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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, senyores diputades, bon dia a tots, als qui
són de manera presencial aquí a la sala de plens com a les
persones que ens acompanyen des d’Eivissa o Menorca.

En primer lloc, com sempre, demanar-los si es produeix
qualque substitució.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president, Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sebastià Sagreras substitueix Virginia Marí.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sr. Presidente, para Ciudadanos Patrícia Guasp sustituirá
para la primera PNL y yo sustituyo para la segunda.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, o sigui, ara participa la Sra. Guasp. Molt bé.

LA SRA. TUR I MARÍ.

I perdó, Sr. President, jo també substitueix en aquest cas
Patrícia Font. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, bon dia, Sra. Tur. 

LA SRA. TUR I MARÍ:

Bon dia.

EL SR. PRESIDENT:

En segon lloc, idò, els inform que atesa la participació
d’alguns diputats i diputades per videoconferència, la votació
dels diferents punts de l’ordre del dia d’avui serà pública per
crida. Per tant, d’acord amb l’article 97 del Reglament, el
secretari nomenarà els diputats i les diputades, que respondran
“sí”, “no” o “abstenció”. La crida es farà per ordre alfabètic
dels qui participen avui a la comissió.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que és el
debat de dues proposicions de llei, 6249 i 6264/20. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 6249/20,
presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel
procediment d’urgènci a, relativa a pla urgent de
protecció econòmica i social per als autònoms l’activitat
dels quals s’ha paralitzat per complet o  reduït
notablement.

Començam el debat de la Proposició no de llei 6249/20,
presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla
urgent de protecció econòmica i social per als autònoms
l’activitat dels quals s’ha paralitzat per complet i s’ha reduït
notablement.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president, bon dia a tothom. Los autónomos y
las pequeñas empresas constituyen la columna vertebral de la
economía española y de nuestro tejido productivo y sostienen
además millones de empleos.

Desde Ciudadanos consideramos insuficientes las medidas
de protección social para los autónomos cuya actividad se ha
paralizado por completo o reducido notablemente en esta
crisis. Por ello, desde nuestra formación, hemos propuesto un
pla de protección económica y social más ambicioso que lo
que ha acordado el Gobierno central y ha plasmado en sus
reales decretos adoptados hasta la fecha.

En las Islas Baleares hay en torno a 90.500 autónomos que
necesitan apoyo de la administración, financiación que les
garantice liquidez, eliminación de las trabas burocráticas y de
las cargas fiscales.

El 18 de marzo, desde mi grupo parlamentario,
registramos ya una propuesta no de ley con el RGE núm.
5293, instando al Gobierno central a congelar la cuota de
autónomos, a eliminar las cargas fiscales durante el estado de
alarma y el cese de actividad. 

Dado que el Gobierno ha adoptado medidas de protección
insuficientes o eficacia insuficiente, el 6 de abril, mi Grupo
Parlamentario Ciudadanos en el Congreso presentó una
proposición no de ley con el objetivo de que el Gobierno
central amplíe la cobertura y las ayudas a los autónomos, en
esta propuesta se solicita la suspensión de cuotas mientras
dure el estado de alarma además de una línea de financiación
a coste cero para los pagos de costes fijos -como alquileres,
gastos de la luz o seguros, por ejemplo-, o que la seguridad
social se haga cargo de las cuotas de aquellos autónomos que
están de baja por la crisis de la COVID-19. Desde Ciudadanos
consideramos que no tiene sentido que los autónomos sigan
pagando la cuota de autónomos durante este período que no
tienen actividad y pedimos también la devolución de la cuota
del mes de marzo. 

Dado que el Gobierno central se ha olvidado de los
autónomos en sus medidas urgentes, creemos que el Govern
de las Illes Balears debe ampliar la cobertura de protección a
nuestros más de 90.000 autónomos y adoptar así un paquete
de medidas para ayudar a los autónomos de las Islas Baleares
de forma directa. Un plan de medidas destinado
principalmente a contribuir al mantenimiento y la
sostenibilidad de la actividad de los trabajadores autónomos
de nuestra comunidad, especialmente aquellos que hayan
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atravesado o estén inmersos en situaciones desfavorables a su
negocio.

Por eso, queremos que el Parlamento de las Illes Balears
inste al Govern de les Illes Balears a poner en marcha un plan
impulsa para ayudar a los autónomos de las Islas Baleares que
hayan tenido que cesar su actividad o vean reducidos sus
ingresos en al menos un 30% ante la emergencia sanitaria. No
nos basta el 75% que exige el Gobierno central.

El Parlamento de las Illes Balears también debe instar al
Govern a subvencionar el 100% de las cuotas de los
autónomos durante la vigencia del estado de alarma, a todos
los autónomos que, como digo, hayan tenido que cesar su
actividad o que vean reducida a más del 30% su reducción de
ingresos. Porque creemos que lo han hecho además otros
países europeos y debemos sumarnos a esta ayuda, y no sólo
en otros países sino en comunidades autónomas como
Andalucía y Madrid ya se está bonificando las cuotas al 100%
que no quiere eliminar el Gobierno central.

En tercer lugar, instamos al Govern de las Illes Balears que
tras la finalización del estado de alarma y en el caso de que el
Gobierno central no adopte esta medida, como parece ser,
instamos al Govern a que subvencione la parte
correspondiente del total de la cuota de la seguridad social
para asegurar así una tarifa plana de 60 euros al mes durante
los seis meses posteriores al levantamiento del cese de
actividad.

En cuanto a las enmiendas presentadas por el PSIB y
Podemos, les avanzo que no puedo aceptarlas porque
realmente desvirtúan completamente nuestra propuesta, que es
completamente urgente poner en marcha. No podemos aceptar
que ustedes cambien el “instar al Govern a poner en marcha”
por un “instar a estudiar”, y en el otro caso “instar a analizar”;
esto muy bien los autónomos nos entenderán hoy porque no
les satisface instar a un gobierno a que estudie o analice en un
momento de extrema urgencia. Por tanto, no podemos aceptar
sus enmiendas hoy.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. Per part dels Grups
Parlamentaris Socialista i Unidas Podemos s’han presentat les
esmenes RGE núm. 8137, 8138 i 8139/20 i per defensar-les,
en primer lloc, pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula
el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, jo crec que ha quedat
més que palès que per a aquest govern i per al Govern de
l’Estat els autònoms estan considerats com el que són, una
peça fonamental, una peça clau en el teixit industrial i
empresarial d’aquest país. Queda molt clar que el Govern
central ha plantejat tota una sèrie de mesures per protegir els
autònoms i la prova rau en què, per primera vegada, per

primera vegada hi ha una prestació  extraordinària en el
cessament d’activitat d’aquells autònoms que han deixat de
tenir activitat.

