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EL SR. PRESIDENT:

Pi. Por tanto, también agradecer el trabajo realizado por ese
grupo parlamentario.

Continuam amb la quarta sessió plenària.
Punt únic.- Debat i votaci ó sobre la validació o la
derogació del Decret llei 5/2018, de 21 de desembre,
sobre projectes industrials estratègics de les Illes
Balears (escrit RGE núm. 4/19).
Passam al punt únic de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei
5/2018, de 21 de desembre, sobre projectes industrials
estratègics de les Illes Balears.
Intervenció per part d’un membre del Go vern per fer
l’exposició de les raons per les quals el decret llei ha estat
promulgat, té la paraula el Sr. Conseller Iago Negueruela.
(Remor de veus)
EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):
Gracias, presidente, y casi ya buenas tardes a diputados,
diputadas y público asistente, especialmente también
agradecer la presencia de los trabajadores presentes en la sala
y de los sindicatos Comisio nes Obreras y UGT para poder
presentar este proyecto del Decreto ley de proyectos
industriales estratégicos que esperemos que hoy sea
convalidado.
Este decreto ley muestra una firme voluntad y una clara
voluntad de impulsar la actividad industrial de nuestras islas ya
que debe hacer una buena aportación a la ho ra de mejorar
nuestro modelo económico, especialmente nuestro tejido
productivo industrial.
Además, y como saben, es firme voluntad de este govern
el implicarse en el impulso al sector industrial con la Ley de
industria y con el Plan de industria, y hoy completamos ese
circulo con este decreto ley para poder dar... para poder
apuntalar proyectos industriales que se co nsideren
estratégicos y pretende además dar prio ridad a los nuevos
proyectos industriales para poder mejorar y agilizar su
tramitación.
Agradecer también a todos los grupos parlamentarios con
los que hemos discutido en las semanas previas a su
aprobación o que hemos intercambiado desde luego toda la
información necesaria para que pueda hoy ser convalidado y
esperar además que el resto de grupo s valoren de forma
positiva un texto como el que hoy se presenta.
Agradecer tanto a los grupos que dan so porte al pacto,
tanto a Podemos, a MÉS per Mallorca, a MÉS per Menorca y
al PSIB su ya anunciado voto favorable, y también a El Pi por
el trabajo desarrollado, aunque no esté presente el Sr. Melià
siempre pues hemos mantenido una interlocución muy fluida
y desde luego utilizando en alguno de los apartados creo que
aspectos que en otras ocasiones había reivindicado el propio

El objetivo, y yo creo que es claro, es facilitar el
desarrollo de iniciativas innovadoras de expansión de tejido
industrial con energías limpias.
Este decreto ley agilizará la tramitación administrativa de
estos proyectos y quiere establecer un marco que permita
mejorar la diversificación económica en un sector que como
saben la implantación a veces es muy compleja, muy ardua y
que necesitamos desde luego que sea ágil, que sea..., pero
también que sea segura y que cumpla todas las garantías.
P o r eso permitirá dar prioridad a nuevos proyectos que
sean relevantes para mejorar o consolidar nuestro tejido
industrial, aquellos que se destinen a la reindustrialización de
zonas geográficas que han sufrido una importante pérdida del
peso de la industria y dentro de su estructura económica y del
conjunto de las comarcas afectadas, así como todos aquellos
sectores industriales que corran riesgos reales de ver
comprometida su continuidad en el futuro y, por tanto,
proyectos que pueden afectar a cada una de nuestras islas,
donde cada una con su idiosincrasia po dremos trabajar
conjuntamente para apuntalar, afianzar y mejorar nuestro
tejido productivo industrial.
Destacar que los proyectos que se presenten deben
demostrar sus implicaciones con políticas energéticas y
medioambientales con el fin de contribuir a una industria
limpia y comprometida con el medio ambiente, promoviendo
eficacia energética y también disminución de emisiones a la
atmósfera.
Por tanto, este decreto ley garantiza todos los aspectos de
la normativa medioambiental, como tampoco podía ser de otra
forma, y además se hace siendo garantista con nuestro suelo,
siendo garantistas en política territorial, en el uso debido del
suelo del que disponemos. Por tanto, en referencia al suelo
donde se podrán desarrollar estos proyectos y creo que es
claro y es importante señalarlo de forma tajante, destacar que
se podrán ubicar en suelo clasificado como urbano o
urbanizable siempre que la actividad del proyecto se incluya
dentro de esos uso s permitidos de forma previa, en ningún
caso puede calificarse esa ubicación en formas residenciales
o de equipamientos, por tanto, un uso adecuado de nuestro
territorio. Por tanto, simplemente, que nos permita agilizar en
aquellas zonas ya cualificadas como un uso que se pudiese...
ser validado, permitir la agilización de determinados tipos de
proyectos.
De manera excepcional, y también así los dispone el
decreto ley también la instalación de proyectos... de
implantación de proyectos centrados en energías renovables
ya..., que ya se pueden utilizar en determinados usos del suelo
rústico común, pues también en ese caso poder agilizar su
tramitación, ya digo, en casos en que ya esté previamente...
que ya previamente lo permita así la normativa.
