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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, presidenta, Jordi Marí substitueix Pilar Costa.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam, doncs, a l’únic punt de l’ordre del
dia d’avui relatiu al debat de les Proposicions no de llei RGE
núm. 1534/21 i 1647/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1534/21, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a l’establiment de quitança als crèdits ICO i ISBA
per la COVID-19.

Començarem amb el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 1534/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, per l’establiment de quitança als crèdits
ICO i ISBA per la COVID-19.

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
El Grup Parlamentari El Pi presenta aquesta iniciativa que té
com a pretensió alleujar els costs financers de les nostres
empreses i autònoms. 

Com tots sabem arran de la crisi de la COVID-19 un dels
instruments utilitzats pels diferents governs per ajudar les
empreses i els autònoms varen ser línies de liquiditat, en el cas
espanyol, a través dels préstecs ICO, i, en el cas del Govern de
les Illes Balears, a través d’ISBA. És clar, aquest instruments
són una aportació dinerària a empreses i a autònoms, però
evidentment amb el compromís del seu retorn amb uns
interessos, diguem, avantatjosos per al beneficiari d’aquesta
ajuda.

Com que la crisi s’ha allargat en el temps i s’ha engrandit
la dimensió d’aquesta crisi moltes de les empreses i autònoms
que varen demanar a un moment determinat aquests
instruments de liquiditat es troben amb la realitat que no tenen
capacitat dinerària de retornar i fer front a les seves
obligacions.

Davant d’aquesta situació, el Govern de l’Estat, per
exemple, va anar modulant i fent canvis com, per exemple,
allargar el termini per al retorn de les quantitats o allargar el
termini del període de carència, que són dues fórmules

evidentment també per suavitzar l’impacte sobre les empreses
i autònoms de la necessitat de les ajudes.

La nostra proposta és que totes aquelles empreses i
autònoms que hagin estat beneficiàries d’aquests préstecs ICO
o ISBA, una part d’aquests es converteixin en ajudes directes,
perquè és una fórmula que pensam encertada que ha demanat
la petita i mitjana empresa de les Illes Balears, sobretot per
evitar insolvències i donar continuar a les empreses i als
negocis, perquè si no la càrrega financera és tan elevada,
sobretot en relació amb la productivitat i en relació als
ingressos que produeix l’empresa, que en aquest moment és
evident que estam en un període d’apatia, que fa impossible el
seu retorn.

Per tant, ja que moltes vegades donam i defensam la
concessió d’ajudes directes pensam que aquí, en què ja tenim
tota la documentació, perfectament identificades les persones,
etc., la quitança pot ser una bona fórmula per donar oxigen a
les empreses i als autònoms. Per tant, al primer punt proposam
que, com a mínim, aproximadament, es faci una quitança del
40%, en el cas de l’ICO, i en el punt 2, el que fem és instar el
Govern de les Illes Balears que faci el mateix amb els crèdits
ISBA o amb les ajudes i suport d’ISBA. 

Aquesta és la nostra proposta perquè pensam que pot ser
beneficiosa per a totes aquelles empreses que evidentment han
fet una tramitació i han demostrat que necessitaven aquestes
ajudes i que es troben en una situació financera que requereix
el suport per part dels poders públics.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Començam els torns de fixació de
posicions. En primer lloc té la paraula el portaveu del Grup
Parlamentari Popular, el Sr. Antoni Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, li puc anticipar, Sr.
Melià, que votarem a favor dels dos punts de la proposició no
de llei i, a més, li vull confirmar que ho farem de forma
entusiasta, ho farem de forma entusiasta. Però per una raó molt
senzilla, perquè ara ho estava confirmant, el Grup Parlamentari
Popular va presentar en aquest parlament, el dia 6 d’abril de
l’any 2020, una proposició no de llei titulada Pla de rescat
autonòmic per a autònoms i PIME i petites i mitjanes empreses
afectades per la crisi de la COVID-19, i resulta que a aquesta
proposició no de llei del Partit Popular, en el punt 3, fixi’s, del
mes d’abril de l’any 2020, en el punt 3 posava o instàvem: “el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar una aportació extraordinària vinculada al
crèdit pressupostari esmentat al punt 1 de 70 milions d’euros a
ISBA per tal d’obrir una línia de crèdit de préstecs de 700
milions d’euros”.

Per tant, la idea era fer una línia de préstecs. I llavors,
resulta que a l’apartat 4.a) d’aquesta mateixa proposició
posava: “els autònoms i les PIME que aprofitessin la línia de
préstecs esmentada -o sigui la que acab d’esmentar-, a l’apartat
3 anterior, rebrien durant l’any 2020 i els dos exercicis
següents, almenys, un ajut de la comunitat autònoma que
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cobriria la totalitat dels costs i comissions de formalització de
préstecs i el cent per cent dels interessos i un 50% de
l’amortització de capital, sempre que mantinguessin i
incrementassin la plantilla de l’activitat econòmica”.

Per tant, com li dic, Sr. Melià, no podem més que votar a
favor, perquè és una iniciativa que vàrem dur l’any passat i que
compartim plenament, entenem que és una bona idea, és una
bona idea que, efectivament, es pugui subvencionar
l’amortització dels deutes d’aquestes línies de crèdit d’ISBA o
d’ICO, ho compartiríem, amb la possibilitat de..., per tal que les
empreses petites no hagin de fer front amb aquesta intensitat,
fins a un 50%, amb aquesta intensitat, com dic, i les puguin
amortitzar.

A més, té un avantatge important això i és que és un
plurianual, és una subvenció plurianual que permet respirar un
poquet més a la comunitat autònoma, a l’administració pública,
per tal que pugui fer front a aquestes subvencions.  No seria
només un impacte directe en forma d’ajudes directes d’un
exercici concret, sinó que pugui absorbir-se aquest impacte en
diversos exercicis.

En conseqüència, ja li dic, en aquell moment pensàvem que
s’havia d’ajudar de forma insistent els autònoms i les PIME
d’aquestes illes i avui evidentment no hem canviat d’opinió. En
conseqüència, també li donarem suport avui a aquesta proposta
que fa El Pi.