També, per primera vegada, i jo crec que és encomiable,
s’ha protegit a l’autònom perquè s’ha permès fins i tot a
aquells autònoms que tenen treballadors que puguin fer ERTO.
I també, per primera vegada, amb el darrer reial decret, el
Govern ha posat fil a l’agulla per protegir a l’autònom i ha
ajornat pagaments de despeses físiques, fixes, lloguers, etc.,
jo crec que això ha quedat més que palès. També, també per
part del Govern autonòmic, també s’ha posat fil a l’agulla per
començar a protegir a l’autònom com el que és, una peça
fonamental del teixit econòmic.

Ara bé, vostè diu, mesures insuficients. És clar, mai no n’hi
ha prou, això..., en la situació que ens trobam, enlloc, a cap
sector no en tenen prou d’ajudes, ens trobam en una situació
excepcional i , per tant, s’han de fer mesures excepcionals
però perquè arribin a tothom, als autònoms, als treballadors i
a tothom, i per tant crec que el que s’ha de fer és tirar endavant
mesures de caràcter econòmic i social a través de pactes de
reconstrucció. És a dir, la presidenta, la Sra. Armengol, ha
plantejat un pacte de reconstrucció per plantejar mesures una
a una, i crec que el que hem de fer és debatre en el si d’aquest
pacte  quines mesures duem a terme per reforçar aquells
aspectes que...

Nosaltres vam presentar les esmenes a la seva PNL perquè
en el fons tots estem d’acord que fa falta impulsar, però també
convindrà amb mi que presentar tota una sèrie de propostes
sense tenir clar quin és l’impacte econòmic que hi pot haver
sobre aquesta comunitat crec que és més que considerable.
Per això nosaltres hem fet les esmenes, precisament perquè
el que volem és estudiar la manera de veure com això es pot
dur a terme i analitzar quin és aquest impacte. Vostè planteja
una mesura d’una tarifa plana de 60, i que la comunitat
assumeixi el cost. Això s’ha de quantificar, hem de veure com,
de quina manera, d’on traiem els sous, per tant hem de fer tota
l’anàlisi.

I després, respecte del punt 1, vostè proposa una reducció,
una bonificació per a aquells que tinguin una minva del 30% en
els seus ingressos. A veure, jo crec que això també s’ha
d’estudiar seriosament, perquè no és el mateix un autònom
que facturi 100.000 que un autònom que facturi 30.000; la
reducció del 30% en els ingressos és molt més lesiva per a
aquells que facturen molt menys. Per tant crec que fa falta tota
una anàlisi i tot un estudi per veure què podem fer, què no
podem fer, i a partir d’aquí arribar a acords. 

De tota manera, ja per acabar, li puc dir que dintre del si de
l’anàlisi i la discussió crec que per part del Govern de les Illes
Balears s’està mantenint un constant debat, un constant
consens amb els diferents sectors per poder arribar allà, que
ningú no quedi enrere i per arribar a tothom. Una prova és
l’acord de l’ERTO turístic a què es va arribar ahir, de demanar
aquest ERTO turístic, que el que es farà és demanar-se. Per
tant, nosaltres aquí el que hem de fer és sumar-nos a aquest
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intent d’acord i poder avançar, analitzar, i fer propostes que
siguin creïbles, que siguin possibles. 

Per tant, nosaltres havíem presentat aquesta esmena i si no
ens accepta aquesta esmena malauradament ens tocarà votar en
contra de la seva proposta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. També per a la seva defensa, per
part del Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la
Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sr. President. Evidentment els autònoms són un
eix fonamental en el nostre teixit productiu i social, no només
en el nostre  país sinó també a les Illes. És evident que les
mesures de confinament que s’han hagut de prendre per salvar
vides tenen una repercussió econòmica important, i per això
des del Govern de l’Estat s’està implementant tota una sèrie de
mesures que denominam l’escut social, i que tenen a veure
també amb la protecció de l’economia i de sectors afectats
com puguin ser els autònoms. Subscric les paraules del
representant del Partit Socialista que m’ha precedit i en vistes
a una brevetat.

Sí que m’agradaria comentar que per primera vegada en
aquest país 900.000 autònoms han demanat i rebran, fins a dia
d’avui, hi ha una segona tongada però fins a dia d’avui, uns ajuts
que mai no havien existit en aquest país. Llavors, quan és la
primera vegada que s’està donant suport als autònoms, em sap
molt de greu però no es pot dir per part de la representant de
Ciutadans que el Govern s’ha oblidat dels autònoms; ben al
contrari, 900.000 saben cert que es recorden d’ells, i altres
més també segurament puguin demanar aquesta prestació.

Els autònoms, i les autònomes, saben fer números, i saben
que abans d’embarcar-se en qualsevol tipus de negoci han de
veure què costaria i com ho podrien assumir, i en aquest sentit
són les esmenes que nosaltres li presentam; nosaltres li deim
que estam d’acord amb l’esperit del que vostès presenten, i el
que volem és veure de quina manera es pot finançar.

Coincidesc també amb el representant socialista en el
sentit que vostès no han tengut en compte ni discriminen les
seves mesures en funció de la facturació ni..., en funció del
volum de facturació. El 30%, evidentment, com s’ha dit aquí,
no és el mateix si facturen 100.000, si facturen 200.000 o si
facturen 5.000; no és el mateix, el percentatge no és el
mateix, i vostès sempre tenen aquesta tendència a
homogeneïtzar, en lloc de veure que s’ha de tractar de manera
diferent a qui pitjor ho passa. Vostès, tarifa plana; val, tarifa
plana, però depèn de cadascú, perquè potser a un ha de ser un
30, a un altre ha de ser un 50 i a l’altre ha de ser un 10. S’ha de
veure, s’ha de veure d’aquesta manera.

