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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si se produeixen
substitucions.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Sí, Sr. President. Irene Triay substitueix Francina
Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

En segon lloc els inform...

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Perdón, Sr. Presidente, perdóneme. Jesús Méndez, por
parte del Grupo de Ciudadanos, sustituye a la Sra. Diputada
Patricia Guasp i Barrero.

EL SR. PRESIDENT:

Algú més? No, d’acord. En segon lloc, els inform que,
atesa la participació d’alguns diputats i diputades per
videoconferència, les votacions seran públiques per crida. Per
tant, d’acord amb l’article 97 del Reglament, el secretari
anomenarà els diputats i les diputades, que respondran “sí”,
“no” o “abstenció”. La crida es realitzarà per ordre alfabètic.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE
núm. 8119/20, 8120/20, 8121/20 i 8122/20.

Aquesta presidència els informa que la Mesa de la
comissió va acordar que el debat de les quatre proposicions no
de llei, d’acord amb l’article 183.7 del Reglament, i atès que
són relatives a un mateix tema, es farà de manera conjunta, i
les intervencions, excepte les intervencions per
contradiccions, seran de deu minuts cadascuna.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8119/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
de xoc cultural COVID-19: cap a la revitalització i
consolidació de la indústria cultural a Balears, en relació
amb el sector de les galeries d’art, creadors i comissaris.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8120/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
de xoc cultural COVID-19: cap a la revitalització i
consolidació de la indústria cultural a Balears, en relació
amb el sector audiovisual.

3) Proposició no de llei RGE núm. 8121/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
de xoc cultural COVID-19: cap a la revitalització i
consolidació de la indústria cultural a Balears, en relació
amb el sector d’arts escèniques i musicals.

4) Proposició no de llei RGE núm. 8122/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
de xoc cultural COVID-19: cap a la revitalització i
consolidació de la indústria cultural a Balears, en relació
amb el sector d’editorials, llibreries, distribuïdores i
autors.

Per a la defensa de les proposicions no de llei RGE núm.
8119/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa al Pla de xoc
cultural COVID-19: cap a la revitalització i consolidació de la
indústria cultural de les Illes Balears en relació amb el sector
de les galeries d’arts, creadors i comissaris; la RGE núm.
8120/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa al Pla de xoc
cultural COVID-19: cap a la revitalització i consolidació de la
indústria cultural de les Illes Balears en relació amb el sector
audiovisual; RGE núm. 8121/20, del Grup Parlamentari
Popular, relativa al Pla de xoc cultural COVID-19: cap a la
revitalització i consolidació de la indústria cultural de les Illes
Balears en relació amb el sector de les arts escèniques i
musicals; i RGE núm. 8122/20, del Grup Parlamentari
Popular, relativa al Pla de xoc cultural COVID-19: cap a la
revitalització i consolidació de la indústria cultural de les Illes
Balears en relació amb el sector editorial, llibreries,
distribuïdores i autors, té la paraula la Sra. García, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president, bona tarda, senyores i senyors
diputats. En primer lloc, vull agrair al president la possibilitat
que dóna al Partit Popular de poder debatre aquestes quatre
PNL de forma conjunta, donat que integren el pla de xoc que
el Partit Popular ha dissenyat per a la indústria cultural.
Maldament sigui això un espècie de triatló, tetratló, ho
intentarem fer de forma esquemàtica i didàctica per no ser
gaire pesats. Moltes gràcies, idò, president.

Des de la declaració de l’estat d’alarma a meitat de març
l’activitat cultural ha quedat enormement limitada. No s’han
celebrat concerts, no s’han pogut visitar museus, no s’ha pogut
acudir a una exposició, o simplement anar al cinema o al
teatre. Tal paràlisi repercuteix de manera dramàtica sobre els
nostres creadors i artistes, que veuen de manera sobtada
pràcticament anul·lats els seus ingressos, el que empitjora de
per si situacions que en molts de casos són ja de precarietat
laboral. Els seus ingressos discontinus així com l’escassa
protecció social dels seus treballadors està abocant a una
factura sense precedents aquests col·lectius, que sense cap
dubte serà molt alta aquesta factura per a un sector per si
mateix fràgil i vulnerable.

Moltes han estat les veus d’alarma que hem pogut escoltar
aquests últims mesos, entre  elles la de l’Associació per al
desenvolupament de la propietat intel·lectual, que assenyala
que el PIB cultural, que fins ara representava en el conjunt
d’Espanya un 3,5%, es reduirà aproximadament en 3.000
milions d’euros. En la mateixa línia estima l’Associació de
Cambres de Llibres d’Espanya que les pèrdues imminents del
sector superaran els 1.000 milions d’euros, un terç de la seva
facturació. D’igual forma s’estima que el sector musical
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perdrà entre març i setembre al voltant de 662.000 milions
d’euros, i  aquest xifra serà difícil de recuperar, donada la
dificultat d’organitzar festivals, quadrar agendes, i altres
contingents més enllà de 2022. En la mateixa direcció
manifesten la seva preocupació els membres de l’Acadèmia
d’Arts Escèniques; les companyies no treballen, els teatres
tanquen i els actors no cobren. Només el sector audiovisual
balear estima en 15 milions les pèrdues causades als seus
socis, perdent-se en un futur més o menys immediat més de
6.000 llocs de treball. La plataforma CREA calcula que
l’impacte econòmic de la COVID-19 a les empreses culturals
fins al mes de juny serà de 20 milions d’euros a Balears. I així
successivament: exhibidors de cinemes, sector de rodatges de
pel·lícules i un llarg etcètera. 

La situació d’emergència, evident, exigeix dels
responsables públics, una especial sensibilitat cap a un sector
que precisa de mesures àgils i concretes per tirar endavant i
beneficiar tots els actors de la cadena de valor de la indústria
cultural, enfortint els seus fonaments i acompanyant els seus
protagonistes en aquests moments tan excepcionals. La
recuperació del pols de la nostra societat requereix
inexcusablement de la cultura, i per això el Grup Parlamentari
Popular va presentar en aquesta cambra fa ja dos mesos, davant
la inacció de la conselleria responsable, un pla de xoc articulat
en quatre PNL sectoritzades: una, dedicada a les galeries d’art,
creadors i comissaris; una altra PNL específica per al sector
audiovisual; una altra per a les arts escèniques i musicals; i un
pla de xoc específic per a editorials, llibreries, distribuïdors
i autors. És un pla que pretén brindar immediatament suport al
món cultural i als seus creadors, intentant pal·liar la situació
tan delicada que viuen en aquests moments; un pla d’impuls
que contempla mesures financeres, ocupacionals, digitals  i
algunes fiscals per als diferents sectors i tots els seus actors.

I a continuació passaré a detallar-los de forma esquemàtica
el que hem registrats per a cada un d’aquests sectors.

En el cas concret del sector de galeries d’art, creadors i
comissaris, demanam l’abonament immediat de les ajudes
corresponents als anys 2019 i 2020. Demanam també destinar
500.000 euros per a l’adquisició d’obres d’art contemporani.
Demanam ajudes específiques relacionades amb el lucre
cessant a aquelles empreses i entitats relacionades amb el
sector de les galeries d’art, creadors i comissaris. Demanam
habilitar una línia de préstecs específics per a la indústria
cultural; un programa de col·laboració publicoprivada;
habilitar programes de formació digital, plataformes digitals,
i promoure línies de recerca i innovació per explorar les
interaccions entre l’art i la tecnologia. A més també
consideram molt oportú que aquestes indústries, que aquests
sectors, tenguin a la seva disposició un 20% del temps de
publicitat institucional de manera gratuïta en els  mitjans de
comunicació públics per a la informació i l’impuls de les
seves activitats culturals. I també demanam a aquest parlament
que impulsi la Llei de mecenatge, incrementi els percentatges
de deducció per les donacions, i fomenti el microfinançament
ampliant les deduccions a la quota de l’IRPF.

Quant al sector audiovisual, també hi ha mesures que tenen
a veure amb l’abonament immediat de les ajudes de l’any 19 i
de l’any 20; incrementar les partides en un 50% per donar
suport a aquest sector; establir ajudes específiques
relacionades amb el lucre cessant; habilitar una línia de
préstecs específics; prioritzar la contractació de continguts
creats per productores de Balears per part de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears; i també promoure els
mecanismes que permetin la justa participació de les
productores locals en els concursos d’adjudicació dels serveis
informatius de l’Ens Públic de Radiotelevisió. A més a més
demanam un protocol de prevenció sanitària per als rodatges,
i l’exempció del 100% de les taxes per als rodatges
audiovisuals a Balears. I per suposat impulsar novament la Llei
de mecenatge.