El que ens sorprendrà un poquet és veure què farà el Partit
Socialista, Podemos i...

(Remor de veus)

... i, i MÉS, i MÉS. 

(Remor de veus)

Jo li desig, Sr. Melià, que tengui més sort que nosaltres, que
el Grup Parlamentari Popular, perquè quan la vàrem plantejar
els grups parlamentaris que donen suport al Govern varen
destrossar el botó, el botó del no a la proposició no de llei del
Partit Popular. I avui ens sorprendria un poquet, encara que
positivament, eh?, vull dir... no..., que donassin suport a la seva
proposició no de llei, Sr. Melià. Jo em tem que pugui succeir
perquè la coherència no sempre és el que caracteritza certs
grups parlamentaris.

Per tant, ja li dic, la resposta és clarament afirmativa del
Partit Popular, veurem ara què fa el Partit Socialista, ja li he dit
què van fer amb la nostra, esper que vostè, Sr. Melià, tengui
més sort.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Passem el torn de paraula a la
portaveu del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra.
Cristina Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Doncs, nosaltres votarem
a favor d’aquesta iniciativa parlamentària, el que li farem és
una esmena in voce, que, en lloc del 40% sigui el 50% de la
quitança.

(Remor de veus i rialles)

I li explicarem el per què. Perquè precisament avui al
Consell de Ministres, a nivell estatal, han aprovat el codi de les
bones pràctiques per desenvolupar part del Reial Decret Llei
5/2021, pel que fa a les quitances de l’ICO. Avui mateix s’ha
aprovat. 

Si em permeten, com que ha estat una notícia recent, d‘ara
mateix, els dic, per nota de premsa, indiquen que la reducció
podrà ser del 50% el principal avalat pendent de cada operació
si la caiguda de la facturació de l’empresa o d’autònom de
2020 va ser inferior al 70% i fins al 75% de l’import avalat a la
caiguda si va superar el 70%”. També s’ha fet la modificació
que s’ha ampliat a 10 anys pel que fa a l’ICO.

Per tant nosaltres donarem suport, si accepta l’esmena, que
en lloc d’un 40% que sigui un 50%, perquè també és aplicable
a l’ISBA, simplement per ser coherents amb el que s’ha aprovat
avui en el Consell de Ministres.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Passem la paraula al portaveu
del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Marc Pérez-Ribas. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Moltes gràcies, presidenta. Bé, sembla que això sortirà per
unanimitat perquè evidentment nosaltres també votarem a favor
d’aquesta proposició per a l’establiment de la quitança dels
crèdits ICO i ISBA, i també valorem molt positivament aquesta
esmena in voce que fa el Grup Parlamentari d’Unides Podem
d’incrementar aquest 40% al 50%, realment és una sorpresa.

I, bé, està claríssim, el nostre grup parlamentari també
durant l’any 2020 ha presentat diverses iniciatives per presentar
ajudes a fons perdut a les empreses que pateixen la crisi
econòmica derivada de la pandèmia de la COVID-19 i,
principalment, perquè en el moment que tornin a reactivar la
seva activitat no tenguin unes motxilles plenes de crèdits i
deutes que impedeixin la seva gestió econòmica i que tenguin
liquiditat per afrontar la reobertura de les seves empreses en el
cas que hagin estat obligades a tancar.

Per tant votarem a favor i, si bé, el que ens comentaven, que
hi ha una iniciativa en el Congrés dels Diputats...

(Se sent de fons la Sra. Mayor i Abad que diu: “en el
Consell de Ministres”)

... Consell de Ministres, per tirar endavant una situació com la
que mana en el punt 1, en el punt 2, que fa referència a ISBA,
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aquí ja ha de ser el Govern balear el que realment adopti una
mesura similar per als crèdits que estan avalats per ISBA.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Passem ara el torn de
paraula a la portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
la Sra. Campomar. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL: 

Gràcies. Jo crec que sí coincidim en moltes coses. Jo crec
que dins aquesta pandèmia en una de les coses que jo crec que
coincidim tots els partits polítics -amb matisos, evidentment de
vegades en les formes- és que s’ha de donar suport a totes les
empreses, sigui via crèdits, sigui via ajudes directes i, en
qualsevol cas, entenem que s’ha fet un esforç enorme tant per
part de l’Estat i també del Govern de les Illes Balears.

Sempre mai no és suficient perquè la veritat és que aquesta
situació sobrevinguda ha superat les expectatives de tothom i,
per tant, realment sempre mai no és suficient per arribar a tots
els casos, però sí que totes les bones qüestions són
benvingudes. 

Dit això, nosaltres evidentment també celebram aquesta
aprovació de bones pràctiques avui del Consell de Ministres,
que crec que el Govern també fa seu per aplicar també als
crèdits ISBA de les Illes Balears, aquesta possible quitança del
50% dels préstecs concedits, precisament per donar liquiditat
i per donar força a totes les empreses que han hagut de fer ús
d’aquests préstecs i d’aquests crèdits, creiem que és una mesura
positiva i per tant crec que avui és un dia de celebració, avui i
ahir, a una iniciativa d’El Pi, i l’hem poguda millorar amb
unanimitat de tots i jo crec que amb efectes efectius, no?, que
són qüestions reals i que realment arriben directament a les
empreses. 

Per tant, des de MÉS per Mallorca res més a dir, que ens
afegim a la iniciativa i a la seva millora, evidentment.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Passem ara el torn de
paraula al portaveu del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, Sr. Sergio Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros también daremos nuestro
apoyo a esta propuesta de El Pi que nos parece necesaria. Y nos
alegraremos de que además se acepte esa enmienda in voce y
nos felicitamos de lo que se ha decidido en el Consejo de
Ministros, Ministras y “ministres”, que seguro que es para
mejora de esta proposición. 