En definitiva, nosaltres presentam unes propostes en
constructiu, tenint en compte que abans de fer s’ha d’estudiar,
s’han d’analitzar i s’han de fer números. Ens sap greu que no
les acceptin, però nosaltres pensam que aquest és el camí. Per
poder planificar primer s’ha de diagnosticar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Martín. Obrim el torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Popular intervé... la Sra.
Cabrera? Sra. Cabrera...

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, president. Em senten bé? 

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí, continuï. Bon dia.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Molt bé. Bon dia, bon dia. Bueno, en primer lugar he de
decir que hacemos una valoración positiva de la propuesta de
la proposición no de ley que presenta Ciudadanos, porque son
propuestas en positivo, son propuestas para ayudar, y más en
los tiempos que estamos viviendo está clara la necesidad de
que los gobiernos, el central, el Govern balear, las
administraciones locales, se hagan cargo de la pésima
situación en la que va a quedar la economía o está quedando,
y en concreto las dificultades por las que están pasando los
autónomos y las pequeñas y las medianas empresas, que
representan un porcentaje elevadísimo de nuestro tejido
productivo, tanto en España como en Baleares. 

Y ya antes de esta pandemia, en febrero, lo último que se
produjo, ya estaba agravada de manera extrema la situación
concreta de los autónomos, ya se venían produciendo, como
digo, reivindicaciones de este colectivo respecto a la
necesidad de mejoras laborales y equiparar sus derechos a los
de cualquier otro trabajador, con lo cual ya vienen arrastrando
una situación compleja. Y hemos visto que el tratamiento que
da el Estado, les está dando en esta crisis sanitaria, pues la
verdad es que son medidas totalmente insuficientes, como ya
se ha dicho, quedando de manifiesto un abandono y una
desconsideración que se ha dispensado por la falta de medidas
concretas específicas, y que han resultado del todo ineficaces
y tomadas tarde, como en el caso que ya se ha comentado de
la moratoria del pago de la cuota de marzo, que se estableció
al día siguiente de haberlas pagado, que tendrán que pagar abril
y que hasta mayor no se podrá hacer ningún tipo de petición;
o los préstamos ICO e ISBA, que están en muchos casos no
siendo concedidos, lentos y con una burocracia totalmente
innecesaria. O, por otro lado el Govern, que tampoco ha
tomado las mejores medidas con los 50 millones de euros
para ayudas del ISBA, que ya dijimos que eran del todo
insuficientes, y así se ha visto puesto que lo han tenido que
implementar.
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El hecho, como decían los diputados del PSOE,
concretamente, el hecho de que se haga por primera vez todo
este tipo de ayudas no significa que sean suficientes;
simplemente es la primera vez que tenemos una pandemia,
esto es lo que hay que tener en consideración. 

Con más motivo, como digo, en estos momentos hay que
tomar medidas y actuar y dar soluciones, más que nada para
que después de todo pueda haber una posibilidad de reanudar
la actividad económica y de que continúen generando riqueza
y empleo, que en definitiva es de lo que se trata. Y en este
sentido el Partido Popular tanto en el Congreso de los
Diputados como en este parlamento ha presentado medidas,
planes de choque económico de reactivación económica con
medidas concretas también donde se incluyen, entre otras
cosas, pues, una dotación mínima de 700 millones de euros de
préstamos ágiles, con un aval del cien por cien por ISBA, y
para financiar, por ejemplo, cualquier tipo de gastos que deban
asumir los autónomos; o donde se incluyen también algunas
ayudas directas con dotación de 170 millones ampliable a 200
millones; o ayudas directas de hasta 100.000 euros a cada uno
de los autónomos cuando se acredite un riesgo de cierre;
además de la reducción y aplazamiento de tributos y otras
medidas como ya hemos comentado.

Por tanto, decir que la PNL que presenta Ciudadanos la
vemos muy correcta, más allá de que las propuestas concretas
que hace en los tres punto nosotros las hayamos enfocado o
establecido de manera diferente, pero bueno, pueden ser
complementarias y en cualquier caso lo importante es que son
en beneficio de este colectivo de la ciudadanía y de la
recuperación económica de Baleares. 

Por tanto, en este sentido, votaremos a favor de esta PNL,
lógicamente siempre y cuando -como ya ha dicho la portavoz
de Ciudadanos- no se acepten las enmiendas de los grupos
parlamentarios del PSOE y Podemos más que nada porque es
evidente que desvirtúan el sentido de la petición y más que
nada da la sensación que es... una manera de decir que no, pero
un poco con la connivencia del resto de grupos que
consideramos que no es adecuado a la situación que estamos
viviendo ahora y que consideramos que se hace necesario
implementar estas medidas más allá de que hagan falta todos
esos estudios para ponerlas en marcha lógicamente.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. Correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bon dia, president, bon dia a totes i tots els que hi sou
virtualment, se  us saluda, jo mir la pantalla i supòs que
vosaltres em veieu que em gir, o sigui que... 

A veure, les coses com són, és a dir, el teixit d’autònoms,
igual que els treballadors, són els que més ens haurien de

preocupar i dels que més ens hauríem d’ocupar, sobretot les
administracions públiques a les quals correspon, per tant, al
Govern de l’Estat. En això estam d’acord. 

Ja ho vaig dir l’altre dia, la complexitat del nostre mercat
laboral, amb autònoms discontinus, temporals, amb fixos
discontinus, és a dir, és una complexitat que al Govern de
Madrid, al Govern de l’Estat mai no li ha interessat entendre,
mai no li ha interessat entendre, i sempre i quan nosaltres
anàssim enviant la part que ens exigien, era poc important la
complexitat del nostre mercat laboral. Per tant, crec que la
proposta que fan vostès és bona, és en positiu, està ben feta,
per això li deman que repensi el fet de no acceptar les
esmenes que han fet el PSOE i Podemos.

Hem de ser creïbles, ja també ho vàrem dir l’altre dia:
d’aquesta també en sortirem gràcies a la política i a la
confiança que tenguin els ciutadans en els polítics. Per tant,
enviar un missatge que el Parlament de les Illes Balears diu
que els autònoms no han de pagar quota o que..., crec que és un
missatge que no és del tot real. Nosaltres hem de demanar a
l’Estat, és a dir, el Parlament de les Illes Balears demana a
l’Estat que faci una cosa, no es fa pel fet que nosaltres ho
diguem, nosaltres demanam a l’Estat que ho faci. Per tant,
demanar que ho faci o demanar que estudiï que ho faci crec
que tampoc tanta diferència no hi ha i hi podria haver un acord
del Parlament de les Illes Balears, de suport al teixit
empresarial, que al cap i a la fi serà el que ens treurà d’aquesta
crisi. 