Quant a les arts escèniques insistim en el tema de donar
liquiditat a través del pagament immediat de les ajudes dels
anys 19 i 20; l’abonament en aquest cas del 50% del caixet de
les actuacions cancel·lades i ajornades; incrementar en un
50% les línies de suport i subvenció a aquests col·lectius;
habilitar una línia de préstecs específics; la promoció de
produccions del sector d’arts escèniques i musicals de Balears
a través de la xarxa d’oficines econòmiques i comercials
d’Espanya a l’exterior; la cessió gratuïta d’espais públics per
a les produccions, realitzacions o exhibicions de projectes;
agilitar i flexibilitzar tots els procediments administratius per
a la concessió de permisos a l’organització d’esdeveniments;
el disseny de protocols de prevenció sanitària específics; i
novament que puguin utilitzar aquests espais de publicitat
institucional i impulsar la Llei de mecenatge.

I ja la darrera, quarta... o la darrera PNL, focalitzada
essencialment en el sector editorial, llibreries, distribuïdors
i autors, fa referència al fet que puguin cobrar ràpidament
aquestes ajudes de l’any 19 i de l’any 20; destinar 250.000
euros a l’adquisició extraordinària de llibres a editorials de
Balears; reforçar la línia de compres de llibres per part de les
biblioteques públiques, i que aquesta adquisició es faci durant
el primer semestre . A més insistim, instam el Govern a
mantenir totes les línies de suport i subvenció a aquest
col·lectiu; establir ajudes específiques relacionades amb el
lucre cessant; habilitar línies específiques de préstec; disposar
d’un programa de formació digital, plataformes digitals;
promoure línies de recerca i innovació; i per suposat també
tenir possibilitat d’utilitzar aquest 20% de temps de publicitat
institucional.

Aquestes són les nostres propostes, aquestes són les
propostes del Grup Popular per a la indústria cultural de les
Illes Balears. Però abans de demanar-los el seu suport i
intentar recaptar el màxim consens amb les nostres iniciatives
en aquesta comissió, els vull comentar que ahir vàrem
mantenir reunions i converses amb els diputats dels partits que
donen suport al Govern, i en vistes a arribar a aquest màxim
consens i després de les converses mantingudes amb la
diputada Carbonero els vull demanar que em permetin fer
autoesmenes per intentar ajustar encara més aquestes
propostes, que fa dos mesos que les vàrem redactar, a la
realitat d’avui, i a pràcticament a tots els portaveus els he
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entregat còpia, menys al Sr. Ensenyat, però la tenc allà,
després la hi faré arribar, Sr. Ensenyat, perquè vegin en quina
direcció estan fetes aquestes modificacions, que evidentment
necessit el vistiplau de tots els portaveus d’aquesta comissió
perquè puguin anar endavant.

La primera modificació que els propòs fer va en la línia de,
en el primer punt de les quatre  proposicions no de llei,
eliminar la liquidació de les ajudes de l’any 2019, donat que
la diputada Carbonero em va confirmar que ja estaven
liquidades totes aquestes ajudes, i per tant el Partit Popular
veu raonable retirar aquesta qüestió i el paràgraf quedaria de
la següent manera: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a la resolució  i l’abonament
immediat de les ajudes corresponents a l’exercici de l’any
2020 per part de la Conselleria de Presidència, Cultura...”, etc.

La segona qüestió que volem modificar fa referència al
tercer punt de la primera PNL, que està vinculat al lucre
cessant, i  el que feim aquí és deixar exactament el paràgraf
com estava i incloem la següent frase: “...i hagin suposat
despesa”; és a dir: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a establir ajudes específiques
relacionades amb el lucre cessant de les empreses i entitats
relacionades amb el sector de galeries d’art, creadors i
comissaris, sempre que sigui a conseqüència de les mesures
preventives adoptades per controlar la pandèmia i que hagin
suposat despesa”.

I després, en el document que els entregat abans de
començar aquesta comissió, en aquesta PNL, la 8119, havia
fet jo una modificació de la iniciativa número 10, amb l’ànim
que els partits de l’esquerra hi donassin suport, que era més o
manco com havíem quedat ahir, però en aquests darrers minuts
m’han manifestat que no donaran suport a aquesta iniciativa
d’impulsar d’una vegada per to tes la Llei de mecenatge i
incrementar les reduccions en aquest tipus de finançament, i
per tant, i per tant, no modificaré aquest punt 10, quedarà tal
i com estava originalment redactat a les PNL.

Quant a la segona PNL, en relació  amb el sector
audiovisual -sí, ja estic  acabant-, quant a la del sector
audiovisual feim exactament les mateixes modificacions, feim
les mateixes modificacions, només que n’incloem una que
diu: “El Parlament de les Illes Balears sol·licita als
ajuntaments de les Illes Balears l’exempció del 100% de les
taxes de rodatges audiovisuals a Balears”, perquè originalment
ho demanàvem al Govern, i això són competències dels
ajuntaments.

I la resta de modificacions van en aquesta línia, llevar allò
de l’any 2019, perquè la Sra. Carbonero m’ha confirmat que ja
han estat liquidades per la conselleria, i per tant nosaltres
veuríem bé que es liquidàs com abans millor allò del 2020. 

Moltes gràcies, i ara sí que els deman el suport, el màxim
suport a aquestes iniciatives per ajudar un sector que realment
ho necessita.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara els grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca han presentat les
esmenes RGE núm. 9685/20 a la Proposició no de llei RGE
núm. 8119/20; RGE núm. 9686/20 a la Proposició no de llei
RGE núm. 8120/20; i RGE núm. 9687/20 a la Proposició no
de llei RGE núm. 8122/20.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Carbonero, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Gràcies, president. Bona tarda, diputats i diputades. Primer
de tot vull agrair l’interès de la diputada García per arribar a
consens en alguns punts d’aquesta iniciativa. Consideram que
el consens polític a l’àmbit de la cultura és important, per tant
aquí van la nostra intervenció i les nostres reflexions, allà on
donam suport i també els punts allà on no donarem suport, la
nostra argumentació.

Faré un poc de memòria. Recordaré que el novembre
passat la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat Pilar
Costa va venir a presentar els pressupostos de 2020, amb un
projecte molt concret, amb un programa i un pressupost per al
2020 per a la difusió i el foment de la cultura, per a la
promoció de la cultura a Balears exterior, per als arxius, els
museus, etc.; vostès hi van poder assistir. Però el març ens va
colpejar una de les amenaces més grosses des de fa cent anys.
De fet compartirem que l’estat d’alarma que es va decretar no
és el programa polític de cap govern, sinó un marc per
protegir la salut dels ciutadans i les ciutadanes. Vam passar un
confinament; en aquest confinament vam poder veure com la
cultura ens entrava a ca nostra via digital; to ts  vam poder
presenciar concerts i diferents actes, vam poder entrar a
alguns museus de renom internacional. Hem vist com la
cultura realment té una funció social i ha de ser però
necessària i justament remunerada.

La COVID ens ha capgirat la vida, i ara no es tracta de
construir, com havíem pensat fer el passat novembre amb els
pressuposts que havíem aprovat, sinó que es tracta de protegir
i combatre, primer de tot, com havia dit, de salvar vides i
després per garantir i no deixar ningú endarrere.

El criteri de salut pública ha estat la guia, però les
conseqüències socials i econòmiques han estat molt greus;
una situació extrema que ha posat l’administració pública a fer
feina per al rescat i la protecció de la societat i dels més
desfavorits. El Govern de l’Estat i de les Illes Balears han
focalitzat les actuacions en aquest sentit, a no deixar ningú
endarrere ni tampoc el sector cultural: eines de contenció en
un primer moment, com són ERTO, evitar acomiadaments,
protegir empreses, treballadors, famílies protegides,
autònoms, fixos discontinus, línies de finançament, ingrés
mínim vital són mesures solidàries i històriques.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202009685
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El paraigua social de l’administració funciona, que també
ha tingut un impacte al món cultural, però sabem que aquestes
mesures globals i generals no donen suport a tots els sectors
culturals perquè, com bé deien, és un sector fràgil.

Així, el Govern de les Illes Balears a l’abril va treure
convocatòries urgents de subvencions per a arts visuals, arts
escèniques, per a literatura, per a música, també per a
subvencions d’urgència a l’intercanvi de les Illes Balears per
al període d’1 de desembre..., segons cada línia fins al 20
d’abril del 2020 que és quan es va decretar l’estat d’alarma.
Per tant, es van mobilitzar més de 700.000 euros per donar un
suport aquest període que havia quedat sense protegir.

