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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Sí, Sr. Presidente, yo sustituyo a Esperanza.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí, Sr. President, jo substitueixo Francina Armengol.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sí, Sr. President, substituesc Miquel Ensenyat.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sr. President, yo sustituyo a Sergio Rodríguez. Idoia
Ribas.

EL SR. PRESIDENT:

Ningú més? Gràcies.

En segon lloc, els inform que, atesa la participació
d’alguns diputats i diputades per videoconferència, la votació
de les proposicions no de llei serà pública per crida. Per tant,
d’acord amb l’article 97 del Reglament, e l secretari
anomenarà els diputats i les diputades, que respondran “si”,
“no” o “abstenció”. La crida es realitzarà per ordre alfabètic.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu al
debat de la Proposició no de llei RGE núm. 5941/20. 

Proposició no de llei RGE núm. 5941/20, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, pel procediment d'urgència, relativa a l a
reducció dels sous dels representants polítics a
conseqüència de la crisi provocada per l’expansió de la
COVID-19.

Començam amb el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 5941/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a la reducció dels sous
dels representants polítics a conseqüència de la crisi
provocada per l’expansió de la COVID-19.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Sureda, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, bon dia, diputats  i  diputades. És una
situació una mica estranya, veure aquesta sala tan buida per una
comissió. Abans de començar, ja que tenc l’oportunitat de fer-
ho aquí per primera vegada des d’aquesta situació d’estat

d’alarma, unes paraules de suport per a totes les famílies que
han perdut qualque persona estimada a causa d’aquesta
malaltia; i, en segon lloc, també agrair a totes aquelles
persones que d’una manera o d’una altra han ajudat o ajuden a
lluitar contra aquesta pandèmia que ens té a tots preocupats.

Passaré ara a la proposició no de llei en concret. Com tots
sabem, l’Organització Mundial de la Salut va declarar el passat
30 de gener de 2020 que la COVID-19 suposava una
emergència de salut pública d’importància internacional. Amb
el Reial Decret 463/2020, de dia 13 de març, aquesta
declaració d’estat d’alarma que va fer l’Estat, es va demostrar
la situació de crisi sanitària i l’emergència que aquesta
generava, un estat d’alarma que ha estat prorrogat en diverses
ocasions i que ha provocat el confinament de tota la societat
i la suspensió de la vida també socioeconòmica. 

Les conseqüències de tot plegat són molt greus, s’han
posat en marxa molts de tipus de mesures a causa de la
COVID-19, mesures relatives a la salut pública i altres de
caràcter econòmic i social per intentar pal·liar els efectes
d’aquesta crisi sanitària en l’activitat productiva i e l teixit
empresarial, els drets laborals i els col·lectius socials més
vulnerables. Com dic s’han posat en marxa moltes mesures,
però tots som conscients que no són suficients. Aquesta
problemàtica que tenim, i sobretot que ens ve, necessita de la
implicació de tots.

És evident que per al Parlament de les Illes Balears i el
Govern de les Illes Balears aquesta situació ha suposat, per un
costat, una reducció de càrrega de feina; també és cert que hi
ha altres àrees concretes en què s’ha incrementat
exponencialment aquesta càrrega. Però, per altre costat,
també, com a institucions de representació, hem de llençar un
missatge de proximitat amb el patiment de la societat i fer-lo
seu. Els representants polítics no podem romandre aliens al
patiment que ha començat i continuarà en els propers mesos.
Per això hem de demostrar que l’esforç i el sacrifici són de
tots i tots. Som conscients que molta gent, moltíssima, durant
aquests dos mesos ha vist reduïts considerablement els seus
ingressos: treballadors, empresaris, autònoms, i el futur és
desgraciadament encara molt negre. 

Per tant, per sentit comú, per coherència i per solidaritat
amb la societat demanam, amb aquesta proposició no de llei,
primer: “instar el Govern de les Illes Balears i el Parlament de
les Illes Balears a acordar una reducció dels sous de tots els
seus càrrecs polítics d’un 30% en nòmines, complements i
dietes pendents de pagament mentre duri l’estat d’alarma, a fi
i efecte que aquests recursos es dediquin a la despesa pública
que es realitza per la lluita contra la COVID-19 i compensar
les seves conseqüències socioeconòmiques.”

I, en segon lloc: “instar el Govern de les Illes Balears i la
Mesa del Parlament de les Illes Balears a impulsar les
modificacions jurídiques i pressupostàries necessàries perquè
els càrrecs polítics del Parlament de les Illes i del Govern,
com a mínim al llarg de la resta del 2020, vegin reduïts els
seus sous, complements i dietes en un mínim d’un 10%, a fi
i efecte que aquests recursos es dediquin a la despesa pública
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que es realitza per lluitar contra la COVID-19 i compensar les
seves conseqüències socioeconòmiques.”

Aquesta proposició no de llei sé que s’ha debatut no com
a proposició no de llei, però s’ha debatut a Junta de Portaveus,
però ens agradaria saber l’opinió, una vegada més, de tots els
grups parlamentaris. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos s’ha presentat l’esmena RGE
núm. 8140/20. Per defensar-la intervé, per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, el Sr. López, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Sí, presidente. Para ayudar al personal que limpia puedo
intervenir desde el escaño; así no tienen que levantarse en cada
intervención.

EL SR. PRESIDENT:

Es que, si no, no te pueden...

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Se oye igual. Ayer lo pude hacer sin ningún problema, lo
oye igual y todo. Si puede ser...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, si insiste..., pero yo creo que es más lógico que hable
desde la tribuna para que le puedan ver ya que estamos por
videoconferencia.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Lo haré desde aquí. Vale. Este debate -gracias, Sr.
Presidente- este debate me gustaría centrarlo más en la
sensibilidad que se tiene hacia el sufrimiento ajeno, y digo
ajeno cuando no es un sufrimiento nada ajeno, en realidad, ya
que estoy seguro que afecta a muchos de nuestros amigos y
familiares, un sufrimiento no sólo sanitario, que afecta a la
salud y a la vida de las personas, que es realmente lo
importante; también en otro plano: un sufrimiento económico.

