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SRA. PRESIDENTA: 

Bon dia, senyores i senyors diputats, començarem ja la
sessió d’avui, i en primer lloc, els demanaria si hi ha qualsevol
substitució, per favor. 

SR. MARÍ I TUR: 

Sí, Jordi Marí substitueix Pilar Costa. 

SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Marí. Alguna més? No.

Proposició no de llei RGE núm. 9143/20, presentada
conjuntament pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures
econòmiques fiscals, mercantils i financeres per pal·liar els
impactes econòmics derivats de l’emergència sanitària de la
COVID-19.

Llavors passem a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu al debat de la Proposició no de llei RGE núm. 9143/20,
presentada conjuntament pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures
econòmiques fiscals, mercantils i financeres per pal·liar els
impactes econòmics derivats de l’emergència sanitària de la
COVID-19.

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

SR. MARÍ I TUR: 

Sí, gràcies, presidenta. Bé, des del Grup Parlamentari
Socialista presentam aquesta proposta de mesures fiscals i
financeres per contribuir a pal·liar en la mesura del possible els
efectes de la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la
COVID-19. És una proposta de caràcter eminentment tècnic i
el que pretén és, dins de la consideració dels cicles de
l’economia, adaptar l’economia pública i privada a la situació
actual, per fer que la reactivació econòmica sigui justa i
equilibrada. 

Nosaltres partim de la idea que si el creixement econòmic
no és equilibrat no és creixement, ja que si no és equilibrat vol
dir que exclou algunes condicions socials necessàries a
qualsevol societat. I les regulacions fiscals i financeres també
s’han de modular en aquest sentit, en funció del cicle econòmic.
Ara més que mai, en moments difícils, l’economia pública i
privada ha d’estar al servei de la ciutadania i al servei de les
persones més necessitades.

Pensam que és ara més que mai necessària la revisió dels
objectius d’estabilitat pressupostària, regla despesa i deute de
comunitats autònomes i entitats locals, per fer front
principalment a la despesa social tan necessària a un moment
com l’actual. 

L’alliberament del 20% del superàvit, que es va aprovar en
el Reial Decret 8/2020, és totalment insuficient, nosaltres ho
vàrem dir des del primer dia i, per tant, ara mateix és necessari

reclamar la seva liberalització. És hora de tornar a les entitats
locals la seva autonomia i que tots els recursos, sobretot,
puguin estar a disposició de les necessitats del final dels seus
propietaris, que són els que els han generat i els han pagat, que
són els ciutadans.

Demanam també, recuperar certa autonomia tributària per
als ajuntaments, per administrar lliurement els seus imposts i
taxes en forma de bonificacions, exempcions o el que consideri
cada ajuntament, cosa que, com saben vostès, a dia d’avui no
és possible ja que la normativa que s’imposa és la normativa
estatal amb rang de llei i, per tant, instam la revisió de la Llei
d’hisendes locals per poder flexibilitzar aquesta normativa i
permetre, com dic, també, adaptar aquesta economia pública a
la situació actual. 

És necessari també posar al servei de les necessitats socials
actuals els fons autonòmics i, per això, el que proposam també
en aquesta proposició és establir metes asimètriques per a cada
comunitat quant a la seva despesa, en funció del seu punt de
partida, ja en el 2012 les comunitats no estaven totes en el
mateix punt de partida i, per tant, no se’ls pot exigir el mateix
esforç a comunitats amb circumstàncies i punts de partida tan
diferents. 

Un altre punt de la proposta és que és igualment necessari
reclamar a l’Estat un pla específic d’incentius econòmics i
d’impuls de l’activitat productiva, i que aquest pla es faci amb
especial cura de les empreses i treballadors més vulnerables i
més febles; si la reactivació no és justa, no és tampoc
reactivació, perquè, de nou, exclou consideracions socials que
nosaltres consideram irrenunciables. 

