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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Aina Campomar substitueix Joan Mas.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Irantzu Fernández substitueix Jordi Marí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. L’ordre del dia de la sessió d’avui és el debat de
la Proposició no de llei RGE núm. 9148/20. 

Proposició no de llei RGE núm. 9148/20, presentada pel
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a la reactivació de l’activitat firaire.

Començam el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
9148/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a la reactivació de l’activitat firaire.

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Aquesta iniciativa que presentam evidentment està vinculada a
la crisi generada per la COVID-19 i les conseqüències que té
a un col·lectiu molt específic, molt determinat, un col·lectiu
que moltes vegades cau en la invisibilitat, que és el col·lectiu
dels firaires, el col·lectiu d’aquests petits empresaris, d’aquests
autònoms, d’aquests treballadors que van de fira en fira,
muntant atraccions i muntant els seus negocis i la seva activitat,
per omplir de vida aquella fira que organitzen normalment els
ajuntaments.

Bé, evidentment a aquests firaires, resulta que l’estat
d’alarma i la pandèmia els ha agafat just en el començament de
la seva temporada alta, quan començaven les fires, quan
començava la seva activitat, per tant, molts d’ells no estaven
d’alta com a autònoms en el moment de la declaració de l’estat
d’alarma i, per tant, han quedat absolutament desprotegits i són
un col·lectiu, jo diria que pot són un col·lectiu vulnerable en
aquest sentit, ja que és un col·lectiu que rota de poble en poble
i evidentment necessiten entenem, una certa cobertura.

És evident que la seva activitat no és una activitat
d’aquestes que es reprèn de tot d’una, no és una activitat
essencial i en aquest sentit segurament patiran temporalment
d’una manera més intensa, més llarga aquesta situació i
aquestes restriccions a conseqüència de la pandèmia. 

I, per tant, el que proposam és que les administracions
públiques en tenguin especial cura i, per tant, el primer punt
que proposam és que el Govern, els consells i la FELIB,
elaborin conjuntament un protocol específic de mesures de
seguretat sanitàries concretes i habilitin noves ubicacions
perquè aquests firaries puguin desenvolupar les seves activitats,
sempre amb totes les garanties sanitàries imprescindibles.

El segon punt que proposam és que la FELIB coordini,
proposi als ajuntaments la possibilitat d’exonerar el pagament
de taxes municipals, perquè aquests firaries puguin
desenvolupar la seva activitat, ja que tenen aquesta situació
econòmica molt delicada, molt precària, molt difícil i, per tant,
per donar-los una ajuda.

Sé que a aquest segon punt els grups que donen suport al
Govern han presentat una esmena, una esmena que nosaltres
acceptam i que ens sembla correcta. Per tant, ja ho anticip de
manera prèvia.

I el tercer punt de l’ordre del dia és veure si també aquest
col·lectiu de firaries poden entrar a les línies de liquiditat que
s’han posat en marxa, ICO i ISBA, perquè també ells tenen una
situació específica i, per tant, donar-los un avantatge perquè en
un període de cadència de 12 mesos, per enfrontar els
pagaments que obliguin aquestes línies de crèdit.

Es tracta simplement de donar-los una ajuda i de posar la
lupa a un col·lectiu específic, que normalment com que és un
col·lectiu petit, no mereix l’atenció de les administracions
públiques i dels poders públics i el que nosaltres voldríem és
que també aquest col·lectiu de firaries els tenguéssim en
compte.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. S’ha presentat per part dels Grups
Parlamentaris Socialista, Unides Podemos i MÉS per Mallorca
l’esmena RGE núm. 11152/20 i, per a la seva defensa, per part
del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia senyores i senyors
diputats. El nostre grup parlamentari votarà a favor d’aquesta
PNL, perquè realment la situació econòmica del col·lectiu de
firaires, doncs es presenta difícil, i volem agrair al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, la seva
preocupació per a aquestes famílies de firaries que ja fan feina
habitualment a Balears.

Aquesta PNL es va presentar el dia 8 de juny i no estava
clar encara quan es podria reprendre l’activitat, amb una
situació d’incertesa molt gran. La situació actual és diferent, ja
que per decret del Govern balear ja podem treballar des de l’1
de juliol, però el que succeeix és que el 90% dels ajuntaments
doncs cancel·len les seves festes locals i prescindeixen dels
serveis d’aquest col·lectiu de firaires. A més, la situació
segueix amb incertesa, a causa dels nous contagis que puguin
aparèixer i els ajuntaments, per responsabilitat, cancel·len
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celebracions per evitar aglomeracions de persones i possibles
contagis.

