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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, Sr. President, en lloc de Pilar Costa, Jordi Marí.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies. Qualque substitució més? No? D’acord.

Bé, com sempre volem agrair al personal del Parlament
que faci possible aquesta sessió, i també demanam als
diputats, sobretot a aquells que estan connectats de forma
telemàtica, que es mantenguin en pantalla, sobretot en el
moment de les votacions, perquè els puguem veure des d’aquí
i també per afavorir  e l correcte funcionament d’aquesta
comissió.

Altrament, atès que la Sra. Irene Triay i Fedelich assisteix
per videoconferència, actuarà com a secretari el Sr. Sebastià
Sagreras i Ballester.

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

1) Proposició no de llei RGE núm. 7014/20,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, relativa a mesures per suavitzar els efectes
econòmics de l’estat d’alarma i la pandèmia en matèria
de tributs locals i  contractes públics.

D’aquesta manera passam al punt de l’ordre del dia relatiu
al debat de les proposicions no de llei, en aquest cas la
número 7014.

Per tant, per defensar aquesta proposició no de llei té la
paraula el Sr. Josep Melià, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats,
bon dia a tothom. El Grup Parlamentari El Pi presenta una
proposició no de llei en aquesta comissió que té tres objectius
molt clars. El primer objectiu és mobilitzar els recursos
acumulats pels ajuntaments en els romanents fruit dels
superàvits dels diversos exercicis pressupostaris com a primer
element d’un gran pla d’inversió pública per intentar
dinamitzar l’activitat econòmica en aquest moment de crisi
molt preocupant, com tots coneixem i que no importa tornar

a reiterar, perquè evidentment a cada comissió anam parlant
del mateix tema i de la situació que tenim.

El segon gran objectiu de la nostra iniciativa és permetre
un marc legal que possibiliti als ajuntaments ajudar el sector
privat. Com? Introduint exempcions i bonificacions en els
tributs locals per a l’any 2020, per a l’any 2020. Això és molt
important, perquè evidentment hi ha molts d’ajuntaments que
tenen capacitat econòmica i que tenen voluntat política
d’ajudar el sector privat amb aquestes bonificacions o
exempcions, però no tenen marc legal que els doni marge de
maniobra per fer-ho. Per tant aquí pensam que l’Estat hauria de
fer una modificació de la Llei d’hisendes locals que permetés
aquesta exempció, encara que la meritació dels tributs s’hagi
iniciat, i per tant això tendria un cert caràcter retroactiu. Per
això la nostra iniciativa parla de l’exercici 2020, perquè
normalment els canvis es fan per a futurs exercicis, seria per
al 2021, però és evident que en aquest moment tenim la crisi
el 2020 i e l que hem de fer és intentar donar solucions
immediates.

I el tercer gran objectiu de la nostra iniciativa és agilitar
els processos de contractació que tenguin a veure amb la
COVID, perquè, clar, si un ajuntament ha de fer un contracte
de subministrament, m’és igual, de respiradors, de metacrilat,
de mascaretes, de guants, etc., de mil materials; ha de fer unes
obres als centres..., a les residències, a una associació de
persones majors, a un local de persones majors, per fer una
adequació de les condicions sanitàries, si no hi ha un
procediment de contractació àgil i ràpid el que passarà és que
moltes d’aquestes obres o molts  d’aquests contractes de
subministraments al final s’adjudicaran a finals d’any, el
desembre, perquè això són processos, com tots vostès saben
perfectament, llargs, molt llargs, i per tant, evidentment,
davant la urgència, la imminència, la necessitat d’escometre
aquestes obres sanitàries o  d’obte ni r aquests
subministraments és evident que no podem esperar tant de
temps, perquè tots sabem que el gran risc que tenim és que a
finals d’estiu, octubre, novembre, hi hagi un rebrot dels
contagis i un nou episodi de COVID-19.

Les esmenes. Sé que MÉS per Mallorca ha presentat tres
esmenes, una a cada punt. En general estam d’acord amb el to,
però faríem una transacció a cada una d’elles. 

En el primer punt el que faríem és canviar, on diu “ha de
prioritzar mesures per a la diversificació del model
econòmic”, nosaltres entenem que una de les prioritats ha de
ser recuperar el turisme, ha de ser recuperar el turisme. Per
tant podríem acceptar l’esmena si digués, en lloc de “ha de
prioritzar”, “tendrà com a una de les seves prioritats...”,
“tendrà com a una de les seves prioritats la diversificació del
model econòmic”. Recull un poc el seu esperit que facin
incidència en diversificació econòmica, però també deixa
oberta la porta perquè es pugui fer sobretot també en matèria
de turisme, que evidentment és la gran indústria del país, és la
gran indústria de les Illes Balears.

A la segona esmena també faríem una transacció. Vostè diu
“excepcionalment amb efectes retroactius”, és clar, el que ens
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crea dubtes és la paraula “excepcionalment”, perquè és que no
és excepcionalment, és que serà el comú a la nostra proposta,
que siguin retroactius, perquè és per al 2020. Per tant, el que
li proposaríem és que quedàs redactat: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern a impulsar una modificació de la
normativa d’hisendes locals que permeti als ajuntament, amb
caràcter retroactiu per a l’exercici 2020, atorgar
exempcions...” i tal. Introduiríem el seu punt de “amb efectes
retroactius”, però llevaríem la paraula “excepcionalment”, que
lliga malament amb la nostra proposta de 2020, perquè
evidentment serà la regla i no serà l’excepció, en aquest cas.

I la tercera esmena, sí que tal vegada li podríem acceptar
íntegrament, el que ens crea qualque problema és aquest
termini de sis mesos, no sabem si els sis mesos seran
suficients, tal vegada li proposaríem que allargàssim aquest
termini deu mesos, un termini un poc més llarg per donar més
maniobrabilitat als ajuntaments. 

En aquests termes, ja dic, podríem transaccionar i podríem
compartir les seves esmenes que ja li dic que amb la filosofia
hi estam d’acord, però tenim algun matís de redacció.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca s’han presentat les esmenes RGE núm.
8194/20, 8195/20 i 8196/20. Per a la seva defensa per part
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula la Sra.
Joana Aina Campomar, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, diputats i diputades. Gràcies, Sr. Melià, també per
les seves propostes, una vegada més dia sí i dia no la COVID
sí o la COVID no som aquí per reiterar la unanimitat en
aquesta cambra de la necessitat de modificar la Llei
d’estabilitat pressupostària o l’anomenada llei Montoro, com
diu aquesta proposta. Avui hi tornarem insistir, i nosaltres, en
un moment tan important de la lluita contra la COVID i amb
les nostres esmenes, el que volem també és que no només els
ajuntaments sanejats puguin fer ús de l’acumulació dels
superàvits pressupostaris, sinó que també els que no estiguin
sanejats i que en els dos darrers anys hagin tengut superàvit
pressupostari puguin invertir aquest superàvit en despesa
social. Això crec que fins i to t es va aprovar a la Comissió
d’Economia aquesta setmana passada, pel que m’han dit, per
unanimitat. 

Per tant, entenem que això seria una proposta que
reiteraria una vegada més quina és la unanimitat d’aquesta
cambra en aquest sentit.

Per altra banda, MÉS per Mallorca sempre ha defensat i
molt abans de la COVID-19 que la inversió a les Illes Balears
per part de l’Estat és insuficient, s’ha d’incrementar. Ara bé, 
sí que hem de dir que no volem tampoc una inversió a
qualsevol preu, ni un pla d’obra pura i dura, ni un pla només

enfocat a la construcció, el ciment o l’asfalt. Volem inversió
que de veres s’enfoqui cap a una economia sostenible i a una
major diversificació del model econòmic. Ja fa deu anys que
es parla d’economia sostenible, des de la darrera crisi del
2008, deu anys quasi de la llei estatal d’economia sostenible,
i és bon hora de prendre mesures de manera seriosa, que ens
ho prenguem de veritat seriosament i  que no només siguin
lleis que serveixin per lluir. I no volem una còpia del Plan E
del Sr. Zapatero de resultats qüestionables per no dir
inexistents en ocupació, competitivitat i productivitat. 

Deu anys després a les Illes aquesta crisi ens farà pagar
molt car ser tan vulnerables a causa de la dependència
econòmica del sector turístic, i creiem que els esforços han
d’anar encaminats també a capgirar aquesta vulnerabilitat en
estabilitat i sostenibilitat. Per això hem presentat aquesta
esmena, perquè aquest gran pla d’inversió pública que es
demana, però, primer, que es faci de forma coordinada i
consensuada amb cada comunitat autònoma i d’acord amb les
seves singularitats, que no totes són iguals en les seves
necessitats, i entenem que nosaltres proposàvem prioritzar les
mesures de diversificació, el Sr. Melià ens ha proposat una
transacció que tendrà com a una de les seves prioritats;
nosaltres l’acceptam, perquè el que volem és que s’entengui
que en aquest moment és hora que les inversions tenguin
aquest punt de vista i aquesta mirada cap a aquesta
diversificació de model econòmic. Crec que tots en això hem
de ser conscients, per tant, acceptam la transacció proposada
pel Sr. Melià.

La segona esmena fa referència al fet de la modificació de
les hisendes locals d’aquestes possibles excepcions o
bonificacions de tributs locals a conseqüència de la crisi
generada. Nosaltres vàrem posar “excepcionalment”, però més
que res..., vull dir, acceptam quina és la transacció. Crec que
el sentit que volem dir tots és...., l’entenem i, per tant,
nosaltres també podem acceptar la transacció en el sentit de
treure la paraula “excepcionalment” si és amb efectes només
del 2020 i en aquest sentit.

Nosaltres volíem fer incís en la paraula “retroactius”
perquè, és clar, perquè després cap entitat local no tengui
dubtes que realment poden aplicar aquestes excepcions i
aquestes bonificacions. Això era la nostra intenció a l’hora de
fer l’esmena.

I després la tercera esmena, que fa referència a la
contractació pública, idò MÉS per Mallorca opta més per
marcar que siguin de caràcter urgent. Nosaltres hem posat el
termini de sis mesos, però en realitat també estam oberts a la
proposta que es pugui dir, si són deu mesos, són deu mesos,
en el sentit aquest que creiem que també hem de posar un
termini perquè ens hem de marcar almanco quina és la
intencionalitat, que és una cosa temporal i, per tant, nosaltres
anàvem un poquet en aquest sentit.

Per tant, estarem oberts a les propostes que faci des del
Grup Proposta per les Illes en el sentit de proposar aquesta
modificació en el temps.
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I des de MÉS per Mallorca, per tant, creiem que és
important aquesta agilitat temporal perquè és veritat que
segurament molts de contractes seran necessaris, però també
volem que hi hagi un mínim de transparència, un mínim de dret
d’igualtat d’oportunitats de totes les empreses. Per això hem
posat aquesta proposta que fossin per urgència.

Al 2020 el turisme va ser un factor positiu, però no podem
tornar caure en la nefasta gestió pública que va deixar enrere
tanta gent i que ha augmentat l’índex de la pobresa i de la
desigualtat. Per tant, hem de ser conscients de la nostra
vulnerabilitat econòmica estructural i, per tant, un poquet la
intenció era que aquesta proposició no de llei i també les
nostres esmenes deixàssim palès un dia sí i un altre, amb totes
les propostes que hi hagi, que hem de ser conscients...
responsables cap a les generacions futures i cap a aquesta
economia social i circular que és tan necessària per a realment
fer una economia sostenible a les nostres illes.

Per tant, com he dit abans, la reconstrucció, la reactivació
econòmica no es pot basar només -només, només- i no he dit
que sense, sinó que he dit “només” en plans de turisme i
construcció, és el moment de plantejar plans i estratègies
paral·leles al mateix nivell, coordinades i compatibles, però
no supeditades una a l’altra, cap a la diversificació econòmica
en base a la recerca, la innovació, la formació, el sistema de
cures, la transició energètica i el desenvolupament tecnològic
i digital.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Ara s’inicia el torn de
fixació de posicions, per tant, pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula el diputat Sr. Toni Costa, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, bon dia, senyores i senyors
diputats. Bé, Sr. Melià, ja li anuncio des del primer moment
que votarem a favor d’aquests tres punts que té la seva PNL i
en aquest sentit m’agradaria fer algunes reflexions.

En primer lloc, m’agradaria plantejar una pregunta que és:
per què els municipis espanyols en general i els de les Illes
Balears tenen romanents positius? Per què tenen superàvit al
2019? Idò jo crec que és una pregunta.... una resposta òbvia,
vull dir, vàrem assistir per activa i per passiva...