Però la pandèmia ens ha dut a un nou escenari, que s’han de
protegir molts  de sectors, el sector cultural també, i la
conselleria ha realitzat diferents reunions amb el sector i avui,
precisament, el Consell Assessor estava reunit, que és un
àmbit també de debat on es poden discutir les necessitats
actuals, i tenim vies específiques ja aprovades tant a nivell
estatal com a nivell europeu, com saben també Espanya és
Europa, i hi ha un suport per a les indústries culturals, com a
nivell de les Illes Balears també s’estudia una línia de suport
extraordinari. Així tenim un full de ruta marcat per donar
suport al sector.

Moltes de les propostes que avui debatem a les
proposicions no de llei que ha presentat el Partit Popular o
estan en marxa o algunes també estaven previstes per la
conselleria, d’aquí que intentéssim arribar a un acord en alguns
detalls. Per tant, consideram que la millor via possible és anar
amb l’acord i poder millorar les propostes. Estam contents
que hagin deixat endarrere la senda de les retallades també,
com va passar a la crisis del 2008. Creiem que el suport als
sectors en la despesa, donar un suport de l’administració
pública és realment la via.

Ara entraré als detalls de les diferents propostes i com que
són quatre, alguns punts es repeteixen, però bé faré...,
intentaré ser ràpida, no sé si em queda molt de temps...

EL SR. PRESIDENT:

Quatre minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

... quatre minuts, perfecte.

Pel que fa al sector de les arts plàstiques i el foment de la
creació al punt 1 ha dit la Sra. García que faria..., ha fet una
autoesmena. La paraula “immediatament resolució” i
“abonament immediatament” saben que tots els pagaments
d’ajuts i subvencions tenen un tràmit concret, però bé, farem
un vot favorable en aquest sentit perquè consideram que sí,
que s’ha d’agilitar al màxim atesa la situació.

Al punt 2 hem fet una esmena de la qual no ha comentat res
en la seva intervenció, si l’acceptaria o no, és el mateix punt
que havíem proposat, però amb una reducció de la quantia a

200.000 euros, perquè intentam cercar una via conjunta que
sigui possible, però possible en tots els sentits. Aquí faig un
previ, cercam una via conjunta d’acord possible en tots els
sentits, econòmicament saben que els recursos no són infinits
i també legalment, perquè hi ha algun punt on faré una
justificació legal del nostre vot que no serà favorable. En
aquest sentit, aquí hem reduït a 200.000 euros, estaríem per
tant en un vot favorable si ens accepten l’esmena. 

Al punt 3, parla de lucre cessant, tot i que és un punt que es
repeteix a totes les propostes, a tots els sectors diguéssim
perquè són quatre propostes per sectors, tot i que ha fet una
incorporació d’esmena in voce que hi hagi suposat una
despesa, el mateix fet i el concepte de lucre cessant...,
nosaltres no li podem donar suport perquè és un concepte
molt incert; el lucre cessant està pensat..., bé, com a concepte
de beneficis potencials que haurien pogut tenir les empreses
o..., les empreses en aquest cas el que són... referent a les
galeries, per exemple o als creadors, però és un concepte molt
incert. A cap dels punts que faci menció al lucre cessant, tot
i ser autoesmena, no hi farem un vot favorable.

Després, al punt 4 que parla de línies de préstec, li he de
dir que hi ha diverses línies de préstec ja, no n’hi ha cap que
s’ajusti concretament als cinc anys, però sí que n’hi ha que són
de quatre anys, hi ha via ISBA, hi ha ICIOS, hi ha CREA a nivell
estatal que també ha fet línies molt interessants. Li he de dir
que a les Illes Balears s’han acollit ja... s’han tramitat 44
préstecs, alguns d’ells ja estan concedits. Vull dir que són
línies que funcionen. Per tant, nosaltres, una línia més, no hi
veiem sentit. Per tant, no hi farem un vot favorable, també és
un punt que es repeteix. Per tant, no em repetiré després als
altres.

Després, al punt cinquè que parla, comenta la col·laboració
publicoprivada, la consideram imprescindible. Per tant, farem
un vot favorable.

El sisè, de formació digital, també hi farem un vot
favorable.

Plataformes i canals digitals, creim que també és una línia
de futur, per tant, hi farem un vot favorable.

La recerca i innovació per explorar les interseccions entre
art i tecnologia, també hi farem un vot favorable.

Al punt 9, referent a la proposta de disposició d’un 20%
del temps de publicitat institucional de manera gratuïta, com
que és un punt que es repeteix en les diferents línies... bé,
havíem comentat si és possible fer un vot d’un punt que quedi
englobat per a tot el sector cultural i retirar els altres punts de
les altres... És a dir, quedaria els punts 9 i 10 de dues..., -es
repeteix a tres aquesta-, de dues més quedaria retirat. Si fos
així li donaríem suport, si no consideram que es pot acumula
el 20% i arriba un moment en què no té massa sentit.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Carbonero, ha de...
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LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí. Després en el tema de mecenatge sí que li volia
comentar que el Govern al 2020, al pressupost aquest del
2020 ja va augmentar la quantia per a mecenatge cultural,
científic i tecnològic, va augmentar de 600 a 1.200 euros i el
percentatge de deducció va passar de 15 a 25, a més a més es
va eliminar el límit que era de 2.500 euros en cas de tributació
individual i 25.000 euros. Abans hi havia un límit, ara ja no
n’hi ha.

Per tant, en aquest sentit com que la Llei de mecenatge
també és un punt dels Acords de Bellver nosaltres no li
donarem suport.

La resta de..., hi ha..., ja no em queda temps, però sí que hi
ha un tema que hi ha dos punts que fan concretament, -ara
acab, president-, que fan referència a IB3, són contractacions,
només dir-li que és una contractació pública, nosaltres volem
donar suport a les empreses i als mitjans locals, el que passa
és que tenim un marc legal que és la Llei de contractes de les
administracions públiques on tots els mecanismes que podem
posar..., bé, que posa l’ens públic de les Illes Balears per
fomentar que es presentin les empreses locals, ja es fa, però
hi ha límits perquè no pots limitar, vostè coneix perfectament
la Llei Bolkenstein i tot el debat aquest que les contractacions
han d’estar obertes al món. Per tant, no li podrem donar
suport, tot i que compartim el fons, el compartim totalment.

Bé, com que no me queda més temps, moltes gràcies Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Carbonero. Ara per a la defensa per
part del Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la
Sra. Sans, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Crec que és important i positiu que
puguem dedicar comissions temàtiques sobre temes
d’actualitat i afectats per la COVID-19, però, malauradament,
el món de la cultura sempre ha estat un àmbit precaritzat. Sí
que és vera que en els darrers temps potser i crec que cal
posar-ho en valor, la cultura ja no es veu com una activitat poc
valorada per dedicar-s’hi, però així i tot, cal que seguim posant
a l’abast dels joves i no tan joves la possibilitat de poder
formar-se i dedicar-se a aquest món perquè la veritat és que no
ens hem de conformar amb el que tenim.

La cultura ho pot ser tot, la cultura ens dóna vida, ens
representa, ens ajuda a expressar les nostres emocions, els
nostres sentiments, ens ajuda a entendre el món; la cultura ens
entreté, ens ensenya, ens educa; però la cultura, tant material
com immaterial, com ja he dit, no sempre s’ha vist amb el gran
valor i el potencial que té, i potser amb els anys ha aconseguit
una major valoració, però cal dedicar-hi recursos i cal
dedicar-hi polítiques. Per exemple, a la passada legislatura
vàrem veure com s’aprovava en el Congrés dels Diputats

l’Estatut de l’Artista, que és una passa molt important en
aquest reconeixement i valoració, i ara mateix el que toca és
desenvolupar totalment totes les mesures que s’hi recullen.

Passant al tema que ens ocupa, les quatre iniciatives
presentades pel Partit Popular, la setmana passada ja ho vaig
dir en aquesta comissió, que aquesta crisi sanitària havia tingut
efectes socials i econòmics i que també deixen al descobert
totes les mancances que tenim a la nostra comunitat
autònoma, però, en el cas del món de la cultura encara ho ha
deixat més.

