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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda senyors i senyors diputats. Començam la sessió
d’avui i, en primer lloc, demanaria si hi ha substitucions?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Francina Armengol, qui
substituesc? Pilar Costa.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí, Sra. Presidenta, Cristina Mayor substitueix Antònia
Martín.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte, moltes gràcies senyors diputats. Llavors passam a
l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu al debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 1337 i 1356/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1337/21, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, per unes condicions de
contractació pública equitatives per a les companyies
d’agències de viatges locals de les Illes Balears. 

Començam amb el debat de la proposició no de llei RGE
núm. 1337/21, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, per unes
condicions de contractació pública equitatives per les
companyies d’agències de viatges locals de les Illes Balears.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari Mixt
té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bona tarda a tothom. No hi
ha dubte que la contractació pública és un dels mecanismes
principals dels quals disposa l’administració o les
administracions per afavorir l’economia local, ja que a través
de la contractació pública les administracions posen en
circulació els doblers que reben dels contribuents per contractar
serveis dels quals també evidentment se n’acaben beneficiant
aquests contribuents.

Afortunadament en els últims hi ha hagut una evolució
important en matèria de contractació administrativa, una
evolució que ja té uns quants anys i el concepte d’oferta més
avantatjosa també ha sofert modificacions i ha sofert
depuracions, i hem passat de considerar l’oferta més
avantatjosa com a simplement la més barata, a cada vegada
anar tenint en compte altres criteris, que fan que l’oferta més
avantatjosa, com el seu nom indica, no necessàriament és la
més barata, sinó que moltes vegades doncs és aquella que té
més qualitat, aquella que incorpora una sèrie de valors
qualitatius que fan que el servei es presti amb millors
condicions.

I el cas que avui protagonitza, per dir-ho així, la nostra
proposició no de llei és un d’aquests casos, que és la
contractació que fa el Govern dels serveis d’agències de
viatges. Lògicament tenim un govern que es veu forçat a

contractar molts de viatges, perquè l’exemple que posem a la
proposició no de llei, tots els desplaçaments d’esportistes,
federacions, clubs, competicions tant dintre de les illes com
fora, doncs evidentment aquest és un contracte; tots els
desplaçaments de pacients de les illes menors que han de
desplaçar-se a Son Espases. Per tant, som una comunitat
autònoma que gastam molt més que probablement qualsevol
altra o que la majoria de comunitats autònomes en serveis
d’agències de viatges. I per tant, aquí és molt important que
pensem bé, que analitzem i que fem la crítica i fem les
propostes de millora per tal que aquesta contractació
administrativa també afavoreixi aquest producte de proximitat,
com aquest matí parlàvem del producte de proximitat, doncs
evidentment també podem parlar dels serveis de proximitat.

Actualment, tot i que la contractació d’aquests serveis
d’agències de viatges es fa per conselleries, s’ha implantat un
servei que nosaltres anomenem a la proposició no de llei
“contractació centralitzada”, en diem “contractació
centralitzada” perquè el que fa l’administració en qüestió, en
aquest cas una conselleria, és adjudicar tota la gestió del
billetatge a una única agència, és per això que en diem
contractació centralitzada. Ja sabem que es fa des de diferents
conselleries, però ho diem així perquè antigament, no fa tants
d’anys, no a totes les conselleries era així, hi havia moltes
conselleries, per exemple tot el que fa referència a esports, que
seguien el model que en aquest moment segueix l’ib-salut, el
que en diem “contractació individualitzada”; és a dir, una
contractació en la qual l’ib-salut posa unes condicions, unes
regles del joc, a les que pot apuntar-se qualsevol agència de
viatges i és el pacient, en el cas de l’ib-salut, és a dir, el ciutadà,
el ciutadà que rep aquest ajut per als viatges, el que tria a quina
agència vol rebre el servei. 

Per tant, el que oposam són aquests dos models, model on
s’adjudica tot el billetatge a una agència, model on hi ha unes
condicions de participació i les agències de viatge a qui
convencen de la qualitat dels seus serveis és al ciutadà, que és
qui al final pren la decisió de comprar a una agència o a una
altra.

La diferència entre un sistema i l’altre és molt gran, és a dir,
nosaltres vam preparar, que, de fet, són unes dades que vam
preparar per presentar aquesta proposició no de llei, vam
consultar com es distribuïa entre agències de viatges aquesta
contractació centralitzada i el que veiem és que hi ha una única
agència de viatges que se’n du el 77% de l’import, una gran
agència de viatges, en aquest cas mallorquina, després en
segueix una altra agència de viatges mallorquina gran, després
Viajes El Corte Inglés, un 9%, i el 2% és per a la resta de
petites agències de les Illes Balears.

La qual cosa demostra que no només el model de
contractació, sinó els criteris d’adjudicació afavoreixen, perquè
hi ha criteris que fan referència on té la seu central l’empresa;
hi ha criteris que fan referència a qüestions quantitatives, sobre
quant personal té l’empresa; és a dir, criteris que afavoreixen
que aquests imports s’acumulin per part de grans empreses.

I, en canvi, també hem estudiat, per exemple com es
distribueixen tots els doblers que l’ib-salut gasta en un any i es
veu com queda molt més distribuït entre diferents empreses.
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Per tant, la proposta que venim a fer aquí és afavorir que es
passi a aquest sistema de contractació individualitzada, que
permet afavorir tot aquest teixit local de petites agències, que
presten un servei molt important i que es troben arrelades al
territori i que, per tant, són uns doblers que reverteixen en la
millora del teixit empresarial de les Illes Balears.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells, perquè l’anava a tallar ja i... gràcies
per la seva exposició.