Lo que está claro es que si no conseguimos de alguna
manera que las empresas que todavía son viables se mantengan
y las ayudemos a superar este bache, a la larga nos
encontraremos con un problema muchísimo peor que es el

acoger la cantidad de desempleados que la quiebra o cierre de
estas empresas conllevará. Nos alegramos de que el Gobierno
de España también empiece a darse cuenta.

Esperamos que en el futuro también, por ejemplo, para el
tema de las ayudas de las que se ha excluido a cualquiera que
tenga alguna deuda con la Seguridad Social o con Hacienda
empiecen a abrir los ojos y ver que esas empresas, si todavía
son viables, han de tener acceso a esas ayudas, aunque sea para
pagar esas deudas que tienen con la Administración porque no
tiene ningún sentido el dar ayudas a empresas que están en
dificultades y coartarle esa posibilidad de acceso a las ayudas
en caso de que mantengan alguna deuda con la administración.

En todo caso, nos felicitamos y celebramos esta proposición
no de ley de El Pi y la respaldaremos completamente. 

Gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. És el torn ara del portaveu
del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca, el Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Crec que no hi ha debat,
vull dir, s’ha dit tot i per tant nosaltres hi votarem a favor.
Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:  

Moltes gràcies, presidenta, bona tarda a tots. Bé, una
sorpresa grata que avui el Consell de Ministres hagi aprovat
aquesta possibilitat de quitança de deute d’un 50% i per això
aquesta esmena in voce.

Dir que des que va començar aquesta pandèmia que va
derivar en una crisi econòmica, crec que des del Govern central
com també des del Govern autonòmic s’han fet tota una sèrie
de passes importantíssimes tant des del punt de vista de les
subvencions i ajudes que han anat sortint, que han sortit en els
tres nivells d’administració, estatal, autonòmic i local, si no
també a efectes de les modificacions que s’han fet en les
condicions tant quantitatives com qualitatives dels préstecs que
s’han concedint a les empreses i, com deia avui dematí, aquesta
bona notícia que el Govern central hagi estès el període per
retornar aquests préstecs i també el tema que hi hagi aquesta
quitança d’un 50%.

Bé, i una vegada que he sentit al Sr. Rodríguez dir-li també
que avui dematí ell parlava del tema d’estar al corrent, que
s’hauria de fer feina amb tema d’estar al corrent de deutes
tributaris i demés, li record que precisament avui dematí el
decret que debatíem en el Ple el que feia era tenir en compte
també això, l’exempció d’estar al corrent de deutes tant davant
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la Seguretat Social com en el cas de deutes tributaris, per poder
sol·licitar ajudes. Si es llegeix el decret veurà que precisament
és una de les condicions noves que s’incorporen en aquest
decret.

Per tant, com veuen, cada vegada és veritat que hi ha més
flexibilització quant a condicions de préstec i també més
agilització a l’hora de demanar subvencions i de retornar
préstecs, la qual cosa -com deia- no podem més que agrair.
Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Truyols. Ara ja per torn de
contradiccions i perquè ens confirmi si accepta o no l’esmena
in voce que s’ha fet per part del Grup Parlamentari d’Unidas
Podemos, té la paraula el Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Accept l’esmena,
evidentment. Vull agrair a tots els grups el seu suport. Si em
permeten la broma, diré que és ben hora que el Govern Sánchez
comenci a fer seguidisme d’El Pi perquè anirà pel bon camí,
però els costarà entrar en aquesta senda però crec que ho
aconseguirem.

(Remor de veus i algunes rialles)

I, Sr. Costa, no es posi gelós, de vegades els mesos fan que
les postures coherents s’acabin imposant, costa, costa però...,
arriba, de vegades arribam a aconseguir aquest objectiu, per
tant benvinguda sigui l’aprovació perquè evidentment el
Consell de Ministres ho ha fet, però també vol dir que el
Govern de les Illes Balears ho farà per als crèdits ISBA, que
també això és important i això no estava dins l’acord de
Madrid. 

Moltíssimes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Melià. Acabat el debat passem a votar
la Proposició no de llei RGE núm. 1534/21. 

Vots a favor? Vots a favor?

13 vots a favor.

Llavors, en conseqüència queda aprovada per unanimitat la
Proposició no de llei RGE núm. 1534/21 per a l’establiment de
la quitança dels crèdits ICO i ISBA per la COVID-19, amb
l’esmena aprovada in voce.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1647/21, presentada
pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment
d’urgència, relativa a considerar la pràctica esportiva com
a una activitat essencial i adoptar mesures de suport
econòmic al sector davant la crisi.

Passem, doncs, al debat de la segona Proposició no de llei
RGE núm. 1647/21, presentada pel Grup Parlamentari

Ciudadanos, pel procediment d’urgència, per considerar la
pràctica esportiva com a una activitat essencial i adoptar
mesures de suport econòmic al sector davant la crisi sanitària
COVID-19.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Marc Pérez-Ribas, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, presidenta. Presentamos hoy a valoración de la
comisión, una proposición que registramos el día 10 de febrero
y, evidentemente, en la época que estamos actualmente, cada
mes que pasa a veces deja descontextualizadas algunas
iniciativas. Pero bueno, aún así consideramos que esta
iniciativa es interesante que la podamos debatir hoy.

Se trata, como ya ha dicho la presidenta el título, de una
proposición no de ley para considerar la práctica deportiva
como una actividad esencial y adoptar medidas de apoyo
económico al sector ante la crisis sanitaria de la COVID-19.
Este sector se ha visto sometido a medidas muy restrictivas
para el desempeño y desarrollo de su actividad, que han
supuesto la suspensión de la apertura al público, con el
consecuente perjuicio y limitación para la práctica del deporte
y, por ende, afectando a la salud de las personas.

La transversalidad del deporte impacta positivamente en
otros sectores, como el sanitario o el económico. De este modo,
se puede señalar que la práctica deportiva conlleva una
reducción del gasto sanitario o del absentismo laboral y
promover la actividad física y el deporte entre los trabajadores
mejora su salud y la rentabilidad de las empresas. 