També creiem, des del nostre grup, que la participació del
sector bancari és imprescindible, per la gran responsabilitat que
té, per ser un servei estratègic en l’economia i, per tant, té
l’obligació de contribuir en la recuperació econòmica, no
només a través de la via de la injecció de la liquiditat, com ja
està regulat i... correctament regulat, sinó a més, també, per la
via de la flexibilització i ajornament de pagaments deguts,
també, per no esmentar altres pràctiques bancàries poc
desitjables que hem vist en aquesta etapa. 

Per altra banda, l’ocupació és un altre dels pilars que hem
de saber conservar el màxim possible en la sortida de la crisi i
evitar al màxim la destrucció de llocs de feina; per això, el punt
sisè de la proposta, el que ve a proposar és flexibilitzar la
transmissió de les càrregues en compravendes d’unitats de
negoci. Això què vol dir? Que amb les compravendes d’unitats
de negoci que tenguin càrregues, aquestes càrregues
evidentment se subroguen al nou propietari, però que aquest
propietari -totalment desvinculat de l’anterior- pugui obtenir
una flexibilització dels terminis de pagament; d’aquesta
manera, fomentam el manteniment de l’ocupació i mantenir
unitats de negoci en actiu, perquè hi ha negocis que tal vegada
haurien tancat i, d’aquesta manera, pot mantenir-se activa
aquesta unitat de feina i, amb ella, els seus llocs de feina. 

Per últim, un altre pilar que també consideram fonamental
en la reactivació econòmica és la lluita contra el frau fiscal i
l’economia submergida i, per això, també amb la proposta
instam augmentar els mitjans de pagament electrònic. Ja hem
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vist com amb aquesta crisi, amb aquest confinament, molts de
negocis -la majoria de negocis- s’han adaptat totalment a
aquests mitjans, per tant, és el que volem fomentar per reduir
l’economia submergida.

Són tot mesures que consideram de consens...

SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant.

SR. MARÍ I TUR:

... que recullen reclamacions del Col·legi d’Economistes, són
mesures tècniques, en positiu i, simplement per això, demanam
el seu vot favorable. Gràcies. 

SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Marí. Igualment per a la defensa
d’aquesta proposició no de llei per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té el torn de paraula la Sra. Martín. 

SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Unidas Podemos,
evidentment, subscrivim tot el acaba de comentar el company
del Partit Socialista i ens centraríem en quin és l’objectiu
d’aquesta proposta. Aquesta proposta el que vol és donar
oxigen a les administracions locals perquè puguin ajudar tant
a la gent com al teixit productiu i, aquí, ens concretam en
diferents propostes destinades a autònoms, a PIME i a
microempreses, hem de col·laborar i fer pinya des de totes les
institucions. L’objectiu, al final, és comú, tant dels ens locals
com de les comunitats autònomes, ens estam arromangant
perquè cadascú aporti el que millor pugui fer i és evident que
els ajuntaments, els consells insulars, necessiten recursos,
d’aquí que parlem d’instar al Govern de l’Estat a flexibilitzar
la regla de despesa, el deute de les comunitats autònomes i de
les entitats locals. 

Hem de donar resposta àgil i eficaç a les necessitats
generades per la crisi sanitària, econòmica i social de la
COVID-19; hi ha hagut, per exemple, empreses que no han
pogut obrir a causa del confinament i a causa de la manca de
clients, derivat de tota la situació que vivim. Els ajuntaments
voldrien poder bonificar determinats imposts i taxes i no ho
poden fer perquè necessiten aquests canvis normatius que, en
aquest cas, proposam.

En definitiva, el que fem és cercar les vies, les maneres de
poder fer feina en conjunt, de fer que hi hagi recursos que es
puguin destinar a donar les respostes de la gent que és -com
tots i totes sabem- una de les principals demandes i una de les
principals problemàtiques que vivim en aquest país. Moltes
gràcies. 

SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Martín. És el torn ara, per defensar
també aquesta iniciativa, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, de la Sra. Joana Aina Campomar. 

SRA. CAMPOMAR I ORELL: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, per no repetir, tècnicament,
aquestes mesures de tipus tècnic que es demanen en aquesta
proposició no de llei i que, per descomptat, fa temps i potser
han passat moltes coses de llavors ençà, el que nosaltres
creiem, reiterar des de MÉS per Mallorca, que les nostres Illes
han estat molt solidàries durant molts d’anys amb el Govern
espanyol, hem aportat molts de doblers a les arques públiques
a nivell estatal. En aquest moment, amb aquesta crisi sanitària,
Balears serà la que sofrirà una baixada de les regions
espanyoles... la baixada més elevada del PIB, la que sofrirà més
perquè té una taxa molt important de treballadors precaris i, per
tant, creiem que en aquest moment falta una passa més des del
Govern espanyol cap a les nostres Illes, com s’ha vist en
aquests dies, com amb els ERTO de Canàries, com la
distribució de 16.000 milions d’euros, com la devolució dels 78
milions d’euros.

Per tant, què fem, en aquesta proposició no de llei? Reiterar
moltes de les coses que ja han dit, sobretot: s’ha de donar més
marge als ajuntaments, als municipis, perquè puguin utilitzar
aquests doblers que tenen en els bancs que, en aquests
moments, l’únic que fan és donar interessos a les entitats
financeres i no redunden en els ciutadans ni en les ciutadanes
ni en les persones residents en els seus municipis; hem de
pensar que hi ha ajuntaments que paguen més de 200.000 euros
anuals d’interessos per tenir aquests doblers en el banc. Per
tant, com s’ha dit abans, no és suficient haver alliberat aquest
20% de superàvit de l’any anterior.

També aquesta autonomia tributària dels ajuntament també
és necessària perquè si volen posar en marxa mesures per
baixar imposts tipus IBI o tipus taxes d’ocupació de la via
pública, etc., moltes de les coses, qüestions, que tal vegada
molts de municipis es plantegen per ajudar els seus petits
negocis, els petits comerços i els petits autònoms, etc., han de
tenir, per tant, elements per posar-ho en marxa. 

Per tant, instam que es facin aquests canvis al Govern
espanyol, i després moltes mesures també que es tenen en
compte a l’hora de..., que es plantegen aquí, no?, com el pla
específic, com el tema de liquiditat, etc. Però bé, des de MÉS
per Mallorca el que volem dir i al que donam suport és que no
s’ha fet suficient per retornar a les Illes Balears el que ha estat
donant durant molts d’anys.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. S’han presentat per part del
Grup Parlamentari Ciudadanos les esmenes RGE núm. 9977/20
i 9979/20. Per a la seva defensa té la paraula el Sr. Juan Manuel
Gómez, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Moltes gràcies, presidenta. Abans d’entrar en la valoració
de la proposició no de llei, nosaltres hem presentat unes
esmenes que entenem que són esmenes que van en la línia de
reforçar i evidentment de donar més mesures econòmiques
encara de major suport i seguretat en la situació que hi ha i que
és una situació canviant i es demostra a més a més pels darrers
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acords, el tema, per exemple, dels ERTO que s’han de
prorrogar i s’ha de fer evidentment des del consens, però que
hi ha una situació d’incertesa que és quan la situació econòmica
es recuperi.

Els ERTO, nosaltres vàrem suportar aquesta mesura com a
una mesura evidentment necessària per evitar una major crisi
de les persones, dels treballadors i també dels ocupadors i, per
tant, entenem que aquesta mesura s’ha d’estendre més. Per això
presentam una esmena que inclouria un punt d’addició: “instar
el Govern central que la determinació de la durada d’aquesta
extensió dels ERTO sigui realitzada en virtut de la situació
econòmica i s’analitzi periòdicament.”