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Es decir, se opta por una ubicación de proyectos que
cumplan con el planeamiento vigente y en supuestos de
excepcionalidad previamente justificados podríamos optar por
otras ubicaciones.
Por tanto, no existirá, pese a la insistencia de algunos,
ninguna modificación de tipo de suelo para desarrollar ningún
tipo de proyecto.
Y una vez aclarados estos aspectos más técnicos, más
formales, más garantistas, destacar la importancia de los
proyectos estratégicos que al final es de lo que se trata.
Nos debe permitir impulsar inversiones que sean
relevantes para mejorar o consolidar nuestro tejido industrial
y dar seguridad jurídica para que eso suceda, reindustrializar
zonas geográficas que han sufrido una importante pérdida del
peso de la industria y que sectores industriales estratégicos
con riesgos reales puedan ver comprometida su continuidad
futura y darles una salida y una garantía.
Los promotores pueden ser de tres tipos: administración
pública, está claro que la administración pública debe empezar
a promover también este tipo de proyectos y yo creo que es
importante destacar que así se permita; una persona física o
jurídica, privada, o una colaboración público privada que en
determinados casos también es importante destacar y poner en
valor.
Los proyectos que se presenten tendrán que presentar una
serie de documentos que certifiquen su viabilidad, está en el
texto del decreto, la viabilidad económica y financiera, la
previsión de mejora y expansión del tejido industrial, la
creación de puestos de trabajo de calidad, la apuesta por la
formación, un modelo energético basado en la suficiencia, la
sostenibilidad y las tecnologías limpias, reconversión
energética e inversión que suponga un valor añadido a nuestra
industria, así como la mejora de infraestructuras y
equipamientos.
To do esto debe permitir dar seguridad jurídica a la
aprobación de esos proyectos industriales estratégicos o de
reindustrialización.
La declaración además tiene en determinados casos,
siempre que el promoto r sea una administración pública,
entidad pública, con mayoría de capital público, además podrá
declararse la utilidad pública y una vez aprobado el proyecto
tendrá un seguimiento tanto en el estado de tramitación como
posterio rmente en el de ejecución, tanto en el Consell de
Govern como en el Consell de la Industria de nuestras islas.
Es importante destacar el papel del Consell de la Industria en
nuestras islas porque permitirá ser transparente y garantista en
to do el proyecto, en todo momento tendrán que ser
informados los agentes económicos y sociales a través de ese
consell de la industria para poder verificar, controlar y
efectuar las aportaciones que considere oportunas, además de
que se establece un plazo de exposición pública y, por tanto,
se le da total transparencia a la presentación de proyectos
industriales estratégicos.
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Por tanto, la finalidad es clara, impulsar el sector
estratégico industrial, conseguir diversificar mejor nuestra
econo mía y permitir en los casos en los que se produzcan
cierres empresariales dar facilidades a la reindustrialización
de esas zonas afectadas dando prioridad a esos nuevos
proyectos que sean relevantes para que se pueda instalar y
agilizar lo antes posible, para no tener pérdidas ni de empleo
ni del peso de la industria dentro de nuestra estructura
económica o poder incluso perder oportunidades, creemos
que en este momento importantes, para poder instalar nuevas
industrias estratégicas.
Desde luego hay ejemplos recientes, los conocen, todos
somos conocedores de la situación en la que nos encontramos
en estos momentos en nuestras islas que requieren la
ado pción de determinadas medidas para poder desarrollar
zonas industriales que pueden ser, pueden entrar una depresión
de zona industrial si no se acometen determinadas medidas, y
el Govern ha optado por presentar este decreto ley en todo
caso para poder mejorar y facilitar proyectos industriales en
zonas industriales de nuestras islas que no queremos que sigan
perdiendo ese peso.
Por tanto, la importancia de este decreto ley en ese
sentido es desde luego pues dar respuesta, dar salida a las
necesidades que nos encontramos en el presente actual y
esperar además que pueda desde luego beneficiar en cualquier
caso a cualquier industria en cualquiera de nuestras islas, no
sólo en el caso de Mallorca, en el caso de Menorca de forma
clara para poder afrontar determinados proyectos, nos
permitirá tener más margen de maniobra también en el resto
de nuestras islas.
Por tanto, creemos que facilitará la instalación de
determinados proyectos, da un salto cualitativo en esa materia
y lo que realmente podemos conseguir pues es importante a
la hora de afrontar esta convalidación de este decreto ley.
Estamos además, y con esto finalizo, ante un decreto que
apuesta claramente por nuestro sector industrial, por mejorar,
ampliar y consolidar el tejido industrial de nuestras islas, que
además sabemos que genera empleo de calidad y hay que
mantener ese empleo de calidad; un decreto que simplifica y
abrevia los procesos para conseguir la implantación de
proyectos industriales estratégicos, que no nos podemos
permitir perder determinadas oportunidades; un decreto que
apuesta por la promoció n de industrias que utilicen energía
limpia y que respeten la normativa medioambiental y facilitar
la instalación de grandes proyectos innovadores en materia de
utilización de energía limpia, porque el futuro además de este
sector pasa no só lo por reducir las emisiones sino por
implantar mecanismos cada vez menos co ntaminantes, por
introducir nueva industria, que es hacia donde este decreto ley
apunta que debemos seguir; un decreto que muestra nuestra
fuerte voluntad de este govern por seguir apostando por el
sector industrial, por seguir impulsando las medidas que en él
contiene y por seguir incrementando su peso en la economía
de nuestras islas, pensando en nuestra industria y en nuestros
trabajadores y trabajadoras, pensando en el mantenimiento de
los puestos de trabajo o en la recalificación en los casos que
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sea necesario y que facilite incluso la constitución de otras
fórmulas económicas, como puedan ser cooperativas, si fuese
necesario; un decreto que recoge un gran abanico de
posibilidades para favorecer a nuestra industria, para favorecer
a nuestros trabajadores y trabajadoras.