La práctica deportiva no sólo ayuda a combatir la COVID-
19, sino que es una herramienta fundamental para mejorar la
salud mental, muy deteriorada por esta situación. El deporte
está considerado como un antidepresivo natural y, por tanto,
beneficioso frente a los estados de ansiedad y depresión como
los que puede generar la llamada fatiga pandémica, a que la
Organización Mundial de la Salud ha puesto recientemente
nombre.

Sus beneficios son tanto preventivos como la recuperación
y en ese sentido varios estudios han señalado que la realización
de ejercicio moderado es una buena herramienta, junto con los
tratamientos farmacológicos, en la recuperación de la
capacidad cardiovascular de las personas que han padecido
COVID-19.

Por todo ello, presentamos una proposición no de ley
compuesta por 4 puntos, en el que pedimos, en el primer punto,
que la práctica deportiva sea considerada una actividad
esencial.

En el segundo punto, instamos al Govern para que inste al
Gobierno central para la reducción del IVA del 21% al 10% en
todos los servicios deportivos impartidos en instalaciones y
centros deportivos, así como en todos aquellos impartidos por
profesionales de actividad física y del deporte y técnicos
titulados por federaciones deportivas, al menos mientras
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perdure la actual situación de crisis sanitaria y económica
provocada por la pandemia de la COVID-19.

Presentamos otro punto que además viene con relación a la
proposición anterior, de medidas económicas urgentes para el
alivio fiscal de este sector.

Y un cuarto punto muy específico para este sector, en el que
solicitamos al Gobierno central, que ante la crisis provocada
por la pandemia de la COVID-19, la realización de una
interlocución con las sociedades gestoras de derechos de autor:
SGAE, AGEDI, AIE, al objecto de reducir significativamente
los importes que deben pagar los gimnasios o instalaciones
deportivas hasta que no se produzca la efectiva recuperación y
reactivación económica.

Muchas gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Pérez-Ribas. Ara començam el torn de
fixació de posicions. En primer lloc té la paraula el portaveu
del Grup Parlamentari Popular el Sr. Antoni Costa.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, moltes gràcies presidenta. Bona tarda diputades...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, pensava que la volia el Sr. Costa, és el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Disculpi...

LA SRA. PRESIDENTA:

Disculpi, Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, presidenta, bona tarda a tots companys.
Evidentment reconeixem l’oportunitat d’aquesta iniciativa
presentada pel company Marc Pérez-Ribas, a la que li voldríem
donar un suport. Coincidim amb l’exposició de motius, que per
ben explicada la intervenció que m’ha precedit i la redacció de
la iniciativa, jo no he de repetir. I coincidim en la majoria de
punts d’acord, encara que a un d’ells, concretament el tercer,
esperarem a la contrarèplica del grup proposant, a veure si
s’acaba de matisar, jo també m’explicaré quan arribi perquè
encara tenim dubtes.

Com en tot, la pràctica de l’esport va quedar condicionada
quan ara farà més d’un any, aquest maleït virus va entrar a la
nostra vida, la pràctica de tot tipus d’esport, l’esport base, la
pràctica de l’esport aficionat, l’esport professional, l’esport
individual, l’esport en equip, l’esport que es practicava dins els
gimnasos, a l’aire lliure, l’esport dins els espais tancats, tot va
quedar condicionat i creiem que aquesta iniciativa és oportuna.
Aquesta iniciativa se centra en l’esport com a eina fonamental
per a la salut, per a la prevenció, per combatre la COVID i

també per millorar la salut mental, no només física, i això és el
que justifica el plantejament bàsic d’aquesta proposició no de
llei, que és per considerar-ho com a una activitat essencial.
Nosaltres hi estam d’acord.

Per tant i com deia, votarem a favor del primer punt, que és
considerar-ho activitat essencial. També del quart punt.

Al segon, que es refereix a la proposta de reducció de l’IVA
del 21% al 10% també hi votarem a favor, encara que crec que
sobretot, també arran de les declaracions i el que hem vist en
els mitjans de comunicació, ahir concretament, que hi votem a
favor serà un acte de molt bona fe i de creure en el Govern, a
veure si ara amb les intervencions dels grups que donen suport
al Govern també de l’Estat, ens poden venir amb una bona
notícia com a la proposta anterior. Però la veritat és que aquí
parlam de reduir l’IVA a la pràctica de l’esport d’un 21% al
10%, quan ahir el Govern de l’Estat va dir que es començava
a estudiar tornar apujar els IVA reduïts del pa, de la llet, de
l’aigua, d’anar a restaurants, d’habitatge, o fins i tot de les
pròtesis que en aquest moment estaven en un 4 o un 10%. Per
tant, aquesta proposta del punt segon que nosaltres la veiem
atractiva, hi votarem a favor, sí que crec que cal dir que es
convertirà en un acte de bona fe.

I quant a la tercera, que era la que a mi m’agradaria que
posteriorment es matisi, per tant, ens reservam anunciar el vot,
però ho dic en sentit constructiu i aposta també vull explicar-
me, que és que el Parlament de les Illes Balears insta les
administracions locals de les Illes Balears a adoptar mesures
econòmiques de l’alleugeriment fiscal per a aquest sector. En
primer lloc, repetir el que diem sempre molts de grups polítics
d’aquesta comissió, ens desagrada manar feines als consells i
sobretot als ajuntaments, ens agrada poc manar-los feines, ens
agrada poc manar feines als més petits i anar cap a baix.

I jo també ho vull repetir perquè he estat batle, he gestionat
un ajuntament, és vera que no en temps de pandèmia, però
precisament de cara als esports, a la pràctica d’esports, a
l’esport individual i als clubs esportius, els ajuntaments de tot
tipus, davant l’orfandat que poden sentir els clubs esportius i
els esportistes quant a la gestió del Govern de les Illes Balears,
jo crec que contràriament sempre senten la calor del seu poble
i del seu ajuntament, que sempre s’hi dediquen en tot el que
poden: cedeixen les instal·lacions, normalment de manera
gratuïta, els clubs esportius i els esportistes poden gaudir de la
llum, del corrent, de l’aigua per dutxar-se, fins i tot cedeixen les
festes locals, o l’organització de les revetlles perquè els clubs
esportius i els esportistes puguin fer caixa per afrontar les
despeses que tenen tot l’any.