L’altra esmena que fem, jo crec que hem de donar exemple,
és a dir, demanam al Govern central que prengui mesures i el
primer que hem de garantir és que el nostre Govern de les Illes
Balears en prengui una que és immediata i la més immediata és
que vigili i procuri acomplir amb els terminis de pagament als
proveïdors i tots els concerts que hi ha. Per què? Tots sabem
que això és liquiditat immediata i que evidentment amb la
conjuntura que hi ha podria provocar precisament que una
manca de liquiditat o de pagament en un període moltes
empreses, molts de proveïdors, molts d’autònoms es vegin
perjudicats i s’aboquin a tenir una situació poc sostenible que
repercutiria en l’ocupació de les persones que tenen ocupació
en aquestes empreses.

Per tant demanaríem que es donàs suport a aquestes dues.

Llavors nosaltres donarem suport..., no faré una anàlisi
perquè tenc poc temps, defensant les nostres esmenes, donarem
suport a la proposició no de llei tot i que volia fer una sèrie de
valoracions, sobretot començaré pel darrer punt. 

El punt 7, m’he adonat d’una... de la redacció en la tercera
lectura, a la tercera lectura  m’he adonat que quan diu... “el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern...”, perdó, “a
l’adopció de mesures per al foment de la utilització de la
factura electrònica”, nosaltres no donaríem suport a la primera
part de la..., jo crec que són dues parts i volia proposar una
moció, una esmena in voce, si s’accepta, per desglossar el punt
7 en un punt 8, i és aquí on..., disculpau, (...) el paper, aquí on
diu... el punt 7, demanaríem que quedés... “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de l’Estat a restringir la normativa
aplicable als mitjans de pagaments per reduir les transaccions
econòmiques en efectiu i augmentar les transaccions de
pagament electrònic telemàtic”. I l’altre... i nosaltres
dimanaríem el punt 8 que se separés, que posés: “El Parlament
de les Illes Balear insta el Govern central a l’adopció de
mesures per al foment de la utilització de la factura electrònica
en tots els nivells econòmics”.

Diré per què, els decrets 4 i 6 duts per aquest govern, de
mesures socials, precisament contemplaven unes mesures
excepcionals, que el pagament en metàl·lic o mesures de
pagament en metàl·lic perquè hi ha col·lectius vulnerables que
evidentment no tenen ni compte bancari i aquest nombre de
perceptors, d’usuaris augmenta. Per tant, entenem dues coses:
una, no podem perdre i generalitzar amb l’eliminació del
metàl·lic i, per una altra banda, crec que falta una
conscienciació i una sensibilització de la població, per tant, una

formació en l’ús de tots els mitjans electrònics, la digitalització
i l’ús de les targetes de crèdit. Sabem que hi ha gent contrària
precisament per una qüestió de plantejament davant de les
entitats financeres a no utilitzar altres mitjans de pagament.

Per tant, creiem que és una etapa que no és el moment de
fer-ho i demanaríem..., nosaltres no estaríem d’acord amb el
punt 7, amb el primer bloc, si acceptau l’esmena in voce. I
demanaríem que... al punt 8 sí li donaríem suport. 

A la resta de punts, per no estendre’m, no sé quin temps em
queda, si donaríem suport a tots els punts, tot i que volíem fer
unes valoracions. Evidentment el Govern haurà de fer, aprovar
uns nous objectius d’estabilitat, no en queda d’altra, és evident
donat el nivell..., de fet al febrer ja n’ha aprovats uns i els haurà
de modificar. Per tant, entenem que s’ha de..., entenem
aquesta... al punt 2 que és correcte que s’insti aquesta senda
d’estabilitat.

Vostès saben que quan es parla d’asimetries ens preocupa.
Crec que s’ha de cercar la major objectivitat, equitat, igualtat
de... i... solidaritat interterritorial, no em sortia la paraula, és
l’única..., estaríem a l’aguait que es complís així per a la
vertebració de l’Estat i la solidaritat entre tots els ciutadans i
ciutadanes de l’Estat espanyol.