S’ha presentat conjuntament pels Grups Parlamentaris
Socialista i MÉS per Mallorca l’esmena RGE núm. 4534/21.
Per a la seva defensa té la paraula per part del Grup
Parlamentari Socialista el Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies presidenta. Bàsicament, molt breument, per dir
que en principi estem d’acord amb els arguments que acaba
d’exposar el Sr. Castells, el portaveu de MÉS per Menorca.
Evidentment, dins els marges que permet la Llei de
contractació i la normativa vigent, estem d’acord amb la
possibilitat que el Govern estudiï, com es proposa en el punt
primer, la possibilitat d’ampliar a més àmbits el sistema de
contractació individualitzada, la contractació pública de les
agències de viatges, tot i que sabem, d’entrada ja, les dificultats
que significarà per part dels serveis d’intervenció i dels serveis
jurídics en moltíssims casos d’aquest concurs, d’aquest tipus de
contractació.

Però, en tot cas, que s’estudiï, que es miri a fons quines
escletxes permet la llei per fer-ho possible i estem d’acord,
perquè entenem que seria positiu, pels arguments donats pel Sr.
Castells, tant afavorir la gran quantitat de recursos que es
mouen a través d’aquests viatges promoguts o pagats pel
Govern de les Illes Balears, que es pugui repartir d’una manera
més equitativa entre les empreses de les Illes Balears, radicades
a les Illes Balears, i que, a més són les que dia a dia ofereixen
els seus serveis als ciutadans i ciutadanes de cada una de les
nostres illes.

En aquest sentit, per tant, i que, a més, es troben en aquests
moments en una situació crítica. Avui hem conegut que el
Govern ha impulsat dins tot un paquet d’ajudes, una línia de 2
milions d’euros per subvencionar paquets turístics entre illes,
vehiculats a través de les agències de viatges, de 100 euros per
ciutadà de les Illes Balears que vulgui fer turisme entre les illes,
per dinamitzar diguéssim tots els sectors turístics i, en especial,
les agències de viatges, que seran les que ho vehicularan. Per
tant, entenem que tots els esforços són benvinguts en aquest
sentit.

En aquest sentit, també és raonable i així ho pensam la
proposta d’intentar fer lots per illes en el cas també que açò ho
permeti la Llei de contractes.

I finalment, al punt tercer, havíem presentat una esmena que
tots vostès tenen, intentant reflectir açò, diguéssim que aquests

serveis es puguin ampliar a qualsevol tipus de fórmula
empresarial, per tal que totes les empreses de les Illes Balears
poguessin concursar i poguessin concórrer en aquest tipus
d’activitats. Ja m’ha dit el Sr. Castells que presentarà una
proposta de transacció, que afina la nostra proposta, va en el
mateix sentit, la millora i evidentment ell ja l’explicarà en el
seu torn de rèplica, entenc, però que, en tot cas, acceptaríem i
votaríem a favor també del punt tercer, amb aquesta redacció
si la comissió així ho considera.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Per part del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Breument, perquè crec que tant en
el fons d’acord que es presenta avui pel Grup Mixt, la
possibilitat d’ampliar les perspectives i la possibilitat que
puguin accedir a aquests serveis agències de viatges més petites
i més localitzades, perquè per la qualitat del servei de
proximitat doncs segurament donen més atenció als clients que
el pot fer de vegades una gran empresa. Crec que som davant
d’un exemple més que de vegades és cert que la Llei de
contractació i les lleis que s’han fet a nivell de contractació han
de vetllar pel bon ús dels doblers públics, han de vetllar perquè
realment les condicions i l’accés a les possibilitats d’accedir als
contractes públics sigui igualitària per a tothom, però sí que de
vegades també és cert que aquests controls i aquests requisits
que es demanen afavoreixen més les grans empreses que les
petites empreses.

Això és un tema que crec que a qualque moment també ha
sortit a aquesta comissió, aquesta deslocalització, aquest
afavoriment diferit, perquè no és..., vull dir, nosaltres no creiem
que sigui premeditat, però sí que al final és un efecte secundari
diferit de la Llei de contractes actual i les que normalment es
fan.

Per tant, si el que volem és mantenir empreses a nivell local
i que donen feina a nivell local haurem de tractar temes com
avui aquest que ens proposa el Grup Mixt i que, per tant, des de
MÉS per Mallorca hi donam suport. 

Nosaltres també hem signat l’esmena amb el Grup
Socialista perquè creiem que aquest punt tercer pot millorar
amb aquesta redacció, evidentment estam oberts a les propostes
que si hi ha qualque transacció possible estam oberts a
considerar-la i que millori. Crec que en el fons tots els diputats
i diputades d’aquesta cambra estam d’acord que hem de
possibilitar que totes les agències, les petites agències que hi ha
al llarg de les nostres illes tenguin l’oportunitat d’accedir a
contractes de viatge o, en aquest cas, de viatge del Govern
balear en la mesura que sigui possible. 

Per tant, models que aquí s’exposen, models individualitzats
si és possible, entenc que acompleixen uns requisits i que, per
tant, siguin a una espècie de catàleg o llista on pot accedir un
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usuari d’aquest govern. Per tant, nosaltres hi estam a favor,
esperam que la proposta surti aprovada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Començam ara el torn de
fixació de posicions. En primer lloc té la paraula el portaveu
del Grup Parlamentari Popular, el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, presidenta, bona tarda a tots, diputades i diputats.
Sr. Castells, nosaltres votarem a favor de la seva proposta,
compartim totalment la filosofia d’aquesta iniciativa al cent per
cent, compartim el fons, compartim els objectius i creiem que
la descripció a l’exposició de motius mostra talment la realitat.