És a dir, el mercat local, el teixit de l’autònom i la
microempresa serà la que els propers mesos aguantarà, donarà
aixopluc a la societat de les Illes Balears; és a dir, si algú
genera treball en aquest país durant els propers mesos serà el
petit autònom, l’empresa familiar, la microempresa. Per tant,
enviem aquest missatge clar, enviem un missatge d’unitat de
la classe política de confiança a la societat, que confiï que des
d’aquí s’exigirà allò que li pertoca a Madrid. Això quant als
dos primers punts. 

Quant al tercer punt, nosaltres no podem votar-hi a favor,
no facem el mateix que fa l’Estat espanyol cada dia que pren
una decisió, que passa el problema o a les comunitats
autònomes o als ajuntaments; és a dir, ara, amb el Pla de
desconfinament, que encara no sabem res massa clar, tornen
ser els ajuntaments els que pateixen el Pla de desconfinament. 

Exigim a Madrid el que li toca, què li toca a Madrid? A
Madrid li toca suportar econòmicament tots aquests temes, no
facem que la comunitat autònoma es carregui amb un altre
problema, es carregui amb un altre tema econòmic.

Per tant, no demanem al Govern de la comunitat autònoma
que faci una cosa que no li toca una altra vegada, igual que no
podem consentir que els ajuntaments hagin de fer coses que
no els toca. Cada administració ha de fer el que li toca. En
aquest cas entenem que és el Govern de Madrid, el Govern de
l’Estat, el Govern que hi ha a Madrid que ens ha de donar una
mà en aquest aspecte i ha d’assumir la seva responsabilitat
econòmica en aquest aspecte.
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Per això, nosaltres li demanam, de veritat, que es repensi
això. En aquests moments molts d’autònoms tenen ajornat el
pagament, no el tenen condonat, el tenen ajornat. Per tant,
encara estam en estat d’alarma, tenim temps, facem idò un
esforç entre tots i demanem al Govern de Madrid que faci la
feina que li toca. 

De demanar que ho estudiï a demanar que ho faci tampoc
no crec que hi hagi tanta diferència.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Ara correspon al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días, señores diputados.
Miren, uno cuando sube aquí y antes le han precedido los
representantes de la izquierda, el Partido Socialista, de
Podemos y de MÉS, claro, no deja de asombrarse, porque que
salga el representante del Partido Socialista y diga que se ha
protegido al autónomo o que salga la representante de
Podemos y diga que 900.000 autónomos han recibido ayudas
es de las mayores falsedades que se pueden decir nada más
empezar. Ningún autónomo ha recibido aun ninguna ayuda,
ningún autónomo; se les cobró la cuota de autónomo de
marzo, ahora se les dice que se les va a devolver. Y para la de
abril se les dice que la podrán aplazar, con intereses. Pues vaya
ayudas para los autónomos. 

En una situación como la que nos enfrentamos que es de
las más complicadas que se van a vivir en la historia, si esta es
la ayuda a aquellos que tienen que levantar el país que son los
que van a levantar el país, los autónomos y las pequeñas y
medianas empresas, si esta es la ayuda la verdad es que es
bastante lamentable. No están ayudando a los autónomos, los
están hundiendo, se han olvidado completamente de ellos.

El pasado día 14, nosotros registramos desde VOX una
proposición, en la cual hacíamos referencia a las ayudas que
necesitaban los autónomos, nosotros dejábamos muy claro
que lo que había que hacer era eliminar la cuota durante el
confinamiento, no aplazar, no hablar de moratorias, sino
eliminar, porque si aplazamos vamos a trasladar el problema
a dentro  de tres meses por ejemplo. Habría que eliminar la
cuota durante el confinamiento incluidas las cuotas de los
profesionales liberales.

Y también hablábamos que se debería exceptuar que los
autónomos no tuvieran que pagar también las aportaciones
tanto a RETA como a las mutualidades de prevención social.

De hecho, VOX en el Congreso, también en el programa
de diez medidas urgentes para salvar a España de lo que
nosotros no admitimos como destrucción, y por eso nos
negamos a hablar de pactos de reconstrucción; la
reconstrucción implica que se ha destruido todo, nosotros

creemos que se puede salvar, que lo que hay que hacer es
reactivar y recuperar la actividad económica. Por eso, una de
nuestras diez medidas, y que creemos además que es
perfectamente asumible si solicitamos las ayudas a la Unión
Europea y si reducimos el gasto público en todo aquello que
es superfluo y lo  he dicho infinidad de veces, sobra
administración pública, lo que debería hacer el Estado es
asumir el pago durante tres meses de las nóminas de todos los
trabajadores, y para los autónomos el pago de una cantidad
equivalente al nivel medio de su facturación en los tres meses
anteriores. De esa manera sí que podríamos salvar nuestro
tejido productivo de la mano de aquellos que van hacer, ya
están haciendo algunos y van a hacer, sobre todo en los
próximos meses, el mayor esfuerzo para levantar España.

Así que no me hablen ustedes de ayudas a los autónomos,
porque se han olvidado completamente de ellos. Nosotros, si
bien consideramos que se quedan cortas las medidas de
Ciudadanos, apoyaremos su proposición porque nos parece
que son las medidas que necesitan aquellos que se están
dejando la piel y que lo van a pasar muy mal durante los
próximos meses.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Bé, jo crec
que en la línia de cercar solucions, aquesta proposició no de
llei està encaminada a algunes de les accions que també des
del nostre grup parlamentari s’han fet. Dimarts, el meu
company, Josep Melià, ja va demanar si hi hauria unes ajudes
per als autònoms a fons perdut, perquè és vera que els citen a
termini a poder pagar més endavant, però aquest excés
d’endeutament, aquest ajornar pagaments el que farà serà
donar problemàtiques en un futur. 

Sí que des del Govern de l’Estat s’han posat en marxa
mesures per protegir els autònoms, s’ha explicat que hi hauria
ajudes, que hi hauria els ERTO, que hi havia ajudes per a unes
despeses fixes. Però també és cert que moltes d’aquestes
ajudes la ciutadania les necessitava ja, i també és cert que han
arribat tard, sí que han arribat ajudes, però en alguns casos han
arribat tard, i és molt difícil poder continuar amb la vida
quotidiana si no tens els doblers per poder-ho fer.