Fins aquí, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Ara ja en torn de fixació de
posicions en primer lloc té la paraula el representant del Grup
Parlamentari Popular, el Sr. Antoni Costa, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ja li anuncio, Sr. Marí, que en la
major part dels casos votarem a favor d’aquests punts de la
proposició no de llei.

No obstant això, sí que he de fer algunes reflexions sobretot
dels següents punts. En primer lloc, en relació amb els
romanents, ho hem debatut per activa i per passiva en aquest
parlament, en aquesta cambra, s’ha demanat per tots els partits
polítics, per tots els grups parlamentaris que això... que
s’aixequi aquesta situació, diverses coses: primera cosa, torn
reiterar que si avui hi ha romanents és per alguna cosa, és per
una normativa que es va fer i que va ser fortament criticada per
part del Partit Socialista i d’altres partits polítics i que, a dia
d’avui, si hi ha romanents, per exemple, a Sant Josep, hi ha
romanents i molt importants, d’acord?, n’hi ha per alguna raó,
si no hi hagués hagut una normativa els romanents ja s’haurien
gastat molt abans, perquè hi havia tota la intenció que
s’aixecassin les restriccions per poder-se gastar els romanents
i si s’haguessin gastat abans no hi hauria ni un euro avui per
poder-se gastar.

Segona reflexió, a dia d’avui, a l’any 2020, ho ha dit molt
bé el Sr. Marí, hi ha les restriccions més altes quant a la
possibilitat de fer servir el superàvit del 2019, més altes que
tenim en anys, és més, les restriccions més altes que tenim des
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que hi ha la flexibilitat de la regla de despesa per poder-se
gastar els superàvits, perquè el 2019 es podia gastar el cent per
cent del superàvit en inversions financerament insostenibles.
Ara només es pot gastar en un màxim del 20% i això sí, màxim
300 milions d’euros en el conjunt de totes les comunitats... de
totes les hisendes locals.

Això és, senzillament... fa rialles, fa riure, fa riure que a dia
d’avui la restricció sigui aquesta. I només té una explicació,
després que la Sra. Montero ens digui per amunt i per avall...,
un dia que sí, l’altre dia que no, un altre que sí... només podem
treure una conclusió: crec que no hem de ser ingenus i hem
d’intentar evitar que el Govern central se’n rigui directament a
la cara de tots nosaltres.

La restricció ve imposada per una qüestió: o volen pispar
els romanents, que crec que és aquesta la raó principal, o
senzillament no els volen deixar gastar directament perquè el
dèficit de l’any 2020 no sabem on arribarà, del conjunt de
l’Estat, i per tant, ja els va bé que els municipis no puguin
gastar ni un euro.

Des del Partit Popular sempre hem interpretat una qüestió:
ara és quan toca gastar romanents, ara, sí, sí, ara és quan toca
gastar romanents perquè vénen molt mal dades i és quan,
efectivament..., per això serveixen els romanents, perquè si avui
no es deixen gastar els romanents la pregunta és: quan es
deixaran gastar? Per què serviran aquests romanents si no és
per botar-se’ls, si no és per pispar-los directament el Govern
central? Si avui no es poden gastar, quan es gastaran aquests
romanents? Quan hi haurà una situació pitjor de la que tenim el
2020?

Per altra part, metes asimètriques, totalment d’acord, hi
votarem a favor, hi estam totalment d’acord, ja hi estàvem en
el 2013, totalment d’acord, i per això al 2013 vàrem sostenir al
Consell de Política Fiscal i Financera que hi hagués metes
asimètriques. Per què? Perquè, efectivament, com diu el Sr.
Marí, hi havia punts de partida quant a objectius de dèficit o de
dèficit molts dispars i, en conseqüència, de la mateixa forma
que Europa exigeix als països mètodes asimètriques de dèficit,
doncs, també té tot el sentit que fossin asimètriques a les
comunitats autònomes.

