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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. TRIAY I FEDELICH:

Sí, presidenta, Irene Triay substitueix Maria Antònia
Truyols. 

EL SR. CAMPS I PONS:

Bon dia, Lluís Camps substitueix Virginia Marí.  

LA SRA. PRESIDENTA: 

L’ordre del dia de la sessió d’avui és el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 6811/21 i RGE núm.
7809/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 6811/21, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
per unes ajudes econòmiques i fons COVID simplificats,
més efectius per abastar el màxim d’empresaris i autònoms.

Començam el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
6811/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, per unes ajudes econòmiques i fons COVID
simplificats, més efectius, per abastar el màxim d’empresaris i
autònoms.

Per a la seva defensa i per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Josep Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot vull demanar
disculpes a la Mesa i sobretot al Grup Parlamentari Popular,
perquè a la una hi ha Junta de Portaveus i no podré quedar al
debat de la segona iniciativa, és una qüestió de superposició de
temps.

Dit això, vaig a la nostra proposició no de llei que és una
proposició no de llei adreçada a les ajudes econòmiques i fons
COVID per tal que aquestes línies d’ajudes i de suport siguin
el més simples, el més àgils, el més fàcils possibles. 

(Mal funcionament del so)

(...) que les diferents administracions públiques al llarg de
la pandèmia han anat traient moltes línies d’ajudes, molts
d’instruments de suport als sectors productius, a les persones
vulnerables, a molts de col·lectius que necessitaven aquest
suport. Molt concretament, un dels mecanismes més
destacables dins aquest conjunt d’ajudes és el Reial Decret Llei
5/2021 que, diguem, coneixem com els 855 milions d’euros
que han arribat a les Illes Balears per a les empreses i els
autònoms. 

Aquesta línia d’ajudes ve condicionada per l’Estat, som
plenament conscients que això és així, però evidentment volem

constatar la seva mancança perquè de 140.000 empreses i
autònoms de Balears que es podrien haver acollit, teòricament,
a aquesta línia d’ajudes resulta que només s’hi han presentat
12.500 sol·licituds! Per què hi ha aquesta diferència entre
140.000 i 12.500? Idò, bé, jo crec que és evident que aquest
canvi entre els possibles sol·licitants i els que realment han
pogut fer la petició és perquè hi ha una exigència de requisits
a les convocatòries que fa que molts dels possibles aspirants no
acompleixin i, per tant, ja no puguin, ja no tengui sentit fer la
corresponent sol·licitud. 

Per tant, entenent que aquests 855 milions, una solució que
va donar el Govern, que era el repartiment del romanent que
pogués existir entre els mateixos sol·licitants, a fi i a efecte que
no es retornassin els recursos al Govern de l’Estat, ens sembla
una solució, però no creiem que fos la solució òptima, i, per
tant, pensam que hi havia la possibilitat, pressionant al Govern
de l’Estat, segurament pressionant al Govern de l’Estat,
d’intentar que aquesta línia d’ajuda s’obrís més i que aquests
romanents poguessin arribar a altres empreses i autònoms que
no haguessin ja estat afavorits per l’ajuda dels 855 milions
d’euros. 

Per tant, el que proposam són dues coses, molt simples: la
primera és instar el Govern de les Illes Balears que qualsevol
línia d'ajudes que tregui, segurament anirà a la baixa la línia
d’ajudes però probablement algunes encara se’n faran, idò
qualsevol ajuda que tregui sigui el més simple possible i
exigeixi les manco condicions possibles perquè així el màxim
d'empresaris i autònoms es puguin acollir i així que l’esforç que
es fa sigui el més eficient i equitatiu possible.

I la segona cosa que demanam és que, en la mesura que
sigui possible, que sigui factible, el romanent de les ajudes
d’aquest Reial Decret Llei 5/2021, d’aquests 855 milions
d’euros, en lloc de ser repartits entre els mateixos sol·licitants
es faci una nova convocatòria on s’eliminin els requisits que
han impedit que moltes persones que ho necessitaven no
poguessin fer la sol·licitud, és a dir, requisits com l’eliminació
d’haver presentat una declaració d’impost de societats del 2019
amb beneficis, o requisits com trobar-se al corrent de pagament
amb la Seguretat Social i obligacions tributàries.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Melià. Ara 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: 

Gràcies, presidenta. Bon dia diputades i diputats. Jo miraré
de ser breu, compartim la preocupació, la manera de veure-ho...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. Sagreras, s’acosta al micro, per favor?
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EL SR. SAGRERAS I BALLESTER: 

Perdoni?  

LA SRA. PRESIDENTA: 

Que el micro se’l posi davant, que no el senten bé.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER: 

Sí. Gràcies, presidenta i perdoni. Bon dia diputades,
diputats. Compartim la preocupació i la manera de veure-ho i
també les propostes, que fa Proposta per les Illes.

És bàsic, com diu El Pi a l’exposició de motius, que
aprenguem dels errors. En certa manera també comprenem
certa improvisació i fins i tot, no sé si dir-ho així, però
justificaria els errors, atesa la rapidesa amb què s’han hagut
d’executar aquestes mesures, i no només són les casuístiques
que s’expliquen en aquesta moció, n’hi ha diverses més,
algunes de positives i algunes de negatives, i pot ser fins i tot
qualcunes susceptibles, també, que podrien entrar en el segon
punt que proposa el Sr. Melià, però tampoc no és que faci ara
una esmena in voce, nosaltres hi votarem a favor talment així
com està. 

S’han produït moltes casuístiques, com dèiem, hem vist fins
i tot mateixos titulars o mateixes persones titulars de diverses
societats que, perquè s’han mogut bé o perquè les seves
gestories han estat hàbils, idò a través de diverses societats han
pogut aglutinar a cada una d’elles el màxim de les ajudes i
llavors, en canvi, hem vist, com deia el Sr. Melià, altres
autònoms, altres empreses que no han arribat a poder gaudir
sols d’una mínima ajuda que no han entrat. 

Hi ha gent que la baixada de la facturació ha estat just per
davall el límit al qual arribaven o hi ha hagut gent que en lloc
de demanar un préstec a una entitat financera, doncs han acudit
als estalvis que tenien de per vida o han acudit a ajuda familiar
per tapar els forats d’aquestes baixades de facturació i de
beneficis. Tal vegada aquestes dues darreres casuístiques també
podrien ser susceptibles que s’incloguessin en aquesta
proposició o en un pròxim diàleg que podríem encetar, si els
partits que donen suport al Govern o el Govern volgués.

Però amb el fons de la qüestió i l’esperit hi estam totalment
d’acord i, com no pot ser d’altra manera, creiem que tots els
partits hi haurien de votar a favor, sense cap dubte que
nosaltres ho farem. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Sagreras. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula el Sr. Alejandro López. 

EL SR. LÓPEZ I SORIA: 

Creo que, como todos hemos visto, con la crisis económica
a raíz de la crisis sanitaria que ha supuesto la COVID, muchas
empresas, o nuestra economía, en general, padecía un gran

golpe, eso hizo que se habilitasen muchísimas ayudas. Se hace
referencia específicamente a la de los 855 millones, quiero
recordar que, en un principio, va a ser menos, en la negociación
estatal al final se consiguió que fuesen ayudas directas y,
además, justamente para las islas, una ratio muchísimo mayor
que para el resto de territorios. Creemos que fue un acierto, las
islas al nutrirse principalmente del turismo y verse
comprometida toda la movilidad entre los países europeos,
debido a las restricciones, tenía sentido que donde más se
ayudase fuese donde más se ha bajado la economía o donde se
sufría mayor golpe.