(Se sent de fons el Sr. Melià i Ques de manera
inintel·ligible)

... quan teníem..., quan teníem una activitat econòmica que
funcionava, assistíem per activa i per passiva a to ta aquesta
bancada de l’esquerra dient-nos que ens havíem  de carregar
immediatament la llei Montoro, que era un desastre la llei
Montoro, etc., idò miri, la llei Montoro ha permès que a
Espanya hi hagi superàvit el 2019 per 3.839 milions d’euros;

fons líquids de tresoreria de les hisendes locals per 26.390
milions d’euros, romanents de tresoreria per a despeses
generals, 17.842 milions d’euros.

La pregunta és: si no hi hagués hagut la llei Montoro, hi
serien aquests romanents? Governant vostès segur que no,
haurien cremat tota la pasta, tota.

I és clar, la pregunta és: a dia d’avui fa falta aquesta pasta?
Aquests euros que estan en forma de romanents, fan falta?
Totalment, to talment, és clar que sí, ara és quan fan falta
aquests romanents per poder-los invertir, ara és quan fan falta.
Quan vénen maldades és quan necessitam els romanents
d’aquests ajuntaments.

I la pregunta és: a dia d’avui, què ha fet el Sr. Sánchez per
permetre aprofitar aquests romanents? Ho sap perfectament
el Sr. Melià, decret llei... Reial Decret Llei 8/2020, ens deixa
gastar o deixa gastar als municipis 300 milions d’euros a tota
Espanya, del superàvit del 2019, que són 3.800 milions
d’euros, els ho he dit abans, i 26.400 milions d’euros de
romanents, i el Sr. Sánchez ens deixa gastar 300 milions
d’euros a tota Espanya, això sí, ja va bé, o sigui..., amb la
política de despesa... 23 a serveis socials i promoció social.

I llavors es treu l’article 20 del Decret Llei 11/2020 i ens
diu: bé, com a màxim el 20% del superàvit, una vegada pagades
les càrregues de les factures que quedin dins els calaixos i la
despesa per amortització de deute, un 20%, un 20%. Això és
el que permet avui el Sr. Sánchez gastar i, això sí, cada vegada
que se li pregunta diu: no, això ho arreglarem, això ho
arreglarem perquè els municipis, les hisendes locals puguin
efectivament invertir els seus romanents. Idò ni això, un dia
ens diu blanc, l’altre ens diu negre, un dia ens diu sí, l’altre ens
diu no, i el tercer dia ens diu tot el contrari. El Sr. Sánchez no
sap ni si puja ni si baixa en aquest aspecte dels romanents dels
ajuntaments. Això és el que passa a dia d’avui i el Sr. Melià ho
sap perfectament.

Avui, el Partit Popular, almenys, defensa que ara és el
moment de suspendre, no tan sols flexibilitzar, suspendre la
Llei d’estabilitat pressupostària perquè es puguin invertir els
romanents, no el superàvit del 2019, no, els romanents, perquè
ara toca, ara és quan toca invertir aquests romanents. I,
efectivament, amb plans d’inversió; deixem els ajuntaments,
els municipis, les hisendes locals en general que inverteixin
en el que estimin convenient, Sra. Campomar, autonomia
municipal, que inverteixin els romanents en el que estimin
convenient, no els vulguin vostès condicionar en el que hagin
d’invertir. Agafin la llista que ja hi ha aprovada a la Llei
d’estabilitat pressupostària i permeti la llista aquella, no
permetin només política social, permetin per exemple poder
reduir els imposts, si es poden fer servir els romanents per
reduir els imposts, permetin, modifiquin. Per això estam
totalment d’acord amb el punt 2 de la PNL del Sr. Melià.

Per què no hem de poder ajudar les empreses i les famílies
dels municipis reduint els imposts? Si per això són els
romanents, és clar que sí. Els romanents, si tens dèficit, hauràs
de fer servir els romanents per a aquestes qüestions, per
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exemple per abaixar els imposts; és que hi ha municipis que
tenen romanents enormes, com pugui ser, jo què sé, Alcúdia,
i no poden abaixar l’IBI per exemple a les activitats
econòmiques, no poden. Per tant, han de poder, és clar que sí,
s’ha de modificar la Llei d’hisendes locals perquè ho puguin
fer.

Diversificació de model. Duim 25 anys parlant de
diversificació de model a les Illes Balears. El turisme és i ha
de seguir sent el motor econòmic d’aquestes illes, perquè som
competitius en turisme i seguirem sent competitius en
turisme quan passi el maleït virus aquest que tenim ara damunt
la nostra esquena i ho seguirà sent, per tant, des del Partit
Popular no acceptarem mai que la diversificació econòmica
es faci a costa del turisme, mai no ho acceptarem.
Diversificació econòmica? Faltaria més! Impuls d’altres
sectors econòmics, faltaria més! Benvinguts siguin, però mai
a costa del turisme, sempre direm sí al turisme perquè és allà
on som competitius.

I ara fa falta ajudar el sector turístic, sí que fa falta ajudar
el sector turístic, perquè ho passa malament, el 2008 ho va
passar molt bé el sector turístic, vàrem aconseguir quan els
altres estaven en la ruïna més absoluta, les Illes Balears
superaven la crisi econòmica de forma molt raonable, per
què?...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, vagi acabant per favor.

EL SR. COSTA I COSTA:

... -sí, ja acab-, per què teníem turisme, és clar que sí que
teníem turisme. Ara, efectivament ho passarem més malament,
però ara és l’hora d’ajudar al sector turístic. Per tant,
diversificació econòmica? Sí, però quan les aigües estiguin un
poquet més calmades, perquè si no ens trobarem en una
situació on vostès intentaran ajudar altres sectors que
impliquen un 1% del PIB d’aquestes illes. Per tant, un poc de
seriositat es requeriria en aquests temps.

Finalment quant a agilitat administrativa, no podem estar
més d’acord, és clar que sí, és una burocràcia insuportable,
que encara que s’aprovessin els dos primers punts, si no hi ha
agilitat administrativa no faríem res. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Ara pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Diputada Antònia Martín,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Bon dia diputats i diputades. Des d’Unides Podem estam
d’acord, com ja he comentat al Sr. Melià, amb la PNL que
proposa i per descomptat també estam d’acord amb la

transacció a què s’ha arribat amb les esmenes presentades per
MÉS per Mallorca. Evidentment fa falta mobilitzar recursos,
ens trobam davant d’una situació  on hi ha una sèrie de
superàvits que estan dins els ajuntaments i que s’haurien de
poder ajudar com a l’administració més propera a la ciutadania
que són i on hi va tothom a tocar la porta. S’ajuda els ciutadans
i ciutadanes a través dels serveis socials, però evidentment hi
ha autònoms, hi ha PIME, hi ha tot un seguit d’empreses que
també necessiten ajuda. 

I en relació amb aquest segon punt de modificació de la
normativa d’hisendes locals, permetria donar un ajut, fer
aquest tipus de bonificacions en la mesura..., o exempcions de
tributs locals, en la mesura que els diferents ajuntaments ho
trobessin oportú o poguessin donar resposta a les demandes
existents.

Evidentment, en el tercer punt, en el tema de contractació
ens sembla molt interessant que es pugui fer contractació per
via d’urgència, no veiem tan clara la contractació d’una forma
directa, però bé, amb la transacció a la qual s’ha arribat
nosaltres també hi estaríem d’acord. 

No m’estendré molt més, s’ha explicat la necessitat. Sí que
voldria fer un petit esment de la intervenció del Sr. Costa.
Miri, Sr. Costa, els romanents vénen de bona gestió per part
dels ajuntaments, vénen de no robar i vénen de projectes que
no s’han pogut dur a terme per manca de mans, per mor de
taxes de reposició i de la manca de personal funcionari dins
els ajuntaments. És un drama la manca de mans que existeix a
tots els ajuntaments, em sap molt de greu, però hi ha coses
que es volen fer i no es poden arribar a fer i aquests doblers
queden en el calaix i els tenim per utilitzar. Ara fan falta? Sí,
estam totalment d’acord, ara que fan falta s’han de poder
utilitzar, en aquelles mesures, en aquelles actuacions, en
aquells programes que cada ajuntament, d’acord amb les
necessitats del seu municipi, trobi adient, és clar que sí.

Vostès ens presenten un mantra de reduir els imposts. Jo
mai no l’he sentit dir que pagui més qui més té, no sé si ho
arribarà a dir, però jo, que en tengui record d’ençà que som
aquí, no li he sentit dir. Dic que tal vegada tenc mala memòria,
però jo no li he sentit dir això, sí rebaixar imposts, llevar
imposts, etc., i després volen que es facin tota una sèrie de
programes i actuacions, i com hem de donar els serveis si no
hi ha els recursos? No ho acab d’entendre, jo no som
economista com vostè, però a mi els comptes no em surten de
cap de les maneres.

Evidentment que el turisme és la principal indústria
d’aquestes illes, això ho hem dit moltíssimes vegades,
evidentment que si tenguéssim una diversificació del model
productiu per ventura no ens faria tan de mal ara la COVID-19
a la nostra estructura econòmica com ens fa, això és
indubtable. Què s’ha de fer diversificació? És clar que sí. Què
s’ha de potenciar la indústria? És clar que sí, és que una cosa
no lleva l’altra, és que no es perjudica o es parla malament
d’una indústria enfront de l’altra, diem que si no tenguéssim
tots els ous en el mateix paner no seríem tan vulnerables com
som en aquesta situació.
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I per acabar, simplement una qüestió, ha dit vostè: “quan
passi el maleït virus”. Aquest virus no és un núvol que passarà
quan bufi el vent, és un virus que ha vengut per quedar-se i hem
d’estar preparats , hem d’estar preparats per a aquesta
temporada i hem d’estar preparats , sobretot, i ens hem
d’avançar i així ho hem reclamat, per a la tardor i per al proper
hivern, perquè tendrem una situació molt complicada. No és
el mateix perdre uns mesos d’activitat econòmica, que perdre
tot un any. I per això estam preparats i per això pensam que
seria molt important que avui en el Congrés dels Diputats es
votàs a favor de la continuació de la pròrroga de l’estat
d’alarma.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies Sra. Martín. Ara pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Juan Manuel Gómez, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Molt bon dia a tots, companys i companyes. Sr. Melià ja
anunciï, que és el més important d’aquestes coses, dir sí, o no
i el per què, ja li manifestam des del nostre grup parlamentari
el suport als tres punts d’aquesta proposició no de llei. I com
que ha fet una transacció d’acord, evidentment si vostès s’han
posat d’acord i no ha desvirtuat el concepte que vostè ha
esmentat aquí, amb la justificació i amb l’argument del per
què, no tendrem res a dir més que donar-li suport.

Vostè sap, Sr. Melià, que nosaltres quan vostès han dut
aquí, en el punt 1 específicament, el tema de la flexibilitat, o
de modificació de normatives, nosaltres hem dit que sí a la
flexibilitat i li explicaré per què, el tema de la modificació de
l’anomenada Llei Montoro. No és que no ens en fiem, el que
sí que consideram és que seria injust premiar de la mateixa
manera els que no han actuat amb rigor cap els ciutadans i els
que sí ho han fet, i per això sempre hem dit que es revisés, es
fos flexible amb la modificació d’aquesta llei fins que se’n
creï una altra amb el consens i el context que pertoca, que tant
de bo en tenguem una de nova. Per tant, en el primer punt,
vostè sap que a altres proposicions no de llei que s’han dut a
aquesta comissió les hem donat suport i en la mateixa línia,
com que queda així, no... modificarem el nostre
posicionament.

I volia fer una sèrie de reflexions. Quan parlam del sistema
fiscal i tributari a l’Estat espanyol que diem: han de pagar els
qui més tenen; és que no podem..., s’hauria de canviar la
Constitució, perquè la Constitució diu que ha de ser
progressiu. Que ens posem d’acord o no amb el tram que hi ha
d’haver? Bé, s’ha pujat per segons quins governs, s’ha baixat un
poc, però és que ho diu la Constitució, no és una qüestió de
voluntat d’un partit o d’un altre, tanta sort, per la seguretat que
tenguem el nostre model per mantenir el sistema social de...,
i de funcionament d’aquest Estat. 

Quant al que li comentava, Sr. Melià, nosaltres ja hem
presentat iniciatives en aquest sentit a diferents municipis
perquè es puguin utilitzar més de 4.000 milions del tema de
romanent i de superàvit, contemplat per a assistència social i
sanitari. També hem demanat que s’estengui a altres
necessitats que tenen els  mateixos municipis, que és la
recuperació de l’economia local. No hem d’oblidar que els
primers que pateixen els tancaments de negocis són els
ciutadans de cada un dels municipis, que és on hi ha la
productivitat, per tant, l’impuls econòmic l’han de menester
els municipis. Per tant, nosaltres hem demanat que l’ampliació
d’aquesta destinació de la despesa es pugui fer a l’àmbit del
comerç, del turisme, de PIME, d’autònoms i es pugui fer no
del 20%, com s’estableix, sinó del cent per cent d’aquest
superàvit.