És veritat que també podríem trobar desavantatges a l’hora
de l’aplicació que nosaltres entre tots proposarem avui
horabaixa i vostès en reconeixen qualcun també a l’exposició
de motius i creiem que aquesta problemàtica no es produeix
només a les agències de viatges, sinó una miqueta de manera
general arran de la Llei de contractes de cara a poder contractar
empreses que puguin ser d’aquí, no només quant a
l’administració de la comunitat autònoma es tracta, sinó que
també ho pateixen la resta d’administracions, els consells o els
ajuntaments.

Jo he estat batlle d’un poble i res m’hagués agradat més
moltes vegades poder manar les feines, poder contractar les
feines a aquelles petites empreses del municipi que a un
moment donat ho passen malament, que els treballadors eren
del propi poble, i per mor d’aquesta Llei de contractes, que vull
reconèixer que també suposa unes bones garanties perquè a un
moment donat hi havia coses que els polítics es varen posar a
fer malament, però és veritat que llevava i lleva aquesta
llibertat per poder adjudicar feines a empreses més petites, en
aquest cas parlam de les agències de viatges, o empreses locals
també en el cas dels ajuntaments.

Podríem pensar per defensar-ho també que és lògic poder
intentar revertir el màxim possible dels doblers que recaptam
dels ciutadans, en el cas de la comunitat autònoma dels
ciutadans de les Illes Balears, en el cas dels municipis dels
veïnats dels seus pobles, poder intentar revertir-los al màxim
dins aquella microsocietat.

Dit això, ja veu que votarem a favor d’aquestes propostes. 

També crec que hem de reconèixer que tant els alts
funcionaris com els polítics en aquests moments, doncs, no
contracten aquestes empreses, no crec que sigui voluntat seva.
El contra és que al final el preu la realitat serà que serà més car
o fins i tot el contrari, que aquestes petites empreses locals, o
en aquest cas aquestes agències de viatges, quan es facin fortes
també tendran més dificultats per acudir fora a fer feina, això
seria un dels desavantatges, però al final trobarem el millor
servei, trobarem un servei més proper, aquesta redistribució de
riquesa i de manteniment de llocs de feina més locals i aquesta
proximitat i aquesta millor atenció. Per tant, nosaltres veiem bé
la seva proposta i hi votarem a favor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sagreras. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Cristina Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, molt bona tarda a tothom.
Aquesta iniciativa que avui portem a debat al meu Grup
Parlamentari Unides Podem estam d’acord amb el fons, i més
en aquests moments on s’ha de suportar i potenciar l’empresa
local.

La presidenta, en seu parlamentària, arran de la pregunta
que va fer vostè, Sr. Castells, sobre aquest mateix tema, li va
contestar que des de la legislatura passada el Govern de les
Illes Balears va posar en marxa una central de contractació
pública on s’han incorporat clàusules socials en contractació
pública. Hi ha una part de contractes per a centres especials
d’ocupació i es fa contractació en blocs per illes, i actualment
es treballa per incorporar clàusules mediambientals.

Vostès demanen a aquesta proposició no de llei contractació
pública individualitzada, bé, indiquen “estudiar”. Com que
estam d’acord amb el fons, votarem d’aquesta proposició no de
llei, perquè s’estudiï la fórmula legal per a unes condicions de
contractació pública equitatives per a les petites empreses, les
empreses locals, però s’ha de complir la llei, la Llei de
contractació pública, que és garantista. La Llei 9/2017, de
contractes del sector públic, té com a criteris d’actuació
aconseguir la màxima transparència en la contractació i
aconseguir la millor relació qualitat/preu.

També un dels seus objectius, exposat a la mateixa llei, és
facilitar l’accés a la contractació pública de les PIME, però el
model de contractació individualitzada que es demana és
estrany en els processos de contractació pública. El model de
contractació individualitzada a l’esmentada llei únicament es
contempla per a contractes relacionats amb la innovació i la
recerca amb una forta vinculació a l’I+D. Fora d’aquests
supòsits, no existeix tal concepte i a més és dubtós que tal
modalitat garanteixi els principis que inspiren la pròpia llei.

Sabem que no és fàcil l’accés a la contractació pública de
les PIME, però hem de trobar la fórmula que elimini els
obstacles a la contractació de les PIME i tengui cabuda a
l’actual Llei de contractes en el sentit de l’apartat 3 de l’article
1 de la Llei de contractes, que diu: “Igualmente se facilitará el
acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas
empresas así como a las empresas de economía social”. O a
l’article 87.4, on diu: “La solvencia económica y financiera
requerida deberá resultar proporcionada al objeto contractual
de conformidad con lo establecido en el artículo 74.2, no
debiendo en ningún caso suponer un obstáculo a la
participación de las pequeñas y medianas empresas”.

Com ja hem dit anteriorment, votarem a favor d’aquesta
proposició no de llei perquè  estam d’acord amb el fons, el
foment de la contractació d’empreses locals, però cal cercar la
fórmula que encaixi amb el compliment de la normativa vigent. 

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el seu portaveu, el Sr. Marc Pérez-
Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Des del Grup Parlamentari Ciutadans
també anunciar-li que votarem a favor de la seva iniciativa, Sr.
Castells.

Entra dintre del marc d’intentar beneficiar el màxim
possible, en una situació econòmica difícil, totes les PIME. Des
del sector de les PIME sempre han reivindicat que les
contractacions públiques es facin amb un nombre elevat de lots
de forma que les PIME d’aquí, de les nostres illes puguin
accedir pràcticament a la major part dels contractes amb
l’administració i, en aquest cas, sí que és vera que s’entra en el
sector de les agències de viatges però és un exemple del que es
reivindica des del sector de les PIME. Per tant, hi votarem a
favor.