Val a dir  que tot i que no es contempla a les iniciatives,
vull parlar dels artistes que no s’engloben dins de la indústria
cultural, sinó que són artistes que toquen a un bar, que reciten
un poemari a una inauguració, que donen classes particulars de
música, que tenen un petit taller de dibuix i pintura, que
imparteixen tallers en els casals de barri, persones que viuen
dels ingressos que els genera la cultura en el seu dia a dia i que
aquests mesos no han tingut ingressos i qui sap si els podran
tenir durant la temporada d’estiu i els següents mesos. A més,
moltes de les persones que fan possible la cultura, han tingut
dificultats per accedir a les primeres mesures presentades pel
Govern de l’Estat a l’inici del confinament.

Així mateix, crec que val la pena i posar en valor i recordar
algunes de les actuacions que s’han dut a terme per aquest
Govern en aquest àmbit. Es va establir una línia de crèdit amb
ISBA, que fa una setmana coneixíem, com ja havia dit la Sra.
Carbonero, que s’havien aprovat 44 operacions de crèdit, per
valor de 4,2 milions d’euros per a empreses culturals de les
illes, o el fons extraordinari per a la sostenibilitat de les
indústries culturals , per valor d’1,4 milions d’euros, entre
d’altres. Mesures que, com també vaig dir la setmana passada
en referència al pla de conciliació, possiblement no seran
suficients i no arribaran a tothom, però són mesures que
contribueixen a aportar solucions a un problema que no només
afecta la nostra comunitat autònoma, sinó que afecta tot el
nostre país i que també ha colpejat aquesta crisi a la majoria
de països.  Per tant, hem de fomentar la coordinació entre
institucions per donar resposta a la problemàtica present, però
també hem de fomentar la coordinació entre les diferents
forces polítiques.

Avui aporten unes propostes molt interessants, però no
podrem votar a favor de la seva totalitat, algunes propostes
serien dificultoses de calcular el seu cost final i la seva forma
de fiscalització i en un moment en el que el principal motor
econòmic de les nostres illes no donarà pràcticament cap
ingrés i que el futur és prou incert a dia d’avui, no seria
prudent acceptar algunes de les propostes que no deixen clares
com es faria per calcular el cost total.

D’altra banda, també es sol·liciten algunes línies d’ajuda
que el govern ja ha posat en marxa línies similars, o fins i tot
línies de préstecs que també ja se n’han posat en marxa de
similars, com ja he comentat.

En positiu m’agradaria comentar que benvingudes totes les
propostes relacionades en innovació. De fet, llegint aquestes
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propostes m’ha fet recordar una tertúlia, on després que jo
vaig mencionar la possibilitat de dur a terme algunes activitats
de forma virtual, se’m va mirar d’una forma estranya, i la
realitat és que en aquest confinament he pogut assistir a alguns
museus o espais culturals de forma virtual que impressionava
l’experiència. I és evident que res no pot substituir
l’experiència física, però cal dotar de recursos i eines
enfocades a la innovació pròpia del segle XXI. Així, com dic,
acceptarem totes les propostes relacionades en innovació i
digitalització.

Quant a les indústries audiovisuals relacionades amb les
propostes, relatives a l’Ens Públic de Radiotelevisió, és mal
de fer la priorització perquè són contractes públics i hi ha una
legislació que és ben clara en aquest sentit. Ara bé, hi pot
haver altres fórmules que es pugui facilitar que les
productores audiovisuals puguin presentar-se i competir en el
concurs públic que es faci. I consider que l’administració
competent s’hauria d’asseure i oferir aquestes possibilitats de
com poder-ho desenvolupar. Però prioritzar així, sense més,
hi ha una legislació que és molt clara en aquest sentit.

D’altra banda, tot el que sigui dotar d’espais gratuïts ,
facilitar i agilitzar les tramitacions administratives, són
propostes que hi votarem a favor, és més, aquesta agilització
administrativa crec que és una tasca pendent a fer a totes les
administracions en general. I pel que fa a espais, una de mes
mancances principalment de la gent que comença, és la
mancança d’un espai físic on poder desenvolupar el seu art.
Per tant, caldria que s’augmentessin els espais dels que ja es
disposen i que no tenguin un cost per als usuaris.

Llavors quant a les esmenes sí que m’agradaria comentar,
que no ho ha pogut fer la Sra. Carbonero, vàrem presentar tres
esmenes, n’hi ha una que hi ha un error, que l’hem presentada
a la iniciativa 8120, però que en realitat havia de ser a la 8121,
perquè fa referència al caixet de les actuacions, és un error de
registre que voldria comentar perquè es tengués en compte si
s’ha d’acceptar per part del grup proposant de les iniciatives i
també perquè ho tenguin en compte els serveis de la casa.

I crec que és tot. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per a la seva defensa, per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat,
per un temps de deu minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Poques coses més a haver
d’afegir a les que han dit ja les companyes, la Sra. Carbonero
i la Sra. Sans, respecte sobretot d’aquestes esmenes que han
presentat en referència a unes qüestions en les quals hi estam
d’acord en el fons, entenent que n’hem tengut possibilitat de
parlar en diverses ocasions, especialment quan analitzam
aquesta capacitat de les Illes Balears i sobretot aquesta
necessitat d’haver de diversificar la nostra economia, i
especialment pensant cap allà on hem d’avançar, evidentment

ens topam amb aquests sectors emergents de les nostres illes,
com és la indústria cultural, com és la indústria audiovisual,
allà on veiem que respecte dels deu darrers anys hi ha hagut un
creixement important i una aportació important al Producte
Interior Brut d’aquesta comunitat autònoma.

Altra cosa és el punt de partida, si des de les institucions
volem fer una aposta ferma i decidida per la promoció de la
indústria cultural i sobretot de la indústria audiovisual. I crec
que és bo recordar aquella dita mallorquina que diu “a un ca
magre tot són puces”, i és que tenim una comunitat autònoma
que ja ve passejant o arrossegant una situació estructural de
manca de finançament, o de dificultats de finançament i això
hem de ser molt realistes que condiciona qualsevol acció que
es pugui fer, especialment dins aquest àmbit, dins el de la
promoció o de la diversificació del model econòmic, que
altres comunitats autònomes sí que tenen aquesta eina,
almanco la capacitat o el múscul financer per poder donar
resposta i oferir avantatges en referència a altres indrets, que
nosaltres a dia d’avui des d’aquí no ho podem fer. No ho
podem fer perquè tenim una comunitat autònoma on el
finançament de la comunitat autònoma s’ha de revisar i per
tant, sabem que fer e l pressupost d’aquesta comunitat
autònoma ve just per pagar tots els serveis que tenim en marxa
a dia d’avui i parlam de serveis bàsics com educació, com
sanitat, com serveis socials i tenim aquesta incapacitat de
poder fer front a projectes ambiciosos que sí tenen altres
comunitats autònomes. 

Jo record fa cosa de dos o tres anys, el mateix govern
d’Extremadura subvencionava cada família amb 1.000 euros
que volia canviar els mobles de casa seva, amb 1.000 euros, i,
és clar això, per què? Perquè tenien una indústria del moble
que volien fomentar i, per tant, podia fer aquestes coses que
aquí és impensable. Bé, tampoc segurament no ho faríem.

Però ho dic, per què? Perquè hi ha una qüestió que tenim
pendent damunt la taula que és el règim fiscal de les Illes
Balears, que no n’hem parlat i convé que en parlem, perquè
precisament si ha de ser un impuls, ha de ser un impuls
sobretot de cara a la diversificació econòmica i, si m’ho
permeten, els pos un exemple, un comparatiu respecte de les
Illes Balears, les Illes Canàries i la resta de l’Estat espanyol;
és a dir, el règim canari, és veritat que Canàries té aquella
declaració de zona perifèrica que evidentment això li permet
poder fer moltes coses que no podria fer així deçà, però d’allò
que és molt, a nosaltres que no tenim res, imagín que hi pot
haver un terme mitjà, no?, que és el que hauria de solucionar
aquest règim fiscal. Fixi’ns per exemple en deduccions fiscals
directes per a produccions internacionals, estam parlant que
la península i a les Balears, depenent de les quantitats, es fa un
30 o un 25%; a Canàries un 50 o un 45%. La deducció en
produccions o coproduccions espanyoles, el que en diuen
estats crèdit, és a dir... tant a la península com a Balears
parlam d’un 35, un 30%; a Canàries d’un 55 o un 50%. 

Si parlam d’IVA, en aquesta Canàries no té IVA, té el
famós IGI, aquest impost general indirecte canari, aquí
evidentment com la resta de mortals i la resta de comunitats
de l’Estat espanyol és el 21% i l’IGI a Canàries és el 6,5%,
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més declaracions especials com la ZEC i altres incentius que
el règim canari sí que té i que nosaltres no el tenim, amb la
qual cosa ens igualen a la resta de comunitats autònomes.