Eximida perquè els municipis puguin bonificar imposts?
Totalment d’acord, no fa falta afegir res més perquè hi estam
totalment i absolutament d’acord. 

Pla d’incentius econòmics i d’impuls per a PIME,
microempreses i autònoms? Totalment d’acord, per tant, tot el
nostre suport en aquest sentit.

Aplicació de mesures de suport financer al Reial Decret
Llei 7/2020 per poder-les ampliar i això, també hi estam
d’acord, sense perjudici que de vegades quan s’intervé a certs
mercats el que es fa, de vegades, eh!, no sempre, però de
vegades el que es fa és emprenyar, i s’acaba traient una opció
contraproduent, i contraproduent significa que, cal reconèixer-
ho, crec que és una evidència, tots els que som aquí hi podríem
estar d’acord, hi ha hagut moltes entitats financeres que han
renegociat directament sense haver d’imposar absolutament
amb els clients i han refinançat perquè a cap entitat financera

no li interessa que la taxa seva de morositat s’incrementi. Per
tant, ho sabem generalitzadament, s’han fet molts més
refinançaments de deute per a negociacions directes entre els
clients i les entitats financeres que no per imposicions legals,
que moltes vegades la imposició no serveix per a res, més aviat
el contrari, ha tengut efectes contraproduents.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí que li he de dir una cosa, Sr. Marí, i és en relació amb el
punt 7, nosaltres en relació amb el punt 7 no hi podem estar
d’acord. Ara mateix la restricció de pagaments saben vostès
que és de 2.500 euros. A dia d’avui creiem que és una restricció
suficient, suficient. La Unió Europea ha donat un toc d’atenció,
el va donar el mes de febrer del 2019, i l’ha tornat a donar ara
al Govern central perquè el Grup Parlamentari Socialista va
presentar a Les Corts una iniciativa per acabar amb els sous en
efectiu per fer pagaments, i la Unió Europea li va dir, escolti,
és diner de curs legal, vostè no té competències per prohibir
que un ciutadà pugui fer els pagaments corresponents.

I estic totalment d’acord amb el que ha dit Juanma en
relació amb els pagaments, escolti, hi ha un percentatge molt
elevat de la població que necessita fer els pagaments i no són
defraudadors, eh!, necessita fer el pagament en efectiu...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa, per favor, ha d’anar acabant.

EL SR. COSTA I COSTA:

... -sí, ja acab-, persones majors, etc., persones vulnerables que
fan els pagaments en efectiu i no són cap defraudadors. Per
tant, ja dic, nosaltres pensam que 2.500 euros és una restricció
raonable i no sé per què vostès volen anar més lluny. Si ens ho
expliquen, ho entendrem.

Finalment, les esmenes de Ciutadans les compartim i per
tant les votarem a favor, si s’admeten per part del grup
proposant.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Correspondria ara el torn al
representant del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, i no
havent-hi representant, passam el torn de paraula al
representant del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, el Sr. Melià, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquesta iniciativa al
final torna a recollir tota una sèrie de qüestions que ja han estat
debatudes i aprovades al llarg d’aquests darrers mesos en
aquest parlament, de fet, el nostre grup parlamentari n’ha
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presentades diverses que van en línia absolutament simètrica a
les iniciatives. Sobre el superàvit dels ajuntaments el nostre
grup parlamentari ha estat un grup molt actiu, hem presentat
diverses iniciatives i s’han aprovades totes. Per tant, entendran
que lògicament donarem suport al punt número 1 d’aquesta
proposició no de llei.