Molta d’aquesta gent han hagut de tramitar RESOGA per
poder tenir ajudes en el moment, perquè si que aquestes que
dóna el Govern de les Illes Balears han arribat a temps, si
s’han enviat dins termini. També és cert i a posta ho dic, que
per part de la comunitat s’han protegit, però com ha dit el Sr.
Casanova, no són suficients. I trobam que amb aquesta
proposició no de llei ajuden a aquest autònom que moltes
vegades s’ha sentit com a un col·lectiu oblidat pels poders
públics. 
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Ahir a la Comissió d’Economia i també en aquesta línia, el
nostre grup parlamentari va presentar una proposició no de llei
i es va instar el Govern a modificar la normativa perquè els
autònoms d’alta tenguin dret a una reducció de quotes si
s’acredita una minva important dels ingressos. Crec que s’ha
d’anar cap aquí, que hem d’exigir a Madrid que subvencioni el
que li correspon. Però també és cert, com en altres ocasions,
que si Madrid no respon, la responsabilitat d’actuar és del
Govern.

Per tant, nosaltres per coherència amb el que hem anat
presentant i amb aquestes accions, donarem suport a aquesta
proposició no de llei per ajudar els autònoms. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara correspon al Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra. Tur. Jo no la veig,
però...

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, pot començar en voler.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Em veuen?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, ara sí.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Molt bé. Sí, bé, per part nostra el que pensam és que és
cert que els ajuts als autònoms són insuficients, jo crec que
tothom ho ha reconegut aquí a les seves intervencions per una
raó o per l’altra, i  evidentment que són dels grups de
treballadors que passen un molt mal moment i  moltes
dificultats.

No obstant, tot i que les mesures que proposa Ciutadans
per a nosaltres són correctes i les podem suportar, també és
cert que crec que per arrodonir la proposta de Ciutadans
hagués estat necessari tenir un cert coneixement, o aportar una
certa informació de quina és la dimensió econòmica
d’aquestes mesures que demanen o exigeixen al Govern
autonòmic. I, és clar, consideram que si tots aquí hem
d’exercir, jo apel·laria a un exercici de responsabilitat per part
de tots els  grups parlamentaris, perquè evidentment si ens
llançam a fer propostes sense fer estimacions ni càlculs sobre
el que poden implicar en el pressupost autonòmic, és clar, pot
ser un brindis al sol, per molt justes que siguin i molt
necessaris que siguin, millor demanar coses realistes. Això
per una banda.

I per altra banda, entenc, i em sum aquí també a
intervencions anteriors, en concret a la que ha fet el Sr. Joan
Mas, de MÉS per Mallorca, que no pot ser que el Govern
autonòmic hagi de fer-se càrrec de tot allò que correspon al
Govern central, només pel fet que el Govern central no ho faci
amb la urgència que nosaltres voldríem i que consideram que
és necessària, perquè aquí entraríem en un terreny
perillosíssim. És a dir, a cadascú li correspon fer-se càrrec de
les seves obligacions i competències. Si el Govern autonòmic
ha d’entrar al rescat de cada casuística, estam arreglats. I ja
dic, jo crec que, sense que a hores d’ara haguem pogut
conèixer quina és la situació actual del pressupost autonòmic
i sobretot tenint en compte que tampoc no és la competència
del Govern autonòmic fer-se càrrec d’aquestes peticions, em
sembla una irresponsabilitat votar a favor de la proposta de
Ciutadans, per molt que estiguem d’acord amb els arguments
que aporten i amb les demandes que aporten.

Per tant, nosaltres només hi donarem suport si Ciutadans
accepta les esmenes que ha presentat el Partit Socialista i
MÉS i, a més, jo els convidaria que reflexionin respecte de la
conveniència d’acceptar-les, perquè crec que faríem un bé a
aquesta proposta i que, per tant, donaria peu també al Govern
a mirar a fons fins on pot arribar en aquest tema i si realment
pot fer alguna cosa, i sobretot quantificar-ho, perquè jo crec
que hem de ser responsables i quantificar les mesures que
demanam en una situació tan excepcional com la que tenim.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Ara pertoca la intervenció del grup
proposant per fixar posició respecte de les tres esmenes
presentades, té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Miren, soy hija y nieta de autónomos
por todas las partes, o sea, fíjense si puedo hablar hoy en esta
tribuna y puedo defender hoy a los autónomos, así que
lecciones por su parte ninguna, y sí, y conozco muy bien que
nunca se ha ayudado suficiente por parte de la administración
a los autónomos, pero creo que hoy lo necesitan más que
nunca.

Miren, los autónomos son los que crean riqueza y crean
empleo en nuestro país, los autónomos y las microempresas.
¿Por qué esa animadversión de algunos grupos parlamentarios
a ayudar a los autónomos? ¿Por qué se niegan a hacer más
fácil la vida de los 90.500 autónomos que había antes de la
crisis? ¿Por qué se niegan a protegerles, como sí hacen con
otros sectores vulnerables? A Podemos les digo que
reconozcan que ideológicamente tienen un problema con los
autónomos, ¿acaso no lo consideran sector vulnerable?
¿Acaso no son su gente? No son su gente los autónomos,
desde luego. ¿Por qué, si lo están haciendo en Madrid, por
qué, si lo están haciendo en Andalucía, Dinamarca... -pero
bueno, quedémonos en España, Madrid y Andalucía- no puede
hacerse en Baleares? ¿Por qué debe hacerse..., decir que se
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debe analizar o estudiar? Eso es, sinceramente, mentir a los
autónomos y mentir a los ciudadanos.

Ha caído..., decir, sólo ayudar a los autónomos que han
tenido unos ingresos menores del 75%, que es lo que está
haciendo el Gobierno central, es dejar tirado completamente
a autónomos y sobre todo a familias porque hay muchísimas
familias que los dos, los dos componentes de la familia, son
autónomos. Imagínense qué situación están viviendo en sus
hogares teniendo a los dos progenitores con ingresos menores
del 75%, es insostenible.