I ho dic en un àmbit molt específic que és el de la indústria
audiovisual que ha anat creixent a les Illes Balears, malgrat tot,
als darrers anys i que cada vegada que a Mallorca es grava una
pel·lícula, cada vegada que a Mallorca es grava un espot
televisiu evidentment darrere hi ha moltes petites i mitjanes
productores locals d’aquestes illes que tenen feina i d’això es
tracta al cap i a la fi  quan volem promocionar aquest tipus
d’indústria.

A més és una indústria que per condicions
meteorològiques reunim tota una sèrie de condicions que són
favorables, és a dir, Mallorca diuen... o les Illes Balears que de
365 dies només en plouen 65, la qual cosa ens permet unes
condicions de llum, també de connectivitat, d’aprofitar tota
una infraestructura hotelera en temporada baixa que, sense cap
dubte, fa que això sigui un d’aquests filons i una d’aquestes
línies que hem de promocionar i hem de avançar.

Per tant, hem presentat tota una sèrie d’esmenes, del règim
fiscal crec que ja serem a temps de parlar-ne, està paral·litzat,
ara pareix que entrarà o que es començarà a parlar del projecte
de llei de pressupost de l’any que ve que sí que ja hauran de
tenir en compte tota una sèrie de mesures i que evidentment
després cadascú des de les seves possibilitats haurà de pitjar
perquè això sigui una realitat si realment volem ser
competitius i volem tenir una sèrie d’avantatges que facin que
una promotora o que una productora vengui a Mallorca o a les
Illes Balears en lloc d’anar a altres comunitats autònomes o a
Canàries mateix perquè les condicions són molt més
avantatjoses.

En aquest sentit, hem presentat aquestes esmenes
especialment per fer-ho realitat o per fer-ho més factible i
possible a la realitat de la comunitat autònoma a dia d’avui i
especialment perquè surti una cosa i surti com més unanimitat
millor perquè d’això al cap i a la fi es tracta i especialment que
compartim un punt de partida i un substrat de les mateixes
PNL. 

Per tant, en això crec que és important arribar a aquest
acord i que sigui el més unànime possible.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Passem ara al torn de fixació
de posicions, pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula
el Sr. Méndez, per un temps de deu minuts. Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. Presidente, señores diputados, buenos días.
Sra. García i Sastre, cuando pide usted el consenso que vuelve
a repetir, insiste en ello, en que es importante en este tema el
Sr. Carbonero y ha sido una cosa además que todos los

ponentes que me han antecedido han pedido, cuente con el
nuestro tal y como lo tiene formulado, porque creemos que su
propuesta está francamente bien estructurada.

¿Qué nos gusta de su propuesta? Primero, nos gusta la
ecuanimidad en un tema, como ha dicho la Sra. Carbonero, la
cultura ha de ser remunerada y la cultura tiene una tendencia
a veces a ser recompensada, no estrictamente remunerada,
sino la política y la... y la cultura a veces algunos de sus
encuentros tiene más de recompensa que de remuneración.
Entonces, nos gusta la ecuanimidad con la que lo trata, con la
que trata el tema.

Y además su tratamiento como un sector productivo más,
o sea, quiero decir con sus diferencias, con su participación
en la estructura social y ciudadana, de todas maneras el
tratamiento que nos gusta como lo lleva usted porque es un
tratamiento de un sector productivo.

Creemos entonces que en su PNL se pone en orden y
creemos que lo hace impecablemente la problemática de un
sector que, por su propia naturaleza, ha de ser necesariamente
libérrimo porque su naturaleza es precisamente la de la
creatividad, la de la intención, la de la originalidad, así que
debe ser libérrimo, y al que no le sienta incluso mal un cierto
caos, un cierto desorden en su propia actividad, aunque esto,
como usted plantea muy bien, supone unas debilidades
intrínsecas que creemos que tiene muy bien detalladas: la
precariedad en la mercado laboral, la discontinuidad en los
ingresos, la escasez en la protección social y, por tanto la
fragilidad y vulnerabilidad intrínseca del sector.

Si bien creemos que hay pequeños olvidos, está bien
apuntado el de..., muestra buena sensibilidad la Sra. Esperanza
Sans, de Unidas Podemos, con estos pequeños autónomos,
creemos que tal vez podría haber cabido algo sobre estos
pequeños autónomos de la cultura, estos profesores de
talleres, estos profesores particulares y de actividad, estos
actores de ocasión y tal, que es verdad que son unos grandes
abandonados también.

En esto nos gusta además incluso su formulación de
llibreries, centres culturals, fires del llibre, clubs de lectura,
presentació de llibres, esta enumeración que recuerda aquel
manifiesto, escritos, comentarios, discursos, humaredas
perdidas, neblinas estampadas, que dolor de papeles que ha de
barrer el viento, que dolor de tinta que ha de borrar el agua, del
Dr. Rafael Alberti, ¿no?

Resulta..., me ha recordado usted, lo estaba leyendo y al
(...) esto, me resuena de algún sitio y al verdad es que (...)

(Mal funcionament del so)

... estoy... más alagador, no estoy pudiendo disgustar, por
cierto, no tengan ustedes en cuenta que a la Sra. Maria Antonia
Sans le eche a mi vecina de escaño, no es la razón por la que
me estoy comportando así...

(Remor de veus)
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En cualquier caso, las medidas concretas que usted plantea
nos parecen bien establecidas de los cuatro marcos que ha
dado, los cuatro marcos de la actividad, o sea, lo que decimos
de que su propuesta ha venido a poner en orden al sector como
un sector productivo, es decir..., el mundo editorial, el mundo
audiovisual, las artes escénicas, las artes plásticas entendemos
que llamaríamos capítulos de sus propuestas directas, un
primer capítulo de adquisiciones, que normalmente son los
puntos 1, 2 y 3.

En ese, de todas maneras, nos preguntamos por las
cuantías, es decir, cuando ustedes plantean la compra de
500.000 euros, creo, en... no sé si es en el audiovisual de...,
perdóneme..., y sin embargo en la enmienda les piden que solo
gasten..., sean gastos de 200.000, nos gustaría que esta
enmienda estuviera explicada, que se dieran los orígenes de
estas cantidades, por qué exactamente, tanto usted como quien
se lo enmienda, por qué determinan exactamente estas
cantidades que parece que han sido un poco en el aire, un poco
gratuitas.

En el capítulo segundo, lo que podríamos llamar ayudas y
préstamos, tanto las líneas de apoyo como las subvenciones
como las relativas al lucro cesante, que yo creo que no son tan
dudosas como apuntaba la Sra. Carbonero, en muchos casos
son muy previsibles, en muchas empresas de su actividad se
podía deducir lo que han facturado durante el primer semestre
de los últimos años y qué han dejado, por tanto, de facturar en
este semestre. Sería relativamente fácil establecer (...).

Luego, las líneas de préstamos con estas tres condiciones
suyas del cero por ciento de interés, los cinco años y la
carencia durante el primer año, y un capítulo tercero que sería
el de innovación e investigación, con esta petición de espacio
en publicidad institucional, y un capítulo jurídico fiscal en que
su insistencia en que la Ley de mecenazgo, de 23 de marzo de
2015, debe ser más desarrollada y debe ser sobre todo mucho
más desarrollada en su punto 2, del artículo 1, porque si no se
nos desvía como una ley de cesiones de herencias, de una
utilidad digamos completamente distinta o si quieren de un
aprovechamiento distinto y de un recurso distinto. 

En el artículo 1, de incentivar el consumo de productos
culturales, es el que deberíamos ver cuáles son las formas de
esta comisión y desde cultura. Deberíamos ver como
agilizamos.

Entonces, bueno, pues sólo queremos reconocer que,
como afirma la señora García Sastre en su escrito, es cierto
que la recuperación del pulso en nuestra sociedad, esta
costosa recuperación del pulso a nuestra sociedad que hemos
de afrontar ahora, va a necesitar de la recuperación de la
actividad cultural, va a ser una parte  esencial para que
volvamos a vivir en un mundo normal.