És vera que les agències de viatges han estat un dels sectors
més perjudicats durant aquesta pandèmia i n’hem parlat molt en
diverses ocasions aquí en el Parlament, la problemàtica que va
tenir, aquí es va fer una proposta del retorn dels bitllets no
utilitzats durant la pandèmia, en ser un sector essencial es va
veure amb molts problemes amb el tema dels ERTO i amb
diferents ajudes que els va costar gestionar. I, per tant, tota
l’ajuda que des de l’administració se’ls pugui fer serà poca per
compensar la nefasta situació econòmica que passen moltes
petites empreses orientades cap al sector de les agències de
viatges. I qualsevol iniciativa que els pugui ajudar tendrà tot el
suport del nostre grup parlamentari. 

Moltíssimes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Per part del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares no hi ha cap representants,
però ens han informat que no podien venir per temes mèdics.
Passem la paraula, doncs, al portaveu del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes, el Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el Grup Parlamentari
d’El Pi votarà favorablement a aquesta iniciativa perquè -com
s’ha explicat perfectament- és una iniciativa que vol afavorir la
contractació amb les agències de viatges, valors qualitatius,
afavorir els serveis i les empreses de proximitat, afavorir les
PIME de les Illes Balears, i pretén també repartir molt més el
pastís de la contractació que fan les administracions públiques,
concretament el Govern de les Illes Balears i, per tant, fer una
acció més equitativa. 

Per tant totes aquestes raons conviden a donar-li suport.

No em puc resistir a fer una reflexió sobre el que s’ha
comentat de la Llei de contractes. Jo crec que la Llei de

contractes -evidentment s’ha de complir, això no ho posaré en
discussió mentre estigui en vigor- però crec que s’hauria de
repensar aquesta Llei de contractes, perquè, juntament amb la
transparència, amb la lliure concurrència, amb molts de criteris
que existeixen, també hi ha altres criteris com l’eficiència i la
flexibilitat, i arriba un moment en el que la Llei de contractes
ha estat tan exhaustiva i tan exigent per a contractes de molt
baixa quantia que passa, el que diuen en bon mallorquí, que val
més la corda que el bou.

És a dir, el que dedica l’administració a fer uns plecs de
contractació, a tècnics de l’administració fent aquest
procediment, val molt més que el que valia l’objecte del
contracte. I jo, sincerament, crec que això no té lògica i, per
tant, això requereix un replantejament, jo crec que hi ha
contractes..., comprar 10 bolis BIC cada any, no val la pena
l’esforç que demana... -BIC o una altra marca, no tenc cap
preferència amb això dels BIC- comprar 10 bolígrafs cada any
no té sentit que això requereixi un enorme procediment de
contractació, perquè és que és anti econòmic i anti eficaç, i té
molts d’emperons d’un funcionament raonable de les coses.

Per tant jo crec que també és una bona oportunitat per
reclamar determinats canvis puntuals d’aquesta Llei de
contractació que facin més fàcil la vida per als contractes d’una
quantia escassíssima que fan les administracions públiques. 

LA SRA. PRESIDENTA.:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Passem el torn de paraula doncs
al portaveu del grup proposant i també que ens confirmi si
accepta o no l’esmena presentada, el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta i moltes gràcies a tots els
portaveus pel seu suport, també als grups que han presentat
l’esmena que, com ha avançat el Sr. Borràs, els proposaré una
transacció al final de la meva intervenció. 

Vull agrair a tots els grups el seu suport perquè, al final,
aquí el que demanam és un compromís de l’administració i de
tots aquells que redacten plecs de condicions per tenir una
sensibilitat per les empreses locals i per entendre que
l’administració pública té un paper fonamental perquè aquesta
economia local vagi bé i vagi en la bona direcció. 

Per tant, demanem un compromís amb què no es faci tant
d’èmfasi en criteris de volum sinó en criteris de proximitat. Per
exemple, si nosaltres fem un únic contracte per a una
determinada conselleria, un únic contracte per a totes les Illes
Balears, i demanem com a únic requisit que tengui una oficina
a Palma, tendrem això, el que els mostrava abans, és a dir, una
concentració amb poquíssimes agències que compleixen
aquests requisits. Si el que demanam és... fem uns lots per illes,
és a dir, tots els viatges que s’hagin de fer des de Menorca és
un contracte, tots els que s’hagin de fer des d’Eivissa és un
contracte, i premiam aquella xarxa d’oficines el més àmplia
possible dintre de cada illa, afavorirem un altre tipus
d’empresa, i les dues coses són perfectament compatibles amb
la Llei de contractes!
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És per això que dic que és una qüestió de compromís i de
sensibilitat, sensibilitat per afavorir les empreses del nostre
entorn més immediat. 

Quan parlo de contractació individualitzada, Sra. Mayor,
aquí parlem de model de contractació individualitzada referint-
nos que la tria la fa el consumidor final. Jo no he utilitzat la
categoria contractació pública centralitzada perquè això, com
molt bé ha dit vostè, no existeix, jo simplement contraposava
dos models: un paquet a una única agència o el que fa l’ib-
salut, és que no m’invent res, el que fa l’ib-salut: deixar la
decisió en mans del consumidor. Aquest model de contractació
també sabem que distribueix més bé els doblers i per tant
distribueix més bé tot aquest dobler públic entre l’ecosistema
d’empreses que tenim. 

Per tant, aquesta és la línia i jo, repetesc, els agraesc molt
el suport. 

