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EL SR. PRESIDENT:

Diputats i diputades començam, si us pareix. Correspon, en
primer lloc, demanar si es produeixen substitucions.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ.

Sí, Sr. President, Enric Casanova substitueix Irantzu
Fernández.

EL SR. CAMPS I PONS:

Bon dia, Sr. President, en substitució d’Asunción Pons,
Lluís Camps.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Bon dia, Sr. President, en substitució de Patricia Font, Josep
Castells.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui
relatiu al debat de les Proposicions no de llei RGE núm. 9080
i 8791/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 9080/20, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, pel procediment d’urgència, relativa a
condemna dels atacs racistes als EEUU.

Començam amb el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 9080/20, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, pel procediment
d’urgència, relativa a la condemna dels atacs racistes als Estats
Units.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Ferrer, per un temps màxim de
cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, president. El passat 25 de maig és detingut als
Estats Units d’Amèrica George Floyd, ciutadà afroamericà,
sota el suposat delicte de robatori. A causa d’una tècnica
policial abusiva, aquest persona mor i exclama instants abans
de morir el crit que s’ha convertit en viral que és, I can’t
breathe!, el lema per protestar contra la brutalitat policial als
Estats Units d’Amèrica.

Amnistia Internacional, el passat 23 de juny d’enguany,
certifica que s’han produït més de 125 casos de violència
policial contra manifestants ocorreguts a 40 estats. Hem de
tenir en compte que la mort de Floyd provoca un allau de
protestes pacífiques i no pacífiques, però que en ambdós casos
varen ser sufocades per les forces policials amb una brutalitat
a la qual malauradament estam massa avesats: pallisses,
llançament de gas lacrimogen, dispars amb bales de goma, etc.,
és l’historial dels recursos que va emprar la policia dels Estats
Units per combatre aquestes protestes que, com deia, algunes

pacífiques i d’altres no tan pacífiques per part d’alguns
membres violents.

Tot plegat fa que haguem de pensar que cal una reforma
integral de les actuacions policials als Estats Units i que també
hi hagi una seriosa reflexió sobre l’ús indiscriminat de la força
que es fa per reprimir els manifestants violents els quals són
sempre puntuals. 

Les forces estatals i municipals dels Estats Units han
començat a moderar l’ús de la força després de les
manifestacions contra la violència policial. Això és senyal que
alguna cosa estava passant i han començat a rectificar. Fins i tot
el president Trump va emetre una ordre executiva, però que,
malauradament, no depurava les responsabilitats del que havia
passat amb la mort de George Floyd, ni tampoc depurava
exactament quin haurà de ser el camí de la policia als Estats
Units i de quina manera es podran reprendre noves..., es podran
reprimir nous casos de violència policial.

Calen, per tant, reformes significatives per acabar amb el
racisme estructural que és el brou de cultiu per a aquesta
violència policial i cal també una rendició de comptes per veure
quines són exactament les accions i les actuacions que va fer la
policia i depurar responsabilitats en el cas que es detectin
efectivament aquests abusos i qui els va cometre. 

Del I can’t breathe! ens vàrem trobar el 7 de juny a gairebé
totes les ciutats d’Espanya amb el Black lives matter, és a dir,
manifestacions de suport a la comunitat afroamericana als
Estats Units, però que també han produït una reflexió general
sobre el racisme que es viu encara als països desenvolupats.
Cal, per tant, una investigació seriosa sobre aquesta actuació i
acabar d’una vegada per totes amb aquesta violència i amb
aquest racisme que provoquen aquests abusos.

Des del Parlament de les Illes Balears consideram que és
oportú que ens pronunciem sobre aquests assumptes atès que
també varen tenir ressò a la nostra societat. Per això, el que
volem, primer de tot, és que es produeixi una condemna sense
pal·liatius dels atacs violents i els excessos policials produïts
als Estats Units. I, en segon punt, donar suport a totes les
protestes pacífiques que clamen per un canvi d’ordre social i,
evidentment, per restablir també la pau als Estats Units, per
restablir la pau a les ciutats, però sense accions bel·licistes,
com eren les que propugnava el president dels Estats Units
Donald Trump a les seves intervencions el qual, en lloc de
posar aigua o de posar pau a la situació, el que feia era
justament emprar uns termes encara més violents i emprar unes
intencions encara més violentes que no semblava que
tenguessin massa intencions de restablir la pau i la concòrdia i
la convivència en el seu país. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Per part del Grup Parlamentari
Popular s’ha presentat l’esmena RGE núm. 10078/20 i, per
defensar-la, té la paraula la Sra. Durán, per un temps de cinc
minuts.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202009080
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202010078
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LA SRA. DURÁN I CLADERA:

“El racismo no se cura sólo con leyes, el racismo no se cura
con propaganda, el racismo no se cura derribando estatuas, el
racismo no se cura insultando a los policías, el racismo no se
cura cerrando los ojos, el racismo no se cura con racismo. Sólo
cuando toda la iglesia, toda mezquita y toda sinagoga sea mi
iglesia, mi mezquita y mi sinagoga habremos curado el
racismo. El racismo se cura con educación y con cultura. El
racismo es la pandemia más antigua que sufre la humanidad,
llevamos siglos sufriendo esta pandemia y aún no ha llegado el
día que hayamos decidido someter a cuarentena a los infectados
por racismo e invertir lo que sea necesario en diseñar una
vacuna”. 

Estas palabras las pronunció Esteban González Pons,
diputado del Parlamento Europeo, del Partido Popular, y las
pronunció el día 17 de junio, cuando precisamente se debatía
una propuesta muy similar a la que estamos debatiendo aquí
hoy. El primer punto era la condena a los ataques racistas en
Estados Unidos y el segundo punto también era el apoyo a
todas las manifestaciones pacíficas que se habían derivado de
la muerte de George Floyd.

Decir que, además quiero añadir que cualquier forma de
racismo, de discriminación, ya sea por sexo, raza o religión, se
cura evidentemente con cultura y con educación, pero también
me gustaría añadir que con valores, y con valores tan
importantes como el respeto y la empatía.

Daremos apoyo a esta propuesta, de la misma manera que
dimos apoyo a la misma propuesta en el Parlamento Europeo
hace quince días, pero además lo hacemos con convencimiento.
A todos nos ha puesto la piel de gallina las imágenes de George
Floyd, las imágenes de un hombre tirado en el suelo con una
rodilla puesta en el cuello que estaba agonizando. A todos yo
creo que también nos han sublevado las imágenes de
manifestaciones que no eran manifestaciones, eran puros actos
vandálicos de rotura de cristales, de rotura de coches, de robos
de televisores, que esto nada tiene que ver con la lucha racista
y con las manifestaciones pacíficas, que sí han hecho mucho
por la labor.

El racismo, he dicho yo antes, no se cura derribando
estatuas, y por eso hemos presentado esta enmienda para
condenar también los ataques vandálicos que han tenido lugar
aquí en nuestra tierra, en Baleares, en Mallorca, tanto en Petra
como en Palma, en los dos municipios. En uno pues se tapó la
estatua de Fray Junípero Serra con una bolsa, se le puso una
coca-cola y aquí, en Palma, pues se le pintó la pintada
“racismo”.