Entonces, como plantea usted y como creemos que se
refleja, ya decimos, con ecuanimidad y con buen criterio este
planteamiento de acompañar a los protagonistas con medidas
específicas y mecanismos ágiles, encontrará en nosotros,
sabiendo que aquí en la cultura hay un cierto carácter

dionisíaco, no sólo es apolinia, sino que también participa de
lo dionisíaco, de lo que hemos de recuperar, de las esencias
que hemos de recuperar, nos encontrará usted completamente
favorables y estaremos de acuerdo en todos sus puntos. Por lo
que yo no tengo nada más que decirles.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara li correspon la paraula al Grup
Parlamentari VOX, que no és a la sala. Per tant, passam al
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, té la paraula la
Sra. Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Bé, agrair
aquesta proposició no de llei de la indústria cultural, que és
cert que durant aquesta crisi sanitària ha quedat totalment
anul·lada.

Sí que és cert que s’ha fet un esforç i han posat molta
imaginació per intentar donar facilitats a la ciutadania i
possibilitar l’entrada a museus, escoltar música en directe,
sentir històries, tot de manera virtual, i realment s’agraeix.

En general, veiem positives les aportacions, les acciones
que es demanen des del Grup Parlamentari Popular ja que,
com dic, aquest sector de la cultura s’ha vist molt afectat.
Veiem que el cost que suposa totes aquestes accions és elevat
i jo crec que d’aquí, que els grups que donen suport al Govern
costa, perquè les dificultats són molt grosses i les despeses
també són molt grosses a diferents conselleries, però no es
pot donar l’esquena a la cultura.

Nosaltres, en general, donarem suport a tots els punts. S’ha
comentat que el cost que suposa els muntatges a les nostres
illes és més elevat que a la península, en canvi a altres illes
com les Canàries tenen una sèrie d’avantatges i crec que en
aquest punt, a aquest sector com a la majoria de sectors,
reivindicam sempre el mateix perquè trobam la injustícia de
no donar les facilitats que ens pertoca a les Illes Balears, no
és el que tocaria.

Com dic, nosaltres donarem suport a la majoria dels punts.
Sí que tenc alguns dubtes i m’agradaria que me’ls  pogués
aclarir, en principi, en el punt 8 de la proposta 8120, on
sol·liciten dels ajuntaments l’exempció del cent per cent, jo
entenc que pugui instar els ajuntaments, però també entenc
que els ajuntaments veuen minvades també les seves entrades,
que fan esforços molt grans per poder ajudar la ciutadania amb
tot e l tema de serveis socials. Les ajudes que arriben als
ajuntaments per tal efecte no són moltes i, com dic, les
entrades també les baixaran. Jo no dic que no ho puguin fer,
però crec que és una iniciativa que s’ha de tenir des de
l’ajuntament, per tant, nosaltres en aquest punt ens
abstindríem. 
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Després, pel que fa al punt 2 de la RGE núm. 8121, que és
la que al final els grups que donen suport al Govern han dit que
havien modificat o que han presentat l’esmena en referència
a aquest punt, és clar, el meu dubte era saber de quines
actuacions es parlava, a veure si les que s’havien posat en
marxa per part del Govern, consells, privades, veure de quin
tipus d’actuacions parlava. Evidentment, hi ha una part que les
assegurances supòs que han pogut fer-hi feina, s’ha pogut fer
front, però l’altra ha d’haver suposat, com crec que bé diu
l’esmena, ha d’haver suposat qualque tipus de despesa.

Per acabar, en el punt 2 de la 8122, de la mateixa manera
que es dóna, s’ha fet una esmena dels 500.000 euros per
comprar obres d’art, i el portaveu de Ciutadans també ho ha
demanat, per què parlàvem de 500 i en aquest cas parlam de
250.000 euros. A veure per quina raó hi ha aquestes quantitats
específiques, perquè si a l’altra esmena, no sé si l’acceptarà o
no, però dins dels 200.000 euros per poder comprar obres a
veure si es destinàs una quantia malgrat fos inferior a aquesta
per a llibres, per ventura si s’especificàs també poder-la
acceptar. Era una mica per això. Si em convenç li  votaré a
favor a aquest punt i si no m’abstindré.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara correspon el torn al Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Castells, per un temps
de deu minuts. Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies. Moltes gràcies, Sr. President. Bona tarda
a tothom. Moltes gràcies també a la Sra. García Sastre per
aquestes propostes que ens porta.

Nosaltres crèiem que realment el sector cultural és d’una
gran importància i vull anar més enllà del tòpic, perquè amb
això tots estam d’acord, però vull fer la següent reflexió, si les
empreses turístiques passen una mala temporada a la propera
temporada es recuperaran, però si perdem el teixit cultural,
això serà una pèrdua irreparable, és molt més fràgil, està en
una situació molt més precària i fa una contribució fonamental
a la qualitat de vida dels ciutadans de les Illes Balears, que ja
tenim moltes dificultats per gaudir i accedir a la cultura,
especialment a les illes petites on els costs i les dificultats es
multipliquen. 

Per tant, des del nostre grup considerem d’una prioritat
estratègica fonamental apuntalar i donar suport a la cultural i
per tant fer uns esforços suplementaris i redoblar esforços i
no conformar-nos que es puguin acollir al règim general al
que es poden acollir altres empreses sinó fer línies
específiques, una mica en la línia del que vostè proposa.

Jo, com al principi la postura del meu grup era favorable a
tots i cada un dels punts de les quatre proposicions no de llei,
he escoltat amb molta atenció els grups esmenants i

especialment als grups que donen suport al Govern per veure
si els seus arguments em convencien per canviar aquesta
orientació favorable inicial a les propostes que vostès fan. La
veritat és que no m’han convençut, és a dir, no m’han
convençut perquè, per exemple, en tot el tema del lucre
cessant jo crec els diversos punts de la seva proposició no de
llei parlen de relacionades amb el lucre cessant, per tant, està
clar que ens referim a un concepte, a la manca d’ingressos que
la situació d’aquesta pandèmia els ha generat. Per tant, estam
en un espai de proposició no de llei, no estam fent un text
articulat que s’hagi d’aplicar, el que fem és llançar un missatge
al Govern i el Govern ja trobarà la manera de fer les seves
convocatòries i de fer..., i d’articular d’una forma precisa com
s’ha de vertebrar aquest suport a les empreses.

Igual que quan es parla de línies específiques, com deia en
la introducció a la meva intervenció, sí que és veritat que
evidentment aquestes empreses s’han pogut acollir a les línies
generals, jo crec que està molt bé que s’estigui dins línies
específiques perquè són empreses amb unes característiques
molt específiques i, per tant, cal que hi hagi línies
específiques perquè si no correm el risc que quedin fora de
totes aquestes ajudes que van adreçades o estan més
preparades per aconseguir aquests suports, doncs empreses
més convencionals que no pas les culturals , que tenen, em
sembla que tots estarem d’acord, unes especificitats molt
grans.

Tampoc estic d’acord amb totes aquestes reserves respecte
tots els conceptes de contractar preferentment locals. És
veritat el que diu la Sra. Carbonero, que ha de ser molt curós
en observar les limitacions que posa la Llei de contractes. Per
tant, és veritat que hi ha molts mecanismes per poder
prioritzar d’una manera o d’una altra empreses del nostre
territori, ja sigui apel·lant alguns dels principis europeus que
permeten excepcionar les normes de la lliure competència,
com poden ser tot els temes del producte de proximitat, tots
els temes de reduir la petjada ecològica. Per tant, el sol fet
d’encomanar a productores locals, evidentment estalvi tots uns
costos que tenen productores que vénen de fora per exemple.
O sigui, jo crec que hi ha maneres de trobar els mecanismes
i crec que una mica allò que vostè planteja a la proposició no
de llei, o el repte que li estem posant al govern és que trobi
aquestes maneres, que trobi aquestes maneres de promoure el
suport a les empreses locals. 

Més encara s’ha de dir, que una gran part de la contractació
d’audiovisuals que es fa a IB3 es fa, no em malinterpretin eh?,
es fa a dit. És a dir, es tria la productora que se sap que pot fer
un determinat producte, i això és perfectament legal, perquè
evidentment doncs és igual que quan una biblioteca compra un
llibre, vol comprar aquell llibre, o quan una biblioteca es
subscriu a una revista, es vol subscriure a aquella revista, no
farà un concurs per decidir quina revista li fa la millor oferta.
Per tant, hi ha molts criteris que permeten excepcionar els
principis generals de la lliure concurrència. Per tant, jo crec
que amb aquest tema també li hem de donar suport.