Respecte a l’esmena presentada, he compartit des del
primer moment la voluntat de l’esmena i simplement, perquè
quedés clara la línia en la que anàvem, jo proposava una
transacció que consistiria en acceptar el redactat de l’esmena tal
com està fins a “d’aquesta iniciativa”, és a dir, gairebé la
totalitat de l’esmena, però fins a “d’aquesta iniciativa”, i llavors
acabar-la dient: “l’existència i el nombre d’oficines presencials
a cada illa corresponent a cada lot de contractació”, és a dir:
“serà un mèrit l’existència i el nombre d’oficines presencials a
cada illa corresponent a cada lot de contractació”.

Com que en el punt anterior el que demanem és que es facin
lots de contractació per illa, en el tercer punt què diem? Que es
valori l’existència i el nombre d’oficines presencials a cada illa
corresponent al lot de contractació. És a dir, que afavorim
aquesta atenció presencial, aquest punt d’atenció presencial,
aquest punt de proximitat que per a nosaltres és un element de
qualitat, un element d’atenció al client i que, a més a més, al
final posem la presa de decisió sobre qui ofereix el millor
servei en mans del client, la qual cosa evidentment fa que la
decisió mai no pugui ser dolenta. 

Per tant, proposaríem aquesta transacció i, si s’accepta,
doncs votaríem el punt així. 

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Castells. Ha dit “l’existència d’oficines
presencials a cadascuna de les illes correspon a...”, és que no
l’hem entès. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

“L’existència i el nombre d’oficines presencials a cada illa
corresponent a cada lot de contractació”. És clar, perquè cada
illa és un lot de contractació. És a dir...

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, gràcies, gràcies... L’òrgan de contractació...

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

“L’existència i el nombre d’oficines presencials a cada illa
corresponent a cada lot de contractació”. 

A cada lot. 

LA SRA. PRESIDENTA. 

Ah, a cada lot! Ho sento, però entre mascaretes i...

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

És clar.

LA SRA. PRESIDENTA: 

D’acord. Llavors, en primer lloc, pel que veig crec que
demanaríem en primer lloc si tots els portaveus estan d’acord
amb aquesta modificació que s’ha fet de l’esmena i que, en
principi, seria acceptada. Hi estan tots d’acord? 

Doncs, pel que he sentit, crec que podem donar aprovada
per unanimitat la Proposició no de llei RGE núm. 1337/21, amb
la modificació de l’esmena que han presentat els Grups
Parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 1356/21, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a la no exigència d’estar al corrent de compliment
de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social
per tal de ser beneficiari de subvencions per la COVID-19.

Passem, doncs, a la segona Proposició no de llei RGE núm.
1356/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, per a la no exigència d'estar al corrent de
compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat
Social per tal de ser beneficiari de subvencions per la
COVID-19.

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

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari d’El
Pi considera que, de cara a totes les ajudes econòmiques que
des de les diferents administracions públiques i poders públics
han posat en marxa, posen en marxa i posaran en marxa en el
futur, per compensar la dràstica caiguda d’ingressos d’empreses
i autònoms com a conseqüència de la pandèmia i de la crisi que
li va associada, consideram que s’ha de relaxar el criteri de la
necessitat d’estar al corrent del pagament de les obligacions de
la Seguretat Social i de les obligacions tributàries. 

Com tots sabem, aquestes ajudes per COVID es conceptuen
jurídicament com a una subvenció i la normativa general de
subvenció, tant l’estatal com l’autonòmica, marquen com criteri
general que per ser beneficiari d’aquesta subvenció s’ha d’estar
al corrent de pagament de la Seguretat Social i de les
obligacions tributàries.
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Bé, tots sabem l’impacte enorme que ha tengut la COVID
i que ha provocat que moltes empreses que estaven sanejades
i que havien complit durant anys i anys les seves obligacions
tant amb la Seguretat Social com tributàries, en aquest moment,
després de més d’un any d’estat d’alarma, de més d’un any de
crisi i de situació pandèmica, evidentment han quedat moltes
que no han tengut capacitat de fer el pagament i trobar-se al
corrent de pagament com se’ls exigeix en aquesta normativa de
subvencions.

Per tant, si no abaratim aquest criteri, si no aconseguim que
aquest no sigui un criteri exigible, al final el que pot passar és
que moltes de les empreses que més necessiten l’ajuda i el
suport per poder aguantar, per poder tenir viabilitat i poder
continuar la seva activitat, no podran rebre aquest ajut i,
evidentment, poden tendir a desaparèixer i a fer un concurs de
creditors, etc. Per tant, per evitar aquest cercle viciós la
proposta d’El Pi és relaxar aquests criteris i que no sigui
exigible que s’estigui al corrent de pagament de la Seguretat
Social i de les obligacions tributàries. 

De fet, això pensam que és perfectament possible, perquè
l’article 13 de la Llei de subvencions estatal, normativa bàsica,
a l’article 13.2 diu que “s’han de complir aquests requisits
salvo que, por la naturaleza de la subvención, se exceptúe por
su normativa reguladora”. Per tant, aquí hi ha una base jurídica
perfectament establerta que permet que la comunitat autònoma,
per exemple, en aquesta gran línia d’ajudes que ha de treure a
través del 855 milions d’euros, pugui establir que aquest
requisit no es doni com a mínim per atorgar la concessió de la
subvenció.

Perquè després, també som perfectament coneixedors que
l’article 35 de la mateixa Llei de subvencions diu que aquest
criteri pot ser aplicable a la concessió no tant en el moment de
pagament. Això serien dos moments diferents que es podrien
tenir en compte.