Sobre la figura de Junípero Serra han sido muchos durante
años quienes la han estudiado, historiadores de diferentes
universidades de todo el mundo. Ahora no entraremos en la
figura histórica porque además yo entiendo, y quiero pensar
que todos pensamos lo mismo, que no podemos ahora en este
momento, en el siglo XXI, con los móviles en la mano, con los
whatsapps, con las tabletas juzgar los actos que nos
precedieron hace 400 o 500 años, sin tener en cuenta el
contexto histórico, y hay personas que han estado años
estudiando este tipo de figuras.

Nosotros creemos en la cultura, lo hemos dicho antes, el
racismo se cura con cultura y se cura con respeto, nunca jamás
se curará con un acto vandálico. Nosotros queremos destacar,
evidentemente, la labor integradora positiva y humanitaria de
Junípero Serra, su trabajo tuvo también un impacto
socioeconómico importantísimo, mucho más importante que su
labor pastoral.

Por último, decir que no entenderíamos que no se pudiera
dar apoyo a esta enmienda, es una enmienda que, además, en
un momento determinado se tuviéramos que modificarla no
habría ningún problema porque, como he dicho antes, jamás
derribaremos al racismo derribando una sola estatua.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Ara torn de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Gómez, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Bon dia. Gràcies, president, molt bon dia a tothom.
L’essència d’aquesta proposició no de llei que duu el Partit
Socialista, Unidas Podemos i MÉS evidentment és una
condemna envers els atacs racistes als Estats Units i, per tant,
crec que és important fixar una posició sobre uns fets concrets
i una denúncia concreta i una iniciativa que es du a aquesta
cambra, que és objecte de posicionament i que ja li dic, Sr.
Ferrer, que nosaltres hi donarem suport tal i com està
plantejada.

Però també hi ha una esmena presentada pel Partit Popular
i dins el contingut del que denuncia, del que s’insta en aquesta
proposició no de llei, està molt vinculada al que suposa la
intolerància, la violència, la tergiversació de molts de fets i
sobretot la radicalització i la violència manifestada, sigui
davant símbols o sigui davant persones. 

L’atac i l’acte de racisme d’abús policial, que són
funcionaris públics, envers un ciutadà, evidentment és una
mostra no només de violència, sinó també de racisme, per les
mostres manifestades tant per la denúncia de moltes
organitzacions, com del moviment i la mobilització ciutadana
que ha tengut arreu del món, a moltes ciutats especialment
europees. 

I de ciutats europees en vull parlar, l’eurodiputada de
Ciutadans, Soraya Rodríguez, precisament ha demanat al
Parlament de la Unió Europea i a les institucions de la Unió
Europea, una condemna ferma, contundent per l’assassinat del
ciutadà nord-americà George Floyd; però també ha demanat
que les institucions europees obrin un debat envers la situació
que es produeix d’atac a la democràcia a tots els països,
precisament per la instrumentalització que encara forces
polítiques i líders polítics fan en estigmatitzar races, persones,
els pobres, precisament, per al tema de problema de la seva
societat, amb la qual cosa creen un cau de cultiu de rebuig i un
retrocés en els valors més fonamentals.
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Per tant, nosaltres hi donarem suport, però vull fer també
una reflexió, hi ha un altre problema i el problema que hi ha és
la instrumentalització i sobretot l’aprofitament de molts
radicals, de moltes entitats antisistema que aprofiten les
manifestacions pacífiques i fets que evidentment mobilitzen la
ciutadania, independentment del seu posicionament ideològic,
religiós, en sortir al carrer i en aquest moment de sortir al carrer
són els que provoquen el que hem vist, uns altres fets de
violència. 

Crec que és una oportunitat també..., nosaltres no farem cap
esmena in voce, però crec que és una oportunitat per fer la
reflexió que aquest Parlament en qualsevol moment que vegi
manifestacions d’aquest tipus, també hem de condemnar
rotundament qualsevol tipus d’instrumentalització de la
legítima defensa i mobilització pacífica dels ciutadans. I això
ha estat un fet i això és el que estigmatitza i tira molt enrera
molts de ciutadans a sortir al carrer i a sumar-se, com se
sumarien precisament a la denúncia contra aquests abusos o
contra qualsevol acte de racisme.

Però sempre diem que és un grupuscle petit, és un grupuscle
petit que mobilitza, que instrumentalitza, que se sap activar i
que precisament aconsegueix sempre els seus fets, que és
visualitzar moviments pacífics que són qüestionats per la
societat, en general, precisament per la manipulació que aquests
fets fan.

Les intervencions del Sr. Trump no només són
desafortunades, entren dins aquesta línia de falta de
responsabilitat de molts líders polítics, perquè el que no és
qüestió de (...), és una qüestió de posar-se al lloc que ha d’estar
qualsevol líder polític, representant d’un govern, que és devora
la ciutadania que es manifesta lliurement i pacíficament i donar
els recursos i el suport a aquests moviments.

Per tant, tenim una oportunitat avui, no només per adherir
aquesta esmena, nosaltres votarem a favor de l’esmena
presentada pel Partit Popular, crec que a més a més aquí hi ha
hagut un debat que ens afecta a les Illes Balears, i sobretot
vinculat al tema d’aquesta tergiversació i aquesta manipulació
dels valors i del sentiment, entre altres coses, dels ciutadans de
les Illes Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Pons, per un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Avançam que donarem suport a aquesta iniciativa que ens
presenten els grups parlamentaris que conformen el pacte.
Nosaltres pensam que George Floyd s’ha convertit ara en el
símbol, però està clar que és la punta de l’iceberg d’un
problema que no és que haguem eliminat, com ens hem pensat
a qualque moment de la nostra vida, sinó que va en augment, va
en augment el detriment dels valors, va en augment la

intolerància, la negació i sobretot el rebuig de tot allò que és
diferent de nosaltres, no respectam absolutament res, i ens pos
a dins perquè cadascú no respecte o tal vegada no valora allò
que és diferent i perquè tots tenim una mica de culpa. 

És a dir, parlam de micromasclisme moltes vegades,
nosaltres pensam que hem de parlar de microracisme, ni acudits
de segons què, ni bromes de segons què, ni absolutament res
que tengui a veure amb estigmatitzar cap col·lectiu i, com a
pares, com a educadors, com a polítics, hem de tenir ben
interioritzat que no hem de consentir que això passi, ni ho hem
de fer nosaltres ni ho hem de tolerar. 

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa.
Coses que estaven superades, està clar que no hi estan, ben el
contrari, ara miram els Estats Units, però podem mirar cada
racó de la nostra comunitat, perquè són tal vegada altres
col·lectius que també estigmatitzam quan fem bromes o quan
de qualque manera miram malament allò que és diferent a ca
nostra. 