En definitiva, un decreto que creemos fundamental para la
mejora de nuestro tejido industrial, y por eso les pedimos su
apoyo y el voto favorable a este decreto ley; y después, si lo
consideran oportuno , que se tramite como ley para poder
enriquecerlo por parte de todos los grupos que forman parte
de esta cámara.
Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Intervencions dels grups
parlamentaris en torn a favor. Torn del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Santiago Tadeo.
EL SR. TADEO I FLORIT:
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Primer de tot també saludar els treballadors i els sindicats
UGT i Comissions Obreres que avui ens acompanyen a aquest
plenari, un plenari crec que important.
El conseller ha esmentat en què consisteix aquest decret
llei sobre projectes industrials estratègics, que nosaltres crec
que compartim, crec que durant tota la legislatura amb els
temes que hem tengut de debat dels distints sectors
productius, i l’industrial ha estat un d’ells, sempre han tengut
suport en totes aquelles mesures encaminades a crear...,
primer a diversificar la nostra economia i després també
pròpiament crear més llocs de feina. Moltes vegades m’han
sentit dir aquí, a comissió i aquí també al ple d’aquesta
parlament, que qualsevol lloc de feina que es perd en el sector
industrial difícilment es torna a recuperar.
Però també, per una altra banda, el cert és que som davant
d’un decret llei, una figura moltes vegades que ha estat
injuriada per part dels grups parlamentaris que donen suport al
Govern, però que veiem que moltes vegades és útil i s’ha
d’emprar, i aquesta és una vegada d’aquestes, perquè al final
som davant d’un decret llei que sí és cert, com ha dit el
conseller, que exclou, en aquest tema d’aquests projectes
industrials estratègics, el sòl rústic, a excepció de temes (...)
i anam a temes urbà i urbanitzable on l’ús sigui permès i no
estigui prohibit, però al mateix temps també permet votar tots
els controls administratius i reduir terminis.

i passam per sobre de les po testats o no d’ajuntaments o
consells, doncs, també ho hem de valorar quan criticam, quan
altres formacions polítics o altres governs fan, duen a aquesta
cambra decrets lleis, que se sol criticar moltes vegades d’una
manera molt lleugera; perquè aquí, a més, tenim un decret llei
que en cas de ser aprovat, que s’aprovi un projecte diguéssim
estratègic, doncs, directament tendrà l’aprovació del projecte,
l’autorització d’iniciar obres, la no subjecció a llicències,
regularitzar urbanísticament tenint en compte els projectes,
l’interès general i la concessió fins i tot directa de
subvencions, per la qual cosa és un projecte que..., bé, que té
les seves implicacions en el que fa.
Que ho consideram necessari? Sí, per açò fem aquest torn
a favor d’aquest projecte de llei i ho vam fer en el seu moment
amb la Llei d’indústria, que vam presentar una sèrie d’esmenes
parcials, algunes van ser aprovades, altres no, però podem dir
que va sortir àmpliament consensuada. També estam d’acord
amb el Pla d’indústria que ha fet el Govern i crec que també
ara fins i tot que empri aquesta mesura de decret llei per donar
sortida a possibles futurs projectes que puguem catalogar com
a estratègics.
El que passa és que, clar, segons el que diem del decret llei
a legislatures anteriors o els grups parlamentaris que donen
supo rt al Govern que han vengut dient durant tres o quasi
quatre anys anteriors xoca un poc perquè, és clar, som davant
en aquests moments, com s’enfoca aquí, el que diu el propi
decret llei, una mesura, una necessitat extraordinària i urgent
o podríem dir que això és una llei que podria ser abans
anomenada una llei singular encoberta, eh? Vull dir, amb açò
li vull dir que estam d’acord amb el que vostè fa amb aquest
decret llei, crec que és necessari, crec que hem d’apostar per
diversificar l’economia. A la darrera comissió que vam tenir
al Parlament vam parlar de la diversificació que no
aconseguíem, crec que poder salvar tots els llocs de feina del
sector industrial és molt important per a aquesta diversificació
econòmica, no tan sols per a la indústria d’aquí de Mallorca,
sinó també d’Eivissa, de Menorca o de Formentera, de totes
i cadascuna de les Illes.
Per tant, el que vull deixar palès és el nostre vot favorable
a aquest decret llei i que no sempre hem de menysprear, com
han vingut fent moltes vegades els grups parlamentaris que
donen suport al Govern, la utilització del decret llei perquè
moltes vegades és necessari i moltes vegades és la via que té
un govern quan gestiona per poder fer coses, en aquest cas en
positiu.