Pero estos 855 millones vienen en un marco general del
Estado con una intencionalidad, la intencionalidad era ayudar
a las empresas que fuesen solventes o que mostrasen solvencia
para que nos cayesen en esta crisis. Aquí se hizo un trabajo,
porque como bien se ha dicho esto es competencia estatal, pero
aun así desde el Gobierno de Baleares se hizo un trabajo para
ampliar el tema de los CNAE, al principio se incluían muchas
menos, se ampliaron para que prácticamente pudiesen entrar
aquí en Baleares casi todos, creo que solo quedó fuera el sector
financiero, creo recordar. 

Al margen de eso, veíamos unas variables que podían dar
como un ejercicio negativo en 2019 -que era un buen año- pero
que no fuese porque les fuese mal a las empresas, uno, que era
la de Thomas Cook, había muchas empresas afectadas, con lo
cual se negoció y el Estado sí que dio la excepción de que si
daba un ejercicio negativo pero era afectada por la crisis de
Thomas Cook no lo tenían en cuenta, con lo cual sí podían
solicitarlas.

Y luego otra, que acostumbra, no en pequeñas empresas,
pero en grandes empresas o medianas se acostumbra, que es
justamente que en 2019 hubiesen hecho una operación intensa
de inversiones o una gran inversión justamente ese año,
entonces el balance de cuentas te queda negativo porque acabas
de hacer una inversión de expansión. Esto es como algo
habitual dentro de empresas de medio tamaño o de gran
tamaño. También el Gobierno en ese sentido aceptó esa parte.

Claro, entonces, en ese sentido lo que vemos luego son que
han cogido, según la PNL, unas 12.500 empresas de 140.000
del total que con el CNAE podían llegar. 

Es verdad que també incluso se facilitó por parte del
Gobierno que fuese un trámite telemático y que, además, no
tuviesen que presentar el tema de IVA ni nada, hizo el Govern
de les Illes Balears un convenio de colaboración con Hacienda
del Estado para que fuese automático, que no tuviesen que estar
presentando papeles, pero aún así se han quedado fuera. Lo que
pasa es que es verdad que hay que entender que la
intencionalidad era conseguir que empresas que son solventes
se acogiesen, ¿y por qué digo esto? Porque el punto número 1
lo vamos a votar a favor sin ningún problema, solo faltaría más,
al final de lo que se trata es de conseguir que todavía se
agilicen mucho más los trámites y que lleguen más líneas
cuando hayan.

Peo el segundo punto tiene dos problemas que nos hará
votar que no, que es: uno, por lo que nos dice la conselleria, los
fondos..., los 855 millones no hay remanente, por lo que nos
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dicen, se ha repartido todo, lo que nos dicen, entiendo que será
verdad si nos lo dice la conselleria. Y la cosa más importante
que, es que, claro, pedirle al Estado que justamente cuando ya
ha aceptado esas casuísticas que en el 2019 ocurrían, que te
daban como un balance negativo, pero no porque tu empresa
fuese insolvente sino por la casuística que se daba, pedirle que
quite justamente lo que justifica que es una empresa solvente,
quiero decir que ya en 2019 antes de la crisis económica ya
eras insolvente, claro, al fin y al cabo es decir que con esta...,
que quieres rescatar empresas que ya se iban a ir a pique, por
desgracia, pero que era anterior a la crisis. Eso son ayudas para
paliar el golpe que ha ocasionado esta crisis.

Hay otro tipo de ayudas para las lineas que se comentan de
empresas que ya estaban mal antes del 2019, pero justo los 855
eran para empresas solventes que estaban, por desgracia, en la
crisis lo pasaron mal, y además con las casuísticas de lo que
ocurrió con Thomas Cook y de grandes inversiones que
pudiesen afectar. Creo que se hizo un buen trabajo y, por lo
tanto, en el punto segundo no podemos votar a favor, no porque
no compartamos el fondo, que al fin y al cabo es dar ayudas,
sino porque es que creemos que el fondo se ha agotado y que
además no hay cabida para este tipo de fondo, que son los 855.

Resumiendo, el primer punto lo votaremos a favor, el
segundo en contra.

Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Si el Sr. Melià me permite una
completa digresión, Sra. Presidenta, el problema que tiene
usted con los micrófonos se basa en la tradición parlamentaria
española, lo habitual es que nunca se hablaba al ponente sino
que se hablaba a través del presidente, es decir, que si yo quería
comentarle algo al Sr. Melià, lo decía a través de usted: dice el
ponente que pasa no sé qué. Eso, el Sr. Peces-Barba estuvo en
las primeras legislaturas tratando de que se produjera, una vez
después de la transición, y no se consiguió. Como ve los
diputados tienden a hablarse entre ellos (...) completamente
distinta que hacia la dinámica de preguntas cuando yo tenía que
preguntar a un conseller a través del presidente, no referirme a
él directamente.

Pero como hemos entrado en esta conversación, digamos,
mucha más confianzuda pues, claro, lo habitual es que nos
volvamos incluso unos a otros.

Hecha esta pequeña precisión, que reconozco como
completa digresión, vamos a..., y que espero que el Sr. Melià
me sepa disculpar, vamos a..., incluso me permita una cosa,
su..., me he tomado esta licencia de explicar esto porque
disponemos de tiempo gracias a que el Sr. Melià ha sido
perfectamente breve y perfectamente contundente, sobre todo,
porque, aparte del baile de números que yo, lamentablemente
ya hace mucho tiempo que llevo perdido en las cantidades de

las ayudas y en lo que ayer intenté enterarme de dónde venían
los fondos, cómo se separaban unos de otros, en qué criterios
se guardaban en diversos cajones, la petición del Sr. Melià se
basa en una evidencia inmediata: había 140.000 empresas de
autónomos susceptibles de recibir estas ayudas, sólo las han
demandado 12.000. ¿No hay algo que se está haciendo mal?

Evidentemente están detectadas entonces varias de las
situaciones porque, aparte de estas casuísticas, podemos
encontrar de todo. ¿Qué pasa con las empresas que habiendo
abierto el 18, 19, lógicamente no daban beneficios en ese
mismo año precisamente porque estaban iniciando su actividad
y tenían los costes de establecimiento incluídos dentro? A esas
empresas que acababan recién de abrir y de ponerse en
funcionamiento y que habían supuesto unos costes para los que
las habían iniciado, les dijimos justo que no, que no podían
trabajar, que no podían operar, que debían confinarse y que
debían cerrar sus negocios. Tendríamos que estar
especialmente atentos si entramos tan en detalle como a los que
derivaban de la quiebra de Thomas Cook y tal, pensemos en
todo estos. Los que habían abierto el 18 y el 19 nos los
cargamos directamente, y era injusto.

Con lo que a mí me preocupa muchísimo la cantidad de
talento, capacidad que estamos perdiendo de gente que
entiende negocios, que sabe como se venden libros o como se
venden panes, cosas que yo no sé hacer, a los que hemos
obligado a cerrar y a perder sus negocios. Así que yo creo que
deberíamos estar... además en una especie de plan de ayuda y
de integración y de recuperación de ese talento y de esa
capacidad, debería estar volcado este gobierno.

Con lo que el Sr. Melià, que se basa en una evidencia
inmediata, los que no han podido, precisamente también porque
tenían problemas con tributarios y entonces no estaban al día,
lo que no convierte a la gente en pecadora, ¿eh?, decía Franklin
que la gran deshonestidad de la mayoría de la población
honesta es siempre en relación con el fisco de la (...), entonces,
digo que el gran pecado de la gente honesta era siempre
precisamente el relacionado con el fisco, ¿no?, creo recordar
que es la frase más acertadamente.

Entonces, yo creo que el Sr. Melià nos pide dos evidencias
sobre, una vez que nos ha planteado el tema de la relación de
los que han pedido ayudas sobre los que podían hacerlo, que
esto empieza a ser aquella cosa sospechosa que a veces dicen
los americanos y que en una administración, de la que no
comento el nombre por no provocar, se decía: “cuando el
Gobierno dice: estamos aquí para ayudar, es cuando hay que
ponerse a temblar”. Digo, entonces, esto es evidente. Primero,
hay que distribuir bien estas ayudas y quitar estas “pejiguerías”
que no hacen que lleguen bien y que no cumplan esas funciones
equitativas y justas, que nos pedía el Sr. Melià, Sra. Presidenta. 