Nosaltres, per tant, diríem que sí i també diríem que sí a
l’esmena que presenta el Partit Popular, per què? Perquè,
efectivament, tomant estàtues no s’arregla el problema, al
contrari s’encén el problema, es radicalitza, es bipolaritza, que
és el que ens passa a aquesta societat nostra també, veiem com
els extrems moltes vegades s’enfronten i com aquesta societat
cada vegada està més crispada. Ho veiem també a ca nostra,
perquè si ens hem de posar així, tal vegada podríem començar
a plantejar-nos tomar les set meravelles del món, perquè tal
vegada una simbolitza l’amor, mir cap a l’Índia; altres
simbolitzen el poder, mir cap a Egipte; però com es varen fer
aquestes grans macroconstruccions? Quantes vides varen
costar? És que si ens posam així, pensam que no anam, ens ho
podem carregar tot per aquesta màxima d’intolerància.

Per tant, cridaria al seny de la ignorància de manifestants
polítics, que no tenen en compte la responsabilitat que tenen,
quan encenen el personal, quan crec que la nostra feina és
apagar el personal, fomentar la tolerància, fomentar l’afecte,
Juanma Gómez va per a tu, fomentar l’amor, efectivament, i
deixar-nos d’encendre voluntats i, jo què sé, i personalitats,
perquè pensam que aquest no és el camí.

Per tant, sí a això i aquesta reflexió la volia fer, no sé si se
m’ha entès o no, calmem els ànims perquè també és la nostra
responsabilitat. Per tant, sí a aquesta proposició no de llei i
també sí a l’esmena, perquè pensam que efectivament, és amb
tolerància, educació, formació i eliminació de microcoses, totes
aquelles que us pugueu imaginar i que encara que sigui a un
sopar, fem un acudit de mal gust, tot això ho hem d’eliminar
del nostre llenguatge, perquè segur que així la societat, en
general, que jo crec que està feta de bona gent, podrà millorar.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula el Sr. Castells, per un temps màxim de cinc
minuts.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, anunciar el
nostre vot positiu a favor de la proposició no de llei, jo crec que
era necessària, per tant, agraeixo als grups que l’han presentada
i crec que era necessari que el Parlament fes un posicionament
sobre aquest fet i les seves conseqüències que han sacsejat el
món.

Només fer una reflexió i és que evidentment aquest fet s’ha
produït als Estats Units i és lògic que aquesta proposició no de
llei es refereixi al racisme als Estats Units, però, com ja han
apuntat alguns portaveus, de forma més directa o més indirecta,
malauradament, cap país no està exempt d’aquests brots de
racisme. Sense anar més enfora, posaré un exemple, ahir
mateix, a la premsa de Menorca es va publicar una carta d’una
associació de veïns titulada Especies invasoras, referint-se al
col·lectiu equatorià i atribuint a aquest col·lectiu unes
pràctiques molestes, com si fossin exclusives del col·lectiu
equatorià, una cosa gravíssima que evidentment va motivar la
queixa i el lament del nostre partit que encara hi hagin aquestes
actituds.

Per tant, evidentment ens hem de posicionar sobre el que ha
passat als Estats Units, hem d’estar-ne vigilants, però no ens
hem de pensar que nosaltres estem exempts que ens passin
coses similars i, per tant, hem d’estar vigilants i hem de
treballar i tots els que som aquí tenim la responsabilitat de
treballar per un esperit de concòrdia i de no estigmatització
dels col·lectius en funció dels seus orígens.

Pel que fa a l’esmena, nosaltres, si s’accepta, hi votarem en
contra, bàsicament perquè creiem que mescla una condemna
d’una actitud gravíssima, com és el racisme, l’estigmatització
d’un col·lectiu, que arriba fins i tot al maltractament per part de
les forces armades, no puntual, sinó que això és la punta de
l’iceberg, és la gota que ha fet vessar el got, perquè és una
pràctica que tots sabem que és habitual, que està ple de vídeos
a YouTube, Sra. Durán, si vostè ho vol mirar, on les forces
d’ordre públic dels Estats Units disparen contra ciutadans
negres, per tant..., parlam d’un fet que sacseja les consciències,
amb un problema que no m’atreviria dir ni d’ordre públic,
simplement diguem d’urbanitat, consistent en pintar estàtues,
la qual cosa, evidentment, des del nostre grup condemnam, si
vostè presenta una proposició no de llei sobre aquest tema,
probablement li votem a favor, però jo crec que embrutar
aquesta PNL, que es refereix a uns temes tan greus, amb
aquesta anècdota, a nosaltres ens sembla que fa malbé
l’orientació d’aquesta proposició no de llei i, per tant, si
s’accepta aquest punt, nosaltres hi votaríem en contra.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Procedeix ara la suspensió de
deu minuts si escau i si els grups proposants ho volen. Per tant,
ara intervenen els grups proposants per fixar posició i
assenyalar si accepten l’esmena, Sr. Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

Gràcies, president. Pel que fa a l’esmena nosaltres
l’acceptam, tot i que vull aclarir alguns termes perquè no quedi
difús tampoc el missatge que nosaltres volem llençar amb la
seva acceptació. Vull recollir les paraules de l’historiador Pere
Fullana que fa uns dies feia una reflexió sobre la qüestió dels
atacs que havien patit les estàtues de Juníper Serra i deia que
sobretot el que cal és tenir en compte el context històric en què
va viure el personatge i com es varen desenvolupar les seves
accions. 

És una personalitat, per tant, la de Serra que té llums, però
que també té algunes ombres, però que, en qualsevol cas, el que
no podem fer des del segle XXI és aplicar un revisionisme
històric a fets produïts a l’Edat Moderna, és a dir, parlam de
finals del segle XVIII amb paràmetres del segle XXI, cosa que
sí que hem de fer, i això també s’ha discutit en aquesta cambra
i en altres contexts, sobre fets produïts al segle XX i que es
jutgen sota paràmetres del segle XXI, em referesc, per
exemple, a tots els fets que es produïen a Espanya després del
cop d’estat contra la legalitat vigent, perquè hem de recordar
que si ens posam a comparar qüestions no podem comparar
evidentment el que passava a finals del segle XVIII amb el que
va passar a Espanya a l’any 1936, quan teníem una democràcia
plenament constituïda, votada per la ciutadania.

Per tant, si ens retrotraiem a aquesta qüestió del segle
XVIII, consideram que, tot i que té llums i ombres, hi ha més
llums que ombres, sens dubte, i així ha estat avaluat pel conjunt
de la societat mallorquina, per tant, acceptam aquesta esmena,
i demanam, això sí, que al futur aquestes lectures de
personalitats històriques es facin des d’un punt de vista
assossegat tenint en compte sempre el context de moment i
també la legalitat del moment com apuntava abans amb
l’exemple que he referit sobre la Guerra Civil per evitar
possibles confusions que algú pugui tenir sobre el
posicionament del nostre grup amb l’enderrocament, per
exemple, de monuments feixistes.

Si continuam amb l’exposició que ha fet el diputat de
Ciudadanos, compartim el seu rebuig per les protestes
violentes. Pensam que sí, efectivament, són una excepció que
s’han d’atacar, que s’han justament de combatre i que s’han
d’evitar per tal que la resta de la ciutadania pugui sortir de
manera pacífica a defensar les seves posicions. I el que s’ha
d’atacar sobretot, a més, és aquest racisme estructural, que
esmentava jo a l’inici de la meva intervenció, un racisme
estructural als Estats Units d’Amèrica, però que també patim a
Europa, però que en el cas d’Amèrica a més es veu representat
en la figura del seu president que no ha estalviat exabruptes i
barbaritats a l’hora de gestionar aquesta crisi.

