia de diversificació
econòmica. Per què?, perquè actua també de manera
transversal. Es dediquen per exemple, si parlam de fons
europeus, 25 milions a recerca i desenvolupament, 33 milions
a aquestes noves tecnologies, a energies renovables i a
eficiència energètica 42 milions, a la millora de l’ocupació 8
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milions, a inclusió social 36 milions i a formació i capital
humà 19 milions. Per tant tots aquests ajuts que vénen de fons
europeus van a desenvolupar aquest model i  aquest pla de
diversificació amb el qual estam compromesos.

Quant a MÉS per Mallorca, Sr. Reus, que ha explicat
aquest cas d’un treballador o d’una persona que des de
Manacor podia treballar per a Itàlia, ho tenim clar: les
empreses..., o sigui, l’economia basada en el coneixement, en
la creativitat, en les noves tecnologies, en la recerca, tots
sabem que per una banda genera ocupació de qualitat, però
genera un valor afegit per a aquesta ocupació de qualitat; no li
repercuteixen els costos de la insularitat, perquè de fet, el que
dèiem, amb una bona connexió pots fer feina arreu del món, i
a més a més també un punt que no ha sortit és que és
respectuosa amb el medi ambient. Per això aquesta economia
és la que ens interessa en aquestes illes.

Després m’ha demanat les convocatòries d’innovació i
recerca, en concret en quantes empreses repercuteixen, i són
79 empreses, i encara ens falten les convocatòries de 2018 i
de 2019, però ara 79 empreses s’han vist repercutides per
aquest..., s’han beneficiat d’aquests ajuts d’innovació.

I quant a l’Oficina d’Europa, que vostè ha parlat de la
necessitat de tenir bones relacions amb Europa, per
descomptat, a més a més de treballar per la innovació, pel
canvi de model econòmic, per un retorn als drets dels
ciutadans i les ciutadanes, el nostre govern per descomptat
també treballa per la defensa de la llibertat i la democràcia,
com no podia ser d’una altra manera en uns partits que ens
confessam democràtics.

Al Sr. Melià, a través de les preguntes d’El Pi, que també
s’ha centrat en el desenvolupament de la wifi a les escoles i en
el desenvolupament de la connectivitat, li he d’explicar, així
com ja he explicat, que només falten 71 escoles. He de dir que
les xarxes actuals a les escoles són obsoletes i  seran
substituïdes en bloc quan tenguem la licitació d’aquest
conveni amb Redes i arribaran a totes les aules equips de
qualitat i models. Com no pot ser d’una altra manera
l’educació ha de tenir una bona connectivitat si volem que els
nostres alumnes, futurs ciutadans, futurs emprenedors,
empresaris o treballadors públics del futur tenguin una bona
formació.

Hem de dir que ara en aquests moments la cobertura per
banda ampla està en un 80%, per davant de totes les illes
europees, i hem de tenir en compte una dada: si anam més
enllà d’Europa, el Japó preveu arribar al 90% el 2023 i
nosaltres en canvi a finals d’any. I si miram l’Estat espanyol és
on els poblacionals similars a nosaltres estam a un 55% de
banda ampla. Per tant tenim unes bones xifres. 

També vostè em demanava sobre quina despesa hi ha en
innovació, el sector públic i el privat, que li donàs dades
referents a l’Estat, referents a la Unió Europea, i ha fet
referència, i he de dir que en això estam totalment d’acord, al
fet que tenim un problema de finançament claríssim en
aquestes illes, i per això tenim aquesta manca, després, de

poder tirar endavant moltes més inversions en innovació. Ara,
també he dit que tenim una utopia, tenim un horitzó, mai no
ens conformam, i continuarem treballant malgrat aquesta
manca de finançament, que també continuarem reclamant a
aquest estat que no ens dóna un finançament just, i això ens
reverteix en problemes a les escoles, ens reverteix en
problemes a la sanitat, ens reverteix en problemes als serveis
socials, però també per descomptat a polítiques d’innovació.

He vist que també preocupava la despesa en innovació a
Ciutadans. En un primer moment m’he espantat -ho dic de
manera amigable-, si hi ha aquesta connexió Ciutadans, El Pi,
però no, veig que és demanar per xifres i dades i us les donaré,
com no pot ser d’una altra manera. L’increment pressupostari
que hem tengut en innovació en aquesta legislatura és d’un
20% més. Si miram la despesa total en recerca i
desenvolupament publicoprivat, el 2015 teníem un augment de
4,46; el 2016, un 6,09, i he de dir que som la quarta comunitat
autònoma amb més creixement, que la mitjana és un 0,67. Per
tant, aquest 0,5 que ens deia Ciutadans, és cert que tal vegada
estam...

Sobre el Producte Interior Brut, hem augmentat d’un 0,32
a un 0,33, les xifres no són per tirar coets, és cert, però també
hem de tenir en compte que hem tengut un PIB en creixement
durant tota la legislatura, però si ens comparam amb l’Estat la
mitjana de l’Estat era un 1,29 i ha passat a un 1,19, per tant va
en decreixement, que això ens serveix també un poc per
contestar al Sr. Pericay de Ciutadans.

En inversió si donam xifres absolutes, el Govern l’any
2016 la inversió total va ser de 93 milions, si ens centram amb
el que va invertir el Govern són 36 milions, la Universitat 39
milions i el sector privat 18 milions. Si feim referència a
2014 eren 85 milions, el Govern n’invertia 30, la UIB 40 i el
sector privat 15 milions.