Recordem que aquest col·lectiu porta des del confinament
sense treballar i són moltes les famílies que es veuen afectades
per aquesta situació límit, mentre altres sectors comencen a
funcionar. Per això entenem que està justificada aquesta
proposta, per ajudar en la mesura que sigui possible.

Quant al primer punt, la Direcció General de Comerç ja
coordina i informa sobre mesures sanitàries de fires i mercats,
però la ubicació i els permisos d’aquestes activitats són una
qüestió exclusivament municipal. Igualment votarem a favor
d’aquest punt i estam d’acord amb l’elaboració conjunta d’un
protocol específic amb mesures sanitàries per a aquesta
activitat concreta, per les seves singularitats.

Quant al segon punt, hem presentat una esmena,
conjuntament amb Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, per
millorar el redactat i la proposta del que es demana, donar més
flexibilitat als ajuntaments per estudiar la possibilitat
d’exonerar el pagament de taxes municipals aplicades a fires,
en temps i forma que considerin més oportú i decidit en plenari.
Gràcies per acceptar aquesta esmena Sr. Melià.

Quant al tercer punt, el col·lectiu de firaires considerem que
ja poden tenir accés als crèdits ISBA i ICO, entenent que ja són
autònoms amb dificultats, però estem totalment d’acord amb el
que es demana en aquesta PNL en aquest sentit, per facilitar
crèdits a aquest col·lectiu que poden tenir condicions molt
especials i que siguin més fàcil per a ells accedir a aquests
crèdits.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Benlloch. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos per defensar aquesta esmena té la paraula el
Sr. Alejandro López, per un temps de cinc minuts.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias presidenta. Lo primero de todo era dar las gracias
a Melià, al Grupo Parlamentario El Pi, por presentar esta PNL.
Es muy habitual que cuando hablamos de las partes más
vulnerables de la sociedad ocurra algo muy curioso y es que,
por desgracia, son completamente invisibles, y no se pone
encima de la mesa la problemática, pasa desapercibida,
hablamos de más de 600 personas, como bien se comenta en la
PNL, que, por culpa de esta crisis sanitaria y de las medidas de
seguridad que hay que tomar, como es normal, para garantizar
el bienestar de todo el mundo, han salido muy, muy
perjudicados 

Incluso ahora que tienen que retomar la actividad, como es
normal, como hay que hacerlo con seguridad, no se pueden
hacer grandes aglomeraciones, o las propias fiestas de los
municipios, por seguridad, ya cancelan, simplemente para
curarse en salud, que es lo normal, y estamos viendo que todos
los países y todas las comunidades autónomas van en esa línea,

pero esto también genera una problemática económica muy
grave a esas familias.

Entonces, vemos de forma muy positiva esta PNL, la vamos
a votar completamente a favor, damos las gracias de poner
encima de la mesa este debate y que dejen de ser invisibles en
este sentido, sobre todo la parte de que sí que se estudien -junto
a Sanidad- las medidas de seguridad pertinentes para que sí que
puedan retomar actividad cuando sea seguro.

Y, en estos momentos, creo que sí que es muy necesario
poner encima de la mesa todos estos colectivos vulnerables
que, por cualquier cosa, están pasando desapercibidos y está
siendo un infierno para ellos, y que esta recuperación
económica, que tiene que ser progresiva, porque lo que hay que
priorizar es la seguridad sanitaria de la gente, no sea que deje
a muchísima gente atrás y a muchísima gente que después no va
a poder retomar sus vidas, porque -como bien se dice en la
PNL-, hay gente que ha pedido créditos, que ha hipotecado sus
bienes, y que si no puede pagar eso va a suponer un perjuicio
durante más de 30 años, 20 años, e incluso 40 años. Y eso hay
que ponerlo encima de la mesa y en valor, así que gracias por
la PNL, la votaremos a favor.

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. López, per defensar l’esmena per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula la Sra. Joana Aina
Campomar. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo crec que ja s’han dit
bàsicament moltes de les..., el bàsic, no?, de quins són els
motius, és vera que aquests petits firaires són petits empresaris,
són petits artesans, i bé, pateixen una situació greu igual que
molts d’altres petits empresaris, sobretot petits artesans, que tal
vegada no fan fires però sí que també..