Y, en segundo lugar, es evidente que los remanentes que
pueda haber o que puedan surgir no tratemos de defenderlos,
Sr. López, estos remanentes deben intentar cumplir esta función
y están para ello. Si existen, tiene que decir, digo, pero en caso
de existir... sí, pero estoy más en la potencialidad que en el
acto, en caso de existir soy un completo partidario también de
la segunda petición que nos realiza el Sr. Melià, Sra.
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Presidenta, con lo que he acabado mostrándolo muy
favorablemente que nos mostraremos ante estas propuestas.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Méndez. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, la filosofia de la proposta la
compartim totalment, al primer punt hi votarem a favor, perquè,
a més, mira per endavant el primer punt, no parla d’ajudes
donades o de línies d’ajudes publicades sinó que també mira
per endavant, i la veritat és que les ajudes són complexes, no sé
si sempre, però sí quasi sempre, i d’això en sabem qualque cosa
els del sector primari; que és veritat que els darrers anys han
evolucionat i s’han fet més fàcils, però..., buf!, són complicades
i per a un autònom o per a un petit empresari haver de
sol·licitar una ajuda massa vegades es fa molt complicat. Per
tant, al primer punt hi votarem a favor.

Del segon punt hauríem votat a favor l’endemà de la
publicació de les ajudes, perquè aquests problemes que planteja
el punt o la solució a aquestes problemes que planteja el punt
sí que hi hauríem votat a favor, però pel que ens ha arribat del
Govern, no hi ha a dia d’avui romanent i això de l’impost de
societats del 2019 es va corregir quan es varen corregir tota una
sèrie de problemes que tenia la línia d’ajudes, que es varen
corregir molts d’ells, no tots, però tots els que varen ser
possibles es varen corregir, ampliació de CNAE, això de
l’impost de societats i altres qüestions.

I això d’estar al corrent de pagament amb la Seguretat
Social i obligacions tributàries entenem que hauria estat molt
bé que l’Estat fes una modificació de la Llei de subvencions
puntual per a temes COVID i hagués tret de la Llei de
subvencions haver d’estar al corrent de pagament, però l’Estat
no ha estat disposat a fer-ho, no ho ha volgut fer, se li ha
sol·licitat en diverses vegades de totes les formes possibles,
perquè s’han dut propostes al Congrés de Diputats, se li
sol·licitat per part de comunitats autònomes, etc., i no ha estat
capaç de fer-ho.

Per tant, votarem a favor del primer punt. No podem votar
a favor del segon, ja dic, per l’exposat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Buenos días a los miembros de esta
comisión, nosotros por supuesto estamos de acuerdo con esta
iniciativa y además con los dos puntos. 

En primer lugar, bueno, el primer punto no tiene discusión,
veo que va a haber unanimidad porque evidentemente los
grupos que apoyan al Gobierno, pues, siempre votan lo mismo
en todos los puntos y ya hemos visto que dos de ellos van a
votar a favor. Por tanto, habrá unanimidad, imagino.

En el segundo punto también votaremos a favor porque esto
de que..., que se ha dicho aquí, de que una empresa si ya era
insolvente antes de la pandemia, pues, no la estamos ayudando,
es que, claro, aquí de lo que estamos hablando es de no tener
beneficios en un ejercicio económico. Esto no significa que la
empresa sea insolvente, o sea, mientras una empresa tenga más
activo que pasivo es solvente, cosa distinta son los beneficios
que pueda obtener en cada ejercicio, de hecho no es habitual
que una empresa obtenga beneficios en los primeros años de
vida y no por eso es insolvente. Por tanto, creo que este
requisito que se exigía era muy injusto, empresas que acaban de
empezar y que han hecho una fuerte inversión, probablemente
han tenido pérdidas en el primer año, en el segundo año o
incluso hasta el tercer año, que suele ser lo habitual en la
mayoría de las empresas, y han quedado fuera de las ayudas.
Me parece muy injusto.

Bueno, y yo creo que votar a favor de este segundo punto
también implica que, en caso de que vuelva a haber nuevas
líneas de ayuda, pues el Gobierno balear evidentemente ya sabe
cuál es la opinión de este parlamento, cuál es el mandato que le
estamos dando y podría tenerlo en cuanta para no volver a caer
en lo mismo.

En cuanto a estar al día de los impuestos y de la Seguridad
Social también es otra aberración que hemos vivido, o sea
precisamente las empresas cuando se han visto apuradas pues
lo primero que han tenido que dejar de pagar son las
cotizaciones sociales y los impuestos, pues porque simplemente
no tenían cash para poder hacer frente a eso, y tampoco podían
vender ni sacar dinero de otro sitio porque estaba todo
paralizado. 

Por tanto, bueno, parece muy injusto, pero ya sabemos que,
como la banca, el Estado nunca pierde y por supuesto nunca va
a permitir quedarse sin su tajada bajo ningún concepto ni bajo
ninguna circunstancia.

En fin, votamos a favor de los dos. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari Mixt té
la paraula el Sr. Antonio Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que se’m sent bé. Bé, referent
a la proposició que presenta El Pi, és cert que el tema de les
ajudes, i, a més, les he vistes també de prop al Consell de
Formentera, han estat de vegades difícils de concedir justament
pels requisits, però ara la diputada de VOX parlava justament
de la legislació i crec que..., bé, el primer de tot, al primer punt
sí podrem votar a favor perquè a més és una qüestió de
simplificar, perquè hem vist que és molt complicat moltes
vegades donar-les i que es pugui arribar al major nombre
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d’empreses possible és una qüestió que creiem que és
necessària.

Referent al punt 2, però, el que passa és que entren en
controvèrsia diverses lleis en aquesta... tal i com està el que es
demana és entrar en contradicció amb diverses lleis. 

Respecte del Reial Decret Llei 5/2020 el que passa és: quin
són els beneficiaris que poden haver-hi? I aquí està molt
simplificat, voldria, ja que s’ha parlat tècnicament del que
seria, voldria llegir directament el que seria: en primer lloc, si
són autònoms -com ha parlat el diputat de MÉS- els autònoms
o petites empreses sí que podrien adscriure’s perquè entrarien
en el fet que només haguessin tingut una caiguda del 30%, aquí
seria molt simplista.

En segon lloc, ja parlam de grups consolidats, ja parlem de
quelcom un poc més gran que no sigui... no simplifiquem
tampoc el que significaria l’impost de societats, sinó que
parlem de grups consolidats que ja estiguessin... i, a més, no
parla directament de l’impost de societats, del que parla és
directament..., ho llegiré perquè no m’ho sé de memòria: “No
es consideraran destinataris aquells empresaris o professionals,
entitats d’ús consolidat que compleixin els requisits, establerts
en els epígrafs anterior i que a la declaració de l’impost sobre
la renda de persones físiques de 2019 hagin declarat un resultat
net negatiu per a les activitats econòmiques en les quals hagin
aplicat el mètode d’estimació directa per a la seva determinació
o, en el seu cas, hagi resultat negatiu en el seu exercici la base
imposable de l’impost de societats de l’impost de la renda dels
no residents, abans de l’aplicació de la reserva de
capitalització”.

És més complex que no retirar uns requisits que sí que, tal
com estan redactats indiquen que una empresa ja no era solvent
abans de l’entrada en vigor d’aquest reial decret. 

És per això que no podem donar suport a aquest punt
perquè, tot i que entenem que han d’arribar al major nombre
d’empreses les ajudes, no podem tampoc obviar l’objectiu de
les ajudes: ajudar a les empreses afectades per la COVID. Ja
existeixen altres tipus d’ajudes per a empreses que poden entrar
en altres tipus de circumstàncies.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sanz. Per part del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Jordi Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, presidenta, bon dia, senyors i senyores diputat. El
nostre grup estam a favor i estam d’acord amb el fons i amb la
finalitat d’aquesta proposta.