Per tant, no acabam... a falta d’una millor explicació i fins
i tot si es pogués retirar doncs no hi tendríem inconvenient,
però de moment no podem acabar de decidir el vot favorable i
esperem que ens entengui, Sr. Ribas, quant a aquesta proposta,
i esperarem al darrer torn, tant si la retira com si la manté, per
poder acabar de concretar el nostre vot en aquest tercer punt.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sagreras. Té el torn de paraula la
portaveu del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra.
Cristina Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Ribas, nosaltres estem
molt d’acord amb l’exposició de motius d’aquesta proposició
no de llei. A la Comissió d’Afers Socials i Esports hem debatut
ja diferents proposicions no de llei sobre l’esport i ha quedat
prou patent tota la importància que té una activitat física i tot
l’esport, no només ja per a tot el tema de salut, que és
bàsicament el que vostè aquí exposa en aquesta proposició no
de llei, sinó també per tota la transformació social que pot ser
aquesta eina, integració social, perquè comporta tots els valors
i tot.

Si passem directament als punts que vostè sol·licita aquí, al
punt 2 vostè insta..., bé, indica que el Parlament de les Illes
Balears constati la pràctica esportiva com a una activitat
essencial. Votarem a favor d’aquesta proposició no de llei que
vosaltres presenteu aquí, també la vareu registrar al Congrés
dels Diputats, en aquest cas no es va debatre perquè el Grup
Parlamentari Popular també va registrar una proposició no de
llei prou semblant que es va debatre al mes de febrer i el
Congrés dels Diputats ja va constatar el reconeixement de
l’activitat física i d’esport com a activitat essencial.

És més, va fer una passa més enllà el Congrés de Diputats
amb les esmenes incorporades i un dels punts que també va
aprovar va ser estudiar la incorporació a la futura llei de
l’esport del reconeixement de caràcter essencial de l’activitat
física i l’esport durant la declaració de l’estat d’alarma. Així
que votarem a favor aquest punt.

Sobre els punts 2 i 3, aquí sí que tenim un poquet de dubte
i li diré per què. A la Comissió de Serveis Socials, el passat
mes de juliol, vam aprovar una iniciativa parlamentària a
proposta de MÉS per Menorca precisament, on ja dèiem de
reduir l’IVA als serveis esportius, establir uns tipus d’IVA
reduït al 4% sobre els serveis esportius i exempció de presentar
l’impost de societats per a entitats sense ànim de lucre amb
ingressos inferiors a 100.000 euros. 

El Govern de les Illes Balears, el 29 de juliol, va remetre
una carta al Sr. José Manuel Rodríguez, ministre de Cultura i
Esports, precisament indicant aquest punt per a la reducció de
l’IVA, en aquest cas a les entitats de clubs i federacions
sobretot perquè són els que més en aquest cas funcionen a
nivell de voluntariat i els que més problemes econòmics tenen
que sigui la reducció.

Vostès el que proposen en aquest cas és absolutament a
totes les empreses que fan una activitat econòmica derivada de
l’esport, això sí, però proposen que a totes les empreses que
tinguin una activitat econòmica se’ls redueixi l’IVA. És veritat
que també indiquen que només sigui durant l’estat de
pandèmia. 

Nosaltres aquí la veritat és que no podem votar a favor
perquè els imposts és l’únic recurs que tenen en aquest cas les
administracions per fer front a totes les despeses que tenen i
qualsevol activitat econòmica en aquest cas ha de generar els
seus imposts.

No veig a l’exposició de motius ni tampoc als punts
concrets de la seva proposició, no veig cap mesura per al
foment de l’esport. No hi veig tampoc cap mesura en aquest cas
sobre fer que, per exemple al punt 3, en què indica vostè
adoptar mesures econòmiques d’alleugeriment fiscal per a les
administracions locals, les administracions local en aquest cas
tenen molt poques eines per agafar aquests recursos, si no vaig
errada seria l’IBI, d’impost de fems i terrasses, poca cosa més,
i aquests tres estan exempts. 

Nogensmenys, trob a faltar en aquest cas que tal vegada les
administracions locals i també les insulars i les autonòmiques
facin corredors segurs per a una pràctica esportiva a l’aire
lliure, fiquin tot el parc... en aquest cas tot el parc
d’infraestructures que tenguin per potenciar la pràctica de
l’esport a l’aire lliure, perquè tothom tengui accés a l’esport,
també les persones vulnerables, les persones majors. I tot això
ho trob a faltar en aquesta proposició no de llei, i veig que va
molt, molt, molt encarada a les empreses amb activitat
econòmica concretament.

Llavors, en aquests dos punts nosaltres votarem en contra.

Al punt 4, idò, votarem a favor d’aquesta iniciativa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. És el torn ara de la portaveu del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquesta iniciativa posa sobre
la taula les qüestions un poc de la necessitat de l’activitat
esportiva. Nosaltres, evidentment, al primer punt hi votarem a
favor. És evident que amb aquesta pandèmia més que mai s’ha
vist que l’activitat esportiva també és un instrument molt eficaç
per combatre, diguem, el que hem dit, no?, tant temes de salut
física com de salut mental, com de benestar. Per tant, és evident
que interessa fomentar aquesta pràctica encara que no sigui una
pràctica professional, encara que no sigui una pràctica lliure,
individual o col·lectiva. Evidentment des de MÉS per Mallorca
l’entenem com a un factor de salut i un factor necessari.

Al segon punt, el tema de la reducció, de l’IVA reduït,
nosaltres sí que entenem i ens fem ressò del que ja ha comentat
la companya d’Unidas Podemos de la carta, no?, que la mateixa
conselleria del nostre govern, la Conselleria d’Afers Socials i
Esports va enviar al ministre fa un any, on es demanava, ho
llegiré literalment: “establecer un tipo de IVA reducido para
los servicios deportivos, así como la exención de presentar el
impuesto de sociedades para las entidades sin ánimo de lucro
con ingresos inferiores a 100.000 euros”. Això és un poc el
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que ja es va demanar i amb efectes no temporals, sinó que
entenc que també amb efectes indefinits.