 Sí que és cert que, a veure, s’han de presentar mesures per
assegurar aquesta supervivència, d’aquests petits empresaris,
d’aquests petits artesans que es dediquen a fer fires o a fer
mercats, perquè és imprescindible també per al nostre teixit
econòmic. 

Per tant, nosaltres no podem més que estar d’acord i també
en el sentit que s’accepti aquesta esmena perquè amb la qüestió
d’exoneració de taxes creiem que, precisament, que han de ser
els ajuntaments que han de tenir la potestat de poder decidir si
es pot prendre aquesta mesura, amb quines qüestions, per tant
creiem que en això s’ha millorat la proposició inicial i crec que,
en conjunt, amb aquest consens, la proposició reflecteix millor
quina és la situació.

Amb el tema dels espais, el tema d’exoneració de taxes, jo
crec que ja hi ha molts d’ajuntaments que també s’han posat les
piles o han..., vull dir que ja han començat a fer-hi feina, però
està bé que aquest Parlament visualitzi un col·lectiu que -com
s’ha dit abans- majoritàriament moltes vegades està
invisibilitzat i no li prestam suficient atenció.
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Per tant, per la nostra banda evidentment votarem a favor.
Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Campomar, en torn de fixació de posicions i
per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Sebastià Sagreras. 

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER: 

Sí, gràcies, presidenta. Bé, des del Partit Popular creiem
que si realment tots els partits sempre ens omplim la boca
d’aquesta necessitat de tornar a la normalitat és amb petites
passes com aquestes que es podrà fer efectiva. 

Després de la crisi sanitària tots sabem que en vendrà una
d’econòmica i l’hem de minvar amb totes les mesures
possibles, i això és unes propostes més per minvar aquesta crisi
econòmica que vendrà a sobre, sempre com han dit la resta de
diputats que han parlat abans que jo, sempre garantint les
mesures suficients i amb les precaucions necessàries. 

El Partit Popular suportarà els firaires i votarà a favor
d’aqueixa proposició no de llei d’El Pi per les Illes Balears, i
com que el movimiento se demuestra andando i a nosaltres ens
agrada predicar amb l’exemple, i ja n’hem parlat, per exemple,
de les festes patronals o de les festes d’estiu dels municipis, el
Partit Popular dóna facilitats als firaires en els municipis en els
quals té la competència de govern i es desenvolupen aquestes
festes d’estiu. El darrer exemple varen ser les festes de Sa
Ràpita, i vull apel·lar i reconèixer la valentia, per exemple, de
la nostra batlessa que va donar totes les facilitats als firaires per
muntar els seus negocis, com cada any, a primera línia de Sa
Ràpita, amb la diferència de vetllar encara molt més per les
mesures de seguretat i les precaucions; i ho va fer malgrat... I
per tant, benvinguts siguin la resta de partits que... des de
l’entorn de MÉS per Campos, de MÉS per Mallorca, es volgués
posar certa polèmica. Al final els firaires varen demostrar la
seva responsabilitat, els veïnats varen agrair l’actitud de la
batlessa i dels firaires, i les festes varen ser tot un èxit, no hi va
haver cap problema, i hi va haver una tranquil·litat absoluta. 

I jo crec, per tant, que dels tres punts vull reivindicar encara
més el primer, perquè realment del que tenen ganes els firaires
és de posar-se a fer feina, de posar-se a fer feina.

Evidentment, com tots els sectors, els altres dos punts, que
són de taxes i de facilitats per arribar a accessos, d’accedir a
crèdits, també són necessaris, però sobretot el primer: posar-se
en marxa, començar a caminar com intenten posar-se a caminar
la resta dels sectors. 

Per tant, nosaltres estam d’acord, votarem a favor i apel·lam
que tots els municipis, a poc a poc, i també amb la comprensió
-jo he estat batle-, amb la comprensió que les coses s’han de fer
bé i amb els mínims riscs possibles, han de donar facilitats
també a aquests sectors. Allà on s’ha fet, fins ara, ha anat bé,
per tant, jo crec que s’ha de seguir així.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Sagreras, per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Jesús Méndez. 