Però, miri, quan vostès parlen aquí d’un pla d’inversió
pública, hi ha fet una referència la diputada de MÉS per
Mallorca i m’ha semblat encertada, perquè tenim un referent
important del que és..., ara trec un pla d’inversions públiques
de l’Estat, el famós pla, pla B, jo volia fer esment d’això i les
conseqüències que va tenir per als municipis, per als
municipis i per als empresaris amb sots-contractacions, etc.,
que varen crear una crisi important en no pagament i a més en
desocupació a molts de treballadors.

Per tant, jo crec que el que han de fer els municipis és un
pla previ de quines són les prioritats i han de venir marcades
per les conseqüències de la COVID-19. Analitzat aquest pla de
necessitats o pla de contingència important per a aquestes
infraestructures i aquest material que s’ha de donar als serveis
que tenen els mateixos municipis, a partir d’aquí valorar
quines són les modificacions que s’hagin de fer.

Jo estic d’acord que l’administració ha de modificar molts
dels procediments administratius i de contractació, però amb
la vigilància que pertoca. No ha de ser un sac per poder ficar
qualsevol tipus de contracte, som a una conjuntura concreta
amb unes mesures excepcionals que s’han de dur a terme, més
que res per donar aquesta seguretat jurídica i fiscal als
mateixos municipis que hauran de respondre d’aquestes
mesures dutes a terme.

Per tant, els plans de necessitats locals sí que crec que és
important i crec que s’ha d’abordar, de la mateixa manera que
hem d’esperar que es dugui a aquesta cambra qualque dia, i
esperam sigui el més immediat possible, quin és el pressupost
que reformularà la comunitat autònoma per donar suport als
municipis des del finançament propi. Sempre miram què ha de
pagar el Govern central, evidentment, de fet ens deu moltíssim
de doblers, i també, com hem reivindicat nosaltres, ha de tenir
un finançament adequat a la situació  d’aquesta comunitat
autònoma que és diferent al model i a la situació d’altres
comunitats autònomes, i no només a l’àmbit del turisme sinó
a l’àmbit de la mobilitat, de la insularitat i de la manca
d’infraestructures per finançar.

La retroactivitat de 2020 és evident, nosaltres ho hem
demanat, no té cap sentit que es comenci a considerar a partir
dels 60 dies, com es demana als autònoms, (...) els primers
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efectes que s’ha suspès l’activitat, per decret, a més, l’activitat
d’aquests autònoms, i de les famílies que no han pogut rebre
les prestacions en el moment i s’han vist suspeses en molts de
temes també d’activitat familiar. Parlaven ahir de la
vulnerabilitat de molts de col·lectius.

El que sí exigim, però, és que als ajuntaments se’ls digui
quins doblers se’ls destinarà d’aquesta mateixa comunitat
autònoma per donar suport a les infraestructures immediates
que han demanat. I sobretot que se’ls digui ja amb seguretat si
aquesta flexibilitat, si aquesta moratòria i aquesta reducció de
tributs propis i locals de taxes tendrà una compensació, perquè
el municipi ha deixat de cobrar taxes, n’hi ha alguns que sí ho
han fet...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, Sr. Gómez, vagi acabant.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... -sí, vaig acabant, president-, em sembla a més de poca
igualtat d’oportunitats per a tots els ciutadans que uns
municipis ho baixin i uns altres no, hauria de ser una
homologació per a tots els ciutadans dels tributs locals,
independentment de la riquesa de cada municipi, perquè
parlam de famílies, parlam de famílies i de persones. Però la
primera resposta de seguretat que han de menester els
municipis és saber quina compensació i quin finançament
rebran de la mateixa comunitat autònoma.

Per tant, és necessari el pla B que demanam tant al Govern
central com al nostre govern de la comunitat autònoma i
evidentment els números per poder saber quina capacitat
d’ajudes poden tenir aquests municipis i els consells insulars
envers el pressupost propi de la comunitat autònoma.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Ara pertoca al Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr. Diputat
Sergio Rodríguez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Ya le puedo decir que a los puntos
2 y 3 votaremos a favor porque estamos completamente de
acuerdo, y con el punto número 1 teníamos un poco el
corazón partido, porque somos absolutamente partidarios de
que ha de existir una estabilidad presupuestaria, gracias a esa
denostada ley ahora hay ese dinero, y lo que nos retiene es el
hecho de que no se ponga ningún tipo de condición a dónde se
han de emplear esos fondos. Porque decía el Sr. Costa, dejen
que los ayuntamientos inviertan en lo que les parezca, ojo, que
pueda acabar invertido en dinamizadores culturales, que es en
lo que le gusta gastar el dinero a ciertos ayuntamientos, o en
no hacer ningún tipo de recortes, como ha sucedido en el
ayuntamiento que tengo el gusto de pertenecer. El aportar ese

superávit a las arcas municipales en un momento determinado
puede suponer para los ayuntamientos no tener que hacer
ningún tipo de recorte en gasto superfluo, y es pan para hoy y
hambre para mañana.

No obstante, también, ante la perspectiva de que estos
fondos se los acabe quedando Hacienda, como ya ha amagado
la Sra. Montero, como se quedó... o intentó quedarse con los
2.300 millones de los fondos de formación de comunidades
autónomas porque están rebañando hasta el último cajón. Ayer
nos enteramos que han sacado 52 millones de euros del
Consejo de Seguridad Nuclear, o sea, lo han dejado
desarmado, esperemos que no haya ninguna alerta nuclear,
porque ya no saben de donde sacar el dinero. Entonces, antes
de que se lo gaste el Sr. Sánchez, vamos a votar a favor,
preferimos que se gaste en los pueblos de Mallorca en
verbenas, o sea, así de claro se lo digo.

Ahora, con respecto a la enmienda que propone MÉS,
cuando hablan de diversificación..., yo es que diversificación
no es que haga 20 años que se habla, es que en los años 60 se
hablaba de diversificación, y precisamente de invertir en un
tipo de industria que por sus características, en aquel
momento incipiente electrónica, pudiera permitir que aquí se
desarrollara... o sea, eso se lleva aprobando toda la vida, lo que
pasa que en estos momentos lo fundamental es reactivar la
máquina que nos da de comer, porque la situación es tan grave
que los experimentos en casa y con gaseosa, ya haremos
experimentos, pero no queramos hacer en estos meses una
revolución social, económica, de modelo productivo... que
además no nos lleva... no..., es imposible, no tenemos ni los
materiales ni la gente ni la experiencia ni los contactos. A
largo plazo, con políticas meditadas, estudiadas y
consensuadas, sí podremos hacer algún tipo de diversificación
económica, pero ahora, aprovechando la pandemia deprisa y
corriendo ¿vamos otra vez a sacar nuestro yo antiturista? Pues,
francamente, no lo veo. 

Y aunque yo no pensaba hablar de este tema, lo digo por lo
que ha dicho la Sra. Diputada de Podemos, por supuesto, los
impuestos han de ser progresivos, que pague más el que más
tiene, la diferencia es que si ustedes pudieran le pondrían una
tasa del 99% al que más tiene y arruinarían la economía, en
eso no estaremos nunca de acuerdo, pero que pague más el
que más tiene, yo se lo digo, no se preocupe. 

Y con respeto a su estado de alarma, no se preocupe,
porque como está claro que el “trifachito” ha muerto y ahora
tenemos el “trichavito” que les va a sacar adelante las castañas
del fuego. No se preocupe.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari Mixt
té la paraula el Sr. Josep Castells, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, anunciar el nostre vot a
favor, ja ens semblava bé la proposició no de llei, també ens
semblaven bé les esmenes, per tant, si s’ha demanat una
transacció, doncs, no tenim res a dir.

Si de cas fer alguns comentari sobre algunes de les coses
que s’han dit, sobretot per part dels portaveus de l’oposició.
M’ha sobtat el gran al·legat a favor de l’autonomia municipal
que ha fet el Sr. Costa, quan a la vegada ha celebrat aquesta
tutela totalment indigna que s’ha fet durant tants d’anys de les
arques municipals a través de la llei anomenada d’estabilitat
pressupostària, perquè, que una llei es digui d’estabilitat
pressupostària, no vol dir necessàriament que allò que cerqui
sigui només l’estabilitat pressupostària. Per tant, aquesta llei
d’estabilitat pressupostària és una llei que ha vulnerat
l’autonomia municipal durant molt de temps, i aleshores crec
que el Sr. Costa hauria de decidir si està a favor o  està en
contra de l’autonomia municipal. 

Cal dir que el Sr. Rodríguez li ho ha puntualitzat molt
clarament, li ha dit: “No, no, és que nosaltres no estem a favor
que els ajuntaments es comencin a gastar els diners en
qualsevol cosa”. Molt sorprenentment celebro també el gir de
VOX en aquest tema, que al final ha acabat dient que prefereix
que s’ho gastin els ajuntaments en berbenes municipals que
s’ho gasti el Govern de l’Estat, amb la qual cosa veig que VOX
no només ha abandonat el seu antiautonomisme sinó que ja
s’ha convertit en un partit localista, a favor de l’autonomia
municipal, un partit cantonalista. Per tant, doncs, benvingut
aquest gir.

L’altre tema de debat en què també PP i VOX han llençat
missatges contradictoris era en el tema de la diversificació. El
Sr. Costa, deu ser per això del catch-all party, ho vol tenir tot,
és a dir, vol estar a favor del centralisme del Ministeri
d’Hisenda i a favor de l’autonomia municipal; vol estar a favor
del turisme i a favor de la diversificació econòmica. No! Sr.
Costa, diversificació econòmica vol dir reduir l’excessiva
dependència del turisme, no vol dir  estar en contra del
turisme, ho he dit moltes vegades, el turisme és una indústria
fantàstica, el problema és quan es depèn excessivament
d’aquest negoci, aquest és el problema. I gran part dels
indicadors estructurals negatius, que vostè hi fa molta
referència, de les nostres illes -temes de precarietat laboral,
temes de dificultat d’accés a l’habitatge, llindar del risc de
pobresa, fins i tot alguns analistes diuen alguns indicadors
com el fracàs escolar- tenen a veure amb l’excessiva
dependència del turisme. Per tant diversificació vol dir reduir
aquesta excessiva dependència.

I no és veritat, com ha dit el Sr. Rodríguez, que es porta
tota la vida intentant treballar per la diversificació econòmica,
això és totalment fals, perquè si s’hagués portat tota la vida
intentant apostar per la diversificació econòmica no s’hagués
permès una bombolla turística, que és el que hi ha hagut; és a
dir, s’ha invertit massa, s’ha permès que s’invertís massa en
turisme, i quan ha fallat la demanda doncs evidentment ha petat

la bombolla. Per tant no és veritat que això es porti intentant
tota la vida, de boca sí, però realment no. 

Perdoni, disculpi, Sr. President, que m’hagi estès en
aquestes consideracions, però com que els elements
substancials han quedat crec que perfectament aclarits per les
intervencions del Sr. Melià i de la Sra. Campomar, doncs he
volgut aprofitar per fer aquests comentaris.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Cap problema, Sr. Castells. Li ha sobrat temps, per tant,
cap problema ni un.

Ara pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra.
Maria Antònia Truyols, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Gràcies, president, bon dia a tots , senyors i senyores
diputats. Jo subscric part de les paraules que ha comentat el
Sr. Castells, de fet -ha parlat abans que jo- m’ha sobtat també
que el Sr. Costa parlés d’autonomia municipal, quan li recordo
que no fa gaire estona vostès el que feien era constrènyer les
possibilitats que tenien els municipis per dur endavant
polítiques socials, que és el que sempre hem defensat des dels
grups d’esquerra.

Donarem suport a aquesta proposició no de llei del partit
El Pi. Estam d’acord amb el tema d’un pla d’inversió pública,
perquè ara és més necessari que mai reactivar l’activitat
econòmica. Evidentment això no vol dir que s’hagin de
prendre mesures per fer front a aquesta crisi sanitària de la
COVID des d’altres caires, i de fet aquest govern ho ha estat
fent des que va començar aquesta pandèmia. Ara més que mai,
com deia, fa falta un pla per reactivar l’economia, i
precisament un exemple de la feina feta per aquest govern és
que ahir es va presentar aquest pla de reactivació i
transformació econòmica, en què precisament l’eix número 1
és la millora del turisme i l’estratègia de reactivació del
turisme que s’ha de seguir. I la resta de punts, si vostès s’hi
fixen, precisament van molt en sintonia amb els ODS, els
objectius de desenvolupament sostenible. També estam
d’acord amb MÉS per Mallorca en el fet que aquest pla
d’inversió ha de ser consensuat amb totes les comunitats
autònomes; per tant donarem suport a aquest primer punt.