Moltes gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Com també, quan parlam de temes d’informes, aquí on fa
referència als informes que hi pugui haver dels consells o de
l’ajuntament, do ncs, als de l’ajuntament diu que ha de ser
senzillament favorable i als del co nsell diu que ha de ser
determinant, en cap cas vinculant. És a dir, que moltes vegades
aquí quan el debat en temes del que veiem en aquest parlament

Gràcies, Sr. Tadeo. Torn del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, té la paraula el Sr. Carlos Saura.
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EL SR. SAURA I LEÓN:
Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom, benvinguts
als treballadors aquí presents, a Comissions Obreres i a UGT
també. Ens trobam en la convalidació d’aquest decret llei
sobre projectes industrials estratègics que, com saben, es
contemplaven aquests projectes industrials estratègics a la
Llei d’indústria i al Pla d’indústria. Per tant, és una figura que
ja coneixíem i és una figura que consideram necessària per a
una comunitat autònoma que ha perdut massa indústria durant
els darrer anys, i això ha estat a causa d’una aposta decidida i
única pel turisme, per una sèrie de mesures que no s’han
desenvolupat durant tots aquests anys i nosaltres des del
principi de legislatura hem dit que havíem d’aprofitar aquesta
transició energètica, que s’ha de dur a terme per normativa
europea, per donar una volta al canvi de... model productiu.
Pensam que el primer any va ser un any perdut, el de la
present legislatura perquè no hi havia una inversió contundent
en R+D+I perquè la Direcció General d’Energia que havia de
dur a terme aquesta transició energètica només comptava amb
3 milions d’euros i veiem que ara amb la Llei de canvi climàtic
també es vol revertir aquesta situació.
Vàrem dir també que aquesta transició energètica havia de
procurar la creació de llocs de feina de qualitat i això ja ho
dèiem a l’any 2016 quan presentàvem iniciatives en aquest
sentit i també als diversos pressuposts que se n’han aprovat
per tal de fomentar la formació en el camp de les renovables.
Entenem que aquest decret el que fa és accelerar els
tràmits per potenciar aquesta activitat industrial i que aquesta
acceleració dels tràmits no suposa que es puguin construir
aquests projectes en sol rústic protegit, sinó que només es fa
en sòl rústic comú i quan es reuneixen una sèrie de
condicions.
Nosaltres votarem a favor d’aquest decret, però entenem
que aquestes condicions s’han de concretar encara més, que
s’ha de procurar que hi hagi una prioritat d’allò públic perquè
també vàrem dir al seu moment que aquesta transició
energètica ha de ser aprofitada per intentar un nou paradigma
energètic perquè l’energia sigui més democràtica i perquè la
participació local i social en aquest àmbit sigui molt major.
És a dir, necessitam una viabilitat econòmica del projecte,
necessitam una ocupació de qualitat, una formació, però també
necessitam una prioritat d’allò públic en aquest canvi de model
productiu que serà la transició energètica per tal d’evitar el
monopoli que fins ara ha dominat tant a les nostres illes com
al nostre país, perquè sabem que si només es contempla el
benefici econòmic de grans empreses sabem el que passa
després.
Per això volem que hi hagi una prioritat d’allò públic, que
amb la col·laboració publicoprivada sempre es pugui reservar
el 51% de participació pública perquè pensam que un sector
estratègic com aquest ha de ser fonamental que sigui
democràtic i que estigui en mans de la gent.
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Per això votam a favor, perquè volem conservar els llocs
de feina perquè creiem en els projectes de renovables, però
també demanam la tramitació com a projecte de llei per fer
els canvis que considerem oportuns.
Ens preocupen per una banda les subvencions que es
puguin donar i ens preocupa que la formació depengui només
del Govern. Això crec que s’ha de concretar més al decret i no
depengui també de les empreses que fan aquests projectes.
També volem dir que ens sembla una irresponsabilitat tal
i com ha dut aquest tema de l’ERE de CEMEX aquesta gran
empresa perquè tenia beneficis. Nosaltres estam contents que
es pugui tancar una activitat molt contaminant i que es pugui
traslladar a una altra activitat, però és una empresa amb molts
de beneficis econòmics que no havia fet la seva feina per tal
de complir amb la normativa europea en matèria d’emissions
de CO 2 , i pensam que aquest ERE ha estat una mesura de
pressió innecessària.
En tot cas, s’ha trobat una solució i això pensam que és una
bona notícia, però no hem de deixar de denunciar l’actitud
d’una gran empresa que tenia bons resultats.
Ara mateix sabem que es tramiten 21 instal·lacions
fotovoltaiques, com he dit, ens preocupa que la transició sigui
liderada només per grans empreses, pensam que s’han de
donar oportunitats a PIME, també a cooperatives i a gent que
es vulgui associar per tal de dur a terme projectes importants,
però també entenem que el canvi climàtic és una carrera
contrarellotge i que, per tant, hem de fer tots els esforços per
augmentar el percentatge d’energies renovables a la nostra
comunitat autònoma.
Amb el vot a favor d’aquest decret també demanam la
voluntat del Govern per tal d’una aposta decidida per allò
públic, volem que l’Institut Balear de l’Energia pugui
comercialitzar energia, volem que hi hagi una prioritat en els
projectes públics, com dic, i no estar sotmesos només a la
voracitat d’algunes multinacionals.