La manifestació que es va viure aquí a Palma el passat 7 de
juny, sota el lema Alls lives matter, posa de relleu, i això va
també en resposta a la representant d’El Pi, posa de relleu que
la qüestió del racisme no està resolta encara ni tan sols a les
nostres illes. Per això crèiem important dur a aquest parlament
el debat de la qüestió del que havia succeït als Estats Units
perquè també pensam que hi ha un clam, un clam social a la
nostra illa, tant sigui de les persones (...) com no, que el que
volen és acabar amb aquest racisme estructural.
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Finalment, pel que fa al comentari que ha apuntat el
representant del Grup Mixt, jo coincidesc amb una qüestió i és
un tema que ha afegit a aquest debat i que crec que és
important, que és també el paper dels mitjans de comunicació.
Malauradament, moltíssimes vegades obrim els diaris i sovint
apareix sempre l’origen de la persona que comet el delicte,
sobretot a les seccions dels succeïts, se sol acompanyar l’origen
de la persona que comet el delicte amb la frase que explica la
comissió del delicte.

Creiem de vegades també que els mitjans de comunicació
així com tota la societat tenim una responsabilitat, una
responsabilitat que hem d’exercir al dia a dia dels nostres actes,
nosaltres també des d’aquest parlament, però també els mitjans
de comunicació tenen una responsabilitat en la qüestió per no
seguir fomentant i estigmatitzant determinades persones i
fomentant d’aquesta manera aquest racisme estructural que
encara patim a les nostres illes.

Finalment, per la seva aportació que ha fet en referència a
l’esmena del Partit Popular, nosaltres demanarem votació
separada, atès que la PNL s’acaba convertint en tres punts, el
tercer punt que seria l’esmena del Partit Popular, d’addició, per
tant, demanam votació separada dels tres punts.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Per ordenar la votació podem
entendre que els punts 1 i 2 s’aproven per unanimitat de tots els
grups polítics, no és veritat?

Passam a votar el punt 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Així serien 10 vots en contra... dic, 10 vots a favor i 1 en
contra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. En conseqüència, queda aprovat
(...)

(Pèrdua de so)

... RGE núm. 9080/20, relativa a la condemna dels atacs
racistes als Estats Units.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8791/20, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, de suport al món de l'esport
davant la crisi de la COVID-19.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 8791/20, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
relativa a suport al món de l’esport davant la crisi de la
COVID-19.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari Mixt,
té la paraula el Sr. Castells, per un temps màxim de cinc
minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, hem presentat aquesta
proposició no de llei perquè consideram que una de les formes
de combatre els efectes de la COVID és a través de l’esport, a
través de l’esport, que també és una manera de suportar la gent
jove, la gent jove, que és un dels col·lectius, doncs que pot ser
de vegades hi pensem menys a l’hora de pensar en els efectes
de la COVID, perquè, primer, des del punt de vista sanitari
pateixen menys els efectes estrictament de salut i, després,
també perquè, evidentment, les polítiques econòmiques van
dirigides sobretot cap a la població treballadora, a la qual
evidentment també hi ha joves, però bàsicament, doncs..., a les
persones de mitjana edat que s’han vist afectades pels ERTO i
pel tancament d’empreses, etc.

Per tant, considerem que l’esport és una eina fonamental de
promoció de la salut, és una eina fonamental de promoció de
l’equilibri emocional que en unes situacions tan extraordinàries
com les que hem viscut és fonamental i, a més a més, és una
forma de fer una política de joventut perquè evidentment gran
part de l’activitat esportiva està protagonitzada per aquesta gent
jove.

Per tant, nosaltres creiem que dintre de les accions per
combatre els efectes de la COVID cal donar un suport decisiu
al món de l’esport, i pels motius que he dit correm el risc de
deixar-lo de banda, i destinar els recursos que s’havien previst
per a l’esport a altres circumstàncies o problemàtiques que, si
no sortim en una defensa clara del món de l’esport, poden
semblar més prioritàries i, per tant, pot deixar arraconada
aquesta problemàtica.

És per això que bàsicament la proposició no de llei té dos
punts: al primer, fem d’alguna manera un repàs succint de tres
grans qüestions sobre política de foment de l’esport, que hem
reivindicat d’una manera o altra en els darrers anys: en primer
lloc, la reducció de l’IVA, tant el tipus d’IVA com l’exempció
de presentar-lo per part de les entitats sense ànim de lucre, amb
ingressos inferiors a 100.000 euros; després regular el Pocket
Money, que ho hem posat amb aquest concepte perquè és el
concepte amb el qual internacionalment es coneix, tot i que,
tècnicament, evidentment es pot dir d’una altra manera, però en
una proposició no de llei ens ha semblat que era la forma
correcta de dir-ho, i que és aquesta consideració que té aquesta
compensació, perquè no es pot parlar ni tan sols d’una
percepció salarial, una compensació que reben persones que
bàsicament es dediquen voluntàriament a tot el món de l’esport
i a acompanyar els més joves en la pràctica de l’esport, i que
considerem que és una quantitat que hauria d’estar exempte de
tributació i que no hauria d’obligar als que la perceben a estar
donats d’alta a la Seguretat Social, la qual cosa moltes vegades
frustra que aquesta gent s’hi pugui dedicar.

Vostès saben que aquest és un dels problemes importants
que tenim en aquests moments. De fet, hi ha una proposició de
llei que ja es va aprovar a l’anterior legislatura que va arribar
a Madrid, però que, per mor de la dissolució anticipada de les
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Corts, no es va poder... aprovar. Hem proposat a la resta de
grups polítics que la tornem reiterar, aquesta proposició, i bé,
en qualsevol cas volíem deixar apuntat en aquesta proposició
no de llei aquest element com a un element d’un dels punts clau
de reivindicació de la millora del món de l’esport.

I en últim lloc, parlam d’una de les altres gran mancances,
que també va motivar una proposició no de llei proposada per
tots els grups a la legislatura passada, a causa d’una mancança
que tenim en el nostre Estatut d’Autonomia, que aquesta
competència no hi està recollida i, per tant, estem pendents que
Madrid reguli totes les titulacions referides al sector esportiu.
Per tant, d’alguna manera, en el primer punt el que fem és una
recapitulació de temes clau que tenim de reivindicació per part
del món de l’esport.

I en el segon punt, intentem donar forma al que s’ha
anomenat, per part del mateix sector esportiu, el “Pla Marshall”
de l’esport, és a dir, una sèrie de mesures que vagin dirigides de
forma molt orientada a donar suport a les entitats esportives. 

Bàsicament, què proposam? Que els doblers que ja estaven
prevists gastar en el món de l’esport i que no s’han gastat,
perquè no s’han realitzat les activitats a les quals anaven
dirigides aquests doblers, no se’n vagin a una caixa comuna per
fer front a despeses genèriques per lluitar contra la COVID-19,
sinó que es continuïn destinant al sector esportiu, perquè veiem,
i veiem amb molta preocupació, i de fet ja és així, que el sector
esportiu no està dintre de les prioritats de les autoritats, sense
anar més lluny, el pla de reactivació econòmica que avui es
presentarà no fa cap mena de referència a això, només es
refereix a l’esport com a grans esdeveniments esportius, però
de l’esport base i del paper fonamental que té perquè la societat
sigui més forta davant d’una situació de crisi sanitària com la
que tenim, no se’n fa ni una línia.