Discrepamos en uno de los motivos que argumenta en esta
PNL El Pi, se dice que esta situación tanto en el Parlamento
como en el Govern ha supuesto en muchos ámbitos una
reducción de la carga de trabajo. No estamos para nada de
acuerdo con esta afirmación, ya que tanto desde el Govern
como desde los diferentes gobiernos a todos los niveles
institucionales se ha trabajado y se está trabajando más que
nunca para conseguir los efectos derivados de esta pandemia.
Muy posiblemente este sea el periodo con más carga de
trabajo, de responsabilidad y de estrés que han tenido nunca y
que posiblemente vayan a tener durante su vida, no sólo las
áreas especialmente vinculadas, como se comenta en la PNL,

sino también todas las áreas han arrimado el hombro y han
trabajado a marchas forzadas para poder paliar estos efectos.

En cuanto al Parlamento, los diputados, creo que en su
gran mayoría, hemos intensificado aún más nuestra carga de
trabajo. Es cierto que por seguridad sanitaria se ha dejado de
tener una normalidad presencial en el Parlamento e incluso
hubo un momento en que se dejo de tener cierta actividad
parlamentaria, pero el trabajo de un diputado no se realiza sólo
en el Parlamento, y creo que todos hemos mantenido muchas
conversaciones con sectores afectados, reuniones telemáticas
y una y otra vez para intentar analizar y buscar propuestas que
intenten mejorar esta situación. El trabajo del diputado, de un
diputado, no es sólo presentar PNL en comisiones o salir a
debatir en los plenos. Y es que seguramente de forma
generalizada creo que todos los diputados de esta cámara han
trabajado lo mismo o más en este estado de alarma que antes
de él, por eso en este argumento discrepamos. 

Ahora bien, el segundo sí que lo  compartimos y, como
bien se indica en la propia PNL, es el más importante. Es que
como representantes tenemos la obligación de conectar con
nuestro pueblo, de ser próximos y sensibles ante el
sufrimiento de nuestra sociedad. Nuestra sociedad se merece
unos representantes empáticos, preocupados con sus
problemas y vinculados a ellos.

Desde Unidas Podemos lanzamos una propuesta, tanto a
nivel estatal como a nivel autonómico, sobre la reducción
salarial del 50% a altos cargos y diputados de esta comunidad
autónoma. En esta propuesta no se enfocaba a la carga de
trabajo que se estaba realizando ni a los salarios en sí, ya que
eso sería otro debate mucho más extenso y que no tendría
nada que ver con este motivo ni con esta situación actual,
nuestro motivo era muy claro, ante el sufrimiento de un
pueblo, su preocupación y su incertidumbre, queríamos que
hubiese un acuerdo conjunto de todas las formaciones
políticas representadas en el Parlamento para trasladar un
mensaje claro de sensibilidad y compromiso con la situación
actual.

Cuando lo expusimos algunos nos dijeron que
desprestigiar la imagen de los políticos, nosotros creemos
que es todo lo contrario, que precisamente son estas acciones
en momentos tan difíciles las que honran la imagen de los
políticos. Lo que sí desprestigia su imagen es la corrupción,
la irresponsabilidad, el cinismo, la hipocresía y sobre todo la
lejanía con el sufrimiento de nuestro pueblo.

Y aunque se llegó a un acuerdo de mínimos, esta PNL
vuelve a poner en debate la cuestión en sí que se intentó llegar
a un acuerdo, y en ese sentido no se llegó. En los puntos en sí
de la PNL, en el primero hemos presentado una enmienda para
elevar la propuesta del 30% al 50% ya que era nuestra
propuesta inicial, y como se reabre el debate creo que lo justo
es que todos partamos de nuestra propuesta inicial. Pero la
cuestión de fondo no va de si es un 50 o un 30 o un 10, el
fondo es ser sensibles con el sufrimiento de nuestro pueblo
y en estos momentos tan difíciles tener un gesto de cercanía
con toda la gente a la que supuestamente representamos. Es
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por eso que en este punto, se acepte o no nuestra enmienda,
votaremos a favor.

Al igual que ya adelanto que por nuestra parte ya hemos
donado el 50% de nuestro salario y en breve desde nuestro
partido haremos una donación conjunta de algo más de 40.000
euros a entidades sociales de Baleares que estén dando
servicio a la lucha contra el coronavirus. 

En cuanto al segundo punto, algo que afecta más allá del
estado de alarma debería ser objeto de un debate pausado en
los próximos presupuestos. No estamos en contra, pero
creemos que se debería hablar con tranquilidad cuando se
afronte la modificación de la ley de presupuestos, ver qué
propuestas nos plantean desde el ejecutivo, ver qué puntos en
común se pueden tener con la mayoría de los grupos de esta
cámara. En este sentido, en este punto nos abstendremos.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. López. Ara passam al torn de fixació de
posicions de major a menor. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula la diputada Sra. García, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president, bon dia, senyores i senyores
diputades. Salutacions digitals als nostres companys de
Menorca i Eivissa i un agraïment molt especial al personal
d’aquesta casa que fa possible  que la nostra feina sigui
més fàcil.

La situación creada por la pandemia de la COVID-19 ha
puesto en marcha muchas, muchas iniciativas demostrando la
generosidad, solidaridad, humanidad, nobleza y entrega de
nuestra sociedad y que se merecen un gran reconocimiento y
agradecimiento por nuestra parte, faltaría más. Es lógico,
todos queremos mostrarnos sensibles con una cuestión que
impacta fuertemente no sólo en la salud de la población sino
que anuncia una delicadísima situación económica y social. 