Pens que a dia d’avui tots tenim clar l’impacte favorable i
el gran suport que han representat aquestes ajudes per a totes
les PIME, autònoms i, en conseqüència, per a les famílies. Han
estat 855 milions sobre més de 12.000 empreses que han arribat
a hostaleria, en el seu 42%; comerç minorista i majorista al

voltant d’un 13% per a cadascuna; un 7% en construcció; i la
resta és agricultura, transports, indústria. El que vull dir amb
això és que ha arribat a tots els sectors.

És cert que la voluntat de tots també crec en aquesta
cambra, entendrem que les ajudes arribin al màxim de negocis
possibles, que bàsicament la proposta d’avui és més cap el
procediment que s’ha seguit en la concessió i en el pagament
d’aquestes ajudes. Ha d’arribar com a més gent millor sempre
dins, evidentment, uns requeriments de seguretat jurídica,
claredat, agilitat i simplicitat.

Nosaltres demanàvem la votació separada dels punts, per si
no havia quedat ja clar en els anterior ponents, però, bé, en el
punt primer estam evident d’acord que les ajudes siguin el més
simples i accessibles i que se n’aprofiti el major nombre de
sol·licitants, en això evidentment estam d’acord.

Penso que aquesta convocatòria ho ha estat, d’altra manera
no s’haurien exhaurit els fons que hi havia disponibles, no
s’haurien repartit de manera completa.

És cert també, i aquí vull reconèixer... crec la base de la
proposta d’El Pi i alguns comentaris que també ha fet el Partit
Popular, ha estat una proposta que s’ha anat flexibilitzant i s’ha
anat canviant sobre el redactat inicial, es va ampliar el termini
i es varen canviar condicions, primer es varen ampliar els
CNAE, ho recordaran, inicialment n’hi havia 140 i al final n’hi
havia... gairebé tots excepte el sector financer, que és l’únic que
va quedar fora.

Del concepte de deute, també es va ampliar el termini on
s’havia generat; es va ampliar el concepte de pèrdues en
ampliar també les quanties; a més que la tramitació va ser cent
per cent telemàtica amb un formulari enormement simple i
senzill on... ni menys les empreses no varen haver de justificar
de manera inicial a la sol·licitud cap documentació
complementària perquè, per exemple, per les mateixes
declaracions d’IVA o altres justificacions es va signar un
conveni de col·laboració entre el Govern i el Ministeri
d’Hisenda per compartir directament aquesta informació i de
manera ràpida entre l’ATIB i l’Agència Tributària a nivell
estatal.

En aquest punt una puntualització que volia fer als
companys de Ciutadans i de VOX que han comentat una mica
el mateix, i això no és al grup proposant, que jo crec que el
grup proposant ho sap i per això no hi està inclòs, però és que
hi havia una línia específica i diferenciada per a les empreses
de nova creació, per a les empreses creades el 2018 i el 2019,
les quals no tenien requisit de pèrdues ni cap altra..., se’ls ha
donat un import fix, un import fix. Per tant, jo no dic que tot
sigui meravellós i perfecte, però no és així com vostès diuen,
que els que just havien fet una inversió no hagin pogut optar a
aquestes ajudes.

Respecte del segon punt, no hi podem votar a favor per
altres arguments que també ja s’han dit, aquí parlam d’un reial
decret que el Govern de les Illes no hi pot fer gran cosa, més
que instar, en tot cas, el Govern de l’Estat. És cert que està
redactat, diu: “en la mesura que això sigui possible”, que ens
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sembla encertat. Però no hi podem fer, en els termes que està
redactat, res directament.

Segon, perquè, malgrat ser una de les comunitats que més
fons ha repartit en relació amb la seva dimensió, i això va ser
per l’evident factor de major vulnerabilitat per la dependència
del turisme, etc., s’han exhaurit tots els fons i, per tant, no hi ha
romanent a repartir. Jo també estic d’acord amb la potencialitat
que deien aquí, o en les noves convocatòries evidentment, és
clar que sí, però no amb els termes amb els quals està redactat.

Així que això és tot. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Marí. Per contradiccions i per part del grup
proposant té la paraula el Sr. Josep Melià d’El Pi Proposta per
les Illes Balears.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Agraïm el suport dels grups
parlamentaris que han manifestat el seu vot favorable, acceptam
la votació separada i fer tres comentaris.

És evident, reconeixem i valoram positivament que el
Govern durant la tramitació d’aquestes ajudes, evidentment
intercedís i establís una negociació amb l’Estat que permetés
que s’obrissin més i que entressin algunes empreses i autònoms
que de bon començament no haguessin entrat amb el
plantejament inicial. Això ens sembla positiu i es va fer, i
enhorabona.

No ens acaben de convèncer els arguments pels quals els
grups que donen suport al Govern no votaran favorablement el
punt segon. Sobretot perquè, bé, sí, el romanent, si no
existeixen romanents evidentment no existeixen romanents i no
hi ha cap conseqüència, perquè això és per a una situació que
es donés romanents. No sabia que tots els fons ja s’haguessin
repartit, però, bé, és evident que des de la presentació de la
proposició al dia d’avui, han passat moltes coses com és
inevitable.

Però sobretot el gran argument que això va per a les
empreses solvents i l’estat d’insolvència del 2019, bé, això pot
ser una situació puntual que travessa una empresa, que no vol
dir que l’empresa sigui insolvent. Per tant, hi ha hagut casos
d’empreses solvents que no s’han pogut acollir a les ajudes que
per ventura han acabat sent insolvents, per no poder-se acollir
a les ajudes i que això ha estat una injustícia per un moment
puntual, que poden tenir una situació empresarial determinada,
que evidentment la casuística és molt ampla i és difícil
d’analitzar.

És veritat que el nostre segon punt és una simplificació, és
veritat. Però tal com està redactat és exemplificatiu, jo pos que
s’eliminin requisits com haver presentat, exemplificatiu, no vol
ser exhaustiu, vol dir convidar el Govern de les Illes Balears a
fer, o a interferir davant l’Estat per simplificar i fer més fàcil el
repartiment d’aquests fons i l’abolició de determinats requisits.
No entra en una exhaustivitat ni en una tècnica a fons sobre
aquesta qüestió, perquè només podria posar alguns exemples de

situacions que s’han produït, que han provocat que
determinades empreses i autònoms no s’haguessin pogut
acollir; ni tan sols és una llista tancada, per tant, pot haver-hi
altres requisits que també podrien ser analitzats i també podrien
ser objecte d’una certa correcció o matís per provocar el que en
definitiva és la nostra proposta, que és que les ajudes arribin al
màxim d’empreses i autònoms possibles.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Acabat el debat, passam a la votació de
la Proposició no de llei RGE núm. 5811/21. Sr. Melià, entenc
que accepta votació separada dels punts. Molt bé.

Per tant, entenc que el primer punt, segons les intervencions
dels portaveus, es pot aprovar per assentiment. Per tant, el
primer punt queda aprovat per 13 vots a favor.

Ara passam a votar el punt número 2.

Vots a favor del punt número 2?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, 7 vots en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda rebutjat el punt número 2 de la
Proposició no de llei RGE núm. 6811/21, per unes ajudes
econòmiques i fons COVID simplificats, més efectius per
abastar el màxim d’empresaris i autònoms.