D’alguna manera nosaltres..., és evident que el debat de
l’IVA, de quin IVA..., aquí no s’esmenta si és d’un 10, si és
d’un 15 o si és d’un 4%, parla d’IVA reduït, nosaltres creiem
que el debat de l’IVA és complex, nosaltres creiem que hi ha
qüestions sobre les quals s’hauria de fer un debat més profund
de quins IVA han de tenir un IVA reduït i quins no. Crec que
hi ha coses que distorsionen, hi ha productes que són d’higiene
bàsica que haurien de tenir un IVA reduït i no el tenen; hi ha
productes de luxe que tenen un IVA reduït i nosaltres
consideram que no l’haurien de tenir. Per tant, crec que en el
tema de l’IVA hi ha molt de debat a fer i al final creiem que és
una qüestió que s’hauria de..., passada aquesta pandèmia
s’hauria de debatre amb més profunditat.

Dit això, nosaltres votarem a favor d’aquest punt 2, però no
tant pel fet que si és un 21 al 10 o si al final ha de ser un 10,
sinó perquè creiem... i com he dit en la línia un poc de la
iniciativa del mateix Govern balear cap a l’Estat i perquè
creiem que és una bona iniciativa i que li hem de donar suport.
Per tant, compartim moltes de les qüestions que ha esmentat la
Sra. Mayor, però sí que també és veritat que compartim aquest
valor que s’ha de reflexionar sobre aquest IVA i per tant, hi
votarem a favor.

Al punt 3 jo crec que tant el Sr. Sagreras com la Sra.
Mayor... nosaltres no entenem això de l’administració local i
l’alleugeriment fiscal, crec que tampoc no... no veiem clara la
redacció, no sé si és un problema de redacció o si és un altre
problema. Amb la redacció actual i de forma literal nosaltres no
hi podem votar a favor perquè creiem que és una qüestió local
i evidentment no hi votarem a favor.

Després al darrer punt, creiem que és un aspecte que no
afecta només les activitats o els negocis d’activitats esportives,
el tema de pagament per drets d’autor, crec que és molt més
ampli i és un debat molt més lluny, però bé, nosaltres
evidentment... no el veiem centrat només en les activitats
esportives, però també creiem que a un moment com aquest de
la pandèmia també es pot considerar que es redueixi aquest
pagament i, per tant, que es facin les iniciatives que
corresponguin per veure si això es pot aconseguir. 

Per tant, això serà el nostre sentit de vot.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Passem... es el turno ahora
del portavoz del Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares,
el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Vaya por delante que reconocemos
la buena intención y bondad de esta proposición y el ánimo con
el que se presenta, no expondré cuál es mi opinión personal
sobre la relación del deporte y la salud que es muy particular.

Con respecto al punto 2, a ver, ha dicho hace un momento
la Sra. Campomar que con el tema del IVA habría que hacer un

debate profundo, estoy de acuerdo con ella, porque el problema
de todo impuesto indirecto que paga todo el mundo por igual,
sin tener en cuenta niveles de renta ni es progresivo, pues son
impuestos injustos aunque sean necesarios para sostener el
Estado su funcionamiento y los servicios públicos, pero
evidentemente cuando se producen reducciones del IVA, igual
que cuando se producen incrementos, afectan por igual sea cual
sea la clase social a la que uno pertenece, es decir, como los
impuestos a la gasolina, etc. Evidentemente, a un señor que
tiene un Ferrari los impuestos que le podamos poner a la
gasolina no le quitan el sueño, se lo quita mucho más a un
pobre transportista cuando le vamos a subir el diésel. Son
impuestos profundamente injustos, pero son necesarios.

Entonces, no acabamos de ver completamente el tema de la
reducción del IVA, como sí en el caso de la propuesta que hizo
el Sr. Castells para aquellas entidades, asociaciones deportivas,
sin ánimo de lucro, con unos beneficios muy reducidos, etc.; en
un momento lo que se está planteando por imposiciones de
Europa, por lo que sea, volver a subir el IVA de productos
esenciales, rebajar el IVA de los gimnasios, que es básicamente
a lo que se refiere esta cuestión, nos genera alguna duda.

Sobre medidas de alivio fiscal, ahí sí estamos de acuerdo,
el alivio fiscal debería ser para todas las empresas, no solo para
los gimnasios, en estos momentos todo lo que sea aligerar en la
medida de lo posible y mientras se mantenga la sostenibilidad
de los servicios públicos pues es favorable.

Y con respecto al cuarto, ahí también nos genera una duda,
si no es desvestir un santo para vestir otro, porque en estos
tiempos de pandemia también el sector de la cultura es el que
se ha visto más perjudicado: no puede hacer conciertos en
directo, no se pueden hacer giras, no se pueden hacer bolos, y
muchos grupos musicales, que básicamente es a lo que se
refiere esta propuesta no tienen otros ingresos que los
derivados de la Sociedad General de Autores y la utilización de
sus producciones para fines comerciales, porque, a fin de
cuentas, se trata de un fin comercial.

Por todo ello, nosotros votaremos a favor del punto 1 y del
punto 3. El punto 2, con todas las reservas, también lo
apoyaremos. En el punto 4 nos abstendremos, porque, ya digo,
nuestra duda es si no estaremos para beneficiar a un sector
perjudicando a otro que también lo está pasando muy mal,
incluso tal vez peor, como es el sector de la cultura.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Correspon ara el torn 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 nostre grup
parlamentari donarà suport a aquesta iniciativa.

En relació amb el punt primer hi ha unanimitat, és evident
que... almanco a priori hi ha unanimitat, tot i que hi ha qualcú
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escèptic, hi ha unanimitat a favor que l’activitat esportiva és
essencial, que és salut i que, per tant, s’ha de potenciar i s’ha
d’ajudar i se li ha de donar un tractament en les restriccions que
se li puguin imposar específic.

