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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si hi ha
substitucions?

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, Sra. Presidenta, Pilar Sansó substitueix Pilar Costa.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, presidenta, Miquel Ensenyat substitueix Joana Aina
Campomar.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sra. Presidenta, Idoia Ribas sustituye a Sergio Rodríguez.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

I.1) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
13749/20, presentat pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears (article 46.2), pel procediment
d’urgència, modificat mitjançant els escrits RGE núm.
14290/20 i 14401/20, pel qual se sol·licita la compareixença
de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, per donar
a conèixer la posició del Govern de les Illes Balears respecte
del Reial Decret Llei 27/2020, de 4 d’agost, de mesures
financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a
les entitats locals i respecte de l’alliberament de romanents
de les entitats locals perquè puguin ser invertits pels
ajuntaments i consells insulars sanejats sense limitacions.

Abans de passar a l’ordre del dia d’avui, aquesta
presidència informa que mitjançant escrit RGE núm. 1755/21,
presentat pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, ha estat retirat l’escrit RGE núm. 13749/20, pel qual
se sol·licitava la compareixença de la consellera d’Hisenda i
Relacions Exteriors, per donar a conèixer la posició del Govern
de les Illes Balears respecte del Reial Decret Llei 27/2020, de
4 d’agost, de mesures financeres de caràcter extraordinari i
urgent, aplicables a les entitats locals i respecte a l’alliberament
de romanents de les entitats locals perquè puguin ser invertits
pels ajuntaments i consells insulars sanejats sense limitacions.

I.2) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
15357/20, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos
(article 46.3), pel procediment d’urgència, pel qual se
sol·licita la compareixença del director general de
Relacions Exteriors i gerent del Centre Balears Europa, Sr.
Antonio Vicens i Vicens, per informar sobre la conversió de
l’organisme de consorci a fundació (segons informació
publicada en diversos mitjans de comunicació).

En conseqüència, passam al debat del segon punt de l’ordre
del dia d’avui, relatiu a l’adopció d’acord respecte de l’escrit
RGE núm. 15357/20, presentat pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, pel procediment d’urgència, sol·licitant la
compareixença del director general de Relacions Exteriors i

gerent del Centre Balears Europa, el Sr. Antoni Vicens i
Vicens, per informar sobre la conversió d el’organisme del
consorci a fundació, segons informació publicada en diversos
mitjans de comunicació.

Per a la seva defensa, té la paraula en primer lloc el
portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos el Sr. Marc Pérez-
Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Bé, ja ho diu la mateixa proposta,
sol·licita la compareixença del director general de Relacions
Exteriors i gerent del Centre Balears Europa, el Sr. Antoni
Vicens i Vicens, perquè doni les oportunes explicacions en
relació amb les seves accions com a gerent del Centre Balears
Europa, des de l’inici de la legislatura fins ara, i per informar
sobre la conversió de l’organisme de consorci a fundació, que
això ho hem vist segons es publica a diversos mitjans de
comunicació.

És cert que hi ha hagut canvis i que ara ja hi ha una nova
conselleria per tramitar tota la gestió dels fons europeus, però
considerem que aquesta compareixença segueix tenint
importància i per això mantenim la seva sol·licitud.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. A continuació en torn de
fixació de posicions, en primer lloc té la paraula el portaveu del
Grup Parlamentari Popular el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA.

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument.
Sistemàticament el Grup Parlamentari Popular defensa que les
persones que es demana per altres grups parlamentaris la
compareixença i en la mesura que siguin temes que entenem
des del Partit Popular que tenen rellevància i, per tant, convé
que ens informin, sempre hi votam a favor i aquesta vegada
evidentment no serà una excepció.

Per tant, anunciï el vot a favor del Grup Parlamentari
Popular. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Té el torn de paraula..., no havent
cap representant d’Unidas Podemos, passam el torn de paraula
al portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr.
Ensenyat.

S’ha de pronunciar vostè sobre la compareixença que s’ha
demanat del Grup Parlamentari Ciudadanos del director general
de Relacions Exteriors i gerent del Centre Balears Europa, el
Sr. Antoni Vicens i Vicens.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí,...
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(Algunes rialles)

Sí, quiero...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. A continuació...

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

No, volia intervenir Sra. Presidenta, però si ja ho dóna per
bo, ja va bé.

Sí, vull dir que estam d’acord que és important i interessant
que vengui i crec que especialment serà molt profitosa,
especialment coneixent..., a més, és una persona amb
moltíssima trajectòria en aquest sentit de feina dins Europa i
crec que sense cap dubte la seva aportació i la seva visió serà
de moltíssima ajuda. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. A continuació té la paraula la
portaveu del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, la Sra.
Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Nosotros también daremos apoyo a esta
iniciativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Ribas. A continuació té el torn de la
paraula el portaveu del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. També donarem suport a
aquesta compareixença.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Té el torn de paraula el portaveu
del Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres també votarem a
favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. I ja per últim crec que té el torn
de paraula la portaveu del Grup Socialista, crec que la Sra.
Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari
Socialista hi votarà també a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies a tots els portaveus. I pel que he entès, és per
unanimitat que s’aprova la compareixença RGE núm.
15357/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, la
compareixença del director general de Relacions Exteriors i
gerent del Centre Balears Europa, el Sr. Antoni Vicens i
Vicens, per informar sobre la conversió de l’organisme de
consorci a fundació.