Per tant, amb aquestes condicions i amb la condició que es
pugui tramitar com a projecte de llei donarem suport a aquest
decret.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Saura. Doncs torn del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, té la paraula el Sr. Miquel Gallardo.
EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:
Bon dia, moltes gràcies, Sr. President, diputats i diputades,
benvinguts al públic present, especialment als treballadors de
CEMEX i als representants dels sindicats Comissions Obreres
i UGT.
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La indústria és un sector imprescindible per al
desenvolupament eco nò mic dels països, tots els països, en
major o en menor mesura, necessiten la indústria com a peça
fonamental per al seu desenvolupament. A les Illes Balears ha
estat així durant molts d’anys i fins avui... fins i tot durant les
primeres dècades del bum turístic sempre es va mantenir un
percentatge notable d’indústria. En el nostre cas, però, el
monocultiu turístic és cada vegada major, més monocultiu i
més serveis vinculats a l’arribada de turistes i molta menys
indústria i menys agricultura.
El pes actual de la indústria no arriba al 7%, és el més baix
de l’Estat espanyol, mentre que el sector turístic i de serveis
arriba fins a un terç del PIB i el sector immobiliari ronda el
13%.
No és el model que agrada a aquest govern, que aposta fort
per la diversificació, per no posar tots els ous en un paner i
manco en un paner que no depèn exclusivament de la bona
feina dels empresaris, emprenedors i treballadors d’aquesta
terra, sinó de temes tan imprevisibles com el clima, la situació
política dels mercats competidors o la inestabilitat econòmica
mundial que fa que es redueixi el consum turístic.
La desaparició constant de la indústria de Balears i
especialment a Mallorca a les darreres dècades no presagia
res de bo: dependència cada vegada més grans dels productes
manufacturats a l’exterior, augment de preus dels productes de
consum, creixement de les empreses de logística que
majoritàriament inverteixen els seus beneficis fora d’aquí.
Si ho comparam amb el sector serveis els sous de la
indústria són més elevats, la productivitat és més elevada, la
formació dels treballadors de la indústria és més
especialitzada, les condicions laborals són molt millors.
Evidentment si volem un model econòmic més diversificat
és necessari que la indústria en aquestes illes recuperi un pes
que no hauria d’haver perdut mai.
Després de l’aprovació de la Llei d’indústria a mitjans de
2 0 17, una llei molt consensuada, ara ens trobam amb el fet
que fa falta desenvolupar-la amb força en alguns dels seus
punts.
La Llei 4/2017, d’indústria, en la seva disposició
transitòria quarta ja preveia la possibilitat de la declaració de
pro jectes industrials estratègics en absència de
desenvolupament reglamentari. Llegiré literalment: “Mentre
no estigui regulat reglamentàriament i per un període màxim
de dotze mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el
Co nsell de Govern podrà declarar projectes industrials
estratègics els previstos a l’article 10.2.c) d’aquesta llei,
aquells projectes de modernització, modificació, ampliació i
implantació d’indústries motivats degudament, que comptin
amb un informe favorable del consell insular i de l’ajuntament
corresponents, així com en el seu cas de l’òrgan ambiental
competent”.

I sí, aquest decret llei servirà per evitar que encara baixi
més el percentatge del PIB i els llocs de treball dedicats a la
indústria. Ha de servir per tal que en el cas que ens ocupa, tot
i l’anunci relativament sobtat de tancament, per tal que la
indústria segueixi a Lloseta i a altres possibles llocs on puguin
passar fets semblants. Desconec els motius pels quals no es
va arribar a fer la declaració de projectes industrials
estratègics durant el període establert en la llei, però
benvingut sigui ara i esperem que serveixi per donar
alternatives i viabilitat, no només als llocs de feina, que són
molt importants per a les persones que els ocupen, sinó també
per mantenir un model de teixit industrial que pot atreure
noves indústries i recuperar part del teixit que s’ha perdut els
darrers anys.
Davant d’una crisi hi podem trobar una bona oportunitat,
aquest decret llei no es pot considerar de cap de les maneres,
com a una “llei singular encoberta”, com ha dit el representant
del Partit Popular, o un “favor a particulars”, sinó que, com
hem explicat fins ara, permetrà que no s’enfonsi el mo dus
vivendi de més 100 treballadors directes i de tot un seguit de
llocs de treball indirectes que ofereixen serveis a la indústria.
Un punt que vull destacar d’aquest decret llei és que els
projectes en qüestió tan sols es podran ubicar a sòl classificat
com urbà o urbanitzable i la declaració de projecte industrial
estratègic suposa un canvi dels instruments d’ordenació
territorial i urbanístics. Ho tornaré dir pensant en veus que han
dit que obrim la porta a més construcció en rústic, i no és així,
aquests projectes tan sols es podran ubicar en sòls classificats
com a urbà i urbanitzable i sempre que l’activitat del projecte
s’inclogui dins els uso s permesos, i sempre respectant els
controls mediambientals.