I pel que fa als punts que fan referència a posar en pràctica
d’una vegada la Llei de mecenatge. Home, li he de dir Sra.
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García Sastre que en aquest punt he estat a punt de considerar
una abstenció, perquè crec que a veure, posar en marxa d’una
vegada la Llei de mecenatge, crec que la va fer l’anterior
Govern, hi eren vostès i de fet, hi ha hagut increments de
reduccions de les bases imposables i bonificacions en
l’impost sobre la renda, ara bé, sempre evidentment es pot
demanar que es considerin noves millores en aquestes
normatives. I per tant, també donarem suport a aquests punts.

Per tant, en base a tots aquests arguments, donarem suport
als diferents punts de les proposicions no de llei. Li he de dir
que m’ha sabut greu una cosa, que és que no es citi enlloc els
consells insulars, que haurien de ser el soci necessari de
moltes d’aquestes accions que vostè proposa aquí, perquè
òbviament són els que tenen la competència. 

I després també faig només un aclariment de caràcter
terminològic, que crec que s’hauria de millorar en la
proposició no de llei i és que la paraula “caché”, que és un
gal·licisme, està normalitzat en català amb la grafia “c-a-i-x-e-
t”, és a dir, és un gal·licisme que ja és normatiu en llengua
catalana i que crec que hauríem per tant, en la proposició no
de llei fer-lo constar en la seva forma correcta.

I això és tot Sr. President. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

 Moltes gràcies, Sr. Castells. Procedeix ara a la suspensió
per un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana al grup
proposant si vol una suspensió o si podem continuar? Idò dos
minuts.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem la sessió. Per tant, ara pertoca la intervenció del
grup proposant per fixar posicions i assenyalar si accepta les
esmenes per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president. En primer lloc, vull agrair el to
de la discussió, el canvi d’impressions perquè crec que en
aquests moments la indústria cultural necessita d’aquest
consens, que apuntava el Sr. Ensenyat.

I seguint amb el Sr. Ensenyat, no podem estar més d’acord,
Sr. Ensenyat, des del Partit Popular creiem que és necessari
diversificar el nostre model econòmic, perquè té una altíssima
dependència del sector turístic i ara veiem el que passa. I
creiem, com vostè, que la indústria cultural és una de les
indústries cridades a tenir un protagonisme més important
dins aquest model, perquè no té tants d’efectes negatius com
podrien tenir altres sectors industrials. Però també creiem, Sr.
Ensenyat, que el règim fiscal de Balears ja hauria de ser aquí
i ja hauria de donar aquest finançament que compensés tots
aquests costs d’insularitat i que els  seus grups haurien de
lluitar amb més intensitat a Madrid, i aconseguir que realment

tenguéssim un finançament d’acord amb la situació
sociogeogràfica i política de les Illes Balears.

Sra. Sureda, aquestes quantitats que vostè em demanava a
la seva intervenció, són quantitats que vénen directament del
sector, perquè jo no he dit a la meva primera intervenció i vull
que quedi constància, que totes i cada una d’aquestes mesures
les hem analitzades, les hem conformades i han tengut el
suport de tots i cada un dels sectors que aquí han estat
reflectits. Vàrem parlar amb ells, em varen explicar com
havien fet aquestes quantificacions, jo no vaig discutir
aquestes quantificacions, els vaig dir: jo faré de portaveu de
les vostres demandes.

I quant aquesta exempció de taxes del sector, és vera que
minvaran els recursos dels ajuntaments, però si vostè ho ha
vist, ho hem xifrat només fins a final d’any, i com a
compensació que li puc explicar en aquest aspecte  és la
promoció que pot significar que enregistrin un espot en el
municipi d’Artà, o en el municipi de Montuïri estan
enregistrant ara una sèrie d’IB3, idò compensar aquest no-
ingrés que tendrien durant aquest any, a canvi de la promoció
del municipi. Aquesta seria la possible compensació.

Compañero y estimado diputado Méndez, muchísimas
gracias por tus comentarios. Es un placer escucharte y por
supuesto contar con tu apoyo sin fisuras y este compromiso
de tu parte de dar apoyo a un sector tan importante como
es el sector de la industria cultural.

I Sra. Esperança, m’alegra que li semblin interessants les
propostes que vénen del Partit Popular, i li dic sincerament, i
jo crec que podem fer feina conjuntament per ajudar aquest
sector. I jo li deman valentia i que ens ajudi a explorar
fórmules per ajudar les nostres empreses locals, per ajudar
aquestes empreses d’audiovisuals a tenir una oportunitat
d’entrar dins les programacions de la nostra televisió i de la
nostra ràdio; som molt conscient que existeix una legislatura,
però, com molt bé apuntava el Sr. Castells, la proposta
d’aquests punts és cridar l’atenció i demanar als partits que
donen suport al Govern que comencin a explorar, des d’un
punt de vista creatiu, i evidentment acomplint tot el marc
jurídic, fórmules per ajudar a les nostres empreses. Estan
desesperades, Sra. Sans.

Mirin, jo aquí tenia un parell de retalls que deien: “El
sector rechaza en masa el plan de reactivación cultural del
Govern.” “La producción audiovisual asegura estar
condenada al cierre por el recorte de IB3.” “El plan de la
conselleria es un plan de humo.” “La decepción del
Instituto del Arte Contemporáneo por la inacción del
Govern.”

Per tant, sense cap tipus d’acritud, sense cap ànim negatiu,
jo el que vull és demanar a tots els partits que aquí es troben
representats, que facin feina per ajudar les nostres empreses.
Per tant, i concloent, els diré el que nosaltres farem.

Acceptarem l’esmena RGE núm.9685/20, la que fa
referència a reduir, de 500.000 euros -encara que em sap molt
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de greu, però mentre tenguin qualque contribució...-
acceptarem aquesta esmena de reduir de 500.000 euros a
200.000 euros. Acceptarem també aquesta esmena relativa als
caixets, RGE núm. 9686/20.

I, és vera, Sr. Castells, la Sra. Sureda m’ha indicat la
manera correcta d’escriure “caixet”, ho incorporarem per
evitar mals entesos.

I no acceptarem, i no acceptarem l’esmena RGE núm.
9687/20, perquè no concreta aquesta ajuda específica que tant
necessiten les nostres empreses editorials. 

I, per tant, acabant ja, Sr. President, conclouré dient que
des del Partit Popular, celebram haver influït en la política
governamental fins al punt que el pla de xoc del govern,
presentat fa molts pocs dies, recull amb gran fidelitat la
majoria de propostes presentades pel Partit Popular, i això ens
congratula, és clar que sí!, però ens hauria agradat més que no
hagués tardat dos mesos en ajudar una indústria molt feble.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. García.

LA SRA. GARCÍA: 

Sí, sí, ara la Sra. Carbonero m’explica una petita errada, i
és referent a la seva esmena, la RGE núm. 9686/20, que diu:
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l’abonament, per part d’aquest, del 50% del caixet de
les actuacions cancel·lades i ajornades a conseqüència de les
mesures preventives adoptades per controlar la pandèmia,
sempre que es tracti d’espectacles amb intervenció d’artistes
o promotors locals...” -i enlloc d’una “o”, “i”- “...i que hagin
suposat despesa.” Correcte? Molt bé. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies. Ara fem un recés d’un minut per poder ordenar
el...

(Remor de veus)

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT: 

Passem a les votacions. 

LA SRA. GARCÍA: 

He d’explicar res, jo?

EL SR. PRESIDENT: 

No, no... Fes un resum d’un minut. 

LA SRA. GARCÍA: 

Bé, senyors diputats, els deman disculpes però això de
gestionar quatre PNL es fa força complicat. Però bé, en
definitiva, acceptam les dues esmenes del PSOE, MÉS per
Mallorca i Unidas Podemos, la que fa referència a reduir de
500 a 200.000 euros, i la que feia referència al caixet, sempre
que es demostrin unes despeses.

La que no acceptam és la que deien que hi hauria un
pressupost determinat per a una compra extraordinària de
llibres però no quantificaven la quantitat, aquesta no
l’acceptam. 

Les autoesmenes que els he entregat al principi de la
sessió, queden tal i com estan, excepte la que fa referència a
la Llei de mecenatge, que queda tal i com estava redactada
originalment, d’acord?

I, el punt referent a aquesta demanda de posar a disposició
dels diferents sectors, el 20% del temps de publicitat
institucional de manera gratuïta en els  mitjans de
comunicació, i per evitar que aquest 20% es vagi sumant -20,
20...-, que arribaria al 60% i consumiríem tot l’espai, i després
de seguir el consell del lletrat, el que fem aquí és modificar a
cada una de les PNL, llevam la paraula “específica” de cada
sector, i la substituïm per “indústria cultural”. I després, ja
seran els mitjans públics els que facin una distribució adient
entre els diferents sectors. 