A continuació passarem ja al debat relatiu a les
proposicions no de llei RGE núm. 27 i 1111/21.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 27/21, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a la defensa de les normes existents que compensen
la insularitat de Balears.

En primer lloc passam al debat de la proposició no de llei
RGE núm. 27/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a la defensa de les
normes existents que compensen la insularitat de Balears.

Per a la seva defensa, en primer lloc, té la paraula el
portaveu del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, el
Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, després del debat intens
que hem tengut avui matí, ja hi ha moltíssims d’arguments que
s’han expressat crec que d’una manera prou profunda. De totes
maneres nosaltres, conjuntament amb la iniciativa de la
interposició del recurs d’inconstitucionalitat, vàrem presentar
aquesta proposició no de llei, que va en el sentit i orientada allà
mateix, que és la defensa de la insularitat de Balears i la
defensa del Règim Especial de les Illes Balears. Com tots
sabem i ja hem dit, l’article 138 de la Constitució contempla
l’establiment d’un equilibri econòmic i l’atenció en particular
a les circumstàncies del fet insular. 

Sabem que aquesta qüestió de la insularitat fa molts d’anys
que arrossega, ja a l’any 83, amb el primer Estatut
d’Autonomia alguna cosa ja s’hi feia referència i es
reivindicava un tracte just i compensatori d’aquesta insularitat.
I després va venir el règim especial, la Llei 30/98 i després va
arribar aquest Reial Decret Llei 4/2019, que és el Règim
Especial de Balears actualment en vigor.

Bé, la nostra pretensió és intentar que el Govern de les Illes
Balears controli -controli-, tuteli, garanteixi que les
determinacions de compensació de la insularitat que existeixen
a la normativa s’acompleixen per part de l’Estat. I per això la
iniciativa és molt simple.

En el primer punt el que demanam és que el Govern,
després de l’aprovació dels pressuposts generals, en un termini
d’un mes, cada any, cada exercici faci un informe, un informe
que determinarà si s’acompleixen o no s’acompleixen les
determinacions del règim especial. D’aquest informe el que
demanam és que se’n trameti una còpia als diferents grups
parlamentaris del Parlament de les Illes Balears.
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En el segon punt el que proposam és que el Govern de les
Illes Balears defensi en tot moment el règim especial i, per tant,
davant qualsevol incompliment adopti totes les accions en
defensa d’aquestes regles de compensació de la insularitat.
Lògicament qualsevol reacció, totes les reaccions vol dir
també, si cal, anar als recursos jurisdiccionals, siguin del tipus
que siguin, també d’inconstitucionalitat.

I el tercer punt de la nostra proposta és instar l’Estat que
acompleixi la normativa relativa al règim especial i, per tant,
s’abstengui d’impulsar o donar suport a lleis que de facto
suposen un canvi a la regulació aplicable i una reducció de les
previsions de compensació, com és el cas del factor de la
insularitat.

Per tant, estam en aquesta línia d’intentar instrumentalitzar
tots els mecanismes perquè el règim especial de les Illes
Balears s’acompleixi per part del Govern de l’Estat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Ara ja en torn de fixació de
posicions, passem la paraula al portaveu del Grup Parlamentari
Popular, el Sr. Antoni Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Bé, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, continuam amb el
debat d’avui matí, ja és coincidència que hi hagi justament
aquesta proposició no de llei en relació amb el Règim Especial
de les Illes Balears, avui a aquesta comissió d’Hisenda, quan
avui de matí hem debatut llargament el mateix tema.

Com he dit abans, o com hem dit abans avui matí, el Grup
Parlamentari Popular sempre defensarà els interessos dels
ciutadans de les Illes Balears, 138.1 de la Constitució, ho posa
clarament, el fet insular és una variable a tenir en compte a
l’hora d’igualar els espanyols, el conjunt dels espanyols, quant
al seu mitjà de vida, a les seves circumstàncies de vida. I
entenem des del Partit Popular que, a dia d’avui, encara no està
compensat el fet insular de forma suficient, és cert que s’han
produït avanços a l’any 2017 i a l’any 2018, concretament el
75% de descompte tant interilles com amb la península, de
transport aeri i marítim, evidentment ho consideram avanços
importants.

Però és cert que, a dia d’avui, hi ha dues mancances claus:
la primera és el factor o fons d’insularitat, que no té dotació, tal
com estableix l’article..., deu ser el 17 o el 18, del Reial Decret
Llei 4/2019, s’estableix clarament que s’ha de dotar un fons,
però és que l’Estat ni tan sols s’ha dignat a asseure’s perquè
aquest fons es negociï, i no hi ha cap ni un compromís. I el
pressupost general de l’Estat ens torna a deixar a la cua en
matèria d’inversions. Per tant, aquesta mancança és molt
rellevant per al Grup Parlamentari Popular. 

I, la segona qüestió que -quasi- encara més rellevant és la
part fiscal del Règim Especial, la part fiscal és essencial per
incloure un factor, diríem, una variable, que permeti que la
localització d’empreses sigui més favorable a les Illes Balears

i, per tant, que la insularitat no sigui un obstacle a l’hora que
s’inverteixi, per part de les empreses, en aquestes illes.