Quant al punt número 2, el tema dels impostos i de la
necessària modificació de la Llei d’hisendes locals, fa molts
d’anys, molts d’anys, que aquesta llei ja hauria d’haver estat
modificada. De fet torn dir el mateix: els ajuntaments han
estat constrets per aquesta norma, que tenia el seu sentit quan
va néixer però que avui per avui ja no dóna solucions als
problemes actuals. Record que l’altre dia, la setmana passada
a Comissió d’Hisenda, vàrem parlar fora de comissió de les
mesures fiscals que havia posat en marxa l’Ajuntament de
Madrid, com és la reducció de l’IBI en un 25%; xerràvem amb
el Sr. Costa i amb el Sr. Rodríguez, i vostès em deien que era
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viable posar en marxa aquesta mesura. Evidentment no ho és,
viable, no és viable perquè l’impost sobre béns immobles es
merita dia 1 de gener de cada any, i igual que l’impost de béns
immobles l’impost de vehicles de tracció mecànica, i aquesta
proposició no de llei no ve a dir res més que el que s’ha de
modificar precisament és això, poder aplicar aquesta
retroactivitat que ara no podem.  Per tant hem d’anar molt
alerta a crear falses expectatives als ciutadans. Veim que
ajuntaments -per exemple el de Madrid- estan anunciant
mesures que finalment no podran aplicar-se l’any 2020. Per
tant, també, el suport a aquest punt número 2.

I quant al punt número 3, i també en relació amb l’1, el
tema dels superàvits dels ajuntaments, dels romanents dels
ajuntaments, Sr. Costa, jo li aconsellaria que no tragués pit,
que no tragués pit perquè és vera que gràcies..., vostè ha dit
que gràcies a la llei Montoro ara podrem gastar aquests
romanents i ara és quan fan falta; perdoni, perdoni, també li he
de dir que gràcies a la llei Montoro, gràcies al Sr. Bauzá i
gràcies al seu director general de Pressuposts li recordo que
el que varen fer durant la seva legislatura és la major pujada
impositiva de tota la història de la comunitat autònoma. Vàrem
passar a ser la comunitat autònoma amb menys deduccions a
l’impost de la renda de les persones físiques, l’única
comunitat autònoma sense deduccions pel lloguer, vàrem
passar a ser una societat més empobrida que mai, i
precisament per la llei Montoro, que constrenyia les arques
municipals i no podien gastar en serveis socials, vàrem passar
a tenir una societat amb un múscul financer tan feble que no
podíem fer front a la crisi econòmica. També s’ha de deixar
gastar, també s’ha de deixar gastar quan les coses vénen mal
dades. Precisament durant aquesta època d’empobriment el
que s’ha de permetre és, a famílies i a empreses, agafar
múscul financer per poder fer front a qualsevol tipus de crisi
econòmica.

Per tant coincideixo amb el Sr. Castells, com deia, que
sobta que el Sr. Costa ara està a favor d’unes coses, abaixada
d’impostos..., gastar romanents, molt bé, d’acord, però sorprèn
que vostè canvia de discurs segons va passant el temps i
segons les circumstàncies del moment siguin unes o altres.

Sí que és veritat que sempre he demanat coherència, i crec
que aquesta coherència la tenen els grups d’esquerres: el
benestar social per davant de qualsevol xifra; vostè parla de
xifres, xifres i xifres, Llei d’estabilitat...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, Sra. Truyols, vagi acabant.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

... pressupostària, i nosaltres sempre parlam de persones,
persones, serveis socials, serveis sanitaris, educació, etc.

Bé, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Truyols.

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps de 10
minuts, per la qual cosa es demana al grup proposant si vol una
suspensió de la sessió o si podem continuar. Sr. Melià...?
Podem continuar, d’acord.

Idò un cop recomençada la sessió, si així pertoca,
intervenció del grup proposant per fixar la posició i
assenyalar, com ja ha fet, si accepta les esmenes, per tant té la
paraula, per un temps de cinc minuts, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, moltes gràcies. Vull agrair el suport unànime a la nostra
proposició no de llei. Supòs que ha quedat clar com queden
les transaccions, o val la pena que les llegeixi?

El primer punt queda: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de l’Estat a impulsar un gran pla d’inversió
pública de forma coordinada i consensuada amb cada
comunitat autònoma i d’acord amb les seves singularitats el
qual a les Illes Balears tendrà, com a una de les seves
prioritats, la diversificació del model econòmic i com a
primera fita...” continua, com diu l’esmena de MÉS.

El segon punt: “El Parlament insta l’Estat a impulsar la
modificació de les normatives d’hisendes locals que permeti
als ajuntaments, amb efectes retroactius, -coma-, “per a
l’exercici 2020 atorgar...” i continua, i  llevaríem
“excepcionalment amb efectes retroactius”.

I a la tercera només canviaríem “sis mesos” per “deu
mesos”. Molt bé.

Aclarit això, bé, jo veig aquí una disputa a veure qui és més
favorable a l’autonomia local, qui ha tocat més els nassos amb
la regla de despesa, bé, crec que tots dos són culpables, PP i
PSOE, tots dos són culpables, o tots dos. El PP va posar la
regla, però la va fer durar excessivament perquè ja hi va haver
un moment que aquesta regla, una vegada sanejats els
ajuntaments, havia deixat de tenir sentit, perquè això tenia
sentit perquè hi hagués estabilitat, però una vegada aconseguit,
assolit aquest objectiu la seva continuïtat no tenia sentit.

Però ara això del PSOE és pitjor, això del PSOE és pitjor
perquè fa dos anys que governen i darrere del seu discurs de
què estan en contra d’aquesta regla, al final no la toquen, que
és el que vostè, Sr. Costa, ha explicat amb encert. No només
no han acabat amb aquest regla tan negativa per als
ajuntaments, sinó que fins i tot van llançant globus sonda que
es quedaran tots els recursos, la qual cosa ja seria terrorífic. 

Per tant, aquí trobaran evidentment l’oposició radical,
absoluta d’El Pi, al fet que es puguin, per part del Govern de
l’Estat, quedar aquests recursos acumulats dels ajuntaments,
perquè aquests doblers, i amb això estic d’acord amb el Sr.
Costa i no estic d’acord amb altres portaveus, aquests doblers
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són dels ajuntaments, i els ajuntaments sanejats i fruit de la
bona gestió han de decidir com inverteixen aquests recursos. 

Per això nosaltres estam d’acord amb l’esmena de MÉS tal
com la vàrem consensuar la setmana passada, perquè siguin els
que no estan sanejats els que sí hagin de dirigir els seus
recursos a despesa social i al tema de la COVID, però la resta
que han fet una gestió positiva han de poder invertir els
recursos de manera lliure i sense condicionaments.

Bé, Ciutadans, supòs que ara que és soci preferent del
PSOE, podrà intervenir i influir perquè això sigui una realitat.
El que passa és que nosaltres no estam d’acord amb Ciutadans
en el fet que aquests recursos s’hagin de dedicar
exclusivament a les conseqüències del coronavirus, com he
explicat. Nosaltres ni pensam que hagi de fer-se de manera
uniforme, els ajuntaments tenen autonomia local i una situació
econòmica diferent, cada ajuntament, i el que els hem de
donar són eines, però, dins l’autonomia local, cada ajuntament
decidirà com utilitza aquestes eines, com utilitza les
bonificacions, com utilitza les exempcions; de fet, no hem
descobert res, això ja passa avui, hi ha ajuntaments que tenen
unes bonificacions i els ajuntaments dels voltants no les tenen,
i dins la seva autonomia i dins la seva capacitat de dictar
ordenances i d’establir un règim determinat, fan això, i
nosaltres no volem canviar això, perquè jo em pos a tremolar
quan sent parlar a Ciutadans d’una certa uniformitat, que tot...

No, no, no, això va en contra del que diu la Constitució,
vostè parlava de la Constitució i de la progressivitat, idò també
li parlaré jo de l’autonomia local que també és a la Constitució
i que seria bo que la tenguéssim en compte perquè per a
nosaltres és molt important.

Per tant, queda clar que la nostra proposta és favorable a
aquest pla d’inversió, que inclogui el turisme, per a nosaltres
aquesta és una idea essencial. Queda clar que hem de canviar
les regles jurídiques perquè els ajuntaments puguin el 2020 de
manera retroactiva fer bonificacions i exempcions, i queda
clar que evidentment hem de simplificar la contractació
perquè es puguin adoptar les necessitats de subministraments
i d’obres que les condicions sanitàries ens conviden a fer.

Moltíssimes gràcies pel seu suport.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per tant, acabat el debat
passarem a la votació, però abans el fet que les transaccions
s’hagin fet in voce implica que em pertoqui demanar si hi ha
algun grup que s’oposi a les transaccions que ha realitzat el
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca. Entenc que no.

Per tant, passaríem a la votació de la PNL d’El Pi amb les
esmenes de MÉS per Mallorca modificades segons les
transaccions que hem acordat en aquest debat.

Per tant, el Sr. Secretari ara procedirà a la lectura dels
noms dels diputats i les diputades membres de la comissió.

EL SR. SECRETARI:

Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Antoni Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Juli Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Juan Manuel Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA.

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Jordi Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Antònia Martín.
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LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sebastià Sagreras, sí.

Irene Triay.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

I Maria Antònia Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Atès que s’ha aprovat, el resultat són 13 vots favorables,
queda aprovada per unanimitat la Proposició no de llei RGE
núm. 7014/20, relativa a mesures per suavitzar els efectes
econòmics de l’estat d’alarma i la pandèmia en matèria de
tributs locals i contractes públics.

2) Proposició no de llei RGE núm. 6128/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
de rescat autonòmic per a autònoms, petites i  mitjanes
empreses i  famílies afectades per la crisi de la COVID-19.

D’aquesta manera passam al debat de la segona proposició
no de lle i RGE núm. 6128/20, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa al pla de rescat autonòmic per
a autònoms, petites i mitjanes empreses i famílies afectades
per la crisi de la COVID-19.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Antoni Costa, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Permeti’m, Sra. Truyols, fer-li una
petita reflexió, només... molt curteta. Jo..., sobretot en aquest
parlament, on queda constància de totes les coses que es
diuen, jo no faria aquestes -diríem- reflexions que han fet
durant tota la legislatura de “no retallarem”; vagin alerta, Sra.
Truyols, perquè..., o “vostès varen retallar moltíssim”, “vostès
varen pujar els imposts”; vagin alerta, i vostè sap perfectament
a què em refereix, vostè és regidora d’Hisenda d’un
ajuntament, de l’Ajuntament de Manacor, i vostè vagi alerta en
el sentit que també retallarà, també pujarà els imposts...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, Sr. Costa, centri el debat de la PNL.

EL SR. COSTA I COSTA:

... i l’economia és el que sosté  l’estat de benestar i no a la
inversa.

Per tant, les reflexions quant a “no farem el que varen fer
vostès”, ja en parlarem. Esper que no, esper que no hagin de
fer, esper que no tenguin 1.600 milions d’euros de deute en
comercials dins la caixa. Esper que no ho tenguin.

Per altra banda, en relació amb la PNL que presentam des
del Partit Popular, efectivament nosaltres fa un mes vàrem
presentar un pla de rescat autonòmic per a autònoms, PIME i
famílies afectades per la crisi de la COVID, un pla de xoc, un
pla per intentar pal·liar en aquests moments de terrible crisi
la situació.

L’impacte estimat o l’impacte que estimam d’aquest pla és
de 1.400 milions d’euros i té dos objectius, fonamentalment
dos objectius: el primer objectiu és evitar la destrucció del
teixit productiu, ho hem dit per activa i per passiva, si es
destrueix el teixit productiu d’aquestes illes, fonamentat en
molts de casos en petites i mitjanes empreses i autònoms, la
crisi serà molt llarga i serà molt dolorosa. Per altra banda, el
segon objectiu és evitar pèrdues de poder adquisitiu de les
famílies que acabin minvant el consum, que seria francament
perjudicial també per a l’activitat econòmica.

Quines mesures proposam? En primer lloc, van
encadenades, un crèdit extraordinari finançat si fa falta amb
deute, o ara tal vegada amb el pla del Sr. Sánchez ens ho
permetria, un decret llei per habilitar un crèdit extraordinari,
de 300, 350 milions d’euros, o 300 milions d’euros
ampliables fins a 350 milions d’euros. D’aquest crèdit
extraordinari nosaltres destinaríem 60 milions d’euros a ib-
salut per fer compres de material sanitari i, si fa falta, per a
contractació de personal, el que faci falta per combatre la crisi
de la COVID.