I, per això, nosaltres aquí demanem que els diners que
estaven previstos en el Programa interilles per a desplaçament
a competicions, dins l’àmbit de les Illes Balears que,
evidentment, no s’han gastat, es destinin a donar suport al teixit
esportiu de les Illes Balears; que els diners que estaven prevists
al Programa de finals balears de l’esport d’edat escolar que,
evidentment, no s’han gastat o durant aquest trimestre no s’han
gastat, es destinin també als tours esportius. 

I després, també, tots els doblers que tenia prevists la
Fundació per a l’Esport Balear, amb patrocinis
d’esdeveniments esportius que, evidentment, no s’han produït,
es destinin també a donar suport a clubs i empreses amb
l’objectiu de finançar despeses que han hagut igualment de
suportar aquests clubs esportius.

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Castells, ha esgotat el seu temps...

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Acabo immediatament, Sr. President. Nosaltres estimem
que aquestes mesures impliquen diversos centenars de milers
d’euros, entre quatre-cents i cinc-cents mil euros i, per tant,

creiem que seria molt... tendria un impacte molt important que
acordéssim destinar aquests diners al sector esportiu.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Castells. Per part del Grup Parlamentari
Socialista s’han presentat dues esmenes: la RGE núm.
10076/20 i la 10077/20, i per a la seva defensa té la paraula el
Sr. Mascaró, per un temps màxim de cinc minuts. 

EL SR. MASCARÓ I BOSCH: 

Sí, gràcies, president. Des del nostre Grup Parlamentari
volem posar en valor, com hem fet altres vegades, la
importància de l’esport, com deia el ponent, de com la pràctica
esportiva que es fa des de les federacions, els clubs, els centres
esportius o escoles, pot millorar la salut, pot fomentar la
igualtat i l’empatia entre les persones.

La crisi de la COVID-19 no ha canviat aquesta importància
de l’esport dins de la societat i, si ho ha fet, ho ha fet per encara
agafar una major importància a les competicions; en els clubs,
sense ànim de lucre, per exemple, amb la proximitat que tenen
de cara a la gent. 

La proposició no de llei que avui ens ocupa i que, amb els
dos punts que té, queden diferenciats perfectament amb les
competències, siguin del Govern de l’estat o del Govern de la
comunitat. Així i tot, ho podem estructurar també per la
necessitat que es provoca amb la crisi de la COVID-19, o de
situacions, per exemple, ja millorables que teníem en el passat.
Clarament, per exemple, el punt 2 de la proposició que insta el
Govern de la comunitat, ve determinat per la crisi de la
COVID-19. En aquest cas, malauradament, es van haver de
cancel·lar els desplaçaments del Programa interilles o del
Programa de les finals balears de l’esport en edat escolar;
perquè, en aquest cas, veiem just i necessari que, per exemple,
aquestes partides puguin ara servir per donar suport al teixit
associatiu esportiu balear, o als clubs esportius que tenen
categories en edat escolar, com cita la PNL. 

El tercer sots-punt d’aquest segon punt de la proposició,
creiem que no estava ben formulat des de la Fundació Balears
esport, ja que el que es patrocina són esdeveniments que
realment s’han cancel·lat i que, mitjançant aquesta
contractació, el que es patrocinen són esdeveniments
estratègics, esportius en aquest cas, i que són d’una importància
singular per promocionar a les Illes Balears i que, realment,
voldríem posar en valor i que, si s’han suspès per culpa de la
COVID-19, queden, en aquest cas, han quedat òbviament sense
cap patrocini. Però que si aquestes organitzacions d’activitats
esportives, si realment han sofert despeses per l’urgència de la
COVID-19, que creiem són raonables, s’haurien de trobar
fórmules de compensació o bé recuperar els esdeveniments el
més prest possible, sempre que la crisi ho permeti. Però, com
deia al principi, s’hauria de modificar el redactat per a ajustar-
lo una mica més a la realitat d’aquests patrocinis. 

Respecte del primer punt de la PNL que, realment, no ve
tan lligada a la crisi de la COVID-19, el nostre grup presenta

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202010076
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202010077


536 ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 29 / extraordinari / 1 de juliol de 2020 

dues esmenes que pretenen millorar el segon i el tercer punts.
Per una banda, amb la necessària regularització de les
professions a l’esport, distincions segons titulació de professors
d’educació física, monitors esportius, entrenadors esportius o
directors esportius, per definir l’exercici professional, així com
la prestació que hauria d’estar remunerada de cada servei en la
seva responsabilitat específica; volem recordar, també, que
parlam d’esport però que també implica salut i educació.

L’altra esmena que presentam cerca posar en valor,
sobretot, la continuïtat del voluntariat en els clubs o a les
entitats esportives sense ànim de lucre. Aquestes figures
esdevenen imprescindibles per a la supervivència d’activitats
esportives o dels mateixos clubs, també, recordem-ho, en esport
menor. Per aquesta continuïtat, de vegades de supervivència
per als clubs, demanam que aquesta compensació i relació que
es pugui rebre, que no sigui, òbviament, constitutiva d’un mitjà
fonamental de vida, sempre a entitats sense ànim de lucre, però
que aquestes activitats de suport se’ls pugui excloure del camp
d’aplicació del règim de la Seguretat Social. 

Abans parlava dels punts de la proposició, de si anaven o no
relacionats amb la COVID-19, parlava d’esdeveniments
cancel·lats, com ara els que hem esmentat abans. Ara
comentava regular les professions esportives, també dels
voluntaris... però he volgut deixar per al final de la intervenció
el primer punt en què es proposa la rebaixa fiscal, que podríem
situar, realment, fora de la crisi de la COVID-19, però que,
òbviament, va relacionada també amb el moment en què estam.
Ja no veiem, en aquest cas, que sigui una bona mesura per
aplicar en aquests moments de la COVID-19, aquestes rebaixes
d’imposts de, fins i tot, el 4% d’IVA on, tot i ser entitats sense
ànim de lucre, sotmeses a presentar per llei, i que hi tenen un
tipus d’un 10%, la majoria queden amb rendes exemptes i, on,
les no sotmeses a presentar per llei, tenen un tipus, per
exemple, d’un 25% que queden exemptes, poden quedar
exemptes també de presentació. Aquestes activitats, per
exemple, poden tenir activitats bé sigui de taquillatge o de
venda de camisetes que, en tot cas, no veiem atribuïble a un
4%. En aquest cas, aquest punt no l’acceptam, i demanam
l’acceptació de les esmenes i la redacció... i la redefinició del
redactat del tercer punt del segon punt del Govern de la
comunitat.

SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Mascaró. Torn ara de fixació de
posicions, per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula
el Sr. Fuster, per un temps màxim de cinc minuts. 