Mai no hem aconseguit incloure la efa, de “fiscal”, a dins el
Règim Especial i, en conseqüència, és molt necessari que
aquesta efa, aquesta part, aquest Règim Fiscal Especial
s’inclogui dins el Règim de les Illes Balears. 

En fi, poca cosa més a afegir. Tendrà el suport aquesta PNL
del Partit Popular, bona falta fa, sobretot tenint en compte que,
avui mateix, avui matí mateix, hem conegut la consideració que
té el Sr. Sánchez amb els ciutadans de les Illes Balears: vàrem
demanar que hi hagués vacunes perquè es tengués en compte
que la temporada turística arriba i el fet que sigui una comunitat
autònoma turística es tengui en compte a l’hora de mantenir el
repartiment de vacunes, i el Sr. Sánchez ja ens ho ha aclarit,
afortunadament és ràpid el Sr. Sánchez a aclarir aquestes coses,
ens ha dit que “no”, punt, així de senzill. Ens ha dit que no i,
evidentment, la Sra. Armengol, encara esperam que vulgui dir-
nos qualque cosa respecte d’això. La Sra. Armengol ho va
reclamar i el Sr. Sánchez ja ens ha respost, i ho ha deixat molt
clar, aquesta és la consideració que té el Sr. Sánchez amb els
ciutadans de les Illes Balears, amb l’economia de les Illes
Balears, és la mateixa consideració que té amb el Règim
Especial, té la part fiscal del REB dins un calaix, des de fa dos
anys, i no sabem quan tendrà previst tramitar-la en el Congrés
dels Diputats i aprovar-la -en benefici sempre- dels ciutadans
de les Illes Balears.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Costa. A continuació passam el torn de
paraula a la portaveu del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
la Sra. Antònia Martín. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, presidenta. Ben igual que hem comentat avui matí
en el Ple, des d’Unides Podem, donam suport i consideram
absolutament imprescindible la dotació del factor d’insularitat
en el Règim Especial de les Illes Balears. 

És evident que la insularitat suposa uns costs, unes
dificultats i uns reptes que s’han de veure compensats en
aquests pressuposts estatals. Crec que l’argumentari ha estat
prou extens al llarg d’avui matí. 

Dir que sobre la proposta que presenta avui El Pi,
consideram interessant el primer punt, en relació que es pugui
emetre un informe, en el termini màxim d’un mes a partir de
l’aprovació dels pressuposts generals, sobre l’acompliment de
les determinacions de la normativa relativa al REB i,
especialment, a aquest factor d’insularitat. I el votarem a favor
tenint en compte que ja no seria per a aquests pressuposts sinó
per als de l’any vinent.

El segon punt no el votaríem a favor. I el tercer,
evidentment, hi estam totalment a favor, com no pot ser d’altra
manera, en instar el Govern de l’Estat a complir la normativa
relativa al REIB, ho hem dit avui matí, per activa i per passiva,
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no s’ha de tornar a produir -pus mai més- que hi hagi un
pressuposts que no tenguin dotat aquest factor d’insularitat. 

En aquest sentit, crec que res més a afegir, a part del debat
que ja s’ha tengut al llarg d’avui matí. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Martín. Ara passarem el torn de paraula
al portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Pérez-
Ribas. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, presidenta. Idò també fer referència al debat que hi
ha hagut avui matí sobre el REB i, evidentment, la postura del
Grup Parlamentari Ciutadans ha estat clara, Ciutadans lluita per
la unitat, la llibertat i la igualtat de tots els espanyols i el propi
article 138.1 de la Constitució ja parla de les circumstàncies del
fet insular i que s’han de fer mecanismes per compensar
aquesta insularitat, per tant, nosaltres, evidentment, votarem a
favor -com hem fet aquest matí- d’aquesta proposició no de
llei.

Que, és vera, que realment el que fa un mandat clar és el
primer punt, que és el que diu que s’ha de fer, emetre, en el
termini màxim d’un mes, important per no sortir de terminis, un
informe sobre l’acompliment de les determinacions de la
normativa relativa al Règim Especial de les Illes Balears.

Els altres punts, evidentment, veiem que el Govern actual
no els acompleix i no fa els esforços que ha de fer com a
Govern a les Illes Balears per garantir la igualtat dels ciutadans
que viuen a les nostres illes i, evidentment, tampoc a les
empreses que volen lluitar en igualtat d’oportunitats amb altres
empreses competidores de la península o d’Europa.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. A continuació passarem la
paraula al portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
el Sr. Ensenyat. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Supòs que aquesta va ser
prèvia al que hem fet avui matí, no és així? Crec que així ho ha
dit el Sr. Melià quan ha fet l’exposició de motius, i,
evidentment, hem pogut tenir un debat prou obert a on s’han
vist les diferents postures. A més, en el terme més extens de la
paraula. 

Crec que quan es va aprovar el REB a l’any 2019, veníem
de tot un procés de feina a nivell social important, ho
recordarem: aquella plataforma per al bon finançament, on hi
va participar activament el Cercle d’Economia, on hi
participaven també activament diferents entitats, i on allò -
diríem- va ser una fita important almanco aconseguir que
s’aprovàs un primer document, a més, a corre-cuita perquè es
dissolien les Corts i, per tant, s’havia d’aprovar, es va fer per

reial decret, que després va anar al Congrés dels Diputats, a les
Corts, on es va sotmetre a votació i va sortir aprovat.