En tercer lloc, una injecció de 70 milions d’euros a ISBA
que, assumint una taxa de morositat possible dels crèdits que
atorgàs ISBA, dels crèdits que avalàs ISBA, idò ens permetria
mobilitzar 700 milions d’euros en forma d’avals, préstecs cent
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per cent avalats. Beneficiaris: préstecs a autònoms i PIME que
hagin tengut una caiguda d’ingressos com a conseqüència de
la crisi de la COVID del 50%; préstecs de 200.000 euros per
a autònoms i petites empreses, fins a 400.000 euros per a
empreses mitjanes, préstecs a 8 anys, amb un any de carència,
cent per cent avalats per ISBA. Això permetria a les empreses,
a les petites i mitjanes empreses i autònoms fer els pagaments
de (...) d’autònoms, cotitzacions socials, nòmines de personal,
lloguers, deute a proveïdors, etc., en fi, capital circulant.

En quart lloc, ajudes directes, un pla d’ajudes directes,
finançat amb el crèdit extraordinari que els havia mencionat,
150 milions d’euros ampliables fins a 200 milions d’euros,
pagament del cost de l’aval, primera idea, pagament del cost de
l’aval, costs de formalització, el cent per cent d’interessos
dels préstecs mencionats prèviament i el 50% de
l’amortització de capital durant 3  anys, de forma que els
empresaris, les petites i mitjanes empreses que tenguessin
aquests préstecs haguessin de fer uns pagaments mínims
durant els 3 primers anys per amortitzar aquests préstecs que
se’ls farien en el moment 1, que seria el 2020.

Per altra banda, també una quantia amb ajudes directes per
fer front a la situació de potencial insolvència que poguessin
tenir aquestes empreses, per evitar que les empreses facin
fallida, per evitar que surtin del mercat, per evitar que
acomiadin o hagin d’acomiadar els treballadors, ajuts, com els
dic, de fins a 100.000 euros, això si, condicionant el
manteniment de l’activitat almenys 5 anys.

Per altra banda, ajornament dels deutes tributaris fins al 30
d’octubre sense garanties i sense pagament d’interessos.

Reducció o suspensió, eliminació d’imposts, proposam
l’impost sobre estades turístiques suspendre’l, suspendre
l’aplicació de l’impost d’estades turístiques el 2020 i el 2021,
en aquest cas el 2020 perquè no el poden pagar directament,
i el 2021 per intentar potenciar que la temporada 2021 sigui
positiva; reducció d’un 30% del cànon de sanejament d’aigües
tant en la quota fixa com en la quota variable; suspensió del
pagament 2020 de l’anualitat per compra de places...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, Sr. Costa, vagi acabant.

EL SR. COSTA I COSTA:

... -sí, ja vaig acabant-, eliminació de les taxes, en fi, una renda
d’emergència de 600 euros; un pla d’ajudes a l’habitatge, 25
milions d’euros per fer pagament de lloguers i amortitzacions
de deute; el tema de suspensió del pagament dels lloguers de
l’IBAVI; una línia de préstecs a famílies, 200 milions d’euros
també avalats, si no pot ser per l’ISBA, que ja ser que no pot
ser, sigui per la mateixa conselleria; i finalment, demandes al
Govern central que coincideixen amb les del Sr. Melià, en
part, suspensió de la Llei d’estabilitat pressupostària, pròrroga
automàtica de prestacions dels fixos discontinus; les
transferències, recordem-ho, 78 milions d’euros que encara

ens deu el Sr. Sánchez de l’any passat, i els ajornaments
d’imposts del Govern central fins al mes d’octubre del 2020.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Torn de fixació de posicions,
pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Antònia Martín, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, president. Bé, davant l’extensa proposta
presentada pel Partit Popular, hem de dir que hi ha algunes de
les iniciatives presentades que o bé ja es fan, n’hi ha d’altres
que ens sembla que quedarien una mica..., una mica..., pensam,
descontextualitzades, i unes altres amb les quals no estam
d’acord, no és que no estiguem d’acord només, sinó que, per
ventura, hi ha qüestions de normativa que les permetrien dur
endavant.

Mirin, en relació amb la part final de la seva intervenció,
quan ha parlat de serveis socials, d’habitatge, a veure, nosaltres
tenim aquí una renda social garantida, vostès plantegen una
renda COVID, una mica pel que jo he entès de la seva
proposta, però ja en tenim una la qual, a més, s’ha ampliat i
que, a més, justament es va tractar ahir en el Parlament, per
ventura aquesta proposta és anterior i no s’ha pogut tenir en
compte aquesta qüestió, però ja es du a terme aquesta renda
social garantida la qual, com dic, s’ha ampliat, s’han millorat
les prestacions amb el decret fins i tot que vàrem aprovar ahir.

En el tema d’habitatge, l’IBAVI, si vostè ha entrat per
exemple a la pàgina web, du a terme les mesures que vostès
inclouen aquí, amb la qual cosa no tendria sentit, la reducció
del lloguer que vostès proposen ja es fa en aquest cas.

En relació, per exemple, amb l’ITS ja va sortir, ahir crec
que va ser, el Govern dient que ja no s’hauria de fer aquest
abono, vostès ho demanen, però ja està fet, vull dir que hi ha
tot un seguit de mesures amb les quals ja es fa feina o fins i tot
són més àmplies del que vostès proposen.

En el tema d’habitatge, jo li recordaria, parlin amb el partit
perquè vostès aquí proposen una cosa, però, la veritat, és que
ens fa desconfiar quan a Galícia es proposen coses molt
diferents i vostès governen allà també.

Quant, per dir algunes de les coses, al primer punt, per
exemple, vostès proposen que es facin tota una sèrie de
mesures amb un crèdit extraordinari, però per a això
necessitaríem una autorització d’endeutament que no tenim,
vostè em podrà desdir o em podrà dur la contrària.

En el punt 2 vostès proposen la compra centralitzada de
material sanitari, es va explicar aquí, tant a la compareixença
de la consellera de Salut com ahir mateix, en el plenari, que ja
havien arribat més de 40 tones i  n’hi ha 400 que ja estan
comanades. Jo destacaria una diferència entre la nostra
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comunitat autònoma i d’altres, és que sembla ser que el que
aquí es s’encomana arriba i no es perden avions pel camí.

En relació amb el punt 3, vostès parlen de tot un seguit de
préstecs i, si jo no vaig errada, insistesc, la normativa
estableix, per exemple en el punt 3.b), que l’import màxim
hauria de ser de 300.000 euros, no de 400.000, com vostès
proposen, i amb un màxim de 250 treballadors.

En el punt 4, també ja es fa, es fa amb els crèdits de
l’ISBA.

Jo, en definitiva, per no estendre’m molt més, consideram
que no podem donar suport a la seva proposta, una, perquè les
mesures ja es fan, i les altres perquè la normativa en aquest
cas no permetria dur-les a terme.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Ara, pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el diputat Sr. Juan Manuel Gómez,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. En primer lloc, vull contextualitzar que
les intervencions que tenim aquí, les proposicions no de llei
que es duen es duen en el marc de l’estat d’alarma i de la
COVID, i així em pronunciaré, quan jo dic que es prenguin
mesures i suportam mesures concretes sobre el tema de la
COVID i limitar segons quin tipus d’actuacions perquè
consideram que s’han d’ajustar al que financen altres
institucions, em referia a això, perquè faré referència a la
COVID, no qüestion la Constitució, ni molt manco la llibertat
i l’autonomia municipal, el que sí qüestion és que el municipi,
quan li donen doblers per a una cosa, digui: escolta, em dones
els doblers i faré el que jo vulgui; no, Sr. Melià, i no, Sr.
Costa, ho dic per contextualitzar, que llavors no tenc temps de
rèplica i de poder matisar el que he dit, per ventura m’he
expressat malament, però, lògicament, anava en aquesta línia.

La seva proposta que du el Partit Popular aquí, que és un
directori d’actuacions, ja m’agradaria que fos l’actuació que
hagués dut el Govern en el pla, especificat, no només amb
eixos de definició, sinó amb actuacions concretes, vostès
quasi quasi han avançat, o més o manco, si s’aprova aquí, han
redactat les mesures concretes, perquè parlen d’imports
pressupostaris, de terminis concrets, de mesures que en teoria
el Govern ha anunciat que volia fer amb aquest pla de
reconstrucció econòmica i de remodelació  del model
econòmic també.

Li dic, Sr. Costa, que nosaltres donarem suport, li donarem
suport perquè són mesures urgents i necessàries, però miri,
quin context tenim? Tenim un context que es duen aquí
proposicions no de llei, perquè el Govern no ha presentat un
pla B, el Govern no ha presentat un pla que vagi acompanyat de
mesures pressupostàries i  de com ho pagarà, i el grup

parlamentari de l’oposició i qualque grup que dóna suport al
Govern du proposicions no de llei que, rebutjades o
acceptades, marquen un full de ruta i també avisen de quin pot
ser el nostre posicionament en el que demanarem al Govern
quan anunciï quins doblers vol destinar a aquest pla de
reconstrucció.

Per tant, vists els antecedents que aquí se’ns ha rebutjat el
pla Impulsa a la proposició que nosaltres vàrem dur, com a
Grup Parlamentari Ciutadans, esperem, no sabem què es farà
amb la nostra proposició no de llei en el tema també del
sector turístic i la del sector agrari, que nosaltres entenem que
és un sector en el qual s’han d’incloure mesures, en el sector
agrari, en el sector ramader i en el sector pesquer, que no són
adients, haurem de veure en aquest pla. I nosaltres vàrem
manifestar al Govern que ens seuríem perquè ens ho conti, el
que passa que ja exigirem que sigui immediatament i sobretot
que sigui amb els experts i amb els agents socials, però que no
ens oblidem que ha de ser aquesta cambra la que li ha de donar
suport, i representada amb els seus partits polítics.

Per tant, nosaltres, així com hem traslladat al Govern
central, vull aprofitar per contestar o fer una reflexió de
qualque comentari que s’ha fet, nosaltres el que hem fet en tot
moment és exercir la responsabilitat i no abandonar la
moderació, i per això ens seiem amb un Govern fins i tot que
no ens agrada, ens seiem amb aquest i ens seiem amb el del Sr.
Sánchez; el que farem és fugir de decisions “trumpistes” que
es passen pel folro la seguretat immediata sanitària que s’ha de
donar als ciutadans, obrir portes, a nosaltres no ens tendran
evidentment en aquesta línia, ni retornos en el Cuéntame dels
anys 60 ni en populisme de segons quins discursos, nosaltres
estam per exigir, com ja hem exigit un pla B, per donar suport.

Ens creiem la paraula? Sí que ens creiem la paraula, hi ha
instruments per retirar-la.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, ens hem de creure la paraula perquè evidentment som
a una conjuntura en la qual parlam de la seguretat de la gent i
si aixecam l’estat d’alarma ara mateix no tenim assegurat el
pagament de (...)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez, per favor, se centri en el debat que portam a
terme.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí, perdona, president, és el que ens passa quan no tenim el
torn, no m’importaria ser el darrer en les intervencions (...),
no m’importaria gens.

Però sí, hem exigit i també exigirem l’adaptació d’aquests
ERTO posteriors, com hem traslladat aquí.

Però, finalment, Sr. Costa, jo no sé d’on surten els
números, evidentment, donarem un vot de confiança a aquesta
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proposició no de llei, perquè aporta 60 milions a l’ib-salut, jo
crec que són els experts que han de dir a l’ib-salut el que no ha
fet fins ara, que és la previsió que pertoca, però, evidentment,
donarem suport a aquests punts, malgrat digui 60 milions, i no
siguin 70, no ho sé, però el que sí és important és que pugui
pagar els proveïdors, i crec que és important ficar mesures
que garanteixin el pagament als proveïdors tal com es
garanteix el pagament als col·lectius més vulnerables, perquè
si no pagam els proveïdors ni els autònoms, si no els
asseguram que les factures siguin pagades dins el termini
adequat els autònoms no aguantaran, les empreses no
aguantaran.