També estam totalment d’acord amb el punt número 2 que
ens convida, insta l’Estat a revisar el sistema d’estabilitat
pressupostària per aconseguir que hi hagi asimetria entre les
comunitats autònomes perquè és evident que les comunitats
autònomes són diferents, tenen situacions financeres diferents,
tenen finançaments diferents, per tant, estaria bé que també
tenguessin unes regles diferents. Des d’aquest punt de vista
també hi coincidim plenament.

També al punt sobre canvis normatius per als ajuntaments
perquè puguin fer exempcions i bonificacions, també nosaltres,
el Grup Parlamentari El Pi, va presentar una iniciativa
exactament respecte d’això, amb un text molt similar a aquest
i també es va aprovar. Per tant, també evidentment rebrà el
nostre suport.

Sobre els plans d’incentius econòmics. Bé, aquesta és una
iniciativa més genèrica, però són molts els grups, també El Pi,
que han fet iniciatives; nosaltres, per exemple, vàrem fer una
iniciativa sobre que hi hagués una línia d’ajuda als autònoms,
que finalment el Govern ha recollit, per tant, aquesta línia aniria
un poc a aquest pla. De fet, el Govern impulsa un pla que
presenta demà, que se suposa que va també en sintonia amb el
que se’ns proposa aquí.

En relació amb la implicació de les entitats financeres i dels
bancs, també hi estam d’acord. Nosaltres demà tenim
presentada una iniciativa sobre els abusos bancaris, perquè la
iniciativa dels grups de la majoria el que diuen és que els bancs
s’hi impliquin. Per ventura ens podríem acontentar que els
bancs no abusin, perquè el que ha passat fins ara és que els
bancs han abusat i han complementat les exigències per obtenir
crèdits ICO i amb la dificultat per a tots els sol·licitants que
això ha provocat. Per tant, evidentment ens agradaria que els
bancs s’hi implicassin, però ja ens conformaríem que no
abusassin. 

Per a nosaltres els punts més foscos de la seva iniciativa són
els punts 6 i 7, són els punts més foscos perquè pensam que la
redacció és confusa i de vegades no acabam d’entendre la
finalitat exacta d’aquests punts. 

El punt 6, és clar, entenc que al final al que es convida és
que les administracions públiques flexibilitzin les obligacions
tributàries que tenen els ciutadans en relació amb les mateixes,
cosa que el Govern central s’ha resistit moltíssim a fer. Per tant,
em sorprèn que aquesta iniciativa vengui del PSOE perquè no
és coherent amb la pràctica que vostès han tengut a les diverses
institucions. Però bé, nosaltres coincidim amb aquesta finalitat
i des d’aquest punt de vista li donarem suport. 

Finalment, en relació amb el punt 7, el que se li ha dit ja per
part de Ciutadans i del Partit Popular ho compartim, a nosaltres
ens sembla que a llarg termini és evident que els doblers en
paper aniran desapareixent, cada vegada han desaparegut més,

i aquest és un procés que evidentment es continuarà produint en
el futur, però ordir en aquest moment de crisi aquesta necessitat
ens sembla absolutament innecessari, no som a un moment
pròsper on hi hagi molta economia submergida i on hi hagi una
gran alegria econòmica, som a un altre moment i, per tant, no
acabam de veure la finalitat d’aquesta iniciativa. I si accepta la
proposta de Ciutadans votaríem aquest nou punt 8 també
favorablement.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Correspondria ara el torn al Grup
Parlamentari Mixt, però no hi ha cap representant. Procedirem
ara si volen o no, m’ho han de dir, a la suspensió de la sessió
per un temps de deu minuts, per si volen aclarir tot el tema de
les esmenes...

SR. MARÍ I TUR:

Sí, jo el demanaria.

LA SRA. PRESIDENTA:

Llavors, fem un petit recés de cinc, deu minuts.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats per favor, reprenem la sessió.

I ara pertoca la intervenció dels grups proposants per fixar
la posició i assenyalar si accepten les esmenes presentades. En
primer lloc, té el torn de paraula el representant del Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Marí, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, gràcies presidenta. Després d’aquest recés, simplement
intentaré aclarir una mica com ha quedat el redactat de la
proposició.