Amb aquell compromís, per tant, que a la primera llei de
pressuposts que hi hauria, és a dir, tota una part que hi
figuraria, però això no ha estat així i, per tant, a l’hora de
demanar un informe el que ens haurien de demanar els
ciutadans és a veure si el que es va aprovar al Congrés dels
Diputats serveix per a qualque cosa o és paper banyat, com
molts ja varen dir que era en el moment en què es va aprovar,
i que a mi -personalment- em costaria moltíssim haver-los de
donar la raó, tots aquells que, en el seu moment, deien “això és
paper banyat, això no serveix per a res”, ara haver-los de donar
la raó -a dia d’avui- a mi, evidentment, personalment i
políticament, em costa moltíssim, però és la trista realitat
d’aquestes illes que quan anam a Madrid no hi ha ningú que
parli en nom de les Illes.

I això ho veiem en els pressuposts actuals i veiem que sí,
que hi ha partides per a Teruel, Teruel Existe, en els
pressuposts generals de l’Estat; que també n’hi ha per a
Canàries; que també n’hi ha per a Andalusia, i que n’hi ha per
a Catalunya i per a tots manco per a les Illes Balears, on
evidentment supòs que o no els interessa o, de moment, no ens
perceben com un problema. I tampoc no ens percebran mai
com un problema si evidentment seguim mantenint postures o
postulats com el que avui de matí hem pogut escoltar dins
aquesta mateixa cambra. 

Per tant, crec que posant-nos o defensant sigles polítiques
per als interessos dels ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes,
crec que no arribarem enlloc i ja podem presentar documents
i informes que, tanmateix, ens faran el mateix cas que ens han
fet fins ara; és a dir, cap ni un. Per la qual cosa, evidentment,
donarem suport a aquesta proposta, com no pot ser d’una altra
manera.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Passam ara el torn de paraula
a la portaveu del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, la
Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Esta proposición no de ley, esta
iniciativa de El Pi, que va sobre el hecho insular, una vez más,
y sobre el que acabamos de debatir en la sesión plenaria de esta
cámara esta misma mañana, en realidad no trata de lo mismo,
en la sesión plenaria de esta mañana estábamos hablando de
interponer un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de
presupuestos generales del Estado, aquí hablamos de instar al
Gobierno balear a velar porque se cumplan las leyes. Son cosas
diferentes.

Y son diferentes porque el artículo 138 de la Constitución,
que es el artículo que recoge el hecho insular, no el factor de
insularidad, el hecho insular, dice exactamente: “el Estado
garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad
velando por el establecimiento de un equilibrio económico
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entre las diversas partes del territorio español, y aquí es donde
introduce “atendiendo, en particular, a las circunstancias del
hecho insular”. Este artículo es un artículo incompleto, como
tantos hay en la Constitución Española, debe desarrollarse
legislativamente para poder establecer cómo el Estado va a
atender a esas circunstancias del hecho insular.

Y ¿cómo se ha desarrollado legislativamente? Bueno, pues
aquí tenemos la historia, que se recoge precisamente en la
exposición de motivos de esta iniciativa, y tenemos que
actualmente lo que está en vigor es un decreto ley, el Decreto
Ley 4/2019, donde se establece el factor de insularidad, no el
hecho insular, que ya está en la Constitución, sino el factor de
insularidad en este decreto ley.

Si los presupuestos generales del Estado incumplen el factor
de insularidad no están incumpliendo la Constitución, están
incumpliendo el REB, están incumpliendo el Decreto ley
4/2019. Y el incumplimiento del REB o..., mediante la
aprobación de otra norma del mismo rango, como es la Ley de
presupuestos, es una trampa que el Gobierno del Estado ha
puesto a los ciudadanos de Baleares a los que ha engañado,
pero, en ningún caso, puede ser materia u objeto de un recurso
de inconstitucionalidad por si mismo, a no ser que se
fundamente ese incumplimiento de la Constitución en un
artículo concreto, en un precepto concreto.

Por tanto, estamos hablando de cosas distintas, y aquí lo
que pide el Grupo El Pi Proposta per les Illes es que el
Gobierno de Baleares emita, en el plazo máximo de un mes
después de que se aprueba cada presupuesto, un informe en el
que diga si se está cumpliendo o no la normativa del REB. Esto
nos parece una buena propuesta porque evidentemente si el
Gobierno del Estado aprueba un REB, que anuncia a bombo y
platillo y que nos dice que va a ser, bueno, la salvación de las
Islas en cuanto al factor de insularidad, en cuanto al hecho
insular, que al fin se va a aplicar ese factor de insularidad, que
no es más que recibir lo mismo que la media del Estado, por
otro lado -también de esto podríamos hablar tal vez en otro
debate, como se solventó el tema del régimen especial balear-,
vaya, pues al final vamos a recibir lo mismo que la media del
Estado, vaya forma de compensar la insularidad, recibiendo lo
mismo que los demás, pero en fin.

En cualquier caso, sí vemos apropiado que el Gobierno
balear vele porque se cumplan las leyes que el Gobierno del
Estado nos promete que va a aplicar.