En este contexto resulta, a nuestro parecer, esencial evitar
entrar en un carrera parlamentaria en la búsqueda de un rédito
electoral que invita a ejercicios de demagogia que no tienen
mucho sentido en los momentos que vivimos. Pues si
entráramos en esta dinámica bien podríamos proponer la
disminución de la multitud de altos cargos que, en exceso,
forman parte de este gobierno, o pedir la devolución de los
ingresos que perciben, por desplazamiento, aquellos quienes
en realidad viven en nuestra comunidad autónoma, como es
bien sabido por la opinión pública. 

De la proposición no de ley propuesta por El Pi se
transmite, además, la idea de que los diputados sólo trabajan
los días que se reúne el plenario  del Parlamento, lo cual,
como saben todos ustedes, no es cierto, pues hay muchas más
actividades fuera del plenario y de las comisiones: el análisis

de documentación, la recopilación de datos sobre el tema, la
revisión bibliográfica, la consulta de fuentes primarias y
secundarias, el estudio de antecedentes y marcos normativos,
las reuniones sectoriales, el seguimiento del tema en los
medios de comunicación, la conformación de criterios sobre
las cuestiones a debatir, la participación en foros y eventos, la
atención a los electores, estas son algunas de las actividades
que vienen desarrollando los diputados de mi grupo en esta
cámara. 

A modo ilustrativo dejénme que les señales que justo en
este período de estado de alarma, al que hace referencia la
PNL que ahora debatimos, el Grupo Popular ha registrado
1.872 iniciativas, 1 .872 iniciativas entre solicitud de
información, solicitud de expedientes, comparecencias,
proposiciones no de ley; lo que representa una media de 117
iniciativas por diputado del Partido Popular.

Por tanto, creemos que hay que evitar trasladar esta
impresión de reducción de carga de los parlamentarios que
recoge la PNL, que ni es justa ni resulta ser fruto de un
acuerdo que debería alcanzarse en otro escenario más
adecuado, cual es, por ejemplo, la Mesa del Parlamento.
Efectivamente, la Mesa rechazó por discrepancias internas
entre los grupos que dan apoyo al Gobierno una propuesta. 

Posteriormente, se acordó en la Junta de Portavoces donar
el 20% de la parte fija y el mismo porcentaje de la parte
variable de la suma que perciben los grupos para el desarrollo
de sus actividades. Solución justa y razonable que consiste en
que los grupos en proporción al número de diputados y el
Parlamento en su conjunto se sensibiliza y apoya con sus
recursos las necesidades que se presentan fruto del estado de
alarma creado por la pandemia.

Además, este acuerdo no obsta para que de forma
individual -de forma individual- aquellos diputados que
estimen oportuno donen lo que consideren conveniente a
aquellas causas que en su particular opinión más lo merezcan
o más lo necesiten. Y a día de hoy les puedo confirmar que
todos y cada uno de los diputados del Grupo Popular ya han
efectuado esta donación dineraria y otros tantos la
complementan con generosas donaciones en especies a
colectivos vulnerables.

Por tanto, resulta evidente que habiéndose llegado a un
acuerdo en la Mesa de Portavoces de la Cámara la propuesta
que se trae a debatir hoy podría haberse retirado.

Por tanto, por todos estos motivos no daremos apoyo a
esta proposición de ley presentada por El Pi.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. García. Ara pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula la Sra. Guasp, per un temps de cinc
minuts.
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LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Mis primeras palabras hoy que sirvan
para acompañar a las casi 200 víctimas en Baleares por el
coronavirus y sus familias. Desde mi grupo parlamentario nos
sumamos al sufrimiento de los ciudadanos de Baleares ante
esta crisis sanitaria, social y económica. 

Desde Ciudadanos siempre hemos defendido que los
políticos somos los primeros que debemos dar ejemplo y por
eso hicimos donaciones desde nuestros sueldos a nivel
individual en toda España, y hemos querido llegar a una
acuerdo desde el primer momento como se acordó en la Junta
de Portavoces, lejos de caer en el bazar de la demagogia de
quién de más y sobre todo en hacerlo público. Sin embargo,
dicho acuerdo no fue más que un acuerdo de mínimos porque
varios grupos lo bloquearon. El Pi solo votó a favor de las
indemnizaciones y no al acuerdo que propusimos todos los
grupos parlamentarios.

Se debe ser riguroso ante las propuestas que se plantean en
un momento como el que estamos viviendo y no caer en
mensajes populistas y sobre todo irreales e inviables.

Esta propuesta de El Pi me parece totalmente oportunista
y muy poco rigurosa. Además, puede llegar a ser irresponsable
entrar en el juego mediático de cuestionar la labor de los
diputados y de los políticos, en general, como ya han dicho
otros portavoces. No es cierto en absoluto, como se afirma en
esta proposición no de ley, que los diputados hemos reducido
nuestra carga de trabajo, yo me atrevería incluso a decir que ha
sido todo lo contrario, porque los ciudadanos lo que
realmente requieren de nosotros en este momento es que nos
arremanguemos, que nos pongamos a trabajar juntos en buscar
soluciones para reactivar la economía y medidas de
contingencia para reforzar la sanidad y llegar a un pacto social
para no dejar a nadie atrás.

Estos discursos de rebaja de sueldos están muy bien
mediáticamente, pero sobre todo deben ir acompañados de
medidas y propuestas que alivien efectivamente los efectos
negativos de la COVID-19, que es lo que hemos hecho en mi
grupo parlamentario desde el minuto uno de esta crisis, más
de 150 iniciativas parlamentarias propuestas trasladadas
también en la Comisión de Seguimiento sobre la Gestión de
la Crisis, que se constituyó con el Govern ante la petición de
mi formación de Ciudadanos. Operaciones de marketing de
este tipo no pueden servir para lavar la imagen ni ponerse
medallas en este momento. 