En tot cas, el que nosaltres proposam és que el Govern de
les Illes Balears analitzi aquesta situació i aprovi tots els canvis
normatius necessaris, seguint el que he comentat de la
normativa bàsica, perquè totes les ajudes que tregui en relació
amb la COVID no sigui exigible trobar-se al corrent de
pagament amb la Seguretat Social i obligacions tributàries.

I al punt segon fins i tot demanam que, si això fos possible,
a les subvencions ja convocades també s’introdueixi aquest
criteri, a fi i efecte que l’ajuda econòmica que donen els poders
públics arribi al màxim de beneficiaris possible i al màxim de
persones, empreses i autònoms que ho necessitin. 

Aquesta és la intenció de la nostra iniciativa i esper comptar
amb el suport dels diferents grups parlamentaris d’aquesta
cambra

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. S’ha presentat conjuntament pels
Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per
Mallorca l’esmena RGE núm. 4533/21. Per part del Grup

Parlamentari Unidas Podemos té la paraula per defensar
aquesta esmena la Sra. Cristina Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Des d’Unides Podem estam
d’acord amb el fons d’aquesta proposició no de llei, facilitar i
ajudar les ajudes per la COVID-19 a autònoms i empreses
perquè arribin a tothom.

Compartim amb vostès la reflexió de l’exposició de motius
que indica que a l’any 2020 a causa que les restriccions
derivades de la pandèmia han provocat que moltes empreses i
autònomes han vist reduïts els seus ingressos i alguns s’han vist
amb problemes de trobar-se al corrent del compliment de les
obligacions tributàries o davant de la Seguretat Social.

Des d’Unides Podem creiem que és indispensable trobar-se
al corrent de deutes per tal d’accedir a subvencions o ajudes
que dóna la mateixa administració, però també som conscients
de les conseqüències de la pandèmia. Per aquest motiu votarem
a favor de la vostra proposició no de llei.

Hem presentat una esmena perquè de fet aquí a la comunitat
autònoma ja es contempla, però hem presentat una esmena per
sumar a la petició que vosaltres feu, perquè entenem que
aquelles persones físiques o jurídiques que es troben al corrent
de pagament de les seves obligacions tributàries, però han
sol·licitat un ajornament o un fraccionament dels seus deutes,
posen de manifest la seva voluntat de pagar. 

En aquest cas, entenem que des de les administracions o des
de la Seguretat Social s’ha de valorar aquesta voluntat i
eliminar els obstacles que no permeten l’accés a ajudes o
subvencions creades per fer front a la situació de la crisi
generada per la pandèmia, o sigui que si un deutor sol·licita
l’ajuda, idò que a aquest ja directament ja quedi com que no és
deutor, i així poder facilitar en aquest cas l’accés a les ajudes.
Esperem que sigui acceptada. 

En tot cas, votarem a favor d’aquesta iniciativa. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Moltes gràcies, presidenta, bona tarda a tots. També des del
Grup Parlamentari Socialista donarem suport a aquesta
iniciativa parlamentària tot i tenint en compte que hem
presentat aquesta esmena conjunta amb Unides Podem i MÉS
per Mallorca.

A veure, tots els que formam aquesta comissió saben que jo
som amb el tema tributari sempre molt estricta, però és veritat
que la situació d’aquesta pandèmia i la conseqüent crisi
econòmica i social ha afectat empreses, famílies i autònoms. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202104533


1624 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 64 / 4 de maig de 2021 

Tots sabem que una de les formes de pagament establertes
a la Llei tributària és precisament poder sol·licitar un
ajornament o fraccionament de deute. Repetesc que està
considerat també com a una forma de pagament. I tal com deia
la Sra. Mayor, mitjançant la sol·licitud d’ajornament per part
d’un ciutadà es pot aconseguir, segons l’administració a què
vagi destinada aquest ajornament, un certificat de trobar-se al
corrent. 

És veritat que hi ha diferències entre el criteri que té
l’administració tributària estatal i el que té l’administració
tributària autonòmica. Per part de l’ATIB quan un contribuent
en període voluntari demana un ajornament, automàticament se
li dóna un certificat de trobar-se al corrent dels seus deutes
tributaris. Per tant, com veuen, no hi ha cap impediment en
aquesta situació -com deia- de pandèmia d’obtenir aquest
certificat i que aparegui net de deutes tributaris i poder optar a
les ajudes.

Ara bé, des de l’Agència Tributària Estatal el primer
certificat que s’emet té perjudici per al ciutadà, perquè consta
que sí hi ha deute, tot i que aquest ciutadà hagi demanat una
sol·licitud d’ajornament. Com es pot obviar o com es pot fer la
rectificació d’aquest certificat primer? Idò per la sol·licitud de
l’interessat. 

Per tant, com veuen, la tramitació és molt més restrictiva en
el cas de l’Agència Tributària Estatal que en el cas de
l’Agència Tributària de les Illes Balears.

Aquesta iniciativa parlamentària va més enllà perquè
evidentment és que automàticament surti el certificat d’estar al
corrent de deutes tot i que hi hagi un deute.

Consideram des del Grup Parlamentari Socialista que la
situació és ara mateix excepcional, per tant, davant una situació
excepcional, mesures i solucions excepcionals.

Per tant, com deia, donarem suport a aquesta iniciativa.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Truyols. Per part del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que tant el proposant, el Sr.
Melià, com les dues companyes que han presentat l’esmena,
han destacat de forma molt detallada quina és la qüestió. La
qüestió és, sobretot, que som davant d’una normativa estatal
que no es pot modificar a nivell autonòmic, independentment
que després els criteris que puguin tenir les diferents
administracions a l’hora d’entendre que es pot fer un certificat
que compleixi amb aquesta normativa estatal siguin més
flexibles a una administració o a una altra.