También el punto segundo, que delante de cualquier
incumplimiento de normativa relativa al régimen especial se
adopten medidas de defensa de la insularidad incluyendo la
impugnación jurisdiccional, por supuesto en la jurisdicción que
toque, evidentemente si se trata de un incumplimiento que tiene
que ir por la vía del contencioso-administrativo pues habrá que
ir al contencioso-administrativo, y si al final hay alguna ley que
está incumpliendo la Constitución pues habrá que ir al recurso
del Tribunal Constitucional, pero en cualquier caso siempre
bien fundamentado y sobre un hecho concreto recogido en la
Constitución.

Y por otro lado, el tercer punto de la normativa relativa al
Régimen Especial de las Illes Balears absteniéndose de

impulsar y donar suport a lleis que de facto puguin suposar un
canvi de la regulació aplicable i una reducció de les previsions
de compensació com és el factor d’insularitat, también estamos
de acuerdo. Cosa que, por cierto, no han hecho, parece ser,
según podemos comprobar, en los presupuestos generales del
Estado.

Por tanto, en esta ocasión nosotros sí que votaremos a favor
de los tres puntos de la iniciativa.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Ribas. Passam el torn de paraula al
portaveu del Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres aplaudim la
voluntat d’El Pi de lluitar a favor del compliment del Règim
Especial de Balears per terra, mar i aire, la veritat és que avui
m’ha fet molt enveja com al País Basc, a Navarra, tothom, de
tots els partits de tots els colors està al costat de la defensa dels
seus drets forals. I nosaltres, que només tenim aquesta petita
referència a la Constitució a la qual agafar-nos perquè es
reconeguin les nostres circumstàncies històriques, no podré
parlar de drets històrics, però les nostres circumstàncies
històriques i geogràfiques, és molt lamentable que no siguem
capaços de tenir aquesta unitat en defensa del que hauria de ser
la missió principal de tots els qui som aquí, que és defensar un
règim especial per a les Illes Balears que ens compensi,
efectivament, dels costos de la insularitat.

Nosaltres hi estam totalment a favor, creiem que és una de
les principals missions que tenim aquí i, per tant, votarem a
favor d’aquesta iniciativa. Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Per últim passam la paraula a
la portaveu del Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Sí, moltes gràcies, presidenta. Demanarem votació separada
i després de tot el que hem sentit aquí i avui matí també dir que
consideram des del Grup Parlamentari que la via oportuna és la
via del diàleg i no del recurs i que, evidentment, fa feina aquest
govern de valent per tal de tenir aquest règim fiscal per a les
Illes Balears, sobretot en els moments que ens trobam ara
mateix. Si era important la reserva per a inversions més el
règim especial que incloïa el règim fiscal, el règim especial per
a empreses industrials agràries, ramaderes i forestals, per tant,
estam a favor del punt 1 i 3, i no podem donar suport al punt 2.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Truyols. A continuació i en torn de
contradiccions té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes, el Sr. Melià.

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 56 / 16 de febrer de 2021 1479

EL SR. MELIÀ I QUES:

Bé, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment, com
sempre, acceptam la votació separada i agraïm el suport que
ens ofereixen els grups parlamentaris que han anunciat el seu
suport.

He de dir que al Grup Parlamentari El Pi li sembla
escandalós, com deia un poc el Sr. Castells, li sembla
escandalós que no tots els grups parlamentaris de les Illes
Balears no defensin al màxim, a fons, amb totes les
conseqüències, el règim econòmic especial. Això ens sembla
escandalós i ens sap molt de greu, però això és el que veiem.

Perquè aquí, és clar, la postura del PSOE i de Podemos és
sí al primer i al tercer punt, però, és clar, el tercer punt diu que
el Govern no ha d’aprovar cap passa enrere en el règim
especial, i el segon punt diu que si es produeix això
reaccionem; però ells volen quedar bé de cara a la galeria,
demanar al Govern que compleixi, però si no acompleix, doncs
bé, paciència. I per això no volen votar el punt segon, perquè
el punt segon és la conseqüència de l’incompliment, si vostè
incompleix ha d’esgotar tots els recursos que té al seu abast,
també evidentment la impugnació jurisdiccional. 

El que ja és de traca, però, és això de VOX, això de VOX
ja és de traca perquè, és clar, avui matí diuen una cosa i avui
horabaixa en diuen una altra, en diuen una altra. Perquè, és
clar, avui dematí es discutia si davant de l’incompliment del
règim especial havíem d’interposar un recurs jurisdiccional, i
ens han dit que no. I ara votaran que sí al punt segon, que el
punt segon diu “davant de l’incompliment del règim especial”
-no de la Constitució-, el que diu el punt segon és que “davant
l’incompliment del règim especial s’interposi qualsevol recurs
jurisdiccional, inclòs el d’inconstitucionalitat”. I ara resulta que
VOX votarà el contrari del que ha votat avui matí, que després
critica Ciutadans, que no és que jo hagi de defensar Ciutadans,
perquè Déu n’hi do!, però bé, vostès en tres hores hauran
canviat el seu sentit de vot espectacularment, almanco PSOE i
Podemos podem manifestar que han estat congruents amb el
que han fet avui dematí, perquè això ja és la repera, però bé, en
tot cas estam contents dels suports que ens han anunciat.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Passem llavors a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 27/21, com que ha acceptat la
votació per separat, passem a fer-la.