On hi ha més discussió, diria, és en els punts 2 i 3, nosaltres
el punt 2 el veiem bé, perquè primer diu... crec que hem de
fixar bé la proposta que fa el Grup Parlamentari Ciutadans
perquè dia, al final del punt, diu: “mentre duri la situació de
crisi sanitària”. Per tant, en tot cas aquesta és una mesura
diguem urgent, és una mesura transitòria, provisional a un
moment de crisi de la pandèmia.

El debat de l’IVA evidentment és molt més gran, molt més
dificultós, molt més complex, però bé, la iniciativa l’únic que
diu és que, almanco, mentre duri la crisi, se li faci aquesta
reducció tributària. Nosaltres amb això hi estam d’acord i per
això li donarem suport.

Al tercer punt li donarem suport, tot i que pensam que té
molt poc impacte, té molt poc impacte perquè realment la
pressió fiscal sobre activitats esportives de l’ajuntament doncs
és escàs. Però, sobretot, el gran problema de la tributació local,
i ja ho hem dit a altres iniciatives que ha presentat el nostre
grup parlamentari, és que no hi ha marge legal, per la Llei
d’hisendes locals, perquè els ajuntaments aprovin aquest
alleugeriment fiscal; molts d’ajuntaments que tenen romanent
i que tenen recursos i que els agradaria fer-ho, i que tenen tota
la voluntat de fer-ho, es troben fermats de peus i mans perquè
la normativa estatal no els dóna marge per fer-ho.

Per tant, nosaltres, amb el benentès que, evidentment,
qualsevol mesura s’ha de fer acomplint la legalitat, li veiem poc
recorregut a la iniciativa, tot i que li donarem suport, però
explic en quin context es produeix i per tant les dificultats que
existeixen.

En el quart punt, bé, certament el que ha dit el Sr.
Rodríguez és interessant i té un punt de reflexió, fins i tot em
plantejo si, després de sentir la seva argumentació, no ens
hauríem d’abstenir o, com a mínim, modular la iniciativa, però,
evidentment, pensam que al final el que s’intenta és arribar a un
acord, a una interlocució, no hi ha un caràcter impositiu, per
tant, hi haurà un diàleg i un consens, no hi haurà una
obligatorietat. I des d’aquest punt de vista, mantenim el suport
al quart punt.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Passem ara al torn del portaveu
del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca, al Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sí, efectivament, com ja
han dit alguns portaveus, el mes de juliol vam aprovar una
proposició no de llei presentada pel nostre grup, amb tota una
bateria de propostes de suport al sector esportiu i una
d’aquestes, concretament, parlava de la reducció de l’IVA, que
en aquell cas demanàvem una reducció del 4%. Per tant, en
línies generals, estam d’acord amb la intenció d’aquesta

proposició no de llei, però després, quan es davalla als punts
concrets, doncs, efectivament, apareixen reserves.

Com la resta de portaveus, crec que en la seva totalitat
estam d’acord amb la declaració genèrica de donar suport a
l’esport com a activitat essencial i, per tant, votarem a favor del
primer punt.

En el segon punt, és clar (...) votar-hi a favor, perquè, és
clar, si el mes de juliol vam votar a favor que es reduís l’IVA
al 4% a les activitats esportives dels clubs, aquí tampoc no
queda molt clar que ens referim a un altre tipus d’activitat, tot
i que sembla que l’abast és més ampli. Per tant, nosaltres per no
esmenar el que vam aprovar el mes de juliol, no donaríem
suport a aquest punt.

Respecte del tercer punt, té una formulació tan vaga i
general que realment costa fer-se càrrec d’exactament què és el
que aprovam aquí i, per tant, també ens costa donar-hi suport.

I pel que fa al quart punt, obertament hi estic en contra,
nosaltres hi estam en contra perquè en aquest país patim, tenim
un mal endèmic, que és pensar-nos que la creació és gratuïta,
és a dir que no mengen els artistes, i com si els drets d’autor
fossin una mena d’exacció injusta, quan és una conquesta social
que és que els creadors vegin recompensada la seva feina. Per
tant, nosaltres veiem en aquest punt un rerafons d’un
menyspreu atàvic que hi ha a la nostra societat, i així ens va,
que inventen ellos, així ens va, de no donar valor als resultats
de la creació humana, en aquest cas la creació musical i la
creació artística. Per tant, nosaltres, com que no volem abonar-
nos a aquest discurs fàcil i, a més a més, lamentable crec jo, de
la cultura pública espanyola, perquè és una tendència, nosaltres
no podem votar-hi a favor, tot i que ja entenem que aquí el que
es demana és fer una interlocució, etc., però, és clar, és que al
final resultarà que el gran problema dels gimnasos és que han
de pagar els drets d’autor del fil musical que posen.
Sincerament, crec que s’erra prou el tret en aquest punt.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Passem, per últim, al torn del
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Sí, moltes gràcies, presidenta. Bé, el Grup Parlamentari
Socialista està d’acord amb tota l’exposició de motius, amb la
importància de la pràctica esportiva, tant a nivell de salut física
i mental de les persones i també de les conseqüències des del
punt de vista econòmic que pot tenir practicar esport.

I bé, donarem el vot a favor al punt 1. Recordam, que ja ha
recordat la representant del Grup Unidas Podemos, que es va
votar una proposició no de llei, el PSOE va donar el suport a
una proposició no de llei al Congrés dels Diputats en aquest
sentit, presentada pel Grup Parlamentari Partit Popular, per
tant, repetesc, al punt 1 hi votarem a favor.
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En el grup 2, vull dir que, a veure, aquí discutim sobre
temes d’IVA reduïts i hem de recordar que a nivell de la Unió
Europea ja fa un grapat d’anys, uns tres anys, quatre anys
aproximadament, que es fa feina en un pla d’acció d’IVA; un
pla d’acció d’IVA que evidentment pot constrènyer moltes de
les iniciatives que de vegades tenim aquí a nivell d’assemblees
parlamentàries autonòmiques, perquè ara la discussió
precisament està centrada a nivell europeu en determinar els
llistats d’IVA que anirien al grup reduït, i sabem que, des del
punt de vista central europeu, la veritat és que no hi ha molt
bona disposició a fer modificacions en els tipus reduïts d’IVA.

