MOCIÓ PER A l’IMPULS DELS CLÚSTER INDUSTRIALS I LA INSTAL·LACIÓ DE LA SEVA SEU AL
CENTRE BIT D’INCA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El Pi Inca te com un del seus principals objectius la reactivació econòmica de la nostra ciutat.
Aquesta, nomes pot venir per un augment de l’activitat econòmica de les empreses ja instal·lades a la nostra
ciutat i per la instal·lació de noves. Per propiciar això es indispensable crear un clima favorable mitjançant:
1. Sol industrial suficient i disponible amb una bona relació qualitat preu.
2. Infraestructures viaries adaptades a un transport de persones i mercaderies ràpid, segur i sostenible.
Per això és una inversió clau la futura Ronda Nord d’Inca.
3. Administració Municipal eficient per agilitzar els tràmits burocràtics per empreses i emprenedors.
4. Un entorn que impulsi la cooperació empresarial i desenvolupi sistemes com el Networking, Coworking i la metodologia Clúster. De les dues primeres ja tenim iniciatives a la nostra ciutat com son el
grup de Networking BNI Aliances d’Inca i l’espai de Coworking de la Fàbrica Ramis, mentre que la
metodologia Clúster és d’àmbit de totes les Balears, encara que també ha de tindré recorregut a la
nostra ciutat.
Un clúster és un grup d’empreses i institucions de suport concentrades en un territori que competeixen en un
mateix negoci i que comparteixen característiques comunes i complementàries. Per tant, es tracta d’un
concepte que es refereix a una concentració geogràfica d’empreses interconnectades, proveïdors
especialitzats, empreses de serveis i agents de suport en un àmbit determinat, en el qual competeixen però, a
més, cooperen. (Del document MAPPING CLÚSTERS DE LES ILLES BALEARS de L’IDI)
El propòsit dels clústers és millorar la competitivitat de les empreses reforçant-ne l’estratègia i les condicions
de l’entorn on competeixen. Els beneficis que reporten per a les organitzacions empresarials són nombrosos:
des del desenvolupament del coneixement sobre el negoci (competència, cadena de valor, etc.) fins a
l’intercanvi d’informació estratègica entre els membres del clúster, passant per la capacitat d’innovació en el
model de negoci i pel disseny d’una estratègia agrupada d’internacionalització. En conjunt, assolir uns
avantatges competitius essencials que ens diferenciïn en els mercats globals i locals. (Del document
MAPPING CLÚSTERS DE LES ILLES BALEARS de L’IDI)
D’altra banda, dins la concepció dels clústers, està implícit el seu paper com a palanca per traslladar el
coneixement científic al sector empresarial, sent un canal de comunicació entre els centres de recerca, les
universitats i les empreses.
En l’actualitat, a les Balears hi ha actius els següents clústers, tots amb seu al Parc Bit de Palma:
•

TURISTEC: Clúster Internacional de Tecnologies de la Informació i la Comunicació aplicades al
Turisme.

•

BALEARS.T: Clúster d'Innovació Tecnològica en Turisme de les Illes Balears.

•

BIOIB: Clúster biotecnològic i biomèdic de les Illes Balears.

•

CliQIB: Clúster de la Indústria Química de les Illes Balears

D’acord amb el MAPPING CLÚSTERS DE LES ILLES BALEARS restaria a desenvolupar els següents:
•

Clúster de la construcció

•

Clúster de l’alimentació

•

Clúster de prestació de serveis de salut

•

Clúster de la moda

•

Clúster nàutic

Quan parlam de Clústers industrials tradicionals ens referim als de la Moda (bàsicament calçat, pell i bijuteria)
i Alimentació (sector primari, industria transformadora i distribució) Son dels que concentren més activitat
manufacturera a les Illes Balears, i encara que son de naturalesa diversa son identificables les següents
activitats, industries i serveis auxiliars comuns:
•

Centres Tecnològics

•

Enginyeries

•

Fabricants de maquinaria i instal·lacions i del seu manteniment

•

Disseny, desenvolupament de productes i packaging

•

Industries gràfiques d’etiquetes i embalatges

•

Laboratoris d’anàlisis i control de qualitat

•

Entitats de control i certificadores

•

Empreses de logística

•

Consultories diverses: internacionalització, exportació i comerç exterior, marketing, TIC, etc..

Per tant, per aprofitament de recursos i sinergies, entenem imprescindible que les seus d’aquets dos clústers
industrials s’instal·lin pròxims i millor en el mateix edifici.
Per la seva tradició industrial, per la seva situació geogràfica dins l’Illa de Mallorca i per la importància
econòmica d’aquets dos sectors a la ciutat; en el clúster de la moda suposa el 55,92% en facturació i en el
d’alimentació compte amb importants empreses i és capital de la comarca del Raiguer, amb important

presencia de sector primari i produccions amb segells de qualitat; per tot això, consideram que Inca reuneix
les millors condiciones per instal·lar la seu d’aquests dos clústers industrials.
En quant al edifici a instal·lar-los, pensam que és la millora manera de donar una vegada pet totes
protagonisme al Centre Bit i utilitzar-lo per el seu verdader objectiu: donar suport i oferir tot un ventall de
serveis al teixit empresarial i per als emprenedors. A la vegada, aquest ús, contribuirà de forma efectiva a la
conservació d’un edifici emblemàtic i de fama mundial des de el punt de vista arquitectònic.
Entenem que aquesta proposta és una bona via per evitar que la nostra ciutat es consolidi com una “ciutat
dormitori” i per el principi d’interrelació dels distints sectors econòmics aquest increment d’activitat ha de
repercutir de manera transversal a altres sectors ben implantats i tradicionals de la nostra ciutat com el
comerç i la restauració.
Per to això l’Ajuntament d’Inca acorda:
1. Instar al Govern Balear a impulsar el procés de clusterització dels sectors industrials del sistema
productiu balear i concretament els clúster de la moda y de l’alimentació.
2. Instar al Govern Balear a que realitzi els treballs de manteniment necessaris per recuperar el Centre
Bit d'Inca i, una vegada fetes les reparacions necessàries instal·lar les seus dels clústers industrials
de la moda i el de l’alimentació.
Inca, 30 de novembre de 2017
El portaveu del Grup Municipal de Plataforma Per Les Illes – Pi Inca