2) Proposició no de llei RGE núm. 7809/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment
d’urgència, relativa a actuacions davant l’increment del
cost de les matèries primeres i efectes d’aquest sobrecost a
les empreses amb contractes en vigor.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 7809/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
pel procediment d’urgència, relativa a actuacions davant
l’increment del cost de les matèries primeres i efectes d’aquest
sobrecost a les empreses amb contractes en vigor. Per a la seva
defensa i per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula
el Sr. Lluís Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bon dia senyores i senyors
diputats. Des del Partit Popular entenem una vertadera urgència
davant aquest fet sobrevingut i que afecta tot el cicle de
l’economia global, i hem de cercar solucions urgents davant les
apujades dels costs tan importants que pateixen les matèries
primeres, combustibles, l’augment de l’energia, etc., que afecta
directament els preus dels contractes vigents que tenen tancats
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les administracions amb les empreses de construcció, que fan
completament inviables la seva continuïtat, amb els preus
anteriors o de principis de pandèmia sanitària de la COVID-19,
ja que s’han vist disparats d’una forma molt alarmant.

L’impacte econòmic de la COVID-19, davant l’alarmant
apujada dels preus de matèries primeres dels últims mesos,
provoca que moltes empreses de construcció es vegin
irremeiablement abocades a renunciar als seus contractes i, en
el pitjor dels casos, moltes es trobin a punt d’entrar en fallida,
ja que la majoria d’aquestes empreses treballen amb contractes
amb pressuposts tancats, com bé saben vostès, cosa que
dificulta poder complir amb els terminis i els sobrecosts tan
importants no prevists. Els efectes econòmics i els possibles
escenaris globals, en funció del desenvolupament, la forta
apujada dels preus en la majoria de les matèries primes està
tenint un intens impacte econòmic i ha provocat grans
problemes de desproveïment en multitud d’empreses i de tots
els sectors. 

El sector de la construcció no és aliè a aquesta situació, fins
al punt que diferents organitzacions empresarials adverteixen
dels riscs per a la continuïtat de determinats contractes i dels
efectes sobre la recuperació de l’economia de Balears i
d’Espanya. Alguns empresaris ja manifesten fa mesos
obertament que de vegades és preferible abandonar una obra o
un projecte, d’assumir un increment desproprorcionat dels
costs. Hem de recordar que la nostra comunitat autònoma es
veu greument afectada per la insularitat i la doble insularitat, el
que fa molt més complexa la situació i més necessària la presa
de decisions i accions que estableixin uns preus acordats, amb
una realitat de costs reals que pateixen els sectors.

Des del Partit Popular entenem i compartim amb els
professionals del sector, la preocupació i la necessitat urgent
que demanden les PIME, per posar en marxa algun mecanisme
per reequilibrar econòmicament els costs, els contractes -perdó-
, de manera que siguin viables i estableixin unes condicions
justes per afrontar la realitat d’avui. Es tracta d’una modificació
substancial i sobrevinguda d’elements essencials dels
contractes, de manera que els són d’aplicació el principi rebus
sic stantibus, que s’ha aplicat als contractes afectats per
circumstàncies imprevistes, com a conseqüència de la
pandèmia i ,per un altre, l’establiment del sistema tècnic i
arbitral per poder resoldre amb seguretat jurídica, tècnica i
rapidesa en els casos que es puguin produir.

De la mateixa manera no podem oblidar l’obra privada.
Seria desitjable establir un sistema ràpid de reequilibri que
tengui present el sobrecost al qual han fet front les empreses.
Les perspectives no són gens favorables, els principals
distribuïdors veuen com mes rera mes els preus de les matèries
primeres segueixen a l’alça. Tot i que l’esperança del sector era
per a aquest any, que la tendència no fos la mateixa que el curs
anterior. Alguns exemples, els increments dels preus de
matèries bàsiques com pot ser l’acer, un 78%, el coure un
100%, l’alumini un 56%, els tubs de PVC un 70%, etc.

Perquè es facin una idea, les empreses s’enfronten a uns
contractes amb els pressuposts tancats, els preus dels materials
poden arribar a ser un 17% del pressupost total d’un edifici. Pel
que es fa extraordinària, urgent i excepcional, la necessitat de

poder habilitar mecanismes per a la revisió de totes aquestes
obres públiques de les Illes Balears, si no volen que aquestes
quedin totes paralitzades o que es duguin a terme a costa
d’arruïnar empreses i fer que perillin els llocs de treball de les
persones que en formen part.

Per tant, se m’esgota el temps, vostès han pogut llegir els 5
punts i estaríem oberts a poder votar per separat, per poder tirar
endavant aquesta iniciativa que entenem que les empreses i el
sector necessiten aquesta sensibilitat d’aquest Parlament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Camps. En torn de fixació de posicions i per
part del Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr.
Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA: 

Gracias, presidenta. Es una PNL que apunta a un problema
real, cuando una empresa con una licitación gana un concurso
público tiene unas condiciones que a veces, por causa mayor,
por lo que sea, cosas ajenas a la propia empresa, viene una
causa sobrevenida y ya hay en la Ley de contratación pública,
cláusulas que permiten su modificación o su adaptación, ya
existen.

O sea, me refiero a que es una problemática real, lo que se
enfoca aquí, el precio de las materias primas ha subido, no solo
las materias primas, lo estamos viendo en electricidad en
muchas situaciones, algo que deriva..., es normal, cuando hay
una crisis económica, cuando se empieza a recuperar muchos
sectores se encarecen muchísimo por la crisis sobrevenida, que
es algo habitual en macroeconomía en sí. 

Lo que pasa es que la PNL, claro, nosotros pediremos
votación separada de puntos precisamente porque es que hay
cuestiones que son de la Ley de contratación estatal, y que ya
se prevén. Entonces, nosotros el primer punto lo vamos a votar
a favor porque es una realidad, las materias primas han subido.
Esta PNL va más sobre tema de construcción, entonces me
centro en eso y no en las materias primas, como no sé si en el
porcentaje, supongo que se ha informado bien el diputado que
la presenta y será en estos porcentajes, pero si no fuesen estos
sigue siendo igual, es una realidad, o sea, han subido las
materias primas, eso constatarlo nos parece normal. 

El punto 2, me gustaría..., no sé si algún ponente le hará
alguna enmienda in voce o algo, pero si no que el propio
ponente lo piense, porque se dice “todas las empresas” y
“actividades auxiliares y de construcción”. Todas, todas..., yo
entiendo que la gran mayoría, sí, pero todas, todas..., no creo
que todas, todas, se vean así. No sé cómo quedará el 2, si al
final se ve “una gran mayoría” pero no la palabra “todas”, pues
también votaríamos a favor. 

El 3 y el 4 es como comento, es que la Ley de contratación
pública, la ley de contratos en sí, ya dice los mecanismos que
hay para activar cuando viene una causa sobrevenida, no es
como se detalla aquí, no se hace con este tipo de comités o de
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sistemas de arbitraje, se hacen de otra forma, es una ley estatal
y ya viene muy regulada, entonces, pedirle al Govern que lo
haga de una forma distinta o que se plantee hacerlo de una
forma distinta, le estamos diciendo al Govern que, bueno, que
no se adapte a una ley estatal que regula muy bien..., de hecho
es que es una cláusula que ya existe y que estoy seguro que
todas las empresas que vayan a tener el problema y lo pidan, se
les deberá de aplicar, porque es de sentido común, no es por
otra cosa.

Luego, cuando se dice lo mismo, lo de evitar la imposición
o de sanciones, también hay cláusula ya directamente en la Ley
de contratación pública, donde si se incumple no por algo
sobrevenido de la empresa, que no es la empresa la que lo
incumple, si no por algo externo, ya viene reflejado también
que no se le penalice; quiero decir, las empresas lo tienen que
solicitar, y así consta en la Ley de contratación pública, no es
una cosa que sea nueva, que se ha hecho, bueno, ha habido
reformas, pero que se ha hecho y creo que los que están o han
estado en ejecutivo lo tendrán muy claro, sobre todo los que
habéis estado en ayuntamientos o en entidades locales. 