Podemos nos trae hoy una enmienda de reducción del
50%, pero hace meses defendía a ultranza el complemento de
doble residencia, un sobresueldo de 22.000 euros. Yo a eso le
llamaría cinismo e hipocresía.

Tanta demagogia no son buenas para la política en un
momento como el actual. Personalmente pienso que
deberíamos ser responsables y no contribuir a una campaña de
desprestigio de los políticos y de la política. Es momento de
política en mayúsculas, es momento de acuerdos y sobre todo,

como he dicho, de arremangarse, de ser ágiles y ser eficaces
ante los ciudadanos, sobre todo ante la profunda crisis que se
nos viene encima.

Mi grupo parlamentario  no va a votar en contra de esta
propuesta que nos trae El Pi nos vamos a abstener. Sin
embargo, ponemos de manifiesto que no es el momento,
como digo, de ponerse medallas y tampoco de operaciones de
marketing ni caer en el oportunismo, insisto.

Además, ¿por qué la cuantía del 30%, por qué no otra?
¿Por qué no una reducción de cargos a dedo del Govern?
Recordar que solo en esta legislatura se han aumentado los
altos cargos en un 20% y los asesores ya casi en un 50%, lo
que supone más de un 1,5 millones de euros más al año
respecto a la legislatura pasada. 

¿Por qué no instamos a eliminar todas las dietas y gastos
de comidas de altos cargos y asesores del Govern? Porque
uno entra en el Portal de Transparencia y ve los gastos de
comida de asesores y de cargos y da miedo, no sé como
Podemos no denuncia también este tipo de dietas.

La portavoz del Govern, la consellera Pilar Costa,
manifestó que debía procederse a valorar una reducción de
asignaciones económicas en el momento de rehacer los
presupuestos, y mi grupo parlamentario iría más en esa línea,
nos parece más viable jurídicamente y más responsable. Se
acometería así una reducción también en el organigrama del
Govern y una reestructuración más que necesaria.

No se puede confundir a los ciudadanos. Eso sería mucho
más efectivo que reducir salarios de forma simbólica, que
sería un lavado de imagen para muchos.

Desde Ciudadanos queremos ir mucho más allá, como
digo, nosotros lo que pedimos es una reducción del gasto
superfluo con un número completamente sobredimensionado
de asesores, directores generales, gerentes de entes
instrumentales y la nueva figura del secretario autonómico.
Ahí es donde debemos insistir, ahí está una parte del
presupuesto que se puede destinar a servicios básicos, y ya lo
pedimos desde el inicio de legislatura. 

Estoy de acuerdo en los gestos solidarios, por supuesto,
por eso nosotros hemos hecho donaciones individuales cada
uno de los cargos...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp, hauria d’acabar, per favor...

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... pero no para que sirvan para tapar una administración
completamente sobredimensionada.

En conclusión, si se abre el debate se debe reabrir  de
verdad y hacer una propuesta ambiciosa de reestructuración de
la administración pública y de todas las instituciones.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. Ara pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. És un orgull, després d’un mes i
mig, o més d’un mes i mig, poder tornar a aquesta cambra
físicament. Evidentment avui ha estat improvisat, el portaveu
Miquel Ensenyat no ha pogut assistir-hi i l’he hagut de
substituir.

Quant a la proposició no de llei que presenta El Pi crec
que hi ha qüestions importants que s’han de destacar. Un dels
punts que subratlla l’exposició de motius són les
conseqüències molt greus que té la crisi generada per la
COVID-19, aquest argumentari el compartim al cent per cent.
Com d’igual manera també compartim que la reducció de la
càrrega de la feina, així com altres diputats han manifestat un
sentit contrari, ha baixat. 

És cert -és cert- que hi ha hagut un impuls al Parlament
durant les darreres setmanes, és cert que s’han presentat
moltes iniciatives per part de tots els grups parlamentaris, uns,
els de l’oposició generalment, n’han presentades més, però
també hem de recordar el contingut d’aquestes iniciatives que
és legítim i és necessari que és el control al Govern, que són
sol·licituds de documentació, que són preguntes, etc., però
aquesta càrrega d’iniciatives no ha estat simètrica durant
aquest mes i mig que duim d’estat d’alarma aproximadament.
No ha estat així.

Esforç i sacrifici de tots, totalment d’acord, totalment
d’acord. Per això, des de MÉS per Mallorca, i els que varen
seguir el tema saben perfectament la meva opinió,
presentàrem una proposta, la presentàrem sense escrit perquè
fos debatuda al Parlament en Diputació Permanent amb quatre
punts que crèiem que eren importants: el primer era la
reducció de les percepcions dels diputats quant als
complements; el segon era estudiar altres propostes
complementàries, propostes complementàries que sabíem que
altres grups tenien en ment i que després es registraren; també
dedicar la proporció de les despeses per desplaçaments i
dietes a la lluita contra la COVID, l’únic punt on es va arribar
a un acord; i, per últim, una reducció del percentatge de les
assignacions als grups parlamentaris, entenem que no només
els diputats no podem, o no podíem, sobretot aquest mes, fer
la feina, no perquè no volguéssim, perquè era impossible,
inviable. Hi haurà excepcions, hi haurà diputats que hauran fet
igual feina o semblant, però molts altres no hem pogut fer la
feina simplement perquè no podíem, no perquè no volguéssim.

El percentatge, per tant, creiem que és important que els
grups parlamentaris també estaven dins aquesta dinàmica i
s’havien de veure reduïts. La nostra proposta, no volem entrar
en un ball de xifres, la nostra proposta significava 177.000
euros al mes, això era la proposta. La proposta de reducció del
50%, 146.000 i la proposta de reducció del 30%, 88.000.