Per al nostre grup és de vital importància, és
imprescindible lluitar contra la desindustrialització i la pèrdua
de llocs de treball vinculats al secto r industrial, però és de
vital importància també no botar-nos les normes urbanístiques
més essencials, no volem obrir la porta a urbanitzar sòl rústic
i a disminuir encara més els espais no urbanitzats. També tots
sabem que hem d’avançar cap a la implementació d’energies
renovables i sabem que per molt que les implementem damunt
tots els polígons industrials, tots els aparcaments i totes les
zones degradades que tenim actualment a les Illes Balears, no
bastarà per afrontar el canvi cap a les renovables que
necessitam per lluitar contra el canvi climàtic.
Per tant, davall d’aquesta premissa tot el suport del nostre
grup a tirar endavant amb el decret llei i també la seva
tramitació com a projecte de llei, tal com ha anunciat el
conseller de Treball anteriorment.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Gallardo. Doncs torn del Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr.
Josep Melià.
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EL SR. MELIÀ I QUES:
Bon dia a tothom. Sr. Conseller, bé el nostre grup
parlamentari donarà suport a aquesta convalidació d’aquest
decret llei, com és habitual i no ens sap gens de greu
reconèixer-ho, perquè els fets són els fets, el conseller de
Treball ens va tenir en compte i ens va deixar participar en la
redacció d’aquesta norma i, en definitiva, en la idea que hi ha
darrera la mateixa.
Nosaltres ho hem manifestat reiteradament, estam a favor
d’intentar reindustrialitzar les Illes Balears, és un projecte
complicat, sabem que hi ha moltes dificultats, però és evident
que hem d’intentar diversificar la nostra economia, i no només
ens podem omplir la boca de diversificar la nostra economia,
sinó que hem de fer coses per diversificar la nostra economia.
Jo sé que hi ha hagut alguna gent que ha criticat aquest decret
llei en aquest sentit, si urbanisme a la carta... Al final, cada
vegada que intentes fer una cosa per diversificar l’economia,
si et critiquen, al final al que et conviden és a estar mans
plegades i evidentment de mans plegades no aconseguirem
diversificar l’economia.
Per tant, benvinguda sigui una norma, que nosaltres
pensam, crec que el conseller ho deu haver destacat, nosaltres
pensam que aquesta normal al final recull la filosofia que hi va
haver a una esmena que va presentar El Pi a la Llei d’indústria
que es va incorporar en un horitzó temporal limitat, nosaltres
vàrem acceptar aquell horitzó temporal limitat precisament
perquè la nostra esmena almanco es pogués incorporar, però
evident per a nosaltres que no feia falta marcar aquests límits
temporals, i al final els fets ens han donat la raó perquè s’ha
hagut de fer aquest decret llei que va ja dic, en sintonia amb la
nostra esmena que es va incorporar amb aquesta transacció
temporal a la Llei d’indústria.
És evident que hi ha molts de sectors, vull saludar els
treballadors que ens acompanyen, hi ha molta gent que vol
respostes i aquesta pot ser una petita resposta, és evident que
no ho arreglarà tot i és evident que ja dic que el sector
industrial té molts més reptes que aquest, però aquesta és una
bona passa en la direcció correcta i necessitam un
procediment, necessitam agilitat, necessitam simplificació,
necessitam ser capaços de tenir una resposta ràpida i àgil i
aquest decret llei pretén fer això.
I des d’aquest punt de vista evidentment nosaltres no
podem més que donar-li suport. És que tenim un ple molt
llarg, ho deix aquí perquè evidentment queda claríssima la
nostra posició a favor de la diversificació i a favor d’una
norma com la proposada pel Govern de les Illes Balears.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Mo ltes gràcies, Sr. President. Nosaltres hem demanat
també el torn a favor d’aquest decret llei, perquè compartim
la motivació del Govern per presentar-lo. I la prova més
fefaent d’això és que ja que el Sr. Melià ha parlat de les
esmenes que va presentar ell a la Llei d’indústria, jo també
parlaré de les que vam presentar nosaltres, i record que en el
projecte de llei d’indústria, es concebien els projectes
industrials estratègics com a inversions dirigides a
reindustrialitzar una o diverses activitats industrials, que
tinguessin com a resultat previsible una expansió significativa
i sostenible del teixit industrial.
I nosaltres tenint en compte com està el panorama de la
indústria balear, vam afegir que els projectes estratègics
estava molt bé que servissin per a això, però també havien de
servir per adoptar mesures adreçades a garantir la viabilitat
d’una empresa o sector industrial exposat a riscos per a la seva
continuïtat. Tots els grups ho van acceptar, el Govern ho va
acceptar, per tant, va ser una llei que de fet va tenir un gran
consens, però amb això el que vull dir és que el Govern ve a
fer-se ressò d’una problemàtica que crec que tots compartim,
crec que tots els grups han demanat el torn a favor, per tant,
vol dir que tots els grups estem a favor d’aquestes mesures i
som conscients de la importància que té la indústria per a les
nostres illes i per tant, que puguin establir-se mesures
extraordinàries per donar suport a la indústria.