Cuando se pide lo de llevar a cabo una revisión actualizada
y realista de los precios del mercado, precisamente, por la
propia ley en sí, eso cuando vayan a tasar el reajuste o lo que
se tenga que hacer por esa causa sobrevenida, ya se hace,
además, no se hace con un organismo como aquí se cita, es con
el que cita la ley.

Entonces, a lo que me refiero es: el punto 1 se lo votaremos
a favor; el 2, si no pone “todas” sino “una mayoría” o lo que
sea, para que recoja la realidad le votaríamos a favor.

En el resto, no es porque no creamos que haya un problema,
que sí que lo creemos que hay un problema, sino porque es que
ya hay una ley estatal que lo regula y que lo que se tiene que
hacer es aplicar esa ley estatal y esas cláusulas que ya lo
recogen, por eso lo comento, que le votaremos en contra, pero
porque ya existen esos mecanismos y todas las empresas se
tienen que acoger a ello y es una norma superior al Govern de
les Illes Balears, que entiendo que, igual que el Govern se debe
de acoger, todas las empresas tienen claras las cláusulas cuando
hacen un contrato con una administración pública. 

Nada más, muchas gracias, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. López. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

Gracias, Sra. Presidenta. Entendemos que el diputado, Sr.
Camps, nos presenta una proposición no de ley que incide
perfectamente en las diferencias, muchas veces no claramente
establecidas en política, entre los verbos preveer y prevenir. De
hecho, preveer siempre lo utilizamos hasta mal, ¿no?,
intentamos alargarlo, y prevenir.

Está previendo, nos tiene previsto el qué pasará en un
previsible escenario inflacionista al que ya estamos llegando,

que ya está aquí, en el que nos lo lleva además al tema los
materiales de la construcción porque aquí se une el sobrecoste
de las materias primas, el no ya previsible sino inmediato,
porque los costes ya han subido un 300% en los transportes, los
fletes, que por ahora no estamos viviendo su trasposición al
problema nacional, pero los fletes internacionales como saben
ustedes están bloqueados y además han crecido un 300%,
prepárense para lo que se nos viene entonces en esto.
Combustibles, que ya digo, por si acaso..., y si no que cada uno
se mire su propio recibo de la luz y entenderá qué nos está
pasando con los combustibles; los suministros energéticos,
dentro de estos combustibles.

Y entonces, específicamente, los materiales de la
construcción, por ejemplo el acero con esta subida del 78%, en
que plantéense que un edificio que hubiéramos proyectado en
la Playa de Palma, de acero, cuyos costes de acero fueran de 1
millón de euros, durante estos tres meses han pasado a ser de
1.750.000 euros. Evidentemente todo contrato, aparte de que lo
que él nos cita es la cláusula rebus sic stantibus, ¿no?, mientras
estén las cosas como están, que está muy bien traída es que,
vamos, ahí el propio sentido común de más vale prevenir que
curar, o sea, tenemos esto aquí; que se nos va a encontrar que
va a producir que los contratos no se van a poder resolver en la
forma necesaria, lógica, de por la consecución del objetivo sino
que vamos a estar ante una resolución trágica de los contratos. 

Así que yo diría que de todas maneras, con bastante
prudencia, o sea que mi acercamiento es creo que es bastante
prudente, su forma de pedirnos es que preveamos este
escenario, que es el escenario del inflacionismo, que lo tenemos
muy perdido, solo los mayores de aquí recordamos situaciones
como las del 1973, cuando los precios enloquecían y
cabalgaban y las..., quiero decir, ustedes, los de otras
generaciones han vivido unos escenarios inflacionistas más
normales, de subidas..., en cualquier caso, la conversión de la
peseta en euro, que de todas maneras sí que era prevista,
previsible y se hacía por voluntad, pero yo sí que recuerdo el
1973, que yo era un niño de diez años y nos llevaban al colegio
y en lugar de poner diez pesetas de gasolina pasaban a ponerse
cien. Sorprendía, en lugar de dos duros, en la misma acción
costaba diez veces más.

(Se sent una veu de fons, inintel·ligible)

Veinte duros, gracias, Sr. Mas, ya no me acuerdo de la
cuenta en duros, gracias, Sr. Mas.

Entonces, quiero decir, preveamos, preveamos que aquí
viene el escenario inflacionista y estos han hecho con mucho...,
y creo que el Sr. Camps nos presenta una cosa que le digo
todos los cinco puntos están bien planteados, de ¿ante esos
posibles escenarios qué haríamos? Tengamos previsto no
saturar a la justicia con un montón de resoluciones y que los
tribunales nos estallen, sino que haya ya una junta arbitral,
vayamos previendo cómo son. 

A nosotros los cinco puntos nos parecen perfectamente
convenientes, yo diría que prudentes, ninguno de ellos es
ninguna inconveniencia, sino que nos prepararía ante un
posible escenario más o menos catastrófico, según que uno lo
quiera juzgar, pero ante ese caso tendríamos ya las
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herramientas para las situaciones que nos podríamos encontrar,
con lo que nosotros seremos favorables también a todos los
puntos. 

Gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Méndez. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, presidenta. Jo estava absolutament convençut que
el Sr. Méndez apel·laria al mercat i al lliure mercat i a la
llibertat de mercat i votaria en contra de la proposta. Però, bé,
al cap i a la fi, se n’ha anat al anys setanta i a la inflació. Massa
bé. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No..., perquè al cap i a la fi això és intervenir des de l’Estat,
intervenir sobre els concursos, o des de l’Administració
Pública, un concurs en marxa, intervenir-lo, etc., per tant em
pensava que aniríem a això. M’ha sorprès, es veu que la
política té aquestes coses, dels jocs malabars. 

Nosaltres creiem que sí, efectivament, hi ha un problema,
hi ha un problema perquè hi ha un... els preus varien, i no
varien mai a la baixa, darrerament, i han fet una apujada prou
considerable, no posaré en dubte els tant per cents i els
números perquè la veritat és que no ho he anat a cercar i no ho
he comprovat, ara bé, per això, al primer i al segon punt els
votarem a favor, perquè al final és la constatació d’un fet.

A la resta, jo crec ben cert, per una banda, que això a qui
correspon, per dir-ho d’alguna manera, legislar-ho d’una forma
correcta no és a la comunitat autonoma, no és al Govern de les
Illes Balears, perquè ve de normativa estatal. Per tant, i crec
ben cert que ja hi ha normativa per ajustar al moment així com
es fan les obres ajustar a les necessitats i, a més, així com es
planteja comprometria pressuposts públics en vigor, etc. 

Per tant, crec que el plantejament és correcte perquè és
veritat, perquè constata una realitat, una realitat que pateixen
totes les empreses que fan feina amb l’administració pública,
siguin grosses o petites, sobretot les de construcció que tenen
contractes en vigor, però altres empreses, però no li podem
votar a favor a partir del tercer punt, però sí que crec que s’hi
ha de fer feina evidentment des de l’administració pública i
crec que l’Estat té una feina a fer aquí i el plantejament hauria
d’haver estat cap a l’Estat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Nosotros sí que estamos a favor de esta
iniciativa ya que..., bueno, si bien es cierto que existen
cláusulas en la Ley de contratación pública que permiten
restablecer ese equilibrio económico del contrato, lo cierto es
que también queda un poco al arbitrio del órgano de
contratación aplicar o no esos criterios, no es un procedimiento
que se lleve a cabo de oficio, normalmente es el propio
contratista quien tiene que instar para que eso se lleve a cabo,
y es el responsable del contrato quien debe velar por que se
cumpla tanto la ley como el contrato en sí durante la ejecución
del mismo.

Claro, pero lo cierto es que la jurisprudencia luego está
llena de sentencias que dan la razón al contratista, porque ha
tenido que llegar hasta los tribunales para poder hacer valer sus
derechos, porque la administración pública siempre intenta
mirar para sí misma, a pesar de que tiene muchísimas
prerrogativas sobre los particulares, luego lo cierto es que sigue
abusando todo lo que puede y estrujando al contratista todo lo
que puede, ¿no?