Nosaltres creiem que l’esmena millora i possibilita aquesta
qüestió, almanco la posa de manera més explícita, no? En
qualsevol cas també hi estam a favor.

Està clar que en temps normals l’administració té el deure
estricte de donar ajudes i subvencions a les empreses, autònoms
i qualsevol persona que les demani, que també sigui
responsable amb els seus imposts i amb els seus deures
tributaris.

Evidentment aquesta pandèmia sobrevinguda ha afectat
molta gent que sempre han estat empreses,  persones i
autònoms complidors de tota aquesta normativa tributària, que
han estar vertaders... vull dir, que han complit amb els seus
deures, però que s’han vist ara sobrepassats per aquesta situació
econòmica que ha sobrepassat les seves possibilitats, fins i tot
els ha impossibilitat aquest compliment. 

Per tant, jo crec que també en aquest cas consideram que les
administracions, en aquest cas puntual i per aquests motius, que
jo crec que la proposició ho diu clar, que quan s’hagin produït
per efectes de la pandèmia aquests impagaments, jo crec que
això queda clar, nosaltres també, evidentment, creiem que les
administracions han de trobar solució i han de fer possible que
aquestes empreses que sempre han complit tenguin la
possibilitat d’ajudes per sortir d’aquesta situació complicada,
d’aquesta situació que els ha perjudicat tant i que ha perjudicat
tants d’empresaris i tants d’autònoms de la nostra comunitat
autònoma i també a nivell estatal. 

Per tant des de MÉS per Mallorca hi donarem suport. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Comencem el torn de
fixació de posicions. En primer lloc, passem la paraula al
portaveu del Grup Parlamentari Popular, el Sr. Costa. 

EL SR. COSTA I COSTA: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, m’agradaria començar dient
que donarem suport totalment a aquesta proposició no de llei
que planteja El Pi i que també donarem suport a l’esmena que
presenten Unidas Podemos, Partit Socialista i MÉS per
Mallorca. 

I hi donarem suport perquè no pot ser d’altra manera, tenim
una situació on el teixit productiu de les Illes Balears i del
conjunt d’Espanya es troba amb una situació de falta de
liquiditat de proporcions gegantines, és una situació
extraordinària, és una situació sobrevinguda -com bé ha dit la
Sra. Campomar-, parlam d’una situació extraordinària; que
molts empresaris que complien sense cap tipus de problema les
obligacions tributàries, com a conseqüència de la impossibilitat
de facturar i d’obtenir ingressos, doncs s’han vist en l’obligació
d’incomplir les obligacions tributàries. 

I certament, la normativa en matèria de subvencions idò és
molt incerta. És cert, com diu el Sr. Melià, que l’apartat 2 de
l’article 13 de la Llei 38/2003, parla que “salvo que, por la
naturaleza de la subvención, se exceptúen por su normativa
reguladora”, és cert que molts de tècnics, molts de serveis
jurídics de les hisendes locals doncs fan una interpretació
restrictiva d’aquesta situació i, efectivament, atorguen
subvencions i exigeixen el compliment de trobar-se al corrent
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de pagaments d’obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social. 

Per tant creiem que efectivament és necessari fer aquesta
modificació. És més, ens resulta realment extraordinari que no
s’hagi fet, amb la quantitat de decrets llei que ha aprovat el Sr.
Sánchez, que, excepcionalment -excepcionalment-, i mentre
duri la situació de pandèmia, no s’hagi exonerat del
compliment d’aquesta condició per atorgar subvencions,
realment ens sorprèn molt que el legislador estatal, que era qui
tenia la competència per fer-ho-, no ho hagi fet ja. 

Per tant és del tot lògic que nosaltres hi votem a favor. 

Per altra banda, totalment d’acord amb atorgar ajornaments
de deutes tributaris, per això hi votarem a favor, però també
estaria bé que haguessin flexibilitzat les possibilitats d’atorgar
ajornaments de deutes tributaris, no cobrar interessos, exonerar
en quanties superiors per prestar garanties de pagaments de
deutes, etc., i això, la veritat és que no s’ha produït. I hauria
estat bé també, i així ho creiem des del Partit Popular, que no
hi hagués obligacions tributàries del calibre que hi ha hagut, és
a dir, que s’haguessin abaixat els imposts per a aquells que
pateixen una situació de falta de liquiditat tal que realment és
sorprenent que algú hagi de pagar uns imposts quan pateix
aquesta enorme falta de liquiditat.

I això es produeix perquè hi ha imposts o tributs que tenen
un component fix, i ho hem dit moltes vegades en aquest
parlament, si aquests tributs no tenguessin aquest component
fix, sinó que s’ajustassin d’acord amb la capacitat econòmica
dels contribuents, això no passaria. Però, com que és el que
passa realment, que efectivament hi ha tributs fixos idò hauria
estat bé que es llevassin d’enmig. 

I finalment, se citava ara la voluntat del legislador estatal,
i és que la voluntat del legislador estatal ha quedat
perfectament constatada a la disposició addicional quarta del
Reial Decret Llei 5/2021, que citava el Sr. Melià, allà on queda
claríssim, a l’apartat 1.d): “Hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social”. Conclusió, en el Reial Decret Llei 5/2021
s’exposa clarament que l’Estat vol que s’estigui al corrent de
les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En
conseqüència, la voluntat del legislador estatal va un poc en
contra del que plantegem en aquesta proposició no de llei, va
un poc en contra, de forma incomprensible -repetesc- per a
aquest grup parlamentari, però aquesta és la voluntat que ha
plasmat el legislador estatal en aquest reial decret llei.