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

Gracias, Sra. Presidenta. Sí, nosotros también valoramos
mucho, sobre todo, cómo con esta proposición no de ley El Pi
ha detectado, localizado, un problema que corría el peligro de
la invisibilidad, del no ser detectado, y también corría el cierto
peligro moral de... Como ven, estamos respondiendo a las
epidemias, por otra parte como se ha respondido siempre, y
como viene a ser clásico. Normalmente se establecen dos
bandos, uno, que decide que el cilicio y el pedir perdón y el
arrepentirnos de nuestros pecados y el haber hecho las cosas
mal anteriormente, tiene que ser muy desarrollado y es lo único
que nos salvará, y otro, que decide que, pues que ya que somos
tan frágiles, un carpe diem conclusión de la fragilidad de la
existencia, que decide que -al contrario- lo que hay que hacer
es divertirse mucho y aprovechar los tiempos, un memento
vivere, del que estamos culpabilizando a los jóvenes. 

Precisamente, los feriantes quedaban en ese... que son los
protagonistas del Decamerón de Boccaccio y de tantas
historias, ¿no?, estos feriantes, precisamente atrapados en las...
o sea, como libres que se mueven de unas sociedades, de unos
pueblos a otros, de unos sitios a otros, quedan atrapados
precisamente por estas epidemias, creemos que está
perfectamente bien detectado y sobre todo está bien dectectado
el hecho de que el momento era funesto, era el momento en que
se tenían que empezar a dar de altra y a poner, y a fin de
cuentas a prestar un servicio de cómo celebramos nosotros,
cómo conmemoramos todas nuestras actividades durante el
verano, ¿no?, durante el esplendor de la cosecha y recepción. 

Con lo que creemos que está muy bien detectado y muy
bien traída aquí esta proposición no de ley.

La enmienda que plantea Podemos, si bien está bien, lo que
hace es aumentar -digamos- o dar un paso más el grado de
libertad de que cada ayuntamiento decida, con lo que bien,
como a fin de cuentas, esto lo que haremos será dar un toque de
atención a los ayuntamientos, sobre todo en el tema de tasas,
¿no?, de preocupados por esta gente y por la situación en la que
han quedado y no los gravemos además con tasas e impuestos.
Con lo que, bueno, pues estamos dando mayor o menor
libertad..., en realidad, entiendo que es más una medida y qué
libertad le damos a los ayuntamientos, bueno, digo el Sr. Melià
le dirá qué, pero bien, simplemente les dejamos un poco...

Pero bien, y luego pues el del ISBA es cierto que entrará
como en todas estas medidas que estamos haciendo para
autónomos, para pequeñas empresas, y tal, claro, estas las
incluyen todas. Pero es bueno detectar estos grupos
particulares, o sea, creo que demuestra tanto una buena
sensibilidad por nuestra parte como decía, además el Sr.
Alejandro López, estos invisibles, o sea, es bueno que los
hagamos concretos, que seamos conscientes de ello y más en
este caso particular. 
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Con lo que cuente con nuestro apoyo, Sr. Melià,
completamente.

Gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Méndez, per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula la Sra. Idoia Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Sí, gracias, presidenta. No haré uso del turno de palabra,
simplemente manifiesto que estoy a favor de la iniciativa.
Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Molt bé, gràcies, Sra. Ribas, per part del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la Sra. Patrícia Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies, Sra. Presidenta i bon dia a tothom. Jo tampoc no
vull repetir els arguments ja expressats pel Sr. Melià amb la
seva proposta i els diferents portaveus que m’han precedit, amb
els quals estic totalment d’acord. 

Per tant, votarem a favor de la PNL, agraint que hagi
acceptat l’esmena presentada pels grups del Govern, amb el
text de la qual estàvem més còmodes. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Font. Ara, entenem que no fa falta suspendre
la sessió, per tant... Perquè ja s’ha pronunciat respecte de
l’esmena presentada el Sr. Melià. 

Per tant, per part del grup proposant, per tal de fixar
posicions, té la paraula el Sr. Melià, del Grup El Pi Proposta
per les Illes Balears.

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, em feia molta il·lusió que
se suspengués la sessió però no ha estat possible. Només vull
agrair..., només vull agrair el suport de tots els grups
parlamentaris a aquesta iniciativa. Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Melià. Per tant, segons les intervencions de tots
els grups parlamentaris entenc que es pot aprovar, per
unanimitat, la Proposició no de llei RGE núm. 9148/20,
incorporant l’esmena presentada pels grups parlamentaris
PSIB-PSOE, Unidas Podem i MÉS per Mallorca,  RGE núm.
11152/20. És així?

Per tant, queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.
9148/20, relativa a la reactivació de l’activitat firaire,
incorporada l’esmena que he comentat.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió i
els desig que passin molt bon estiu a tots. Adéu.
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