SR. FUSTER I ZANOGUERA: 

Moltes gràcies, president. Bé, jo el primer que vull dir és
que, sense cap dubte, la crisi sanitària provocada per la
COVID-19 tendrà molts d’efectes dins de la nostra societat, ja
s’ha comentat, i sense cap dubte l’esport o l’activitat esportiva
jugarà un paper important i fonamental en aquests moments, ja
que avui en dia tenir una bona salut sempre és un element que
fa encarar amb més possibilitat d’èxit superar qualsevol tipus
de malaltia però, especialment, ara pren més rellevància quan
som davant d’aquesta pandèmia. 

Avui, MÉS per Menorca ens presenta una PNL que aborda
dos temes esportius, un ho fa en clau més nacional -per dir-ho
de qualque forma-, i l’altre en clau més autonòmica, i jo els vull
ja anunciar el vot favorable a tots el punts d’aquesta PNL, del
Partit Popular, perquè ens sembla una PNL prou coherent i
sensata, per tant, evidentment, l’hi donarem suport. El que sí és
vera que m’agradaria fer, o anar punt per punt, i fer una sèrie de
consideracions. 

Primer de tot, respecte del tema de l’IVA i al tema de
l’impost de societats, li he de dir que -bé, com li he dit- hi
estam d’acord, ens sembla bé que es rebaixi l’IVA al 4% als
serveis esportius, i que no s’hagi de presentar l’impost de
societats per part d’entitats sense ànim de lucre, evidentment,
queda molt clar, sense ànim de lucre que tenguin ingressos
superiors als 100.000 euros. Aquesta és la línia que nosaltres
vàrem collir, és el que hem proposat des del Partit Popular, per
tant, hi votarem a favor.

L’únic que em resulta curiós és que vostès, els partits
d’esquerres, només plantegin rebaixes d’imposts al Govern
estatal, i vostès aquí també tenen competències i tenen capacitat
d’influència dins el Govern autonòmic i també podrien aplicar
aquest criteri aquí. 

Respecte del Pocket Money, vaig per ordre, evidentment,
com li he dit, li votarem tot a favor, però, evidentment aquest
punt també li votarem a favor, creiem que és de justícia
excloure de l’àmbit de la Seguretat Social i del laboral aquestes
persones, entrenadors d’esport base -jo a un moment de la
meva vida ho vaig ser-, al delegat de camp, voluntaris, etc.,
perquè evidentment aquesta gent fa possible realment que hi
hagi esport base. Per tant, nosaltres li donarem suport a aquesta
idea.

També li he de dir que l’esmena que fa o la redacció de
l’esmena que fa..., a aquesta el Partit Socialista ha presentat una
esmena, ens agrada, fins i tot ens agrada més el redactat que ha
fet el Partit Socialista. Ja li dic que li votarem a favor, si vostè
accepta la del PSOE també li votarem a favor.

Respecte de les titulacions del sector esportiu, doncs,
evidentment és una reivindicació de les associacions
professionals, és una reivindicació també de les federacions
esportives i evidentment nosaltres quan vàrem tenir
responsabilitat de Govern estatal ja vàrem iniciar aquest procés,
per tant, ens sembla adient. També li he de dir que l’esmena
que presenta el Partit Socialista també ens agrada, fins i tot ens
agrada més que el redactat que hi ha actualment, i en el cas que
vostè accepti l’esmena del Partit Socialista, també la votarem
a favor.

Sobre els tres punts que vostè planteja a nivell autonòmic,
destinar doblers al Programa interilles per donar suport al teixit
associatiu esportiu d’aquí, doncs sí, és clar que sí, faltaria més!,
hi votarem a favor. A mi fins i tot el que m’estranya, entenc la
finalitat i em sembla molt bé, Sr. Castells, que vostè plantegi
avui aquest punt aquí, el que passa és que jo creia que fins i tot
no faria falta, supòs que als senyors que dirigeixen la Direcció
General d’Esports, que és de MÉS precisament, no MÉS
Menorca, ni se’ls ocorreria desviar els doblers a altres
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departaments del Govern, però està bé, sincerament, i li
aplaudesc la idea que ho hagi posat aquí.

La de destinar els doblers que estaven prevists a les finals
balears en edat escolar, també. Sí que és veritat que la direcció
general no té les competències en categoria d’edat escolar, però
sí que té instruments per fer arribar aquests doblers que no es
varen gastar en les finals balears a categories escolars. Per tant,
ens sembla també una bona iniciativa.

Respecte del darrer punt, m’agradaria ficar-li una esmena
in voce que, si no me l’accepta, també li votarem a favor
totalment, i la vull explicar perquè sembla de Perogrullo,
sincerament he tengut dubtes a l’hora de presentar-la, i és quan
diu, a la part final, Sr. Castells, quan diu: “... a donar suport als
clubs i empreses amb l’objectiu de finançar despeses que hagin
tengut igualment”, jo hi afegiria: “sempre que aquestes siguin
justificables”. Ja sé que vostè dirà, home!, és clar que sí,
sempre que siguin justificables, per suposat que sí, però jo em
referesc aquí que en el món de l’esport quan es fan aquests
tipus d’esdeveniments podem diferenciar dues parts: els clubs
que fan un esdeveniment en concret, perquè és una tradició
seva, etc., que només fan aquell, o empreses professionals que
es dediquen a això, que per suposat tenen tot el dret a fer-ho i
és, vaja, és molt lloable per la nostra part que ho facin, però
moltes vegades aquestes empreses tenen unes despeses que,
d’una forma general, no afecten cap esdeveniment, perquè són
de la seva mateixa empresa, de forma general. I és simplement
acotar que siguin únicament i exclusivament per a aquell
esdeveniment que no s’ha realitzat. Si me l’accepta, li agrairia,
i si no també li votaré igualment a favor.

Simplement i moltes gràcies perquè m’he excedit del temps.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fuster. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez, per un temps màxim de
cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Moltes gràcies, president. La situació que patim amb el
tema de la COVID afecta tots els sectors i no és aliè,
evidentment, a l’àmbit de l’esport. Tot i que l’esport és un tema
d’un patrimoni personal, és un tema que afecta l’oci, l’hàbit
saludable, la competitivitat fins i tot la part més professional.
Hi ha gent que es dedica a l’esport, a part d’una vocació, també
és una professió. Crec que l’hem de veure en aquest sentit, en
tot l’àmbit global d’aquesta facció del que s’entén per l’esport
propi de la persona.

Crec que s’han pres mesures concretes a sectors concrets i
aquest sector no ha de ser aliè a mesures per pal·liar les
conseqüències econòmiques de salut i socials pel tema de la
COVID. Ahir mateix, la Comissió d’Hisenda va aprovar instar
el Govern central precisament estendre els ERTO com a mínim
a 31 de desembre; és a dir, es fan passes crec que necessàries
per a la millora o per pal·liar la situació dels treballadors més
afectats en aquest àmbit, i el de l’esport, com dic, no és aliè.

És lamentable que a aquests debats precisament en el
context de la COVID i de la postCOVID per prendre mesures,
hi ha grups parlamentaris que no acudeixen sistemàticament a
diferents àmbits. Avui és aquesta comissió, igual que va ser
ahir a la d’Hisenda, no és aliena aquesta absència. Per al nostre
grup parlamentari és manca de responsabilitat. 