I el que sí tendrem són moltes més prestacions a pagar per
situació de desocupació o per gent que no rebi cap ingrés i
hagi d’acudir a la renda de garantia, la qual cosa seria un vici
que es crearia el mateix govern. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Ara, pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Miri, Sr. Costa, continua l’evidència que les
fórmules de la dreta no són les de l’esquerra, davant la crisi de
la COVID s’evidencia que la política social feta amb
recomanació de professionals de la salut, professors
d’educació i moltes altres mesures, entre les quals la pionera
renda social garantida, i moltes altres, totes aquestes mesures
han estat bàsiques per encarar la crisi de la pandèmia de la
COVID-19, gràcies a haver recuperat un bon sistema sanitari
ha estat possible la seva transformació en un sistema
d’emergència sanitària on s’han afegit 600 nous sanitaris ,
circuïts sanitaris diferenciats, unitats volants, un miler de llits
de casos de la COVID, renovació automàtica de tractaments
farmacològics, punt de COVID (...), 24 hores d’atenció
psicològica, tones de material sanitari. Per tant, la despesa en
material de protecció dels professionals sanitaris ja es va dir,
ha passat de 4 milions mensuals d’abans de l’inici a
aproximadament uns 9 milions mensuals, i no hi ha límit, es
comprarà el material que faci falta, no fa falta que vostès ens
posin límits a aquesta compra de material sanitari, nosaltres
no li volem posar límits.

A les mesures per ajudar les famílies i mesures que
garanteixen un mínim de renda d’emergència també fan tard.
Mira, ja s’ha posat en marxa des del primer dia 1 milió per a
les targetes menjador, ampliació del la renda garantida que
arriba a 4.589 famílies, quasi 16.000, i ampliació també de la
renda mínima d’inserció, ajuda a les tasques de repartiment
setmanal a 500 famílies de repartiment d’aliments, 1 milió
d’euros als ajuntaments i als consells insulars, respectivament,
per reforçar els serveis socials, dirigit a persones grans i
col·lectius més vulnerables. A més, altres mesures socials
addicionals, com són les 3.000 terminals de teleassistència,
que permetran donar suport a 10.500 persones en situació de
dependència, 26.000 cridades a més de 14.500 persones que

viuen totes soles, el copagament, el copagament de les places
de dependents en centres de dia durant el confinament. Moltes
d’aquestes mesures ja estan posades en marxa i vostès aquí
venen i sembla que partim de zero, no, Sr. Costa, és que
nosaltres ja hem passat el quilòmetre... sí, no, no, no hem
arribat a la..., i segurament ho haguéssim pogut fer millor,
segurament, segurament hi ha hagut errades, però vostès és
que venen aquí i sembla que no s’ha fet res. I això no és
constructiu, Sr. Costa, no ho és.

S’han assolit acords de no acomiadament i d’ERTO amb
agents econòmics i socials per mantenir llocs de feina i no
tancar les empreses, amb un impacte que se suposa de 1.200
milions d’euros. S’han assolit  acords per garantir l’atur,
malgrat no arribàs a la cotització mínima. Alhora, s’ha garantit
l’atur a 44.000 fixos discontinus que no havien començat la
temporada. S’han mantingut els concerts socials i educatius,
malgrat la suspensió de determinats contractes amb
l’administració. S’ha garantit, amb aquest sistema, a més de
4.100 treballadors la feina i s’ha protegit a 750 empreses que
tenia contractades la comunitat autònoma. S’ha assimilat la
incapacitat laboral per accident de treball a treballadors amb
baixa laboral infectat per la COVID-19. S’ha aprovat per als
autònoms una prestació extraordinària equivalent al 70% de la
baixa reguladora als obligats a tancar per l’estat d’alarma o
amb una caiguda d’ingressos del 75%, així com la possibilitat
que facin ERTO els seus treballadors. S’ha aprovat una
prestació d’un 70% de la base de cotització per als
treballadors de la llar i una ajuda de 440 euros, un 80% de
l’índex IPREM per als treballadors temporals, encara que no
haguessin cotitzat, que no tinguessin la cotització mínima.

Creiem que, com els agrada dir a vostès moltes vegades,
els agrada aquesta frase, jo li dic: vostès sí que fan tard. S’han
posat en marxa moltes de les mesures cap a l’objectiu també
d’injectar liquiditat a autònoms i a petites i mitjanes empreses,
una nova línia de crèdit de 100 milions a interès zero per a
empreses i que s’incrementarà fins als 200 milions d’euros.
S’han ajornat pagaments d’interessos moratoris dels imposts
de successions i donacions, transmissions patrimonials, actes
jurídics documentats, i s’ha ampliat, a més, un mes addicional
el termini per presentar les declaracions.

En aquestes circumstàncies sempre defensam l’ajornament
provisional i prudencial del pagament d’ingressos, però
l’ajornament general de l’impost de societat i l’IRPF i l’IVA
fins al 30 d’octubre, ens té dubtosos, perquè és clar..., i només
els afectats per la crisi de la COVID, com vostès proposen, és
quasi impossible de dur a efecte quan són imposts que fan
referència a ingressos del 2019, per tant, és un poc difícil fer
aquestes comprovacions.

En matèria d’habitatge, bé, ja s’ha dit aquí moltes vegades,
18 milions, s’han pagat 9 milions del 2019 i ara hi ha 9
milions per al 2020. S’ha exceptuat el pagament de mesos de
lloguer de l’IBAVI, com vostès demanen, a treballadors
afectats per ERTO, als autònoms que hagin reduït un 40%
l’activitat, s’ha beneficiat amb això 900 persones, i també s’ha
aprovat una moratòria per al pagament d’hipoteques
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beneficiant també locals comercials i oficines d’autònoms
que hagin vist reduïda la seva activitat un 40%.

Per tant, Sr. Costa, a més, li tornam dir, ja ho hem discutit
altres vegades, benvinguts al seny, pares de la criatura de la llei
Montoro, de la qual vostè, diguem, ha fet...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, Sra. Campomar, vagi acabant.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

... tanta propaganda. Perquè nosaltres el que li volem dir és que
vostès diuen: no acceptarem mai res a costa del turisme, cap
inversió a costa del turisme, això és el que vostè (...) I ha dit:
en moments més bons, en aigües quan estiguin millors ja ho
farem. No es farà mai, amb la seva és que no s’ha fet mai,
vostès, amb una beca del Sr. Rajoy, amb la..., no, mai, vostès
mai apostaran per la diversitat econòmica, perquè no ho han
fet, ho han demostrat, ho han demostrat.

Com s’ha dit aquí, jo crec que el Sr. Castells ho ha
explicat, la seva recepta sempre ha estat retalls socials i retalls
en recerca, desenvolupament a Menorca i innovació, això va
ser la seva recepta en la crisi del 2008, i això és el que vostès
ens proposen. I la seva recepta màgica d’abaixar els imposts
no soluciona els problemes estructurals que tenim a les Illes
Balears i a la resta de l’Estat espanyol. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares té la paraula el Sr. Sergio Rodríguez, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. A ver, nosotros vamos a apoyar las
medidas que pide el Partido Popular, es cierto que algunas ya
se han empezado a implementar, hay que tener en cuenta
cuando se presentó la PNL, hace un mes, si en un mes no
hubieran hecho ustedes nada sería preocupante, algo han
hecho, no suficiente, pero algo han hecho, evidentemente, eso
no es contradictoria con seguir apoyando esas medidas que no
entran en contradicción con las que ustedes han propuesto. 

Pero bueno, se trata más de un tema ideológico
evidentemente que de un tema real, porque nos acaban de
decir: aquí se ven las grandes diferencias entre la política de
la izquierda y la política de la derecha. ¿Cuál es la política de
la derecha? Crear empleo, crear riqueza y que la gente trabaje.
¿Cuál es la política de la izquierda? Tener una ministra de
Trabajo que sale en una rueda de prensa a sacar pecho porque
ha conseguido pagar más subsidios de desempleo que nunca
antes en la historia. Esa es la gran diferencia, ustedes creen en
la economía subsidiada, y nosotros creemos en la economía
productiva. Y eso es en el fondo la gran diferencia, y por eso
vamos a aprobar todas las medidas que propone el Partido
Popular, salvo el punto número 7, con el que no estamos de

acuerdo. Y no estamos de acuerdo con el punto número 7,
porque nosotros no creemos que a nadie haya que darle una
renta de subsistencia. Nosotros hemos dicho e insistido en el
Congreso de los Diputados, que lo que tiene que hacer este
Gobierno es pagar los sueldos íntegros de aquellas personas
que se encuentran desocupados por causa del estado de alarma
y luego irse a su casa. Hay dinero para hacerlo y eso es lo que
hay que hacer, no hay que andar dando limosnas. Los
trabajadores han de cobrar su sueldo íntegro y eso es lo que
nosotros hemos propuesto desde el primer día y a eso nos
vamos a atener.

Estamos en un estado, evidentemente en un estado de
alarma, que nos han dicho que es super necesario para no
morir por las calles, cuando es falso, está la Ley de salud
pública, está la Ley Orgánica de medidas especiales en materia
de salud pública, que eran más que suficientes para mantener
este estado de alarma. Porque ahora que estamos atendiendo
a estas medidas que son de urgente necesidad, que
evidentemente todos consideramos que hay que tomar
medidas paliativas, no nos queda otro remedio, pero eso no
conlleva que yo y 47 millones de ciudadanos hayamos perdido
nuestra libertad de movimiento, nuestra libertad de
manifestación, nuestra libertad de reunión, nuestra libertad de
culto, no hace falta, no hace falta eso para mantener el estado
de alarma.

En definitiva, en esta proposición no de ley se insiste de
nuevo en el superávit municipal. Evidentemente, igual que
hemos apoyado la propuesta de El Pi, apoyaremos ese punto
del Partido Popular, porque le quiero aclarar al Sr. Castells,
ahora que me está escuchando, que nosotros somos
municipalistas, porque creemos en la libertad y en la
autonomía de los entes locales, lo que no somos es
autonomistas, y eso no significa que seamos cantonalistas, el
cantonalismo es una cosa de la primera república que acabo en
un año con cuatro presidentes y con Cartagena declarándole la
guerra a Murcia. No somos cantonalistas, estamos a favor de
la autonomía de los entes locales y de la organización
provincial del Estado, eso es lo que nosotros defendemos, lo
digo porque a veces se confunde y piensan que entramos en
contradicciones. No, no tenemos ninguna.

(Remor de veus)

No, de verdad que no.

Pero dicho esto, reiterar que vamos a apoyar esa serie de
medidas, aunque también quiero recordar que nosotros
propusimos en la misma linea que está haciendo ahora el
Partido Popular, una PNL con una creación de un fondo
COVID con cientos de millones de euros. La diferencia es que
ustedes los quieren sacar de un endeudamiento a largo plazo
y nosotros lo queríamos sacar de un recorte del gasto
innecesario. Pese a todo, también apoyaremos esta medida del
Partido Popular, aunque nosotros siempre preferimos que la
inversión salga del recorte y el ajuste del gasto innecesario y
no de incrementar el endeudamiento, que a fin de cuentas es
endeudar al ciudadano. Nada más, muchas gracias, Sr.
Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears té la paraula el diputat Sr.
Josep Melià, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies. El primer que he de fer és demanar el vot
per separat, perquè, és clar, aquí són moltes les propostes que
inclou aquesta proposició no de llei i hi ha molts de matisos
a comentar. Nosaltres demanaríem una votació en dos blocs,
com que veig que els altres grups ho votaren tot conjuntament
de la mateixa manera, nosaltres amb dues votacions en
podríem tenir prou, una votació en un bloc que serien els punts
3, 4, 5, 9 i 11, a aquests cinc punts, 3, 4, 5, 9 i 11 hi votaríem
favorablement. 

Són els punts d’incrementar el suport a l’ISBA, donar més
recursos a l’ISBA perquè doni liquiditat a les empreses i als
autònoms; és el punt de crear una línia a fons perdut per a
autònoms, aquí la proposta inclou concrecions que per ventura
matisaríem, però en general compartim la idea; el 5 és
l’ajornament de tributs, també el compartim; el punt 9 és
condonar els lloguers, és vera que es fa d’alguna manera, però
ens sembla bé la proposta, que no coincideix exactament amb
el que es fa; i el punt número 11 que és el tema de la Llei
Montoro, els fixos discontinus, etc. Aquests punts els
votaríem a favor.

A la resta ens abstendríem perquè aquestes
puntualitzacions o aquests matisos que faríem són importants
i no ens permeten donar-li suport. Per exemple, en el punt
número 6 bàsicament estam d’acord, però és clar vostès més
enllà del 2020 i ja ens diuen eliminació de la tarifa de l’impost
de turisme sostenible el 2021. Bé, nosaltres aquí..., així com
el 2020 hi estaríem d’acord, el 2021 és una incertesa, tots
sabem que és una incertesa. Per tant, fermar-nos d’aquesta
manera tan ràpida i tan urgent, sense conèixer com
evolucionarà, ens costa. Per ventura el plantejament hauria de
ser no l’eliminació, sinó la reducció, podríem trobar canvis.
Per tant, nosaltres en aquest sentit, pos aquest punt perquè
com que n’hi ha tants, pos aquest punt perquè es vegi un poc
que estam d’acord, però amb matisos. I per tant, en aquest punt
per exemple ens hem d’abstenir.