Entonces..., también tenemos que tener en cuenta que la
administración tiene la capacidad de interpretar sus propios
contratos, así como entre otros particulares, contratas y si no
hay un acuerdo sobre la interpretación tienes que ir a un juez,
la administración no, la administración lo interpreta como ella
quiere y al contratista no le queda más remedio que agachar la
cabeza y seguir cumpliendo si quiere continuar prestando el
servicio.

Es también cierto que existe un derecho de desestimiento
que se ha introducido ahora en la nueva Ley de contratos, sin
ningún tipo de penalización, pero también es verdad que la ley
es muy indeterminada y dice, pues, “cuando las circunstancias
pasen a ser especialmente onerosas para el contratista podrá
desistir”, pero claro, ¿qué es eso de especialmente oneroso?
Aquí volvemos a chocar otra vez más con el criterio
interpretativo de la administración. 

Por tanto, esta PNL desde luego no está de más, viene a
decir al Gobierno balear que tenga en cuenta esta circunstancia
y que sea sensible con este tema a la hora de revisar los precios
de los contratos, y si se ha producido un desequilibrio
económico y financiero que hace inviable el contrato, pues, que
de oficio ya directamente pasen a restablecer ese equilibrio
económico.

Me parece muy acertada la proposición no de ley, por tanto
votaré a favor en todos sus puntos.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears el Sr. Josep Melià ha informat
que s’absentava perquè anava a la Junta de Portaveus. Per tant,
passam la paraula al Grup Parlamentari Mixt, el seu
representant, el Sr. Sanz, té la paraula.
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EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, s’han expressat diversos punts
de vista referents a la inflació, referents a la pujada dels preus,
tal vegada és que els que hem nascut després d’aquestes dades
no hem viscut aquestes diferències, -millor, no?- crec que ens
hem d’alegrar també que ara mateix sigui una cosa
extraordinària i esperem que estigui bé. 

Comparteixo que... això és lliure mercat, vull recordar-li
que això és un lliure mercat i és el problema del lliure mercat,
és un dels problemes del lliure mercat i tal vegada no són les
administracions les que han de sufragar sempre que el lliure
mercat vagi per lliure, que de vegades debatem sobre el lliure
mercat en aquesta comissió i s’ha de tenir en compte.

I respecte de la indeterminació que ha dit la diputada de
VOX respecte de la Llei de contractes, el sentit del vot serà
òbviament al primer punt, parla de reconèixer la sobtada
pujada, hi estic totalment d’acord.

Respecte del segon punt sí que volia plantejar-li una esmena
in voce perquè considerem que les paraules són molt
importants, les que es diuen i “totes”, “greument”, com si no hi
hagués diferència, tal vegada com podria redactar-se per poder
donar-li suport: “El Parlamento de las Islas Baleares reconoce
que un porcentaje importante de las empresas de construcción
y actividades auxiliares con contratos en vigor en la
administración pública se podrán ver perjudicadas por este
importante incremento de los precios en las materias primas,
combustibles y energéticas”.

Amb aquesta modificació es podria donar suport a aquest
segon punt, si l’accepta després, si vol, l’hi pass més bé per
escrit.

I després, referent als quatre següents punts, és que s’ha
parlat de la indeterminació de la Llei de contractes del sector
públic, que si no està definida...; bé, els quatre següents punts
parlen en primer lloc del que s’anomenaria una modificació
d’un contracte al sector públic establert a l’article 205 de la
Llei de contractes del sector públic, que en el seu punt 2.b)
estableix exactament el següent: “Quan la necessitat de
modificar un contracte vigent es derivi de circumstàncies
sobrevingudes i que foren imprevisibles en el moment en què
va tenir la licitació del contracte sempre i quan es compleixin
les següents condicions: necessitat de modificació que derivi de
circumstàncies que no s’hagin pogut preveure, que la
modificació no alteri la naturalesa del contracte i que la
modificació i que la modificació del contracte no superi el 50%
de l’objecte del contracte”, que és justament, aquests tres punts
molt ben definits expliquen la modificació de contracte que es
podria fer si fa falta a cadascun dels òrgans.

Després, en el cas que superi això hi hauria la possibilitat de
la rescissió del contracte sense penalitat, que es diu també a un
dels punts, a l’article 211.g) en el qual s’estableix directament
que... “la impossibilitat d’executar la prestació en els terminis
inicialment pactats quan no sigui possible modificar el
contracte conforme als articles 204 i 205 de la mateixa llei”, el
que vol dir que la llei especifica perfectament que bé es pot
modificar el contracte o bé es pot rescindir. Per la qual cosa els

quatre següents punts que parlen justament d’haver de
modificar un contracte per qüestions econòmiques que es
reconeixen tant al primer com al segon punt, estan ja establerts
a una llei i no és una qüestió del Parlament modificar ja una
Llei de contractes que està establerta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sanz. Per part del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Jordi Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, presidenta. Jo, ja en últim terme, molt breument,
simplement..., és clar, som davant d’una proposta del Partit
Popular, segons jo he interpretat, que el primer que fa és
identificar una pujada enorme de preus, pujada enorme i
exagerada dels preus; en segon lloc identifica un sector o un
col·lectiu -diguéssim- vulnerable davant d’aquesta pujada de
preus, bé; en tercer lloc exigeix al Govern de les Illes Balears
que intervingui, que reguli, que reformuli, que recalculi aquests
preus, si no ho he comprès jo malament.

És clar, llavors em ve un dubte al cap: això és una regulació
de preus, Sr. Camps? Això és una intervenció dels preus?
Perquè, és clar, no sé si li sona això a vostè, el plantejament
que s’ha fet des dels partits d’esquerra sobre la regulació dels
preus en l’habitatge. I què n’ha dit el Partit Popular de la
regulació dels preus de l’habitatge? I què n’han dit
especialment els dos dels tres diputats avui que ens
acompanyen, crec que són dels més detractors de qualsevol
intervenció de preus a l’habitatge?

I nosaltres evidentment no volem que a cap empresari
tampoc no li vagi malament o que amb aquests contractes en
vigor perdi el seu benefici, però ho dic simplement perquè
reflexionin, reflexionin o no ho sé, jo pensava: tal vegada és
que la preocupació d’aquesta proposta és a qui va dirigida
comparada amb altres propostes d’interès general o que vagin
dirigides una mica a tothom, és una reflexió simplement que els
convido a fer.

Nosaltres demanarem la votació separada dels punts perquè
al punt 1 ens sembla adient votar a favor pel que manifesta.

Al segon punt, si es rebaixin els termes crec -com ha indicat
el company del Grup Mixt- que podríem també estar-hi. Però
a la resta de punts hi votarem en contra. Com ja li han dit altres
companys, la Llei de contractes ja inclou tots els mecanismes
de revisió de preus d’aquests casos, els de regularització i
d’equilibri econòmic; vostè deia: s’han d’habilitar mecanismes,
però és que els mecanismes ja hi són, ja estan habilitats.

És una llei estatal i, per tant, el que podem fer aquí
certament, seria instar el Govern de l’Estat a posar-hi mà i
posar-se en feina en aquest problema que reconeixem en el punt
1. Però, és clar, jo també tenc la sensació que aquí el Partit
Popular ha enfocat tota i absolutament tota la proposta contra
el Govern de les Illes Balears, en un intent una mica de fer-lo
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responsable de les dificultats que passen, passaran o podrien
passar alguns dels empresaris que tenen contractes en vigor.

Jo pens que simplement s’hauria de llegir la Llei 9/2017, de
contractes del sector públic, capítol 2 i la Llei 2/2015, de
desindexació de l’economia espanyola, articles 4 i 5, perquè jo
vull pensar que si se’ls hagués llegit, tal vegada no hauria
presentat aquesta proposta, o l’hauria presentada diferent, com
ja li han indicat també alguns companys.