I és igual, aquí el fet fonamental era poder fer un debat en
aquesta cambra, poder fer un debat i arribar a un acord, perquè
objectivament durant un temps no s’ha pogut fer la feina
perquè simplement no es podia. I com bé diu la proposició
d’El Pi, creiem que havíem de fer una mostra de solidaritat i
de suport a la ciutadania que ho estava passant malament, gent
que també sense per cap motiu no pot fer la feina, no perquè
no vulgui, sinó perquè no pot.

I aquest consens al final no s’ha produït. Per tant, a partir
d’aquí el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca va decidir que
farà l’aportació en la línia de la proposta que més consens
havia tengut i després cada diputat farà la seva aportació o
donació a títol individual, com es va suggerir en el debat
parlamentari en el seu moment.

El Partit Popular i Ciutadans giren la truita i ens demanen
una reducció, o demanen una reducció de càrrecs a l’executiu,
quan l’executiu és qui ha fet més hores de feina durant tot
l’estat d’alarma, amb diferència, amb molta diferència. Si
qualque diputat d’aquesta cambra és capaç de dir-me que ha fet
més feina que segons qui de l’executiu, home, per favor, per
favor!, governi qui governi, del color que fos. Tots som
coneixedors de les hores que estan invertint gran part de
l’executiu en resoldre aquesta crisi. I aquelles conselleries
que no estan en primera línia de batalla de l’emergència de la
crisi de la COVID-19, aporten recursos per donar suport a
aquelles conselleries que estan pràcticament desbordades de
feina. 

Des de MÉS per Mallorca defensam simplement els
polítics, perquè és un debat... els sous dignes als polítics els
hem defensat sempre, si els polítics no tenen un sou digne, qui
farà política? És una reivindicació de l’esquerra des de fa
moltíssims anys. Però no és aquesta la qüestió, no és aquí on
debatem, aquest debat es va dur en aquesta cambra, i em sap
molt de greu que aquest debat es dugués a aquesta cambra per
part de molts grups parlamentaris, no és aquesta la qüestió, la
qüestió és que no podem fer en aquest moment, no podíem fer
la feina que ens pertocava.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrà, ha d’anar acabant, per favor.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Per tant, nosaltres des del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca manifestam que el nostre sentit serà negatiu, vot
negatiu a aquesta proposició no de llei, però també hem de dir
que estam contents i satisfets que aquest debat es segueixi
produint perquè crec que és un debat que no s’ha tancat com
tocava. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Ara pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula la Sra. Ribas, per un temps de cinc
minuts.
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LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Esta PNL es populista y es
incongruente y es desleal. Es populista porque no explica de
forma objetiva, clara y real cuál es el trabajo de los
parlamentarios y cuál es el sueldo que tienen actualmente
establecido, y porque sabemos que hay un estado de alarma
social, de emergencia económica y sanitaria, y que hay mucha
gente que lo está pasando muy mal y que va tener muchas
dificultades para poder salir adelante, y lo fácil es mirar hacía
otros sectores, donde otras personas sí que están cobrando su
salario. 

Pero lo cierto es que aquí nosotros nos dedicamos a la
política y, salvo que ustedes quieran tener un cuerpo de
políticos elitistas, que puedan vivir de rentas, lo cierto es que
si queremos que en la política pueda participar cualquier
persona, no queda más remedio que poner un salario. Digo que
es incongruente porque ustedes son el partido más
autonomista del mundo, pero luego parece que les molesta
tener que sufragar el gasto que supone esa comunidad
autónoma.

Miren, y digo que es desleal porque este Parlamento llegó
a un acuerdo sobre la contribución que debía hacer a nivel
presupuestario para destinar recursos a las nuevas necesidades
derivadas por la crisis de la COVID-19 y, en base a ese
acuerdo, si no recuerdo mal el remanente de 8 millones de
euros de este Parlamento se ha destinado a incrementar el
presupuesto del Gobierno balear, y los partidos han realizado
donaciones en un porcentaje pactado, lo cual no impide que de
forma individual cualquier diputado pueda donar lo que
considere de se sueldo, tal vez para algunos ese 30% se queda
corto y consideren que pueden aportar mucho más.

Nosotros, en particular, hemos hecho ya donaciones, tanto
a nivel individual, como desde nuestro a diversas entidades que
colaboran directamente con personas afectadas por el
coronavirus de Wuhan, y además nos da mayores garantías de
estar siendo útiles a la causa, porque el hecho de que se lo
quede el Gobierno balear a mi no me da ninguna garantía de
que realmente lo vayan a utilizar en políticas adecuadas para
salir de esta. Y me fijo en los socios de... en los partidos que
están sustentando al Gobierno balear, que son los mismos que
están en el Consejo Insular de Mallorca, y veo que casi 1
millón de euros lo han destinado durante esta emergencia
sanitaria a imponer el catalán, por ejemplo, que, para nosotros,
pues no es una medida que sea precisamente un ejemplo de
cómo impulsar la economía de nuevo.

Por tanto, si lo que le preocupa es el gasto en salarios de
esta comunidad autónoma, no son la solución estas medidas
populista, hay que ser consecuente, y yo les invito a elaborar
una proposición no de ley conjunta, con mi grupo
parlamentario, para devolver las competencias al Estado,
disolver y liquidar la comunidad autónoma, así no habría
diputados autonómicos. Pero es incongruente que no les guste
la retribución de los diputados autonómicos y que luego sean
los más autonomistas del mundo.

No sé por qué se ríen tanto, no estoy diciendo nada
inconstitucional. La Constitución española no obliga a las
regiones de España a constituirse en comunidad autónoma, es
una posibilidad que está ahí, pero no es obligatorio, ni siquiera
define cuáles son esas comunidades autónomas, ni cuántas
tienen que ser. Por tanto, yo creo que deberían ser ustedes un
poquito más congruentes.