¿Cómo explicar a los 90.500 autónomos que no pueden
encontrar una partida para cubrir  la cuota de autónomos o
poner en marcha un plan impulsa como el de Madrid? Tienen
fondos europeos sin ejecutar, ahí tienen una partida
importante. También partida de gastos superfluo que se podría
reorientar a las verdaderas necesidades. Van a llegar además
más fondos europeos, fondos de la Unión Europea,
precisamente para competitividad y para este tipo de ayudas.

Al PSIB le cojo..., recojo el mensaje y por supuesto que en
el Pacto de reconstrucción volveremos a plantear a la
presidenta esta propuesta, pero es urgente, es urgente, muchos
autónomos ya no pueden seguir sobreviviendo y han visto
truncados sus proyectos y sus negocios.

Queremos hechos y no palabras por parte de este govern.
Las ayudas ICO con tanta burocracia no llegan a los
autónomos, lo están reclamando cada día. Las ayudas ISBA no
son suficientes. Necesitamos ayudar realmente y proteger a
los autónomos con ayudas a fondo perdido, como explicaba
muy bien la portavoz de El Pi. 

Desde mi grupo parlamentario agradecemos el apoyo
favorable al Partido Popular, a El Pi y al Grupo Parlamentario
VOX por apoyar a los autónomos hoy en esta cámara.

Y decirle al Sr. Mas, de veritat, és que aquesta PNL no va
d’instar el Govern central, va que el Govern de les Illes
Balears assumeixi el que no fa per als autònoms de les Illes
Balears el Govern central. És ara on demanam que el
Govern actuï, no deman al Govern central, és el govern
autonòmic qui ha de bonificar les quotes que el Govern
central no assumeix, perquè no podem deixar els nostres
autònoms abandonats. I és el Govern de les Illes Balears
qui ha de posar en marxa un vertader pla impulsa amb
aquests programes, projectes i fons europeus que no
s’empren en altres coses ara mateix. 

Així que, no puc acceptar les esmenes que em planteja,
com m’ha demanat, Sr. Mas, perquè és realment donar
l’esquena als autònoms dient que estudiarem; que ara no
és moment d’estudiar i analitzar, ja li he dit que al Govern
de Madrid, al Govern d’Andalusia ja fa un mes o tres
setmanes que posen en marxa aquestes mesures, i deman
que sigui igual per als autònoms de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. No he entès en cap moment
que ningú plantejàs votació separada, per tant, farem una única
votació. Com hem quedat abans, el secretari ara procedirà a la
lectura dels noms dels diputats i diputades, per odre alfabètic,
perquè manifestin el sentit del seu vot, sí, no o abstenció. Sr.
Secretari?

EL SR. SECRETARI:

Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Maria Salomé i Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI.

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Ares Fernández. No.

EL SR. SECRETARI:

Maria Antònia García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Patrícia Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO.

Sí.
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EL SR. SECRETARI:

Antònia Martín. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER.

No.

EL SR. SECRETARI:

Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

No.

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 6249/20, relativa a pla urgent de protecció
econòmica i social per als autònoms l’activitat dels quals s’ha
paralitzat per complet o s’ha reduït notablement. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 6264/20,
presentada pel Grup Parlamentari Ci udadanos, pel
procediment d’urgència, relativa a extensi ó de la
prestació excepcional als autònoms temporals.

Passam directament al debat de la segona Proposició no de
llei, la RGE núm. 6264/20, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a l’extensió de la prestació excepcional
dels autònoms temporals. Per a la seva defensa, per part del
Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. El Real Decreto Ley, de 18 de
marzo, establecía medidas extraordinarias para acceder al cese
de actividad para todos los autónomos sin exclusión que hayan
visto su afectada a consecuencia de la COVID-19. Estas
medidas fueron completadas por el Real Decreto  de 14 de
marzo y el Decreto de 17 de marzo y el criterio 5/2020, sobre
la aplicación del Real Decreto 8/2020.

Según esta batería de textos, cualquier trabajador
autónomo, incluídos autónomos societarios y autónomos
familiares, autónomos en situación de pluriactividad, agrarios,
agrarios de producción de carácter estacional, producciones
pesqueras, marisquerías, etc., podían solicitar esta prestación
cuando su facturación promedia se viese reducida o se vea
reducida en un 75% en relación a los mismos meses de la
campaña anterior. Para poder beneficiarse de esta ayuda los
autónomos simplemente tienen que estar afiliados y en alta en
el régimen especial de trabajadores en la fecha de la
declaración del estado de alarma, el 14 de marzo, y estar al
corriente del pago de todas sus obligaciones con la Seguridad
Social. 

El problema en esto es que el Gobierno se ha olvidado y ha
dejado fuera a todos aquellos autónomos temporales que,
como en Ibiza, por ejemplo, por trabajar en playas, mercados,
mercadillos, todos los años tramitan su alta en la Seguridad
Social a finales de marzo y principio de abril y la mantienen
hasta el otoño, final de setiembre u octubre. En nuestras islas
existen numerosos trabajadores autónomos cuya actividad es
de temporada y se ven obligados a darse de baja en la renta de
la Seguridad Social cuando ésta finaliza por no poder sostener
el pago mensual de la cuota sin recibir ingresos y que durante
la temporada de invierno preparan sus productos, servicios y
campañas para la temporada estival siguiente. Muchos de estos
ya han pagado incluso, a día de hoy, los derechos para tener un
puesto en mercadillos o las tasas municipales para poder
llevar a cabo su actividad. Otros, los concesionarios
autónomos de actividades de temporada, como playas, también
han pagado ya los cánones para llevar a cabo sus actividades a
los consejos insulares o los municipios.

Son, este año, una expresión grave de la crisis económica,
esta se ceba, particularmente, en estos autónomos de
temporada que ciframos en unos 7.000. Ciudadanos insiste
hoy en su exigencia al Gobierno para asegurar que tengan
acceso a la prestación extraordinaria con exoneración de
cuota habilitada para los autónomos afectados por el impacto
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económico derivado de la situación económica que atraviesa
el país. Ahora mismo son estos 7.000 trabajadores
desprotegidos, con sus familias respectivas, que dependen de
los ingresos de una actividad que este año no va a realizarse,
y no se entendería que no se tomaran medidas para salvar esta
brecha que sólo genera desigualdad. 