Per tant, nosaltres estam a favor d’aquesta flexibilització
en favor de la indústria i vull sortir al pas d’alguna manera als
comentaris que ha fet el Sr. Melià, o fins el Sr. Tadeo, que han
granat cap a casa, fins i tot el Sr. Tadeo d’alguna manera
gairebé ens ha perdonat la vida als partits d’esquerra, en dir “de
vegades hem de fer coses d’aquestes”. No escolti, el que està
fent el Govern amb aquest decret llei no té res a veure amb
altres coses que s’han fet altres vegades, perquè el Govern en
aquest cas està fent una cosa, fins i tot m’atreviria a dir que
des del punt de vista d’aquestes mesures extraordinàries, diria
que és impecable i ho diré pels següents motius.
És a dir, jo com a representant d’un partit que normalment
té por que aquests instruments de flexibilització s’utilitzin de
forma desviada, he de dir que en aquest cas aquest decret llei,
en primer lloc segueix exactament el que preveu la llei per als
pro jectes industrials estratègics, a banda del tema de la
disposició transitòria a què ha fet referència el Sr. Gallardo,
tot el que diu la llei sobre els projectes industrials estratègics,
qui l’ha d’aprovar, qui l’ha de proposar, etc., aquest decret llei
no s’ho bota. És a dir, no fem un decret llei per canviar la llei
que tenim d’indústria, sinó per simplement com explicava el
Sr. Gallardo, perquè en absència de reglament, necessitem
regular amb més detall com s’han d’aprovar aquests projectes
industrials estratègics. Per tant, no estem fent un decret llei
per saltar-nos una llei, ni res per l’estil. Per tant, alerta amb
granar cap a casa.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Melià. Doncs torn del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula el Sr. Pep Castells.

Aquest decret llei preveu l’informe de l’ajuntament i del
consell insular. A mi sincerament això de l’informe
determinant, doncs suposo que donarà molts mals de cap als
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juristes que hagin de decidir què és un informe determinant,
però jo crec que realment en aquest cas era molt important
l’informe de l’ajuntament, perquè és l’autoritat que té la
competència en el planejament i, per tant, jo crec que amb
l’equilibri entre l’informe vinculant de l’ajuntament i
l’informe determinant, que és una petita boutade legal que té
aquest decret llei, em sembla que queda molt protegit aquest
interès general pel que fa als temes de planejament urbanístic
i planejament territorial que tenen ajuntament i consells
insulars.
A més a més, també en contra del que hem vist tantíssimes
vegades, és un decret llei que no permet especular amb les
requalificacions, jo crec que en aquest aspecte s’ha estat molt
curós, només es poden fer aquestes inversions en sòl urbà o
urbanitzable dins els usos permesos, si no estan permesos han
de ser adequats al tipus d’indústria que s’implanta, i, per tant,
evita que l’avantatge de l’inversor sigui la simple plusvàlua
urbanística, que queda molt acotada amb el tema del sòl rústic,
doncs ja ho ha dit, ho ha recordat també el Sr. Gallardo.
Jo, sincerament, els he de dir, perquè aquí molt s’ha parlat,
s’han sentit veus en contra? Jo no n’he sentit de veus en contra
del decret llei, per tant, crec que intentar reconduir aquesta
mesura amb la lamentable tradició de mesures d’urbanisme a
la carta que s’han fet a aquesta comunitat autònoma és molt
desencertat.
En la línia del que li deia el Sr. Gallardo, Sr. Tadeo, escolti,
lleis singular encobertes és el que vostès van fer amb l’esmena
Nadal, jo, això són lleis singulars encobertes. Aquí no hi ha
cap llei singular encoberta ni hi ha cap llei a la carta, perquè
encara que tenguem al cap una problemàtica, que la tenim,
tenim al cap una problemàtica, es fa una llei general, es fa un
marc general perquè tots aquells caso s que estiguin en una
situació delicada el Govern pugui actuar amb la màxima
celeritat. Això no té res a veure amb una llei singular, això és
una llei general que evidentment donarà o es pretén que pugui
donar resposta a problemes peremptoris que tenim ara, però
tots aquells que estiguin en una situació similar se’n podran
beneficiar. Una llei singular és una llei en què es beneficia un
particular, com li he posat l’exemple, molt recent
malauradament, i en què, per cert, no va ser només el seu partit
implicat, també aquí destapem les vergonyes de tothom, eh!,
també el PSOE va donar-hi suport, en aquest cas era una
plusvàlua urbanística per a un particular, eh!, i que evidentment
nosaltres vam criticar, co m vo stès saben, i hi vam votar en
contra. Per tant, això que fem ara no té res a veure amb coses
d’aquest tipus.
Per tant, crec que he justificat totalment el motiu pel qual
nosaltres donarem suport a aquest decret llei, simplement si
he de posar algun emperò és que realment aquest decret llei al
final té..., tendrem dues lleis, tendrem dues normes amb rang
legal d’indústria quan aquesta clarament conceptual està
subordinada a la Llei general d’indústria; segurament el
desitjable és que això s’hagués fet per decret, que fos un
reglament, però davant de grans problemes els polítics el que
hem de donar són grans solucions, i crec que en aquest cas és
el que fa el Govern. Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Castells. Torn del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Enric Casanova.