Si quieren ustedes disfrutar de la fiesta, piensen que
después deberán pagar la fiesta. Nosotros queremos que se
acabe la fiesta autonómica, pero lo cierto es que no podemos
pagarla. Y mientras España se divide en 17 miniestados con su
estructura legislativa y ejecutiva, diferenciada cada uno de
ellos, no queda más remedio que dedicar una gran parte del
erario público, el dinero de todos los españoles, de todos los
ciudadanos, a sostener los salarios y el coste de su
mantenimiento. El debate para nosotros no está en el importe
de las retribuciones, sino en la existencia en sí de esas
retribuciones y de esos cargos públicos y de esos políticos
que tenemos en nuestro país.

Mientras materias tan vitales y esenciales para la gente
como la salud, la educación, los servicios sociales, la
innovación, estén en manos de las comunidades autónomas, no
tendremos más remedio que dotar a esta institución, al
Gobierno y al ejecutivo con gente que trabaje para avanzar en
estas materias y con salarios para poder trabajar. Salvo que
quieran ustedes, como decía a principio de mi intervención,
convertir la política en un cuerpo de élite de personas que
vivan de rentas o que no necesiten trabajar.

Por tanto, votaremos que no a esta iniciativa. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Ara pel Grup Parlamentari Mixt
té la paraula el Sr. Castells, que intervendrà a través de
videoconferència.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bé, sobre el tema
que ens planteja avui El Pi, la visió del nostre grup ha estat
sempre que era una qüestió sobre la que calia assolir un acord
unànime entre els diversos partits. Per què? Un acord unànime
perquè, evidentment, és un tema que es presta molt al
populisme i a la demagògia i, per tant, no tenia sentit que
entréssim en una competició de veure qui era més solidari,
perquè, a més a més, és molt trist fer electoralisme amb la
solidaritat, és a dir, nosaltres creiem que amb segons quines
maneres de conduir aquest debat doncs s’ha d’entrar en una
competició de veure qui és més voluntari, però al final no és
més aquesta competició que una perversitat en el sentit que
convertim aquesta solidaritat en un motiu d’electoralisme, la
qual cosa em sembla que és totalment contradictòria amb el
principi bàsic de la solidaritat, doncs la solidaritat es basa en
la liberalitat, en l’absoluta llibertat amb la qual un exerceix
aquesta solidaritat.
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És per això que nosaltres hem treballat i ens hem reunit
amb tots els grups per assolir una visió unànime que no s’ha
assolit, no s’ha assolit curiosament perquè el partit que no s’hi
va sumar va ser El Pi, és a dir, El Pi avui, ve fent, jo crec, la
màxima ostentació d’aquest electoralisme, és a dir, es nega a
entrar a un acord de mínims amb la resta de grups perquè
prefereix venir a una comissió a portar la seva proposta, que
evidentment serà rebutjada, per què?, perquè tots els grups
havíem ja assolit un acord unànime, però prefereix no entrar
en aquest acord unànime per poder fer bandera i demostrar que
és el més solidari, amb la qual cosa, a més a més, ho posa amb
safata perquè Podemos digui: no, jo encara som més solidari,
estic a favor del 50%, amb la qual cosa entrem en una espiral
eixorca, eixorca, que no dóna cap mena de fruit; que em
sembla que és tot el contrari del treball seriós sobre aquesta
qüestió.

Com sap la portaveu d’El Pi perfectament, tota una sèrie de
partits vam intentar assolir un acord unànime, aquest acord
unànime no va ser possible perquè tots els grups hi van estar
d’acord excepte El Pi, i això va ser d’alguna manera, jo entenc,
el subterfugi, ho diré així, que la Mesa va trobar per no adoptar
un acord respecte d’algunes de les coses que gairebé tots els
grups estaven d’acord; un subterfugi, perquè jo crec que la
Mesa no necessita la unanimitat de tots els grups per adoptar
un acord sobre retribucions, per tant, és a dir, ens trobem amb
la paradoxa que el grup que avui ens ve aquí a exigir que facem
la solidaritat és el que ha donat el motiu, o ha donat el motiu
d’oportunitat perquè la Mesa no prengués una decisió més
ferma respecte de la reducció de retribucions, la modificació
de la resolució de retribucions.

Aquest és el motiu principal pel qual el nostre grup votarà
en contra de la proposició d’El Pi, però, a més a més, hem
d’afegir-hi altres motius com, per exemple, l’impacte
testimonial com aquell qui diu d’aquesta proposta, testimonial;
és a dir, jo estic molt més en la línia, i en aquest cas, diguem,
coincideix amb la Sra. Guasp, que no serveixi de precedent,
amb que aquí el que hem de fer probablement és una
reestructuració pressupostària global que, evidentment, haurà
d’afectar les retribucions a la comunitat autònoma dels seus
càrrecs polítics i probablement també dels seus càrrecs
tècnics i de moltes més altres despeses que, evidentment,
estaria bé i fora molt saludable que poguéssim negociar amb
aquesta cambra, ja que som els (...) que també poguéssim
treballar en aquesta reestructuració del pressupost i acordar
conjuntament quines han de ser les noves prioritats.

Per últim, afegir que, com també han dit altres partits, i
també, diguem, perquè en quedi constància, que el meu partit,
com veig també altres, també ha pres una decisió sobre aquest
tema i la seva executiva ha pres un acord sobre destinar part
dels seus ingressos com a grup parlamentari, com a partit i
també dels seus ingressos com a aportacions dels seus
càrrecs, càrrecs són no només els diputats i no només són
càrrecs del Govern, sinó que també són càrrecs de consell
insular i són càrrecs, fins i tot tècnics de consell insulars, fer
una aportació conjunta amb totes aquestes aportacions a
diverses entitats que lluiten contra el coronavirus, i això ja
s’ha fet efectiu.