Dit això, volia aprofitar el context d’aquesta COVID, que
és el que ens ocupa concretament, la Unió de Federacions
Autonòmiques sí, i nosaltres donarem suport a gran part dels
punts tal com es plantegen, sí que ha tengut un criteri unànime
que afecta tot el col·lectiu i ha fet una proposta molt concreta
als àmbits fiscals i ocupacional i a altres eixos, però
concretament el que ens ocupa és l’àmbit fiscal i l’àmbit dels
treballadors.

Només ens preocupa una cosa amb les mesures que es
plantegen aquí i són dues: el tema del voluntariat, el tema del
voluntariat és un debat obert, és un debat que precisament s’ha
avançat molt fins i tot a aquesta comunitat i hi ha un eix
fonamental en el discurs i és, no hem de suplir mai el
voluntariat, no ha de suplir mai el voluntariat un lloc de feina.
És un tema delicat definir-ho, és a dir, perquè hi ha una
diversitat a l’àmbit del voluntariat, els àmbits de les professions
també o de les activitats que es puguin desenvolupar i és un
perfil difícil d’ubicar en una ocupació d’un lloc de feina o en la
decisió personal o d’una entitat a desenvolupar-ho. Això no vol
dir ni molt manco que ens oposem a la mesura que es planteja
aquí, però sí que és un tema que s’ha de puntualitzar molt quan
es parla del voluntariat vinculat a una activitat que té una part
de benefici econòmic o una activitat econòmica en concret.

L’activitat en el tema de l’esport, l’activitat esportiva ja va
patir una reducció..., una variació de l’IVA, que crec que els va
perjudicar evidentment, del 8% va passar al 21, segons
denuncia la mateixa Unió de Federacions, això va ser en el
2012. Aquí es planteja una baixada al 4%, i dins del món de
l’activitat esportiva hauríem de veure què suposa el que ha
d’afectar el 4% d’IVA, si tot l’àmbit o concretament taxar-lo,
entre altres coses perquè una minva d’ingressos per consum
tendrà un impacte important i evidentment comparar-lo amb
segons quines activitats a l’efecte del que suposa el producte de
necessitat bàsica i que ha de garantir, és un tema delicat. O, per
exemple, el tema de cultura, tot i que el valor de l’esport és un
valor amb una prioritat per a l’àmbit saludable, però que té
molts vessants.

Per tant, nosaltres així com està plantejat el punt 1 ens
abstendríem i donaríem suport a la resta de punts que aquí es
plantegen.

Som més favorables d’acceptar les esmenes presentades pel
Partit Socialista, en el sentit que crec que precisen molt més el
punt b) i c), com esmenten aquí del punt 1, i entenem que
aprofundeix més, sobretot quan es parla dels diferents àmbits
del sector esportiu, crec que matisa molt més.

I evidentment amb el que sí estam d’acord del punt 2, és
que les activitats que no es duguin a terme per part de la
planificació, per l’excepció del que ha passat per la COVID, va
a la caixa general de la Conselleria d’Hisenda evidentment, o
ha d’autoritzar unes altres modificacions i entenem que les
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mesures que proposen aquí que vagin destinades a mantenir uns
programes i unes activitats ja planificades, la reforçarà perquè
són prou necessàries també en cada un dels objectius que tenen
plantejades aquestes programacions i activitats.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Pons, per un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Està clar que l’esport té una gran
importància dins la nostra societat, s’ha parlat fins i tot de salut
emocional i d’equilibri per part del ponent, i nosaltres hi estam
absolutament d’acord, és un pilar fonamental. També com a
altres sectors, a ningú escapa que ha passat un greu problema
i seguirà passant un greu problema i un greu moment per mor
de la crisi sanitària de la COVID-19. 

Ens trobam davant d’un sector que, com molts d’altres, és
evident, i també s’ha dit avui de matí en aquesta comissió,
necessita de mesures urgents, a curt, a mitjà termini, a llarg
termini que possibiliti la recuperació econòmica de les entitats
esportives davant la crisi sanitària del coronavirus. Ja ho
havíem de menester abans, així que ara la situació és molt més
complicada.

Avui el Grup Parlamentari MÉS per Menorca ens ha dut
aquesta proposició no de llei que pretén impulsar aquesta
transformació i adaptació de l’esport federatiu als temps que
ens vénen i a la nova situació postCOVID, cosa que nosaltres
agraïm. 

Pel que fa al punt 1, li he de dir que entenem la idea,
entenem el concepte, entenem Sr. Castells, la bona voluntat,
però pensam que el redactat no s’acaba d’entendre. És a dir, ho
hem hagut de repassar un parell de vegades per entendre què
vol dir. Reflexió que vull fer, que pensam que amb les esmenes
que ha presentat avui el PSIB-PSOE queda molt millor
redactada i s’entén molt millor, i nosaltres votaríem a favor si
s’acceptessin aquestes esmenes que ha presentat el PSIB-
PSOE, perquè pensam que, pel fa que al primer punt, està clar,
a nosaltres ens va bé, ens sembla bé, ho defensam, aquesta
reducció de l’IVA als serveis esportius reduït al 4%, però els
punts, podríem b) i c), que no tenim les lletres a l’escrit,
almanco en aquesta còpia que jo tenc, pensam que queda millor
amb la redacció que ha fet el PSIB-PSOE.

Per tant, a nosaltres ens aniria bé així, si no, o m’ho torna
explicar perquè no ho acabam d’entendre i pensam que l’escrit
clarament no s’entén, ens plantejaríem l’abstenció, però encara
no li puc confirmar, perquè estam pendents que vostè aprovi
aquestes esmenes que presenta avui el PSIB-PSOE.

Pel que fa al punt 2, absolutament d’acord. I també ens
sembla una bona reflexió la que ha fet el Sr. Fuster del Partit
Popular, crec que tot ha de quedar escrit i que estigui tot
perfectament justificat, no sigui cosa que això arribàs a ser una

realitat aquesta PNL que avui debatem i que no quedi clar que
ha de ser així, perquè de vegades hi ha despeses que no
s’acaben de tenir clares.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Procedeix ara a la suspensió de
la sessió per un temps màxim de deu minuts. Per la qual cosa
es demana al grup proposant si vol una suspensió de la sessió
o si podem continuar?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Demanaria una brevíssima suspensió, Sr. President, perquè
no he acabat d’entendre l’esmena que em feia el Sr. Mascaró,
in voce, respecte del tema de la fundació i vull aclarir-ho abans
de dir si accept o no.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Se suspèn la sessió, per tant.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem la sessió i té la paraula per un temps màxim de
cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, i gràcies per la paciència
perquè hem intentat integrar tot el que ens havien proposat,
moltes aportacions de les quals realment milloren la PNL.
Gràcies també a tots els grups que d’una manera o altra han
expressat el suport i ens han fet suggeriments per millorar-la.

A continuació diré com quedaria, però abans vull fer uns
comentaris sobre algunes coses que han dit els portaveus.
Respecte del portaveu del Partit Popular, em deia: “home, no
crec que la direcció general vulgui desviar aquests doblers”,
home, doncs la direcció general no, però la conselleria o el
Govern sí, Sr. Fuster! Per tant, per si de cas, nosaltres demanem
que es blindin, es blindin aquests doblers i ens sembla que hi ha
moltes sospites que realment serà així. Per tant, no és allò que,
com diuen en castellà, me ponga la venda antes de la herida.
Per tant, crec que ho hem de fer així.