Com en el punt de l’habitatge, perquè, és clar, en el punt de
l’habitatge vostès volen donar ajudes a lloguer, però volen
deixar de fer promoció, perquè els recursos els treu de la
construcció de promocions d’habitatges de protecció pública,
la qual cosa tampoc a nosaltres ens acaba de satisfer, perquè
com aquell que diu és un poc pa per avui i fam per demà.
Aleshores també tendríem matisos a fer en aquests punts.

Bé, no em vull estendre més, crec que s’entén la nostra
postura en general. En general són propostes en positiu, el
problema és com es concreten aquestes mesures, d’on surten
els recursos, si una emissió de deute, etc. Això ens crea
dubtes que sigui la millor fórmula la plantejada per la PNL i ja
dic, votaríem de manera diversa en dos blocs, un clarament

que sí, sí que ens convencen les propostes i uns altres tenim
matisos i, per tant, el que faríem és una abstenció.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Ara pel Grup Parlamentari Mixt
té la paraula el diputat Sr. Josep Castells, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, realment aquesta
proposició no de llei és molt llarga, no sé si en cinc minuts
tindré temps de fixar posició, sobretot a cadascun dels punts,
ho intentaré.

Necessàriament he de fer un parell de comentaris previs.
El primer és que sens dubte molts dels punts d’aquesta
proposició no de llei haurien de ser fruit d’un debat més seré
sobre la reorientació del nostre pressupost i poder decidir
d’on surten els  diners, què reduïm i on destinem aquests
doblers. La setmana que ve probablement hi haurà la
compareixença de la consellera d’Hisenda que ha demanat el
nostre grup i molts dels temes que avui planteja el Partit
Popular, algunes idees de les quals em semblen interessants,
realment per a nosaltres poder prendre amb plena consciència
i decisió sobre aquests punts, hauríem d’haver tingut
l’oportunitat d’haver tingut aquesta compareixença amb la
consellera d’Hisenda, que també s’ha de dir que ja es podria
haver produït, és a dir, en aquest sentit el Partit Popular s’ha
avançat i  ja fa un mes que va posar totes aquestes mesures
sobre la taula, quan encara no hem tingut la possibilitat de
poder contrastar amb la consellera d’Hisenda quin impacte té
aquesta crisi sobre els pressuposts que vam aprovar fa pocs
mesos.

El segon comentari, Sr. Costa, dirigit directament a vostè,
jo li he de dir que jo tinc moltes dificultats per votar a favor
d’aquestes propostes del Partit Popular, perquè no m’agrada
gens l’estil d’oposició que vostès fan a les Illes Balears des
que hi ha aquesta crisi, i ho definiré amb una paraula, perquè
vostè m’entengui, els trobo massa arrogants, massa arrogants,
perquè crec que el primer que hem de fer és ser humils i
reconèixer la gran dificultat de gestionar aquesta pandèmia i
vostès estan adoptant aquest to arrogant, que jo el resumiria en
una frase que va utilitzar el portaveu del seu grup, el Sr. Fuster,
fa un parell de plens, que va dir: “señores del Gobierno,
déjense ayudar”. I li he de dir que quan pens en errades que
fa aquest govern autonòmic o errades que ha fet el Govern
central pens: sort que governen aquests i no governen els
altres! Perquè si ara hi ha gent que està patint, si estiguessin
governant vostès el patiment seria el doble. Per tant, siguin
més humils i m’agradaria veure’ls a vostès gestionant aquesta
crisi, em sembla que tendria molts més motius de queixa dels
que puc tenir ara.

I això li dic perquè vostè sap que a mi no em cauen els
anells per suportar propostes de l’oposició si hi estic d’acord,
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però amb l’actitud que tenen, aquesta arrogància, realment ens
ho posen molt difícil. Tot i així, m’he mirat la seva proposició
no de llei intentant... abstreure’m d’aquesta reacció que em
provoca el tipus d’oposició que fa el Partit Popular i dividiré
el nostre posicionament, per ser breu, en tres vots. 

Primer, els punt 5  i  6, ajornar imposts, reduir pressió
fiscal. Nosaltres hi votarem en contra perquè, ho hem dit ja a
moltes de proposicions no de llei que s’han votat en aquest
parlament, nosaltres creiem que quan no hi ha activitat no hi ha
impost a pagar, no hi ha fet imposable, no hi ha tributació, per
tant, crec que això és un mantra que fan servir els partits de
dretes que en molts casos no està justificat. Per tant, nosaltres
en aquest punt hi votarem en contra, nosaltres creiem que s’ha
de mantenir la capacitat redistributiva de les administracions,
la qual cosa vol dir que han de poder continuar recaptant quan
es produeix el fet imposable, que és l’obtenció d’una renda o
l’obtenció d’uns beneficis.

El segon bloc, punts 7, 8 i 9, renda mínima d’emergència,
ajuts a habitatges, condonació d’IBAVI. Crec que són mesures
que s’implementen d’una manera molt més adequada per part
del Govern del que vostè proposa aquí i, per tant, no li veig
sentir votar-hi a favor, per tant, també votarem en contra.

Després hi ha tot el bloc que podríem dir que és el
principal, més innovador, més interessant per a nosaltres, que
serien el punt 1, el punt 2, el punt 3, el punt 4 i el punt 10, és
a dir, tot aquest crèdit i què farien amb aquest crèdit, ib-salut,
ISBA i famílies. Aquí li he de dir que en això nosaltres ens
abstindrem perquè dubto molt, primer, de la viabilitat del
primer punt, és a dir, la possibilitat, la viabilitat que la
comunitat autònoma acudeixi als mercats financers a obtenir
un crèdit per import de 350 milions d’euros. Crec que aquests
diners han de venir de l’Estat i tenc realment aquest dubte
sobre la viabilitat del primer punt.

Dels altres, més o manco, en alguns hi estic més d’acord
que a altres, per exemple, en tots els temes d’ajuts a les
empreses hi estic d’acord; el tema dels 60 milions de l’ib-
salut també trob que és una quantitat una mica aleatòria, però
bé, en aquests punts m’abstindré perquè, com he dit al
començament, m’hauria agradat poder posicionar-nos sobre
aquests punts després d’haver sentit a la consellera d’Hisenda,
però, per altra banda, pens que la consellera d’Hisenda ja
hauria d’haver comparegut. Per tant, punt 1, punt 2 , punt 3,
punt 4 i punt 10, ens abstindrem.

Finalment, el punt 11, que és instar l’Estat a tota una sèrie
de mesures, hi votarem a favor perquè realment creiem que
aquesta situació tan delicada només es pot solucionar amb una
participació decidida de l’Estat. Per tant, en aquest punt els
votaríem a favor. Això és tot, Sr. President, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Diputada Maria Antònia Truyols,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Moltes gràcies. Bé, primer de tot, també permeteu-me que
faci c inc cèntims del que ha comentat el Sr. Costa. Bé, en
relació amb la Llei Montoro, vull recordar que el PSOE ja ha
flexibilitat la Llei Montoro perquè ha permès, en relació amb
serveis socials, als ajuntaments dur endavant tota una sèrie de
mesures i, per tant, fer inversions de caire social. Això ha
permès, per exemple, a l’Ajuntament de Manacor contractar
quatre treballadors socials i un psicòleg, quatre treballadors i
un psicòleg que fan feina de valent per tal de treure aquesta
situació, que ningú no volia, endavant. 

Sr. Costa i Sr. Rodríguez, en cap moment no he dit que no
retallarem, entre el blanc i el gris..., entre blanc i negre hi ha
els grisos, som conscients que evidentment haurem de fer
qualque tipus de retallada, però les retallades no valen de la
manera que vostès ho fan, una cosa és retallar i una altra és
constrènyer, reprimir i ofegar, que és el que varen fer en el
període 2011-2015.

En relació amb la baixada d’imposts, també som
conscients que s’hauran d’abaixar imposts, en som conscients,
començant per les entitats locals, però el que no farem serà
incomplir la normativa tributària. Per això, hem donat suport
al punt 2 de l’anterior proposició no de llei que ha presentat El
Pi. Repetesc, no hem de crear falses expectatives als ciutadans
i hem de saber que les coses s’han de fer així com pertoca. 

En relació amb aquesta proposició no de llei del Grup
Parlamentari Popular és veritat, com han dit alguns dels que
han parlat abans, que aquest govern ja ha fet molta cosa,
concretament el punt 2 ja està fet, l’aportació extraordinària
a l’ib-salut. També hem de dir que aquesta comunitat
autònoma, aquest govern, ha posat una línia de préstecs a cost
zero. Tenim la RESOGA, la renda social garantida, per tant,
com veuen són actuacions que ja s’han fet, per tant, no té
sentit ara donar suport a una cosa que evidentment ja està en
marxa.

Bé, demanarem votació separada, en aquest cas, de cada un
dels punts. En tot cas, s í que estaríem a favor del punt 11,
presentam una esmena in voce de tal manera que el punt d) es
pugui modificar i en lloc de dir: “ajornament immediat dels
terminis per presentar certes autoliquidacions i formalitzar
ingressos d’imposts... -en lloc de dir- ... fins al 30 d’octubre
del 2020", que digués: “... almenys fins el dia 30 d’octubre de
l’any 2020".

Bé, aquesta serà la posició del Grup Parlamentari
Socialista, i a la resta hem de dir que no podem votar que sí.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Truyols. Té la paraula per
contradiccions per part del grup proposant el Sr. Antoni Costa,
per un temps de cinc minuts.
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EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Jo realment no ho acab d’entendre,
us ho dic sincerament, o sigui, vostès... primera cosa que ha de
quedar clara, aquesta PNL es va presentar el dia 6 d’abril de
l’any 2020, per tant, fa un mes; és una línia de propostes que
fem en sentit constructiu, amb ànim de sumar, però no per
arrogància sinó per, com diu el Sr. Castells, sinó per proposar. 

Vénen vostès aquí i ens diuen: ja les estam aplicant, ja
estam fent..., ja les estam posant en marxa. I la pregunta és, si
vostès les estan posant en marxa i no són tan, tan desastroses,
com és que hi votaran en contra? Jo no ho entenc, o sigui,
vostès ens diuen, ja ho estam fent, ja van en el bon sentit, però
hi votarem en contra. Només podem concloure una cosa,
vostès votaran en contra perquè són del Partit Popular, si no
les hagués presentades el Partit Popular vostès hi votarien a
favor, vostès hi votarien a favor, perquè si ens ho diuen...,
vostès surten aquí i ens diuen, no, si ho fan..., home!, les estan
posant en marxa. Idò, home, però si les estan posant en marxa,
què costarà?

Vostès des del Govern de les Illes Balears, la Sra.
Presidenta al Sr. Company, al portaveu del Partit Popular, li
diu, facin vostès propostes, aportin. Molt bé, fem propostes.
Fa un mes que les hem fetes les propostes; vénen vostès a
aquesta cambra, a aquesta comissió, i hi voten en contra. Quina
fórmula és..., quin sentit té, amb quin ànim hem de fer
propostes des del Partit Popular si vostès a la mínima
oportunitat que tenen hi voten en contra massivament? Jo no
ho entenc, i no és una qüestió d’arrogància, Sr. Castells, és una
qüestió d’intentar sumar. Vostès tenen majoria en aquesta
cambra, ho demostraran ara mateix. Fem propostes, vostès no,
s’han de sumar al pacte; a quin pacte? Si quan fem propostes,
jo crec que amb sentit comú, constructives vostès hi voten en
contra massivament.

Primera qüestió a tenir en compte, en relació ja amb coses
concretes, vostès ens diuen: necessitam una autorització de
deute, ens diu la Sra. Martín. Què rar, perquè vostès varen
aconseguir 150 milions d’euros d’una autorització de deute
per fer un crèdit extraordinari per pagar sentències
urbanístiques, vostès el varen aconseguir. Ara no ho podem
aconseguir, amb la situació que vivim, no podem aconseguir
una autorització de crèdit del Govern central per fer un crèdit
extraordinari de 300 o 350 milions d’euros? Per favor, no ens
facin ganes de riure!

En segon lloc, vostès ens diuen: no farem el que va fer el
PP la legislatura 2011-2015. Ho poden acreditar amb total
certesa? Continuaran fent aquestes afirmacions? Els desitj que
no hagin de viure el que alguns varen haver de viure en el
període 2011-2015, perquè si ho han de viure ja en parlarem,
ja en parlarem.