EL SR. CASANOVA I PEIRO:
Gràcies, Sr. President, senyors i senyo res diputats,
benvingut el públic assistent. Crec que després de tot el que
s’ha dit aquí a l’hora de validar un decret llei com és aquest
queda poc a dir, queda poc a dir. Sí que volia remarcar que, si
bé ja s’ha dit aquí, que la indústria és un sector econòmic
important, està molt clar que aquí a les Illes Balears el procés
industrialitzador, a causa de tota una sèrie d’elements, doncs,
a poc a poc ha anat, ha estat reduït i superat per seguir el
procés terciaritzador, el procés d’una economia basada en un
conreu turístic que ha estat condicionant la resta.
Però crec que avui aquí, en aquest parlament, s’han posat,
s’han donat passes molt importants per canviar aquest model
que tenim; acabam d’aprovar una llei agrària que permetrà
posar l’agricultura allà on toca, per tant, permetrà tirar
endavant un sector important com és el sector agrari, el sector
primari, i ara parlam del sector secundari. Crec que és una
manera d’anar avançant.
El que està clar és que tenim una economia que, ja s’ha dit
aquí, cal diversificar, cal reindustrialitzar allò que queda sense
indústria, cal donar impuls a aquella indústria que es va acabant
i per això, des del Govern, crec que s’han fet polítiques molt
valentes per poder dur a terme aquest canvi de model
econòmic, aquest canvi per donar passes cap a la
diversificació. Per part del Govern s’ha aprovat una llei
d’indústria que ha permès arrencar, donar un nou impuls a
aquesta indústria i que ha aportat aparellat un pla d’indústria
que ha anat posant elements i bases per desenvolupar sectors
estratègics de caràcter industrial incorporant tecnologia,
incorporant innovació, per tant, canviar el model de quantitat
industrial al de qualitat industrial.
Crec que avui amb aquest decret llei es tanca el cercle,
tenim un abans en aquesta passa, en aquesta passa de canvi, no
sols per facilitar la reindustrialització sinó també de canviar
el model, passam d’un model intensiu en mà d’obra i gran
consumidor d’espai, gran consumidor d’energia a un altre tipus
d’indústria que és el que fomenta aquest decret llei.
Per això, crec que aquest decret llei ha obert tot un procés
reindustrialitzador perquè permet, per una banda, donar sortida
i un futur a treballadors i treballadores que tenien un problema
concret, com ja s’ha dit aquí, a la comarca de Lloseta, però
també permet avançar en el model de transició energètica, jo
crec que permet molt reduir la dependència econòmica del
sector terciari i impulsar un mo del d’idees, un model amb
major pes industrial, amb major pes d’altres sectors
econòmics, però en definitiva crec que el que permet aquest
decret és també avançar en la sostenibilitat, no sols ambiental,
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que ho permet, sinó també social i econòmica perquè
millorarà tota la part de futur dels treballadors.
Per què es fa aquest decret? Aquest decret llei es fa per
poder avançar i poder accelerar i transformar una situació en
un moment determinat i facilitar aquesta reindustrialització,
la qual es fa a través d’un decret que dóna rapidesa a
determinats projectes, redueix la tramitació i facilita la
col·laboració publicoprivada per po der avançar en
industrialització.
Però crec que hi ha una cosa que no s’ha posat aquí i crec
que tots hauríem de tenir en compte, també posa incís en un
element molt important que és la requalificació dels
treballadors i treballadores; és a dir, en aquest reial decret
també es contempla la formació, la requalificació de
treballadors i treballadores, per tant, facilita el futur de molta
gent.
En definitiva, crec que no podem dir que, com s’ha dit aquí,
que aquest reial decret malgrat la tramitació administrativa i
la facilitat per modificar la infraestructura necessària, no és un
element que modifica urbanisme perquè realment jo el que
vull dir aquí és que amb aquest decret llei no s’ha fet
urbanisme sinó el que es fa és política industrial. Crec que
realment és una passa més i és la passa definitiva.
També dir que la tramitació d’aquest decret es fa per
necessitats d’urgència, crec que hi ha un motiu més que clar
de poder reindustrialitzar una comarca on hi havia un perill
d’un ERE, hi havia un perill d’una crisi industrial, i amb això es
permetrà portar a terme un canvi radical.
Per tant, jo crec que només..., nosaltres donarem suport,
faltaria més, perquè és una feina del Govern per poder tancar
aquest cercle de la política industrial.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Doncs passam a la votació de si es valida o no el decret llei
debatut. Per tant, passam a la votació. Votam.
44 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.
Doncs un cop... -ai, perdó-,... més un vot telemàtic que s’ha
emès per part de la Sra. Diputada Sílvia Tur també a favor.
Per tant, són 45 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.
Doncs un cop hem validat el decret llei, deman si algun
grup parlamentari desitja que es tramiti com a projecte de llei,
en cas afirmatiu la sol·licitud serà sotmesa a la consideració
de la cambra.
Per tant, algun grup el vol com a projecte de llei? Sí?
Doncs passam a la votació. Votam.
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44 vots a favor; cap en contra i cap abstenció. També s’ha
emès un vot telemàtic de la Sra. Sílvia Tur, per tant, són 45
vots a favor, cap en contra i cap abstenció... -ai, perdó -, 44
vots a favor, 1 en contra i cap abstenció.
Doncs aixecam la sessió d’aquesta sessió plenària.
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