Los autónomos estacionales son aquellos que tramitan su
alta, como dije, en el mes de abril, para desarrollar sus
actividades vinculadas al turismo, fundamentalmente
hostelería, comercio, actividades recreativas y de ocio y
servicios auxiliares, y que al llegar otoño cursan la baja, y es
gracias a los ingresos generados durante la temporada que
pueden vivir todo el año. En 2020 la crisis sobrevenida les ha
frustrado los proyectos profesionales, y sorprendido sin estar
todavía de alta. Este fenómeno se da, fundamentalmente, en
nuestra comunidad autónoma.

Ya se trasladó el pasado 24 de marzo al Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la propuesta de
reconocer a estos trabajadores y trabajadores autónomos su
derecho a acceder a la prestación, asimilando su situación al
tratamiento que se da en otro tipo de prestaciones a los
trabajadores asalariados fijos discontinuos. Hasta el momento
no se ha recibido ninguna respuesta del Gobierno. En estos
momentos 7.000 trabajadores autónomos condenados a la
exclusión social necesitan certeza y tranquilidad para poder
salir adelante, y tenemos la obligación moral de pronunciarnos
ante esta emergencia.

Por todo lo que precede el Grupo Parlamentario
Ciudadanos presentó esta proposición no de ley por la cual se
pide al Parlamento de les Illes Balears que inste al Gobierno
de les Illes Balears que exija al Gobierno central que la
medida descrita para esas personas temporales se aplique a
estas personas que demuestren haber estado de alta en marzo
y abril de los dos últimos años, que demuestren haberse dado
de baja al final de las temporadas en estos dos últimos años,
y que demuestren haber tenido un contrato de arrendamiento,
haber pagado un canon, etc., simplemente para demostrar que
realmente son trabajadores temporales.

Y luego se pide también que el Parlamento de les Illes
Balears inste al Govern a que pida a todos los municipios de
la comunidad autónoma un esfuerzo para ajustar, reducir o
devolver tasas municipales i/o cánones municipales pagados
o a pagar por autónomos que están aquí definidos.
Recordemos que por ejemplo en el caso de playas has cánones
anuales que van de 10.000, 15.000, hasta 30.000 euros que ya
han sido pagados por antelación.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Benalal. Per part dels grups parlamentaris
Socialista i Unidas Podemos s’han presentat les esmenes RGE
núm. 8135/20 i 8136/20, i per defensar-les, per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Tornam debatre  aquí el
mateix aspecte que a l’anterior, els treballadors autònoms,
però amb un aspecte molt més específic.

Jo crec que ha quedat clar que per part del Partit Socialista
som conscients que els autònoms són una part fonamental del
teixit econòmic, els autònoms són una part que hem d’ajudar,
i també crec que ha quedat clar anteriorment que per part del
Govern, tant del Govern de l’Estat com del Govern autonòmic,
s’han posat en marxa mesures per ajudar els autònoms, i, torno
a repetir, s’han posat ajudes i s’han creat prestacions per a
autònoms que fins ara no hi havien estat. I sí, Sr. Campos, sí
que han cobrat prestacions, malgrat ho digui vostè hi ha molts
d’autònoms que sí han cobrat la seva prestació, i han cobrat
una prestació extraordinària que fins ara no existia, i per tant
crec que això és una passa endavant. Diran que no n’hi ha prou.
Clar que no n’hi ha prou, hi torno a insistir, no n’hi ha prou
però és una passa endavant; el camí es comença per la primera
passa, i aquesta ha estat una passa molt, molt, molt important.
És la primera vegada en què el Govern ha donat una prestació
extraordinària per a treballadors autònoms que han vist reduïda
la seva activitat.

Ara passem al text d’aquesta PNL. Aquesta PNL parla
d’una figura que es cataloga a la PNL com a autònoms
temporals. Jo crec que és una denominació correcta, malgrat
que jurídicament no existeix, perquè realment els autònoms
temporals no existeixen; o s’és autònom o no s’és autònom,
i està d’alta o no d’està d’alta. Què ha passat? Sí que és cert
que les circumstàncies de temporalitat, el nostre  model
econòmic de temporalitat, basat en un turisme, hi ha  molta
gent que treballa en el sector turístic i que quan arriba l’hivern
es dóna de baixa d’autònom per continuar. En això li don la raó
i per tant existeix un col·lectiu de gent que es pot qualificar
d’autònom temporal malgrat no ho sigui perquè no existeix.

També és cert que aquesta crisi, aquesta pandèmia de la
COVID, ha arribat just en un moment molt crític, perquè era
tot just abans de començar la temporada, per tant molts d’ells
no estaven d’alta i no s’han pogut acollir a això, però no s’hi
han pogut acollir perquè no estaven d’alta, perquè si hagués
passat un mes després s’hi haguessin pogut acollir. Per tant
crec que és una situació molt complexa. També he de dir que
és una situació molt complexa i té una casuística molt diversa,
perquè té una casuística que hi ha gent que molts d’ells són
artesans, gent que es dedica a tenir concessions de gandules a
la platja, gent que treballa a mercadets, etc. I també és cert que
hi ha una situació complexa derivada d’això, que és que molts
d’ells fins i tot tenen treballadors que no són fixos discontinus
perquè no depenen..., no hi ha relació durant l’hivern mentre
ells no estan d’alta, però que en ser temporals no poden
repetir perquè depenen d’ell.

Per tant reconec que hi ha una situació molt, molt, molt
complexa, i per això li he presentat aquestes esmenes. Li he
presentat les esmenes precisament per això, perquè és una
situació que requereix analitzar..., crec que aquí sí que hem de
fer una microcirurgia d’analítica del que està passant, perquè

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202008135
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202008136


TURISME I TREBALL / Núm. 15 / 30 d'abril de 2020 263

vostè ha posat estar d’alta els dos darrers anys, el 2018 i el
2019; falta quantificar què significa això, i per què els dos
darrers i no els tres darrers,... No ho sé, és una proposta, per
això la meva esmena anava en el sentit d’analitzar
conjuntament amb la societat civil, a través d’acord,
exactament què és el que fa falta, i negociar amb Madrid. Igual
que el Govern en un primer moment va dir que els fixos
discontinus han d’entrar als ERTO i va donar una passa
endavant i va batallar amb Madrid fins que dues setmanes
després el Govern de l’Estat va reconèixer la situació estranya
i ho va incloure.