Moltíssimes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Costa. Passem el torn de paraula al
portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Marc Pérez-
Ribas. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, presidenta. Bé, anunciar també al portaveu del
Grup Parlamentari El Pi que ens presenta aquesta proposició no

de llei, per a la no exigència d'estar al corrent del compliment
d’obligacions tributàries o davant de la Seguretat Social per tal
de ser beneficiari de subvencions de la COVID-19, que hi
votarem a favor.

A més a més, és una reivindicació que compartim perquè ja
des del primer moment que les primeres ajudes, quan es van
anunciar, ja es veia venir que hi hauria moltíssima empresa
viable que fins a l’impacte econòmic de la COVID eren
empreses viables, no estaven en disposició de poder afrontar la
quantitat d’imposts que, bé, com ja s’ha parlat aquí, no només
no s’han aturat sinó que han anat acumulant-se en aquest any i
escaig que duim de pandèmia.

I és vera que també acceptarem, evidentment, si el Grup
Parlamentari El Pi aprova l’esmena que li presenten els grups
parlamentaris Unidas Podemos, PSIB i MÉS, que la fórmula
d’ajornament o fraccionament és positiva, però que no acaba de
solucionar la problemàtica de moltíssimes d’aquestes indústries
o empreses o petites empreses que es veuran abocades a
problemes molt greus si no es fa alguna cosa per ajudar-les. I
aquí sí que és molt important que qualsevol tipus d’ajuda,
qualsevol iniciativa que faciliti la seva millora econòmica sigui
al més urgent possible, perquè hi ha moltes empreses, moltes
petites empreses que estan en una situació dramàtica, i així ens
ho fan arribar a molts de nosaltres que intentem trobar les
solucions perquè aquestes empreses puguin mantenir-se en el
moment que es reactivi l’economia. 

Bé, que sàpigues que votarem a favor i que esperem que
realment es prenguin iniciatives per ajudar aquestes petites
empreses. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Per part del Grup
Parlamentari VOX continua sense haver-hi cap representant,
passem el torn al Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Castells. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Perdó, li toca al Sr. Castells. Li he donat la paraula al Sr.
Castells. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

La Sra. Campomar, com que havia presentat esmena, ha
parlat. 

Li correspon a vostè, Sr. Castells. 

(Remor de veus)

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

No...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Per favor, senyors diputats...
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EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i disculpi per la distorsió.
Bé, jo crec que com ja s’ha vingut a dir, jo crec que aquesta
pandèmia ens posa en una situació en la que hem de canviar de
paradigmes, és a dir, estàvem acostumats..., és a dir, aquesta
proposta fa un temps ens hagués semblat inimaginable, que
plantegéssim que una empresa que no està al corrent de
pagament de les seves obligacions tributàries o amb la
Seguretat Social pogués rebre ajuts públics, no?

Però evidentment jo estic totalment d’acord amb la proposta
i també estic d’acord amb el que hem plantejat la resta de
portaveus, és a dir, som a una situació de canvi de paradigma,
en què s’ha produït una situació absolutament inesperada on
evidentment no podem romandre miops davant del terrabastall
que ha suposat per a moltes empreses i, per tant, a mi em
sembla totalment justificat.

Em sembla també, l’esmena d’addició, no sé si l’acceptarà
el Sr. Melià, també em sembla que és una via de solució que,
a més a més, s’afegeix, per tant no impugna el que diu la resta
de la proposició i, per tant, hi votarem a favor. 

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Castells. Passem doncs el torn de
paraula al portaveu del grup proposant, El Pi Proposta per les
Illes, el Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, primer de tot agrair el
suport de tots els grups parlamentaris a aquesta iniciativa.

Segon, dir que accept l’esmena que han presentat els grups
que donen suport al Govern. Nosaltres pensam que això ja és
així d’acord amb la normativa vigent, que el pagament
fraccionat ajornat no converteix una persona que no estigui al
corrent de pagament de les obligacions tributàries i de les
quotes de la Seguretat Social a aquest subjecte, a aquest
autònom, a aquesta empresa però, bé, està bé dir-ho, no hi
tenim cap problema i, per tant ho acceptam perfectament. 

També ens hagués agradat a nosaltres i ho vull també afegir
que s’haguessin flexibilitat les exigències per reconèixer
fraccionaments i ajornaments. 

I finalment, comentar que efectivament hi ha una
proliferació de decrets llei tant per part del govern de l’Estat
com part de la comunitat autònoma, i aquests 855 milions
primer semblava que només eren per determinades empreses,
després la comunitat autònoma els ha pogut ampliar a altres
empreses que no eren al CNAE del decret llei i, per tant, aquí
hi ha contínuament uns canvis que es produeixen i, per tant,
nosaltres aspiram, legítimament, que també les ajudes dels 855
milions d’euros, aconseguim que aquest criteri sigui establert
per part de la comunitat autònoma, que té una certa capacitat
normativa ja que farà la convocatòria, i, per tant, finalment, que
puguem beneficiar el màxim d’empreses i d’autònoms amb

aquests ajuts i també una part que ho necessiten molt perquè no
han estat en condicions de liquiditat per poder fer front a les
seves obligacions quan, fins a l’estat d’alarma, evidentment
havien pagat religiosament totes les seves obligacions.

Moltíssimes gràcies pel suport.  

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Melià. Una vegada acabat el debat
passem doncs a votar la Proposició no de llei RGE núm.
1356/21, amb l’esmena acceptada pel grup proposant. 

Vots a favor?

Així, doncs, queda aprovada per unanimitat la Proposició
no de llei RGE núm. 1356/21.

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