Respecte de l’esmena 9977 del Grup Ciudadanos,
l’acceptam.

Respecte de l’esmena 9979, hem transaccionat un redactat
alternatiu que ara el farem arribar a la Mesa, però que queda de
la manera següent: “El Parlament de las Illes Balears insta al
Gobierno central a que la determinación de la duración de los
ERTE se establezca como mínimo hasta el 31 de diciembre de
2020.”

Respecte del punt 7è de la proposició que ens ha proposat
també in voce Ciudadanos, de desglossar-lo en un punt 7è i en
un punt 8è, sobre aquesta consideració l’acceptam, de manera
que la podríem votar també per separat, però mantenim el
redactat del punt setè de la manera següent: “El Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a restringir la
normativa aplicable als mitjans de pagament, per reduir les
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transaccions econòmiques en efectiu i augmentar les
transaccions de pagament electrònic i telemàtic, garantint
l’accés i utilització dels mitjans en efectiu per a totes aquelles
persones que justifiquin la seva necessitat.”

Ens deia el Sr. Melià que el sou en paper anirà
desapareixent, però jo no pens que vagi a desaparèixer de
manera espontània, desapareixerà perquè d’alguna manera es
fomentin mesures que el facin desaparèixer.

I respecte del punt 8è, que seria aquest que queda separat,
quedaria redactat de la manera següent: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de l’Estat a l’adopció de mesures
de foment de la utilització de la factura electrònica a tots els
nivells econòmics.” 

Per tant, jo crec que, dit això, i si tothom ho té clar, seria el
nostre posicionament. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Ara en torn de fixar posició i
assenyalar té el torn de paraula la representant d’Unidas
Podemos la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Simplement per remarcar que amb l’acceptació d’aquestes
esmenes el que pretenem és lluitar contra qualsevol tipus de
frau, com s’ha comentat abans, però sobretot no deixar fora cap
tipus de grup, col·lectiu vulnerable que no tengui un accés en
aquest cas a un compte bancari.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Ara ja per últim té el torn de
paraula la representant del Grup MÉS per Mallorca la Sra.
Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Per no repetir-nos, vull dir que crec que també el tema dels
ERTO és un tema important per a la nostra comunitat autònoma
i per tant, crec que està bé que hi hagi una posició unànime de
la cambra i, en aquest sentit, hem fet aquesta proposta per
donar suport que aquests ERTO s’allarguin fins al 31 de
desembre, crec que és una bona proposta, li donam suport i fem
pinya tots a l’hora d’aconseguir això per a la nostra comunitat
i per als nostres treballadors que en aquests moments passen
uns moments tan difícils.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Llavors abans de procedir
a la votació, passarà compte de tot a la lletrada, els ho
demanaria per favor.

I vull demanar a tothom si hi ha algú que s’oposi als canvis
que s’han dut a terme entre esmenes i punts. No hi ha cap
persona ni cap grup que s’hi oposi.

Llavors passam a la votació, crec que s’ha demanat votació
per separat del punt número 7. Demano si encara la volen
mantenir per separat.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Accepta la votació per separat del
número 7, senyor proposant?

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, sí, sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Llavors passam a votar els punts que serien al final 10
punts, perquè són 7, 8, 9, 10, amb els nous punts de les
esmenes del Grup Ciudadanos. I en primer lloc votarem els
punts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 i 10 i, en un segon lloc, es votarà el
punt 7.

Passem a votar llavors els punts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 i 10 de
la Proposició no de llei RGE núm. 9143/20.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Aprovada per unanimitat.

Passem ara a al votació del punt 7 de la Proposició no de
llei RGE núm. 9143/20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 4 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Així doncs queda aprovada la Proposició no de llei RGE
núm. 9143/20.

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