I a la vegada que vam acordar dedicar aquests doblers,
aquestes aportacions solidàries, lògicament vam acordar no
fer-ho públic, perquè el que no volíem de cap de les maneres
és fer ostentació d’aquestes aportacions i que ningú (...) que
fèiem un ús electoralista d’aquestes aportacions.

Per tant, aquesta és la postura del meu grup, i per tots els
motius que he indicat i, tal com ja he anunciat, votarem en
contra de la proposició no de llei.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara, pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Carbonero, per un temps de
cinc minuts, qui també intervendrà telemàticament.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Hola, em sentiu, em senten?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Gràcies, president. Bon dia a tothom, diputats, diputades,
des de Ciutadella de Menorca, gràcies per poder fer aquesta
videoconferència.

Sí que vull dir, abans que em comenci a comptar el temps,
que tenc interferències i bé a qualque moment m’ha quedat la
intervenció dels companys congelada, intentaré fer la
intervenció el més lent possible per si em qued congelada
doncs que se’m pugui entendre.

Bé, Sra. Sureda, i companys d’Unidas Podemos, entenem
perfectament el fons de la qüestió que proposen avui i
compartim totalment la solidaritat amb la societat,
especialment amb els afectats i els familiars de les víctimes,
però també amb tota la societat, i la gran preocupació davant
aquesta situació que vivim en aquests moments, una situació
canviant i que ens obliga a viure amb una incertesa constant;
una crisi sanitària que deriva en una crisi social i econòmica.

Hi ha una gran necessitat de donar protecció a tota la
societat en tots els àmbits, famílies, treballadors, empreses,
especialment col·lectius vulnerables.

I compartim també la necessitat d’impulsar una reactivació
d’una nova normalitat social i econòmica que ens vindrà.

La seva proposta que debatem avui és prèvia a un acord que
s’ha pres per 56 diputats i diputades dels 59, amb els termes
que ja han explicat els meus companys que han parlat abans
que jo, però aquí hem donat un marge que cadascú, cada grup
doni també una solidaritat en els aspectes que ells considerin.
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Jo he de dir, bé, nosaltres hem de dir que no ens inspira
cap confiança els objectius que puguin tenir VOX, però
consideram que en aquests moments ens hem de posar d’acord
i hem arribat a un acord de mínims, hem arribat a un acord de
mínims 56 de 59 diputats , a favor de la lluita contra els
efectes econòmics i socials de la COVID; vam arribar a aquest
acord, així i tot amb totes les suspicàcies que poden tenir
VOX de nosaltres, nosaltres de VOX i d’altres partits, però
vam arribar a aquest acord de mínims. Per què? Perquè no
podem entrar en debats demagògics.

A més a més, la Mesa del Parlament va fer un acord de
destinar 8 milions d’euros del seu superàvit a la mateixa causa.

Sabem tots els que som aquí que estam d’acord amb el
fons, com deia al principi, però consideram, Sra. Sureda, que
hem de fer algunes reflexions. A la seva proposta vostès
parlen que el Parlament i el Govern de les Illes Balears
pateixen en part una reducció de la seva càrrega; li diré que
açò és fals. Troben vostès que en aquest moment d’incertesa,
en aquest moment d’un escenari canviant i una necessitat de
donar resposta a totes les persones en àmbits educatius, de
serveis socials, treball, amb una sanitat pública que ho deixa
tot, troba que hi ha una reducció de feina en el Govern balear?
Jo diria més aviat el contrari, diria que la setmana no té prou
dies i el dia no té prou hores per donar resposta a tothom i, de
fet, no donam la màxima resposta que voldríem.

Respecte del Parlament, el Parlament, que és l’òrgan de
debat i representació  de tota la ciutadania en aquestes Illes
Balears, i ara que ens toca debatre de quina forma sortim
d’aquesta crisi, troba vostè que aquesta cambra pateix una
reducció de la càrrega de feina? Podem estar d’acord que
l’activitat presencial s’ha vist reduïda, açò està clar, es van
tancar les portes durant unes setmanes, però l’activitat, així a
secas, no, perquè l’activitat parlamentària va molt més enllà,
ens hem adaptat a un nou marc normatiu, una actuació
normativa que cada dia tenim normatives noves, preparam
debats, tenim contacte amb la societat. A més, hem de parlar
de com sortim d’aquesta crisi sense deixar ningú endarrera i
hem de debatre la reconstrucció en el marc d’aquesta nova
realitat que ens ve i que no sabem exactament com és.

A la seva proposició es diu també que els  representants
polítics no podem romandre aliens i hem d’estar al costat dels
que pateixen. Hi estam totalment d’acord, aquí tots els partits
segur que hi estan d’acord, la situació és duríssima per molts
motius, i és així i ho sentim d’aquesta manera. I aquí hi som
per donar una sortida, una resposta a una situació en què
s’hauran de prendre moltes decisions i molts d’acords, amb
l’objectiu de no deixar ningú endarrera. I la situació requereix
que tots hi posem el màxim esforç.

Ara s’hauran de debatre qüestions transcendentals,
qüestions sanitàries, socials i econòmiques perquè la crisi
sanitària de la COVID té un impacte sense precedents sobre la
nostra societat, especialment sobre els sectors més
vulnerables, com li he dit, i per açò posam el valor en l’esforç
que fa el Govern de les Illes Balears, els col·lectius de la
societat en general i totes les institucions de les nostres Illes

les quals despleguen una gran quantitat de recursos públics.
Per açò les institucions públiques tenen més pes que mai i han
de tenir més pes que mai.