Altres qüestions, temes d’habitatge. És necessari treure
una convocatòria d’ajudes directes en matèria d’habitatge en
aquesta comunitat autònoma. No ens serveix que ens diguin
que pagaran les de 2018; home, faltaria més!, faltaria més!
“Pagarem les de 2019"; home, faltaria més que no les

pagassin! I on és la convocatòria del 2020? Dotin la
convocatòria del 2020, dotin amb crèdit extraordinari la
convocatòria del 2020, però si el sistema de microcrèdits que
ha adoptat el Govern central és un autèntic fracàs!, i ho saben
vostès mateixos, que és un autèntic fracàs, no ha servit per a
res. L’únic que es recomana des de l’IBAVI als ciutadans és
que pactin amb el propietari, o arregli’s com pugui, això és el
que els estan dient ara mateix, i ho saben, que és així. No
funciona. Posin en marxa una..., perquè això és un drama, és un
drama, la situació és dramàtica en el tema de lloguers de
locals comercials i d’habitatges habituals. Posin-ho en marxa.

Per altra banda, ja per acabar, és un pla autonòmic. Jo no sé
si se n’havien vostès adonat, és un pla autonòmic. Sra.
Campomar, vostè no se n’ha adonat; ja sé que hi ha les
mesures del Govern central, ja ho sé, ho sabem perfectament.
Nosaltres hem fet propostes a la comunitat autònoma de les
Illes Balears, per tant és un pla autonòmic, no vengui aquí a
fer-me tota la tirallonga de mesures que ha pres el Govern
central; vostès governen en aquesta comunitat autònoma, o
no?, vostès governen! Nosaltres els hem proposta un pla
autonòmic, ho entenen?, un pla autonòmic de mesures.

Ens diuen que amb 100 milions d’euros -ja veurem si
arribam a 200- en el tema d’avals d’ISBA ja... Per què no
arribam a 700 milions? Vostès hi votaran en contra?
Sincerament...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, Sr. Costa, vagi acabant.

EL SR. COSTA I COSTA:

... és incomprensible, que ens diguin que són mesures que
tenen cara i ulls, que vostès les estan aplicant, i que ens votin
en contra. Només té una explicació, i és que senzillament no
volen les aportacions del Partit Popular i vostès prendran les
mesures que estimin convenients. Tenen majoria, per tant ja
està.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, Sr. Costa, hauria de confirmar si accepta la votació
per separat i l’esmena in voce que se li ha fet al punt 11.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, acceptam, evidentment, la votació separada i també
l’esmena que s’ha proposat in voce. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Vist que hi ha diferents grups que han demanat la
votació separada amb diferents criteris, i d’acord amb el parer
de la lletrada, sembla que el més net serà fer una votació punt
per punt de tots els punts de la PNL. Per tant, de la mateixa
manera que a la PNL anterior, el secretari procedirà a la
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lectura dels noms dels diputats i les diputades membres de la
comissió per votar en aquest cas el primer punt de la PNL.

EL SR. SECRETARI:

Joana Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

No.

EL SR. SECRETARI:

Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Antoni Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Juli Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

No.

EL SR. SECRETARI:

Juanma Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Jordi Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

No. 

EL SR. SECRETARI:

Virginia Marí. Virginia Marí.

EL SR. PRESIDENT:

Ara mateix no apareix en pantalla, si de cas podem fer com
fa quinze dies, esperam.

EL SR. SECRETARI:

Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sebastià Sagreras. Sí.

Irene Triay.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

No.

EL SR. SECRETARI:

I Maria Antònia Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

No.

EL SR. PRESIDENT:

Veig en pantalla la Sra. Marí.

EL SR. SECRETARI:

Virginia Marí. Virginia...

LA SRA.  MARÍ I RENNESSON:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Perfecte. Quedaria amb 6 vots a favor..., 5 vots a favor, 6
vots en contra i 2 abstencions.
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EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjat el punt 1.

Passam a la votació del punt 2.

EL SR. SECRETARI:

Joana Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

No.

EL SR. SECRETARI:

Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Antoni Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Juli Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

No.

EL SR. SECRETARI:

Juanma Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Jordi Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

No. 

EL SR. SECRETARI:

Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sebastià Sagreras. Sí.

Irene Triay.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

No.

EL SR. SECRETARI:

I Maria Antònia Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Serien 6 vots en contra, 5 vots a favor i 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjat el punt número 2.

Per tant passam a la votació del punt número 3.

EL SR. SECRETARI:

Joana Campomar.
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LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

No.

EL SR. SECRETARI:

Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Antoni Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Juli Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

No.

EL SR. SECRETARI:

Juanma Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Jordi Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

No. 

EL SR. SECRETARI:

Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sebastià Sagreras. Sí.

Irene Triay.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

No.

EL SR. SECRETARI:

I Maria Antònia Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Si no he comptat malament, són 6 vots a favor, 6 vots en
contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Com que s’ha produït un empat haurem de tornar a fer la
votació d’aquest punt.

EL SR. SECRETARI:

Joana Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

No.

EL SR. SECRETARI:

Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Abstenció.
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EL SR. SECRETARI:

Antoni Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Juli Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

No.

EL SR. SECRETARI:

Juanma Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Jordi Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

No. 

EL SR. SECRETARI:

Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sebastià Sagreras. Sí.

Irene Triay.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

No.

EL SR. SECRETARI:

I Maria Antònia Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

No.

EL SR. SECRETARI:

El mateix.

EL SR. PRESIDENT:

Entenc que hem de fer una altra votació.

EL SR. SECRETARI:

Joana Campomar.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Disculpi, Sr. President. Ah, no, no. Jo demanava la
paraula...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No, és que, és clar, aquest tercer punt, igual que el quart,
no tenen sentit si no s’ha aprovat el primer. Llavors, és clar,
fem una votació separada..., és a dir, perquè aquest punt 3 i
aquest punt 4 tenen a veure amb el fet que el primer punt
s’hagi aprovat. No sé si és possible mirar de resoldre d’alguna
manera aquesta circumstància.

EL SR. PRESIDENT:

Procedirem segons el Reglament... Sí, sí, Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, Sr. President, no hi ha cap contradicció, vull dir..., és
veritat que es lliga al crèdit extraordinari, però es podrien
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extreure els 70 milions d’euros de partides pressupostàries
sense cap tipus de problema. Per tant no és incompatible el 3
amb l’1.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, gràcies. Per tant...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No entrarem a debatre una altra vegada. Procedirem segons
el Reglament, per tant procedirem a la votació, tal com està
establert, i el resultat s’interpretarà de la manera que
s’interpreta en el Reglament.

EL SR. SECRETARI:

Tornam votar, idò? Joana Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

No.

EL SR. SECRETARI:

Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Antoni Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Juli Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

No.

EL SR. SECRETARI:

Juanma Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Jordi Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

No.

EL SR. SECRETARI:

Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sebastià Sagreras, sí.

Irene Triay.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

No.

EL SR. SECRETARI:

Maria Antònia Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Idò ara hi ha 7 vots en contra i 6 vots a favor.

(Remor de veus)
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6 en contra i 7 a favor..., 7 a... a l’inrevés, 6 a favor i 7 en
contra.

EL SR. SECRETARI:

D’acord, queda rebutjat el punt 3. Passam a fer la votació
del punt 4.

EL SR. SECRETARI:

Joana Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

No.

EL SR. SECRETARI:

Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No. 

EL SR. SECRETARI:

Toni Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Juli Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

No. 

EL SR. SECRETARI:

Juanma Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA.

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Jordi Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

No.

EL SR. SECRETARI:

Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

No. 

EL SR. SECRETARI:

Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sebastià Sagreras, sí.

Irene Triay.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

No.

EL SR. SECRETARI:

I Maria Antònia Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

No.

EL SR. SECRETARI:

7 vots en contra i 6 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjat el punt 4. 

Passam a la votació del punt 5.

EL SR. SECRETARI:

Joana Campomar.
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LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

No.

EL SR. SECRETARI:

Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No. 

EL SR. SECRETARI:

Antoni Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Juli Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

No. 

EL SR. SECRETARI:

Juanma Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA.

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Jordi Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

No.

EL SR. SECRETARI:

Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

No. 

EL SR. SECRETARI:

Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sebastià Sagreras, sí.

Irene Triay.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

No.

EL SR. SECRETARI:

I Maria Antònia Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Tornen ser 7 vots en contra i 6 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queda rebutjat el punt cinquè.

Passam a la votació del punt sisè.

EL SR. SECRETARI:

Joana Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

No.

EL SR. SECRETARI:

Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No. 
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EL SR. SECRETARI:

Antoni Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Juli Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

No. 

EL SR. SECRETARI:

Juanma Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA.

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Jordi Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

No.

EL SR. SECRETARI:

Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

No. 

EL SR. SECRETARI:

Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sebastià Sagreras, sí.

Irene Triay.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

No.

EL SR. SECRETARI:

I Maria Antònia Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

No.

EL SR. SECRETARI:

7 vots en contra, 5 vots a favor i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queda rebutjat el punt sisè.

Passam a votació el punt setè.

EL SR. SECRETARI:

Joana Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

No.

EL SR. SECRETARI:

Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No. 

EL SR. SECRETARI:

Antoni Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Juli Dalmau.
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EL SR. DALMAU I DE MATA:

No. 

EL SR. SECRETARI:

Juanma Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA.

Abstenció. 

EL SR. SECRETARI:

Jordi Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

No.

EL SR. SECRETARI:

Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

No. 

EL SR. SECRETARI:

Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sebastià Sagreras, sí.

Irene Triay.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

No.

EL SR. SECRETARI:

I Maria Antònia Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

No.

EL SR. SECRETARI:

8 vots en contra, 3 vots a favor i 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjat el punt setè.

Passam a la votació del punt vuitè.

EL SR. SECRETARI:

Joana Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

No.

EL SR. SECRETARI:

Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No. 

EL SR. SECRETARI:

Antoni Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Juli Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

No. 

EL SR. SECRETARI:

Juanma Gómez.
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA.

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Jordi Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

No.

EL SR. SECRETARI:

Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

No. 

EL SR. SECRETARI:

Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sebastià Sagreras, sí.

Irene Triay.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

No.

EL SR. SECRETARI:

I Maria Antònia Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

No.

EL SR. SECRETARI:

7 vots en contra, 5 vots a favor i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queda rebutjat el punt vuitè.

Passam a la votació del punt novè.

EL SR. SECRETARI:

Joana Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

No.

EL SR. SECRETARI:

Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No. 

EL SR. SECRETARI:

Antoni Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Juli Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

No. 

EL SR. SECRETARI:

Juanma Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA.

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Jordi Marí.
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EL SR. MARÍ I TUR:

No.

EL SR. SECRETARI:

Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

No. 

EL SR. SECRETARI:

Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sebastià Sagreras, sí.

Irene Triay.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

No.

EL SR. SECRETARI:

I Maria Antònia Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

No.

EL SR. SECRETARI:

7 vots en contra i 6 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queda rebutjat el punt novè.

Passam a la votació del punt 10.

EL SR. SECRETARI:

Joana Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

No.

EL SR. SECRETARI:

Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No. 

EL SR. SECRETARI:

Antoni Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Juli Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

No. 

EL SR. SECRETARI:

Juanma Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA.

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Jordi Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

No.

EL SR. SECRETARI:

Virginia Marí.
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LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

No. 

EL SR. SECRETARI:

Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sebastià Sagreras, sí.

Irene Triay.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

No.

EL SR. SECRETARI:

I Maria Antònia Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

No.

EL SR. SECRETARI:

7 vots en contra, 5 vots a favor i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queda rebutjat el punt 10.

Al punt 11 s’ha fet una esmena in voce, per tant, abans de
passar a votació demanaria si cap grup s’oposa a l’esmena in
voce. Entenc que no. 

Per tant, passam a la votació del punt 11.

EL SR. SECRETARI:

Joana Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Antoni Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Juli Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Juanma Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA.

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Jordi Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Josep Melià.   
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí. 

 EL SR. SECRETARI:

Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

 Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sebastià Sagreras, sí.

Irene Triay, sí..., ou!

(Rialles)

Maria Antònia Truyols.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, queda l’onzè punt aprovat per unanimitat.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Disculpi, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Castells. 

D’acord amb l’article 102 del Reglament voldria
demanar un breu torn de fixació de... d’explicació de vot

perquè he hagut de modificar el vot respecte del que he dit
al meu posicionament.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, bé, Sr. Castells, breument, per favor.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Simplement vull dir que als punts 4, 5 i 10 que havia
enunciat la meva abstenció he votat que no pel simple motiu
que si m’hagués tornat abstenir això hagués passat a Ple i el
resultat hagués estat de rebuig, perquè evidentment caldran
els vots dels diferents grups el resultat hagués estat que no.
Per tant, l’únic que he fet és anticipar aquest resultat perquè
pens que no estem en circumstàncies per emplenar encara
més l’ordre del Ple.

 A més a més, vull insistir que aquests tres punts, 4, 5 i
10 fan referència al crèdit del punt 1, com que el punt 1 s’ha
rebutjat tampoc no tenir gaire sentit mantenir-lo.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. El resultat és el que hem comentat
al llarg de la votació.

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