Respecte dels comentaris que m’ha fet el Sr. Mascaró
respecte de l’IVA, és clar, a veure, l’IVA..., i també ho ha fet
vostè, Sr. Fuster, sobre l’IVA, a veure l’IVA és un impost que
recapta l’Estat, però que la seva recaptació acaba incidint en las
arques autonòmiques de forma molt important. Per tant, quan
incidim en l’IVA també incidim en la capacitat de recaptació
autonòmica i, al final, a nosaltres, sobretot, de l’IVA el que ens
interessa i el que crec que, si m’ho permet, els hauria
d’interessar a vostès, és que alleugeri la pressió impositiva
sobre les empreses de Balears. Per tant..., això és igual que ho
fem amb els nostres imposts, ho fem amb els imposts estatals. 
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En aquest cas està clar que l’IVA és una de les grans formes
de recaptació i de gravar impositivament les empreses i els
ciutadans i, per tant, em sembla que és la figura impositiva
adequada sobre la qual demanar aquesta rebaixa.

 El Sr. Mascaró em comentava que, és clar, algunes
activitats com per exemple vendre samarretes podrien estar
exemptes, sí, és veritat, tot i que no necessàriament perquè aquí
parlam de serveis esportius. Hi ha moltíssimes empreses que
tenen diferents tipus d’IVA en funció del servei diferent que
fan, per tant, aquí ens podríem trobar que empreses que serien
societats... serien entitats sense ànim de lucre poden fer
activitats exemptes, activitats del tipus estàndard d’IVA i en
aquest cas el que diem és que els serveis esportius estiguin al
4%.

La veritat és que en una comunitat autònoma on..., bé,
comunitat autònoma no, a tota Espanya, on prendre’s una
cervesa en un bar està gravat al 10% perquè és l’IVA turístic
esquinçar-se les vestidures perquè vendre les samarretes estigui
al 4%, la veritat a mi no em preocupa. Mentre prendre’s una
cervesa en aquest país estigui gravat al 10% per afavorir el
sector del turisme, és a dir, que és la perversió absoluta del
sistema impositiu, que és el turista, que és una persona que
viatja perquè s’ho pot permetre resulta que li fem un IVA reduït
del 10% i, en canvi, dons ara s’ha reduït, però els serveis
culturals i altres serveis estan gravats al tipus estàndard del
21%.

Per tant, en definitiva, no em preocupa que vendre
samarretes, tot i que segurament estaria exclòs, perquè no és un
servei esportiu, que vendre samarretes si afavoreix entitats
sense ànim de lucre que es dediquen al món de l’esport els
suposi un avantatge a mi realment no em preocuparia tenint en
compte, com deia, el panorama de l’IVA al nostre país.

Respecte de les esmenes que m’han fet en temps i forma jo
estic en bona mesura d’acord amb la Sra. Pons, que en algun
cas milloren el nostre redactat. De totes maneres, Sra. Pons, li
explicaré el segon punt, perquè crec que realment el segon punt
crec que no diré que no millori el redactat, però crec que queda
prou clar el nostre punt. Regular el Pocket Money. Pocket
Money vol dir, evidentment vostè ja ho sap, diner de butxaca,
que és un terme que es fa servir internacionalment per referir-se
a una compensació econòmica de caràcter no salarial.
Aleshores aquí diem que es reguli això, per tant que es regulin
aquests doblers que no són un salari, sinó una compensació
econòmica per un treball que es fa de forma voluntària i que
això quedi exclòs de l’àmbit laboral i, per tant, no hi hagi
obligació d’alta a la Seguretat Social.

Jo crec que s’entén tal com està explicat. En canvi, crec que
l’alternativa de la primera esmena que ha presentat el Sr.
Mascaró, tot i que pot ser que sigui més correcte des del punt
de vista legal per dir-ho així, crec que amb el to que té aquesta
PNL queda una mica massa carregada la redacció que proposa
el Sr. Mascaró i no millora el que nosaltres volem transmetre
amb aquesta PNL. Per tant, la meva idea és no acceptar aquesta
primera esmena.

En canvi, sí que he de reconèixer que la segona esmena que
ha presentat el Sr. Mascaró al tercer punt, a la lletra c) d’aquest

primer punt, està molt més ben explicada i molt ben
especificada, de fet, ha de reconèixer que és molt pobre el
nostre tercer punt. Per tant, aquí sí que crec que millora la
proposició no de llei i, per tant, la meva idea és acceptar
l’esmena que m’ha proposat el Sr. Mascaró.

I respecte al segon punt, punt 2, o sigui... número 2, punt 3,
que hi havia una esmena in voce del Sr. Mascaró i una esmena
in voce del Sr. Fuster, crec que més o menys ens hem posat
d’acord en un text que ara llegiré, Sr. President, que és el que
sotmetríem a votació, que és que... el punt 2 com vostès saben,
diu: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears ...”, al tercer punt seria: “que els diners que el
Govern tenia previst destinar de forma directa o a través de la
Fundació de l’Esport Balear al patrocini d’esdeveniments
esportius que s’han cancel·lat i que no es preveu que es puguin
celebrar durant el 2020, es destinin a donar suport a clubs i
empreses, amb l’objectiu de finançar despeses directament
vinculades a l’esdeveniment, tot i que el mateix s’hagi suspès”,
de manera que al principi donaria resposta al que plantejava el
Sr. Mascaró i al final donaria resposta al que m’ha plantejat el
Sr. Fuster. Em sembla que tots dos estan d’acord amb aquest
text i, per tant, si a vostès els sembla bé seria el text que
posaríem a consideració.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. En tot cas accepta la votació
per separat dels dos punts?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Exacte. Accepto la votació per a dos punts, és a dir, dues
votacions, al punt 1 i al punt 2.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Passam a votar el punt 1. 

Vots a favor? Punt 1?

(Remor de veus)

No, és a dir..., punt 1, per tant, 1, 1.a), 1.b) i 1.c), és a dir,
són...

(Remor de veus)

Sí. Amb les esmenes incorporades dels punts tal i com ha
assenyalat el Sr. Castells.

(Remor de veus)

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

És clar, accepta l’esmena 1.c) i no accepta l’1.b).

 



540 ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 29 / extraordinari / 1 de juliol de 2020 

EL SR. PRESIDENT:

Exacte, sí. Però la votació és dels dos punts...

(Remor de veus)

Es pot votar si ho accepta el grup proposant.

(Remor de veus)

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Si em permet, Sr. President, per aclarir-ho. Jo he acceptat
l’esmena deu mi..., o sigui el RGE núm. 10076, i he rebutjat...,
-no, perdó, ara ho dic malament-, he rebutjat la 10076 i he
acceptat la 10077.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor del primer punt?

Vots en contra?

Abstencions?

Sra. Secretària.

Votam el segon punt.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

És unanimitat. En conseqüència, queda aprovada la
Proposició no de llei RGE núm. 8791/20, relativa a suport al
món de l’esport davant de la crisi de la COVID-19.

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