Dit això, no podia deixar passar també algunes coses que
s’han comentat, tot i que no sigui la proposant, com del Grup
VOX, que ens ha aportat crec que un domini molt correcte de
la legislació en contractació pública, però, és clar, llavors se la
veu fer al seu grup unes manifestacions que per a mi freguen la
falta de respecte cap a l’administració pública i cap a totes les
institucions públiques, que a la primera proposta ha dit “el
Estado nunca pierde y siempre tajada” i ara ha dit “la
administración estruja al contratista todo lo que puede”. És
clar, jo no sé què fan amb la cosa pública i hi ha gent en el seu
grup que du molts anys a la cosa pública, dedicant-se a la cosa
pública, i aquest discurs que la cosa pública és el dimoni i hem
de salvar els particulars que s’intenten salvar de
l’administració, francament no l’entenc i també simplement els
faria reflexionar una mica que és pel que pens que som aquí.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Marí. Ara per contradiccions i per part del grup
proposant té la paraula el Sr.  Lluís Camps del Partit Popular.
Vol que aturem un moment la sessió o podem continuar? Per
tant, té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, agrair el to i les
reflexions de tots i cada un dels grups. Començaré per ordre
d’intervenció.

Al Sr. López li he de dir que sí que acceptaríem la proposta
que ha fet in voce, fer la modificació i enlloc de ser “tot”, que
fos “la gran mayoría”. Per tant, entenem que és més acurada
amb la realitat.

Quant a la resta de punts, nosaltres, el Partit Popular quan
va presentar aquesta PNL era fruit de què vèiem un poc el
sentit del Sr. Méndez, no s’han de preveure les coses, no s’ha
d’esperar que ens arribin a sobre els problemes. Quan veies
pels diferents mitjans de comunicació la preocupació de tots
aquests empresaris que eren responsables de donar resposta al
contracte per poder aixecar un edifici, sigui un edifici
d’habitatge públic, sigui un hospital, sigui el que sigui, una
escola, doncs amb aquest increment fa posar en perill la seva...,
donar resposta al seu compromís contractual.

Què passa? Que si el Govern autonòmic, en aquest cas, no
s’anticipa, no va passes per poder asseure les parts implicades
i eleva al Govern central, perquè a mi em consta que el Col·legi
de Constructors està molt preocupat, però molt preocupat,
negocien a nivell estatal, perquè així diferents portaveus ho han

comentat, de la Llei de contractes, és un tema que s’hauria de
resoldre i s’hauria d’haver pronunciat ja fa mesos el Govern
central, per donar aquesta tranquil·litat a aquests empresaris i
autònoms que fan aquestes obres públiques i privades.

Agrair al Sr. Méndez, una vegada més, la seva intervenció
i donar suport als cinc punts.

Al Sr. Mas, un poc també en el tema de la Llei de
contractació i, a més, aquí tenim molta obra pública en marxa
i que des del Partit Popular ens preocupa que no es pugui donar
una resposta. No hem sentit declaracions per part del Govern,
ni cap dels partits del Govern, que doni aquest suport, o es
vulgui interessar de primera mà amb aquest sector. Per tant,
esperem que moguin fitxa el més ràpid possible a nivell de
Ministeri d’Hisenda que són els que haurien de poder habilitar
aquests nous escenaris.

Poca cosa més. Al Sr. Marí, en cap moment no es tracta de
fer una PNL per anar aquest en contra d’aquest govern
d’esquerres, es tracta que hi ha una realitat, hi ha una
preocupació que tant els empresaris com els treballadors del
sector a què ens referim, que és en concret al sector de la
construcció, que té com fons aquesta PNL. Per tant, el que
entenem nosaltres és que hem d’implicar els governs,
principalment el govern autonòmic, que és el que té aquests
contractes, que és el que ha de donar garanties a les empreses
que baix una licitació han guanyat aquests concursos i que
sabem tots que no poden fer front als terminis.

Després hi ha la problemàtica quan una empresa no pot
donar resposta a les possibles penalitzacions, de no poder-se
presentar, penalitzacions amb multes, etc., per tant, és un
escenari prou complex dins una situació real prou complexa,
arran de la pandèmia principalment, que, per aquest motiu,
entenem que hem de donar aquesta comprensió i aquest
missatge d’unió i que a nivell parlamentari, doncs, tots els
partits polítics intentar cada un assumir les seves
responsabilitats.

Torn a reiterar que acceptaria la proposta que m’ha fet el Sr.
López in voce, que sigui “la gran mayoria”, al punt 2, en lloc
que sigui “todas las empresas” que sigui “reconoce que la gran
mayoría de empresas de construcción.” I, per descomptat,
votació per separat.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Camps. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Sanz?
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EL SR. SANZ I IGUAL:

És que voldria llegir que sí que..., és que hem parlat de
l’esmena, però llegir-la perquè hi havia un matís que crec que
quan l’ha debatuda ara no havia, si puc explicar-li l’esmena
quina seria exactament. És exactament això, “un percentatge
important de les empreses de construcció” i després llevar la
paraula “greument”, perquè pot haver-hi tan greument com no
greument, parlam de matèries primeres que poden afectar a
unes molt greument i a altres no i per això seria llevar aquesta
paraula, la paraula després de...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un moment, Sr. Sanz, vostè que fa un aclariment a la seva
esmena? És que no té la paraula.

EL SR. SANZ I IGUAL:

És que ell ha dit que acceptava l’esmena, però ha llegit això
i l’esmena és meva.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no..., un moment, si els sembla bé, ho dic per si hi ha
interès d’arribar a un acord o no, Sr. Camps, en aquest punt. Si
digui, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Fem una aturada...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un moment! Té la paraula el Sr. Camps. Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Sra. Presidenta, fem una aturada de dos minuts per acabar
de...

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, els donarem cinc minutets...

EL SR. CAMPS I PONS:

... per demostrar l’interès i la voluntat de poder arribar a aquest
acord.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, perfecte, per a un aclariment i si es pot arribar a un
acord amb el punt 2, millor.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Si els sembla bé, senyores i senyors diputades, seguiríem el
debat.

Li don la paraula al Sr. Camps per si vol fer un aclariment.
Abans, Sr. Camps, disculpi, però vull fer un aclariment perquè
tant el Sr. Méndez, a la seva intervenció, i vostè a aquesta
darrera intervenció, han fet referència que hi ha cinc punts, i a
la proposició no de llei que nosaltres tenim consten sis punts,
per tant, que quedi clar que hi ha sis punts a la proposició no de
llei que seran els que votarem. Per tant, té la paraula el Sr.
Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Una vegada posats d’acord els
diferents grups, el punt número 2 diria el següent: “el
Parlamento de las Islas Baleares reconoce que un porcentaje
importante de las empresas de construcción y actividades
auxiliares con contratos en vigor con la administración
pública se verán perjudicadas por este importante incremento
de los precios en las materias primas, combustibles y
energéticas”. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Camps. Hi ha qualque portaveu que s’oposi a
aquesta esmena in voce? D’acord. Per tant, si els sembla bé
passam a votar la Proposició no de llei RGE núm. 7809/21 i
entenem que el punt primer i el punt segon es poden aprovar
per assentiment, el punt segon amb l’esmena in voce que ha
llegit el Sr. Camps, per tant, els punts 1 i 2 queden aprovats per
assentiment.

Ara votam, si els sembla bé, els punts 3, 4, 5 i 6 de la
proposició no de llei. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions, cap. 

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 7 vots en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queden rebutjats els punts 3, 4, 5 i 6 de la
Proposició no de llei RGE núm. 7809/21, relativa a les
actuacions davant l’increment del cost de les matèries primeres
i efectes de l’esmentat sobrecost a les empreses amb contractes
en vigor.

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

Bon dia a tothom. 
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