Ha quedat més o manco clar, lletrat? Sí? D’acord, idò
moltíssimes gràcies a tothom, per la paciència. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. García. A mi em correspon preguntar
si tothom està d’acord amb els canvis que s’han fet...si ningú
no s’hi oposa, idò passarem a les votacions. 

Les votacions les farem per iniciativa, per PNL, per tant...i
les agruparem. Si hi ha algú que vol canviar l’agrupació, que ho
digui en aquest moment. En principi, passem a votar la PNL
RGE núm. 8119/20, votarem els punts 1, 2 -amb esmena
incorporada-, 5, 6, 7, 8 i 9.

D’acord?, per tant, Sra. Secretària. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

José Luis Camps.

EL SR. CAMPS I PONS: 

Sí.
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EL SR. PRESIDENT: 

És unanimitat, per tant, podríem donar-lo per...ho donem
per aprovat, perdó. D’acord?

Passem idò a votar la resta de punts, que són els punts 3, 4
i 10.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

José Luis Camps.

EL SR. CAMPS I PONS: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Pilar Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ: 

No.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Enric Casanova. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

No. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Miquel Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

No.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Antònia García. 

LA SRA. GARCÍA I SASTRE: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Mercedes Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ: 

No.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Esperança Sans.

LA SRA. SANS I REGIS: 

No.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Sí. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Irene Triay. No. 

Són: 6 a favor i 6 en contra. 

EL SR. PRESIDENT: 

Tornem a repetir la votació dels punts 3, 4 i 10 de la PNL
RGE núm. 8119/20.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

José Luis Camps.

EL SR. CAMPS I PONS: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Pilar Carbonero.
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LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ: 

No.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. Enric Casanova. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

No. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. Miquel Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

No.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Maria Antònia García. 

LA SRA. GARCÍA I SASTRE: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Mercedes Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ: 

No.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Esperança Sans.

LA SRA. SANS I REGIS: 

No.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Irene Triay. No. 

EL SR. PRESIDENT: 

S’ha tornat produir de nou empat, per tant, votem per
tercera vegada els punts...fem una suspensió? No cal. D’acord.
Bé, tornem a votar els punts 3, 4 i 10.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

José Luis Camps.

EL SR. CAMPS I PONS: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Pilar Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ: 

No.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Enric Casanova. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

No. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Sí. 
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LA SRA. SECRETÀRIA: 

Miquel Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

No.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Maria Antònia García. 

LA SRA. GARCÍA I SASTRE: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Mercedes Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ: 

No.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Esperança Sans.

LA SRA. SANS I REGIS: 

No.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Sí. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sra. Irene Triay. No. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per tant, queda en situació d’empat, i passa a plenari. 

Per tant, queda aprovada la PNL RGE núm. 8119/20.

Ara passem a la votació de la proposició no de llei RGE
núm. 8120/20, i també les agruparem, agruparem la votació
dels punts 1, 6 i 7, d’acord?

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Perdó, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, sí...

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Ah, no, no demano votació separada, perdó. M’he confós. 

EL SR. PRESIDENT: 

Els punts 1, 6 i 7. Que aquest, si ningú no s’hi oposa, el
donem per aprovat, per unanimitat. D’acord? D’acord.

Passem a votar ara el punt 8.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

José Luis Camps.

EL SR. CAMPS I PONS: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Pilar Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ: 

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. Enric Casanova. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Sí. 
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LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. Miquel Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Maria Antònia García. 

LA SRA. GARCÍA I SASTRE: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Mercedes Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ: 

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Esperança Sans.

LA SRA. SANS I REGIS: 

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Abstenció. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sra. Irene Triay. Sí. 

11 vots a favor, 1 abstenció. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per tant, ara passem a votar els punts 2, 3, 4, 5 i 9. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. José Luis Camps.

EL SR. CAMPS I PONS: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Pilar Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ: 

No.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. Enric Casanova. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

No. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. Miquel Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

No.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Maria Antònia García. 

LA SRA. GARCÍA I SASTRE: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Mercedes Garrido.
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LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ: 

No.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Esperança Sans.

LA SRA. SANS I REGIS: 

No.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Sí. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sra. Irene Triay. No. 

Per tant, 6 a favor, 6 en contra. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per tant, toca repetir la votació dels punts 2, 3, 4, 5 i 9, de
la proposició no de llei RGE núm. 8129/20. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. José Luis Camps.

EL SR. CAMPS I PONS: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Pilar Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ: 

No.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. Enric Casanova. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

No. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Miquel Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Maria Antònia García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Mercedes Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.
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LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Esperança Sans. 

LA SRA. SANS I REGIS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Irene Triay. No.

6 a favor. 6 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, ara hem de suspendre la votació i la reprenem.
Per tant, tornem a començar, els punts 2, 3, 4, 5 i 9 de la PNL
8120. Reprenem la votació. 

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. José Luis Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Pilar Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Miquel Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Maria Antònia García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Mercedes Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Esperança Sans. 

LA SRA. SANS I REGIS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Irene Triay. No.
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6 vots a favor. 6 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Per la qual cosa, després de tres empats, aquests punts
passaran a la sessió plenària posterior.

Passarem ara a la votació de la Proposició no de llei 8121.
Votarem en primer lloc els punts 1, 2, 3...

LA SRA. SECRETÀRIA:

No, 1, 2, 5...

EL SR. PRESIDENT:

1, 2, 5 -perdó-, 1, 2, 5, 6, 7, 8  i  9 , d’acord? I després
votarem els punts 3, 4 i 10, d’acord? Per tant, el punt 1, 2 amb
l’esmena incorporada.

Sí, el punt 2 amb l’esmena, 5, 6, 7, 8 i 9. Si ningú no s’hi
oposa ho donem aprovat per unanimitat.

Passem a la votació dels punts 3, 4 i 10 de la Proposició
no de llei 8121.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. José Luis Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Pilar Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Miquel Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Maria Antònia García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Mercedes Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Esperança Sans. 

LA SRA. SANS I REGIS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Irene Triay. No.
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6 vots a favor. 6 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Davant l’empat, tornem a repetir la votació.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. José Luis Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Pilar Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Miquel Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Maria Antònia García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Mercedes Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Esperança Sans. 

LA SRA. SANS I REGIS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Irene Triay. No.

6 vots a favor. 6 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, tornem a tenir empat. Ara cal suspendre la sessió.
La sessió no, la votació, perdó. Se suspèn la votació. Tornem
a reprendre la votació dels punts 3, 4 i 10.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. José Luis Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Pilar Carbonero.
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LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Miquel Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Maria Antònia García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Mercedes Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Esperança Sans. 

LA SRA. SANS I REGIS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Irene Triay. No.

6 vots a favor i 6 en contra, president.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queda aprovada la PNL 8121, però els punts 3, 4
i 10, com que hi ha hagut empat, passaran a plenari.

Passam a la votació de la PNL 8122/20 i agruparem les
votacions dels punts 1, 7, 8, 9 i 10. Després l’altra votació
seran els 2, 3, 4, 5, 6 i 11, d’acord?

Passem a la votació dels punts 1, 7, 8, 9 i 10 que si ningú
no s’hi oposa és per unanimitat. Algú s’hi oposa? No. Per tant,
queden aprovats per unanimitat.

Passem a la votació dels punts 2, 3, 4, 5, 6 i 11.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. José Luis Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Pilar Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

No.
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LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Miquel Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Maria Antònia García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Mercedes Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Esperança Sans. 

LA SRA. SANS I REGIS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Irene Triay. No.

6 vots a favor i 6 en contra, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Davant l’empat, hem de tornar repetir la votació. 

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. José Luis Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Pilar Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Miquel Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Maria Antònia García.
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LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Mercedes Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Esperança Sans. 

LA SRA. SANS I REGIS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Irene Triay. No.

6 vots a favor. 6 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, davant l’empat repetit hauríem de suspendre la
votació. Podem continuar? Per tant, reprenem la votació dels
punts 2, 3, 4, 5, 6 i 11 de la Proposició no de llei 8121, 8122,
perdó.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. José Luis Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Pilar Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Miquel Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Maria Antònia García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Mercedes Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí.
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LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Esperança Sans. 

LA SRA. SANS I REGIS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Irene Triay. No.

6 vots a favor i 6 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queda el triple empat. Aquests punts passaran a
plenari, d’acord? Per tant, queda aprovada la Proposició no de
llei 8122 amb els punts 1, 7, 8, 9 i 10. 

Per tant, sense cap assumpte més a tractar, s’aixeca la
sessió.
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