Sabem que hi ha diverses formes de sortir d’una crisi i ho
hem vist no fa massa anys, on van patir molts, ara la sortida...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Carbonero, hauria d’acabar, per favor.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

... ha de ser igualitària -sí, ja acab-, ara la sortida ha de ser
igualitària, així que ho hem de considerar des de totes les
institucions i sabem, sabem, Sra. Sureda, que el seu partit
estarà amb aquesta cambra parlamentària per trobar els acords
que requerim, aquests acords per a no deixar ningú endarrera.
Però, és cert, hem de tenir debats profunds, hem de tenir
debats amplis i el sector públic és vital, i sobretot, sobretot,
l’hem de posar en valor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Carbonero. Ara procedeix la
suspensió per un temps de deu minuts si el grup proposant ho
demana. No?

Idò, passem al torn de contrarèplica. Té la paraula el Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, la Sra. Sureda, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. En primer
lloc, agrair al Grup Parlamentari Podem que ens doni suport
al primer punt i a les abstencions tant de Podem com de
Ciutadans a la resta de punts.

Mirin, no em parlin de demagògia, que hi hagi
discrepàncies ho crec molt coherent, el 30%, perdoni, Sr.
García o Sr. López, és perquè el 30% és la feina que s’aplica
en els ERTO, aquest 30% que no cobren el personal laboral i
ho vàrem assimilar a aquest 30%.

Jo en cap cas no he dit que els diputats no facin feina, els
puc assegurar que, com a grup petit, sabem la càrrega de feina
d’un diputat; he estat diputada aquesta legislatura passada i els
de la casa ho saben cert i els diputats companys de la feina que
personalment he pogut fer, per tant no em venguin amb segons
quines explicacions que no es fa feina o se’n pot fer, la
coneixem la feina. I aposta, com que la coneixem, i com molt
bé ha dit el Sr. Ferrà, som conscients que durant aquest temps
d’alarma, de l’estat d’alarma, ha disminuït, sobretot
inicialment, la càrrega de feina.

El tema de les aportacions, que també se’ns ha dit que
nosaltres no vàrem aprovar les assignacions, vull que quedi
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molt clar que se’ns va proposar inicialment que fos la part fixa
la que tengués una aportació, i amb la part fixa hi va haver una
diputada o una portaveu que deia que era equitatiu; equitatiu no
ho és, un grup petit com el nostre no té assignacions de partits
grossos d’altres partits i, evidentment, tenim unes despeses a
haver de pagar com a partit i únicament tenim fixes aquestes
aportacions, i és molt complicat per a un grup petit o un partit
petit poder subsistir si no les tenim, i s’ha d’entendre i crec
que en això no vàrem dir, i ho vàrem dir des del primer
moment i vàrem ser coherents.

Ciutadans ens deia que ens hem d’arromangar i hem de fer
feina per a quan hi hagi la modificació del pressupost,
esperem que tots ho puguem parlar i fer.

També vull dir una cosa, des d’El Pi mai no hem demagògia
amb els sous i amb el personal que s’ha contractat, perquè
sabíem que si eren de necessitat s’havia de contractar; parlam
d’un fet puntual i no parlam que l’activitat del Parlament fos
nul·la, no demanàvem que s’abonàs o es llevàs el cent per cent,
sinó el 30%. Sabem que s’ha fet feina.

És un debat que volíem posar damunt la taula, evidentment
no és per posar-nos medalles, era per estar al costat de la gent
i sempre hem defensat que el polític ha de tenir un sou digne
i en això mai no ens han sentit dir el contrari. Era per empatia,
sabem que es va arribar a un acord a la Mesa, amb molts dels
punts que es parlaren hi vàrem estar d’acord i aposta vàrem
aclarir i vàrem deixar ben clar el perquè del nostre
posicionament.

Si hi ha altres partits que volen fer altres propostes,
evidentment són ben lliures; que em diguin que nosaltres
volem que es llevin càrrecs, que es llevin sous, n’hi ha que han
dit que no ho faran i són els primers que ho faran. Estic
contenta d’haver posat aquest diàleg damunt la taula, creiem
que era el que tocava i esperem que aquest govern de la gent
que sempre ha dit en el seu moment demostri que ho sigui.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Accepta la votació separada?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Votació separada, sí, va bé.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Idò, acabat el debat, passam a la votació de
la Proposició no de llei RGE núm. 5910/20.

La Sra. Secretària procedeix a la lectura del nom dels
diputats i diputades membres de la comissió.

En primer lloc, passem a votar el punt 1 de la proposició
no de llei.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. José Luís Camps i Pons.

EL SR. CAMPS I PONS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. María Pilar Carbonero i Sánchez.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Josep Castells i Baró.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Maria Antònia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Patrícia Guasp i Barrero.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Maria Núria Riera i Martos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Josep Ferrà i Terrassa.
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EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Idoia Ribas i Marino.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Alejandro López i Soria.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Maria Antònia Sureda i Martí.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Enric Casanova i Peiró.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Beatriu Gamundí i Molina. No.

Així, serien 2 vots a favor; 10 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queda rebutjat el punt 1 de la proposició no de
llei.

Passam a la votació del segon punt de la proposició no de
llei.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. José Luís Camps i Pons.

EL SR. CAMPS I PONS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. María Pilar Carbonero i Sánchez.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Josep Castells i Baró.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Maria Antònia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Patrícia Guasp i Barrero.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Maria Núria Riera i Martos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Josep Ferrà i Terrassa.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Idoia Ribas i Marino.

 



320 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 19 / 30 d'abril de 2020 

LA SRA. RIBAS I MARINO:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Alejandro López i Soria.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Abstención.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Maria Antònia Sureda i Martí.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Enric Casanova i Peiró.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Beatriu Gamundí i Molina. No.

Així, serien 1 vot a favor; 10 en contra i 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda rebutjat també el punt 2.

Per tant, es rebutja la Proposició no de llei RGE núm.
5941/20, relativa a la reducció dels sous dels representants
polítics a conseqüència de la crisi provocada per l’expansió de
la COVID-19.

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