En primer lloc votem el punt 1.

Vots a favor? Unanimitat.

En segon lloc passem a votar el punt 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Disculpe, yo me tengo que abstener de este punto 2. Me
tengo que abstener de este punto 2, no ha pedido abstención.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah, perdón, sí, disculpe, abstenció? Espera.

Tornem a votar el punt 2, avui estic... es veu que els plens
últimament ens deixen... a mi almanco...

Vots a favor del punt 2?

Vots en contra?

Abstenció? Disculpi. 

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Disculpi, Sra. Ribas.

Passem ara a votar el punt 3... Perdó, son 8, 5... sí, no?...
Perdoneu...

(Remor de veus)

...està bé... perdoneu, però és que està bé...

Passem ara a votar el punt 3.

Vots a favor? Unanimitat també.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 27/21, relativa a la defensa de les normes existents
que compensen la insularitat de Balears. 

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 1111/21,
presentada pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, pel
procediment d’urgència, relativa a creació d’un IAE com
a CNAE únic per a empreses i professionals autònoms
especialitzats.

Passem ara al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
1111/21, presentada pel Grup Parlamentari Unidas Podemos,
pel procediment d’urgència, relativa a la creació d’un IAE com
a CNAE únic per a empreses i professionals autònoms
especialitzats.

Per a la seva defensa en primer lloc té la paraula la portaveu
del Grup Parlamentari Unidas Podemos Sra. Martín.
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LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Ja hem parlat avui matí també al Ple
sobre les necessitats i la diferent problemàtica que passa aquest
sector, concretament, el de celebració de noces i esdeveniments
de les Illes Balears que aglutina tant petites i mitjanes empreses
com professionals autònoms dedicats a activitats molt diverses,
com puguin ser floristeria, sastreria, ornaments florals,
fotografia, escenaris, càtering i tota la resta que està
desglossada en aquesta iniciativa. Són professionals que estan
altament especialitzats en aquest tipus d’esdeveniments, que no
tenen altre tipus de clientela i que s’han vist obligats a tancar
perquè no podien donar els serveis en els quals estaven
especialitzats com he comentat.

Hem rebut una proposta, que em consta que també ha
arribat a altres grups polítics, per part de l’Associació de
professionals de noces i esdeveniments de les Illes Balears,
APBEB, a la qual volem agrair la feina perquè realment en fan
molta i molt bé representant el seu col·lectiu i que aglutina més
de 90 empreses i autònoms d’aquest àmbit. Dins aquestes
dificultats que expressen n’hi ha una molt concreta, l’absència
d’un CNAE específic que els permeti poder sol·licitar ajuts
públics amb igualtat de condicions que altres sectors afectats
per la crisi de la COVID.

Llavors, aquesta és la iniciativa que presentam avui. Vull
demanar disculpes perquè certament en la redacció del punt
d’acord hi ha una errada com hauran pogut veure tots i
cadascun de vostès, el que es demana no és que es creï un IAE
com a CNAE únic, sinó que es demana la creació d’un CNAE
únic en què es puguin inscriure els professionals especialitzats
en noces i esdeveniments. Vull demanar disculpes per aquesta
errada de transcripció.

 Esperam el suport de tots els grups parlamentaris perquè
pensam que efectivament és un sector greument afectat que es
podria veure beneficiat per aquesta creació d’un CNAE per
poder sol·licitar ajuts públics.

I en relació amb l’esmena presentada pel Partit Socialista,
he de dir que nosaltres la veiem positivament com a una
ampliació de la iniciativa presentada i per la nostra part
evidentment l’acceptarem.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martí... Martín. Per a la defensa de
l’esmena RGE núm. 1766/21 té la paraula per part del Grup
Parlamentari Socialista, la Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari
Socialista compartim majoritàriament el contingut de
l’exposició de motius d’aquesta proposició no de llei ja que -
com ha comentat la Sra. Martín- en el sector d’organització
d’esdeveniments i actes, com congressos, noces, festes, etc., hi
treballen molts professionals i de diversos sectors com per
exemple decoració, fusteria, fotografia, càtering, etc., estan

especificats aquí i segurament n’hi ha molts més. I també és
cert que empreses i autònoms que es dediquen a l’organització
d’aquest tipus d’actes han vist reduïda de forma dràstica la seva
activitat degut a la crisi de la COVID i perquè s’han suspès
molts d’aquests actes o s’han reduït en quòrum. Per tant, han
vist reduïda l’activitat i, per tant, han vist reduïts els seus
ingressos, tots o la major part dels seus ingressos.

És cert que, segons la Llei general de subvencions de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, s’estableix que s’han
de concretar molt bé els beneficiaris i en la majoria de les
convocatòries, per no dir a totes les convocatòries de
subvencions s’especifiquen els epígrafs que poden optar a la
subvenció que es convoca, perquè si no es podria presentar
tothom a cadascuna de les convocatòries. Per tant, se sol
especificar segons l’IAE de cadascuna de les empreses. Per
tant, és veritat que aquests tipus d’empreses, les empreses que
es dediquen a aquests tipus d’esdeveniments, queden excloses
o han quedat excloses de les convocatòries que han sortit arran
de la crisi de la COVID.