MÉS per Menorca, que tampoc no hi és, però com que
queda enregistrat, ho podran llegir, feia referència a la
sostenibilitat de la inversió  en innovació, parlàvem de la
necessitat d’establir una continuïtat. Per descomptat la nostra
proposta és de continuar amb aquestes polítiques. I, de fet,
també he fet esment en la meva primera intervenció, hi ha
iniciatives que van directament adreçades al sector privat,
també al sector públic, però per allò de què el sector privat
pugui tenir aquestes oportunitats de tirar endavant polítiques
innovadores. El Sr. Castells m’ha donat les gràcies per tirar
endavant aquestes polítiques, que ja tirava endavant el meu
predecessor. Donar-li les gràcies.

I dir-li al Sr. Pericay de Ciutadans que la meva voluntat és
de continuar com a consellera fins a finals de la legislatura, no
hi pot haver una altra opció. I, per tant, dir que continuaré amb
un pressupost de l’any 2018, així com vaig presentar, per tant,
continuaré amb les polítiques que vaig marcar el 2018 i en tot
cas el 2019 veurem quins possibles canvis hi hauria d’haver.

I el Sr...., ara no em sortirà... Borràs, Damià Borràs, no li
vull dir el que li anava dir, li ho diré després fora micròfon. Sr.
Borràs, per descomptat ha parlat vostè llargament i
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intensament sobre aquesta necessitat de la innovació, com he
dit ja és una política transversal, és una política transversal
aplicada des de tot el Govern, perquè tot el Govern vol tirar
endavant aquest canvi de model econòmic i cap a la
diversificació del model, amb una economia basada en el
coneixement, les indústries creatives, etc., com ja hem dit,
perquè és, com no pot ser d’una altra manera, una economia
que aporta valor afegit, que genera ocupació de qualitat i que
continuarem conduint aquest tren, que esperem que vagi més
carregat de passatgers i que per tant, que puguem fer diverses
estacions, poder tirar endavant i anar caminant cap a la utopia,
que és al final pel que treballam. No pot ser d’una altra
manera. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara comencem el torn de rèplica. Pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Ribas, cinc
minuts.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Moltes gràcies, president. Bé, només per agrair les
explicacions de la consellera, explicar-li que efectivament no
troba molta oposició, perquè en allò que és la base, que ja ho
han expressat de fet els altres grups aquí, amb la idea de tenir
la necessitat de diversificar l’economia i que una bona manera
de fer-ho és a través de la innovació, de la recerca, hi estam
totalment d’acord. El tema és com es fa això, com hem
d’arribar a aquesta utopia de què vostè parlava.

I només fer-li un petit apunt, molt ràpid, però que m’ha
cridat una mica l’atenció parlant sobre la Llei de ciència, la
futura Llei de ciència, que vostè diu que entrarà segurament en
tramitació parlamentària el juliol ha dit, no? M’ha paregut que
entenia això, sí, crec que sí que ho ha dit. Bé, només per fer
constar que jo crec que ho hem vist to ts , que difícilment
podrem aquesta legislatura veure aquesta llei en funcionament,
sobretot si com vostè ha dit ha de ser una llei amb consens,
que és com hauria de ser, hi estam totalment d’acord, perquè
una llei d’aquestes característiques hauria de tenir un ampli
consens, ens preocupa que es quedi només en un anunci,
perquè materialment no tendran temps.

Però bé, simplement per fer aquest petit apunt. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. Saura per un temps de cinc minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

No en faré ús, Sr. President. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula per un temps de cinc minuts.

El Grup Parlamentari Pi PROPOSTA PER LES ILLES no
hi és. Per tant, no li don la paraula. El Grup MÉS per Menorca
no hi és. El Grup Parlamentari Mixt tampoc no hi és.

I ara el Grup Parlamentari Socialista té la paraula per un
temps de cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president, no els empraré ni molt manco.
Simplement per agrair la seva presència aquí i les seves
explicacions. I demanar-li i encoratjar-la a fer els màxims
esforços a vostè i a tot el seu equip per seguir avançant en els
camps de la innovació i la tecnologia, perquè a falta de
màsters, veurem, falten esforços i coneixements. Tot i que
evidentment hi ha alguns màsters que s’aconsegueixen amb
molta innovació, perquè hem vist molta capacitat d’innovació
a l’hora d’aconseguir màsters molt manco que a l’hora de fer
progrés efectiu d’aquest país.

Per tant, moltes gràcies i que acabi bé aquest tram del llarg
viatge que estic segur que compartirem, perquè compartim el
destí que és l’horitzó del benestar de tothom. Gràcies,
president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té el torn de rèplica la Sra.
Vicepresidenta.

LA SRA. VICEPRESIDENTA I CONSELLERA
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Isabel Maria
Busquets i Hidalgo):

Sí, de fet començaré pels agraïments. Moltes gràcies pels
grups que han manifestat aquest suport, fins i tot perquè
compartim amb grups de l’oposició aquesta voluntat comuna
d’avançar cap a la diversificació econòmica, importantíssim
que en això hi hagi unanimitat i tots tirem endavant. I pel que
fa a la llei, la nostra voluntat seria arribar amb una llei molt
consensuada ja en el Parlament, per tal que la tramitació sigui
el més breu possible.

Moltes gràcies a tothom i bon dia.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Acabat el debat, volem agrair la presència
de la Sra. Vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i
Turisme i dels seus acompanyants.

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