I a més hem de recordar que quan parlam de pràctica
esportiva, ja la Llei 37 de l’Impost sobre el Valor Afegit,
estableix tota una sèrie d’exempcions, entre les quals els serveis
prestats per les federacions esportives, per tant també hem de
tenir en compte que ja l’esport té una visió per part del
legislador, dins l’àmbit de l’Impost del Valor Afegit, una visió
diguem privilegiada en aquest sentit.

Això de reduir a nivell general per als gimnasos del 21 al
10%, i per què no per a d’altres tipus d’activitats? Jo crec que
hem de ser, en aquest cas, seriosos, hem de vetllar també per
les garanties de... la suficiència financera de l’Estat i també,
repeteix, tenint en compte aquesta anada de la Unió Europea
cap a intentar no modificar tipus d’IVA.

Per tant, no podem donar suport a aquesta segona iniciativa,
a aquest segon punt.

Pel que fa al tercer punt, també, quant a instar les
administracions locals, no ho acabam de veure clar. És veritat
que a nivell local s’han establert tota una sèrie d’ajudes
derivades de la pandèmia i ha afectat molts sectors, entre les
quals, per exemple, a l’Ajuntament de Manacor doncs ara
traiem una línia d’ajuda que incorpora tots els epígrafs de
l’IAE, per tant, inclou els gimnasos i els centres esportius, i
podran accedir a l’ajuda.

En canvi, la part tributària ens sembla, a part d’una certa
ingerència, que s’ha d’anar en compte amb aquestes coses,
doncs que no ve al cas, perquè podríem afectar o podríem
beneficiar qualsevol altre sector.

I finalment, en el punt 4, doncs tampoc no ens sembla tan
malament, perquè parlam d’una interlocució amb les societats
gestores dels drets d’autor. Per tant, no ens sembla del tot
malament que es faci aquesta negociació, interlocució per tal
de... no tant reduir significativament, sinó mirar de quina
manera es pot alleujar un poc aquest sector el qual,
evidentment, pateix la pandèmia com la resta de sectors.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Truyols. Ara per al torn de
contrarèplica i per veure si accepta la votació per separat,
passem el torn de paraula al portaveu del Grup Parlamentari
Ciudadanos, el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, presidenta. Bien, primero agradecer a los grupos
parlamentarios que van a votar algun punto a favor,
evidentemente aceptamos votación separada.

Y, bueno, matizar ciertas puntualizaciones sobre las
impresiones que ha habido anteriormente. Principalmente esta
proposición no de ley es, como dice su propio título, aparte de
definir la práctica deportiva como actividad esencial, que es el
punto 1, son medidas de apoyo económico al sector;
evidentemente, la práctica del deporte podríamos poner veinte
puntos más sobre la fragilidad y ayudar a personas vulnerables,
pero, bueno, estamos concretando el apoyo económico, esto
respecto a lo que había dicho la portavoz de Unidas Podemos.

Sobre el IVA, bueno, ya se ha comentado en el punto 2,
evidentemente es una medida transitoria mientras dura la
situación de la crisis sanitaria de la pandemia.

Sobre el punto 3, que el Sr. Sagreras, del Grupo
Parlamentario PP, ha pedido explicaciones, evidentemente se
trata de impuestos locales, el IBI, las basuras, para intentar
aliviar sobre todo los establecimientos que se han visto
obligados a cerrar y que no han hecho uso de estos servicios.

Es verdad que los ayuntamientos, y me consta, porque
además yo tengo cierta relación porque fui fundador de un club,
o sea que sé que se vuelcan con el deporte local y que
evidentemente ya están, digamos, los clubes deportivos muy
ayudados por las haciendas locales, pero en este caso es un
caso específico para los gimnasios y centros en los que se
practiquen deportes.

Sobre el punto 4, a ver, el Sr. Castells ha hablado de un
menyspreu a la creatividad musical, no es, ni mucho menos, la
intención ni del punto ni del Grupo Parlamentario Ciudadanos
menospreciar los derechos de autor de la actividad creativa
musical, pero sí que tengo que manifestar que en reuniones con
el sector de los gimnasios, a pesar de que puede parecer que no
sea un gasto importante, pues sí que nos hacen llegar sus
reivindicaciones que consideran que en momentos que los
gimnasios están obligados a cerrar cualquier gasto, cualquier
beneficio que puedan obtener por alivio, por ayudas o por
cualquier otra vía, pues es positiva porque les permitirá
mantener el negocio.

Un negocio, que, además, como se ha dicho en la
exposición de motivos, es muy importante tanto para personas
que han padecido COVID, porque se está demostrando que la
recuperación cardiovascular es muy importante para estas
personas y que el ejercicio les ayuda, como para la llamada
fatiga pandémica, que la propia Organización Mundial de la
Salud ya nos ha puesto en alerta.

Por tanto, pues bien, agradecer, como ya he dicho, a los
grupos parlamentarios que van a votar a favor y, bueno, creo
que he contestado a las preguntas que se me han hecho.

Muchísimas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Pérez-Ribas. Passem doncs a la votació
per separat de la Proposició no de llei RGE núm. 1647/21.

En primer lloc, passem a votar el punt número 1.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

13 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Punt aprovat, per unanimitat.

Passem ara a votar el punt número 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a votar el punt número 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, 6 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hem de tornar votar aquest punt, no?

(Remor de veus)

Ha votat a favor, no? Tornem votar perquè hi ha empat en
aquest punt.

Sra. Lletrada, tornem votar el punt...

(Remor de veus)

6, 6, 1. Tornem votar, punt número 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, ara ha quedat rebutjat aquest punt número 3.

Passem ara a votar el punt número 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor, 1 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Així doncs, queda aprovada, excepte el punt número 3, la
Proposició no de llei RGE núm 1647/21.

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