Per tant, com ja he comentat estam d’acord amb quasi
gairebé tot el que exposa l’exposició de motius la proposició no
de llei, però trobam a faltar una referència a la regulació
europea de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques,
la CNAE, i per això hem presentat aquesta esmena, l’esmena
RGE núm. 1766/21, a la qual indicam que aquesta modificació
s’ajusti al que preveu el Reglament 1893/2006, del Parlament
Europeu i del Consell, el qual, al seu article 4, estableix que
qualsevol modificació de la CNAE duta a terme per un estat
membre s’ha de comunicar a la Comissió Europea des d’on,
una vegada que es comprova que s’ajusta a la normativa
reguladora europea, es comunica a la resta de països membres
perquè incloguin aquesta modificació als seus codis
d’equivalència.

Per tant, hem presentat aquesta esmena en positiu, que és
una esmena d’addició d’un punt 2 a la proposició no de llei, i
agraïm a la Sra. Martín que l’accepti i que es pugui incorporar
a aquest text.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sansó. Sra. Martín, li demanaria que
m’aclareixi una altra vegada com quedaria el punt, perquè no
ha quedat clar al servei jurídic, si m’ho pot tornar llegir
exactament.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sí, un segonet... Punt 1, que es creï un CNAE únic en què
es puguin inscriure els professionals especialitzats en noves i
esdeveniments. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Jo crec que... ja està corregit.
Passem ara ja al torn de fixació de posicions, en primer lloc, té
la paraula el portaveu del Grup Parlamentari Popular, el Sr.
Costa.
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EL SR. COSTA I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc, en fi,
compartim l’esperit de la proposició no de llei que es planteja.
Si efectivament, i sembla acreditat que és així, el sector de
noces i esdeveniments requereixen un CNAE específic perquè
puguin entrar dins les convocatòries d’ajudes, idò benvinguda
sigui la creació d’aquest CNAE. 

Per tant, al Grup Parlamentari Popular votarem a favor
d’aquest punt únic que té aquesta PNL 

El que ens sembla realment sorprenent és que algú dubta
que una activitat si no pot desenvolupar l’activitat es troba en
una situació econòmica dramàtica? No hi ha cap dubte ni un,
vull dir, es poden celebrar noces? No, se’n va celebrar una a
Madrid i es va muntar i justificadament un desastre, per tant, no
es poden celebrar noces. Bé, es poden celebrar noces, però no
amb convidats. 

El sector d’esdeveniments es troba en una situació
catastròfica des del punt de vista econòmic? Sí, es troba en una
situació catastròfica, per què? Perquè no pot exercir la seva
activitat, com passa al sector de la restauració o bars o molts
sectors que es veuen no afectats, sinó aclaparats, pateixen un
tsunami com a conseqüència de la pandèmia. I el sector de
noces i esdeveniments pateix un autèntic tsunami econòmic.

I per què dic això? Perquè el plantejament que fa Unidas
Podemos és, ei!, els farem un CNAE, però algú podria pensar,
home, si es troben en una situació dramàtica convendria
incloure tal vegada un punt 2, de fet faig una esmena in voce
incloent aquí un punt 2 per tal que..., per tant, llavors si és
necessari, per tal que aquest sector econòmic rebi totes les
ajudes, rebi ajudes directes perquè puguin aguantar aquesta
situació dramàtica com a conseqüència de la pandèmia. I com
que l’esmena és d’Unidas Podemos i voldria que s’acceptàs
aquesta esmena in voce, no afegiré, no afegiré, encara que
nosaltres l’afegiríem, baixades d’imposts.

És a dir, si vostè, Sra. Martín, ho estima convenient, també
ho podem afegir, exoneració del cent per cent de la Seguretat
Social dels treballadors que es trobin en ERTO, perquè és
evident que tots els treballadors d’aquest sector, o molt d’ells,
estaran en una situació d’ERTO.

Baixades d’imposts de..., en fi, d’altres imposts de quota
fixa, si ho estima convenient també ho incloem.

En resum, nosaltres el que plantejaríem aquí és que, a part
de crear-se el CNEA, doncs que s’ajudi aquest sector el qual,
evidentment, es troba en una situació dramàtica des d’un punt
de vista econòmic, senzillament perquè té l’activitat tancada
com a conseqüència de la pandèmia. 

Per tant, si ho estima convenient, Sra. Martín, i accepta
aquesta esmena in voce la podem pactar, la podem afegir i, si
escau, aprovar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Després donarem un temps
perquè s’aclareixi aquesta esmena in voce. A continuació té la
paraula el portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr.
Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Bé, ja han parlat altres portaveus abans
que jo i evidentment tenim claríssim que aquestes 90 empreses
que formen l’Associació de Professionals de Noces i
Esdeveniments de les Illes Balears s’han vist afectades
durament per la pandèmia. 

El Grup Parlamentari Ciutadans aquest matí en el ple ha
presentat una proposició no de llei amb molts de punts per
ajudar aquests petits autònoms, petites empreses que ho han
passat malament, que ho passen malament amb aquesta
desgraciada crisi ocasionada per la pandèmia, i un dels punts
precisament era aquest, fer arribar a l’administració que s’ha de
crear un CNAE per a aquest tipus d’empreses de forma que es
puguin acollir a totes les ajudes que es permet arribar a altres
tipus d’empreses.

També estic d’acord amb el portaveu del Grup Parlamentari
Popular, el Sr. Costa, que també s’han de donar ajudes directes
a aquest col·lectiu, com a tants d’altres, que s’ha vist obligat a
tancar les seves persianes per motius sanitaris.

I evidentment, també en el cas que el Grup Parlamentari
Unides Podem accepti l’esmena que presenta el Grup
Parlamentari Socialista, també la votarem a favor.

Aquest matí el punt de la nostra proposició no de llei que
feia referència a aquest aspecte ha sortit endavant, per tant,
esperem que aquest tarda també aquesta proposició no de llei
d’Unides Podem també surti endavant.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Passam ara el torn de
paraula al portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Massa o poques coses
més ja a haver d’afegir. Evidentment parlam d’un col·lectiu que
s’ha vist molt, molt afectat en unes condicions molt
específiques que crec que s’han pogut o han tengut la
possibilitat de posar-se en contacte amb tots els grups polítics
i que així ho han fet. Crec que fins i tot en el darrer decret llei
que es va aprovar ja específicament feia referència a aquest
tipus d’activitat, precisament crec que arran dels diferents
moviments que havien fet amb els grups polítics.

Per tant, és una qüestió específica, és un col·lectiu que ha
patit d’una manera molt dràstica evidentment aquesta minvada
d’activitat, perquè molts fa gairebé un any que no facturen
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absolutament res. Per tant, a l’hora d’accedir a tot un conjunt
d’ajudes tenien tota una sèrie de dificultats precisament perquè
no estaven inscrits i perquè no tenien un IAE específic, tal com
demana aquesta proposta.

Entenc també que tant les esmenes que s’han presentat, la
formal des del Grup Socialista, el que intenten és millorar el
redactat a través de l’àmbit competencial en aquest sentit i que
supòs que a la proposant li interessa que es pugui aprovar amb
un màxim de consens. Per part nostra, evidentment, que no
sigui.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Passam el torn de paraula a la
portaveu del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, la Sra.
Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Nosotros estamos a favor de esta
iniciativa, por tanto mi voto será a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Ribas. A continuació passam el torn
de paraula al portaveu del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. El Pi també donarà suport a
aquesta iniciativa. És molt similar, com bé deia el Sr. Marc
Pérez-Ribas, a la d’avui dematí, que també hem votat
favorablement. En definitiva, el que intenta és especificar més
l’activitat d’aquesta de noces i esdeveniments a fi i efecte que
qualsevol mesura restrictiva o qualsevol mesura de suport i
ajuda econòmica que es prengui no quedi diluïda o no quedi en
un grup més ample, a un grup més general que pugui provocar
que la mesura específica no arribi i no s’adapti a la realitat
singular d’aquest sector. Des d’aquest punt de vista hi estam
d’acord, per això hi votarem favorablement.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. No hi és el representant del Grup
Parlamentari Mixt en aquest moment a la sala.

Farem un recés de cinc minuts, si volen, per veure com
queda l’esmena i si l’accepta la Sra. Martín. Cinc minuts per
veure com quedaria l’esmena in voce.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Retornem una altra vegada a la comissió i, per tal de fixar
posicions i assenyalar si accepten les esmenes in voce, passam
la paraula a la Sra. Martín, durant un minut, portaveu del Grup
Parlamentari Unidas Podemos.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, presidenta. En primer lloc, agrair el suport de tots
els grups, és evident: quan hi ha situacions i hi ha voluntat
política som capaços d’arribar a consensos.

Com ja he comentat, acceptaríem l’esmena presentada pel
Partit Socialista.

I en relació amb l’esmena in voce presentada pel Partit
Popular, comentat amb tota la resta de grups, quedaria de la
manera següent, després li podem passar per escrit: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern d’Espanya a crear una línia d’ajudes
directes per tal que el sector de noces i celebració
d’esdeveniments puguin optar a les convocatòries públiques
vinculades a la COVID-19, atenent la urgència i la necessitat
del sector en aquests moments.”

Si ho troben, aquests serien els tres punts. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Martín. En primer lloc, vull demanar
als diferents portaveus si no s’oposen a la correcció que ha fet
en primer lloc de l’error que hi havia..., a tots el portaveus, si
no s’oposen a la correcció. Perfecte. 

Algú s’oposa a l’esmena in voce que s’ha presentat?
Gràcies. 

Llavors per votar-lo jo crec que es pot votar tot en conjunt.
Quedaria el punt 1, amb la correcció; el punt 2, que seria
l’esmena del Partit Socialista; i el punt 3, que seria l’esmena
que s’ha acordat aquí entre tots els partits. 

Passem doncs, ja, a votar la Proposició no de llei RGE,
núm. 1111/21, amb els tres punts acordats aquí en comissió.

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat la Proposició no de llei
RGE, núm. 1111/21, relativa a la creació d’un CNAE únic per
a empreses i professionals autònoms especialitzats.

Vull agrair al personal de la casa i de tothom la presència
aquí, que després dels plens que tenim últimament -molt llargs-
sé que es fa de vegades difícil seguir.

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