Ara ha arribat a un acord de dir que treballarem perquè
existeixi un ERTO de caràcter turístic durant el període de
desconfinament. Doncs, jo crec que és el moment de també
incloure aquest grup de persones que estan en una situació
molt complexa, però que hem de tenir una proposta molt
ferma i que afecti totes les Illes, perquè igual vostè i jo tenim
una visió  més d’Eivissa, però potser Mallorca té una altra
circumstància, una altra casuística, Menorca en pot tenir una
altra, i fins i tot Formentera en pot tenir una altra. Per tant
crec que l’esmena va per aquí. Li demano que accepti l’esmena
precisament per poder arribar conjuntament a Madrid a
batallar per aquest tema.

Respecte de la segona esmena he de dir que la proposta és
bona, però crec que...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Casanova, hauria d’anar acabant.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

... -sí, acab tot d’una- el que hem de fer és deixar els
ajuntaments que decideixin respecte de cada cas, perquè crec
que cada circumstància (...). Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Ara correspon el torn al Grup
Parlamentari Unidas Podemos, i té la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sr. President; i gràcies al personal de la cambra
que ens està ajudant avui. I abans de passar a analitzar la
proposta voldria fer una proposta, valgui la redundància: com
ha passat a altres comissions, que poguéssim fer la intervenció
des de l’escó de manera que facilitàssim al personal de neteja
la seva actuació.

En relació amb la proposta, aquesta segona proposta sobre
autònoms, evidentment el món dels autònoms és divers i es
presenta una casuística molt àmplia. En aquest cas ve referida
la proposta a dues situacions concretes, com són els
mercadets puntuals ocasionals i també la concessió del servei
de platges. 

Vegem, és evident que hi ha una mancança que s’ha de
resoldre amb aquestes dues qüestions derivades de
l’estacionalitat i, com he comentat, de la gran diversitat dels
autònoms en tot l’Estat. Hi ha hagut diferents fases, així com
ha passat amb els fixos discontinus que es varen incloure en
les prestacions a una fase no primera, sinó arran de les
peticions formulades pel Govern de les Illes Balears, és
evident que també en aquesta qüestió hem de pitjar per poder
arribar a aquests acords i a aquests consensos que jo
demanaria que, en aquest sentit, es tenguessin en compte i
donassin suport a les esmenes que hem presentat per fer
aquesta feina conjunta amb el Govern estatal i resoldre aquesta
qüestió. 

És innegable que hi ha ajudes més..., ho he comentat abans,
900.000 autònoms i autònomes estan en aquesta prestació que
és extraordinària, que s’acaba d’aprovar i que s’ha aprovat per
part d’un govern d’esquerres, amb una ministra de Treball
d’Unidas Podemos. Jo sé que a qualque partit això el pot
molestar, però això és el que és.

Amb referència al punt 2 de la proposta que vostès
presenten des de Ciutadans, crec que val la pena reconèixer
que hi ha molts de municipis que ja hi fan feina, per retornar
les taxes, perquè no es paguin les taxes dels mercadets
municipals, estan treballant amb les concessionàries de
cadascuna de les platges, hi ha una feina que s’està fent. Crec
que també s’ha de posar en valor tot l’esforç que estan fent els
ajuntaments de totes les nostres illes, no només d’Eivissa,
sinó també de la resta d’illes per intentar ajudar els autònoms
que efectivament en aquests moments, per la seva situació i
per l’estat d’alarma, no poden tenir ingressos.

Crec que amb això més o manco tendríem resumida la
nostra postura. Hi estam a favor, pensam que és una proposta
que té sentit, però no amb els termes exactes com està
formulada. Pensam que val la pena arribar a acords, a la
primera PNL no ha pogut ser així, però valdria la pena poder
fer un front comú i mostrar la imatge d’unitat.

Per acabar, vull dir en relació amb la primera intervenció
sobre autònoms, s’ha dit si hi ha autònoms que sí són dels
nostres o no són dels nostres, això és una afirmació de la més 
abjecta vella política, aquí no hi som per parlar ni dels nostres
ni dels altres, hi som per treballar per al bé de la ciutadania i,
com a diputats i diputades, representam tothom. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Martín. En torn de fixació de
posicions, en primer lloc parlarà el Grup Parlamentari Popular
i té la paraula el Sr. Sagreras. 

Si em permeten, vull fer un comentari arran del comentari
de la Sra. Martín, el fet d’intervenir des del faristol és un
motiu tècnic per garantir la bona comunicació per
videoconferència i afavorir  que la imatge es pugui veure
millor. 

Sr. Sagreras, en voler.
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EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president, bon dia a tots. Jo vull començar dient
que crec que una de les coses que s’han constatat aquestes
darreres setmanes, arran de la crisis de la COVID, és que
precisament el nostre fet diferencial, el nostre fet insular
presentava un punt de sortida i amb diferències respecte dels
àmbits principals als quals ha afectat aquesta crisis i respecte
de la resta de comunitats autònomes. I aquestes diferències
han tengut implicacions sobretot en el tema sanitari i en tendrà
respecte del tema econòmic. Si respecte del tema sanitari el
nostre fet insular podia presentar una certa oportunitat, per
allò que som enfora del continent i entre nosaltres separats
també per illes, idò crec que a aquestes alçades i feta ja una
bona anàlisi, podem tenir per segur que respecte del tema
econòmic estam possiblement més amenaçats que altres
autonomies.

Per tant, en això hem de començar a posar el focus, si en
el tema sanitari teníem una oportunitat, i jo crec que,
desgraciadament, hem constatat que no l’hem aprofitada,
perquè crec que s’ha fet evident les darreres setmanes que la
gestió sanitària ha deixat molt a desitjar i en comparació amb
altres autonomies paregudes presentam uns pitjors resultats,
per exemple respecte de Canàries, de Ceuta, de Melilla, de
Múrcia o d’Andalusia, hem d’agafar aquest tema, que no ho
hem fet així com tocava amb aquesta diferència, i començar-
nos a arromangar en el tema econòmic. Perquè no ho hem
d’oblidar, i és dur dir-ho, però els perjudicis  econòmics
d’aquesta crisi també tendran conseqüències amb malalts, amb
depressions i també a la llarga amb morts. Per tant, en això
hem de començar a tenir aquest objectiu.

Jo crec que el Partit Popular ha estat propositiu a nivell
econòmic, hem presentat un pla de rescat econòmic i social
amb moltes mesures, sobretot per al sector turístic, per a
petites empreses, per a autònoms i per a ajuntaments, que
esperam de bon de veres que la presidenta vulgui debatre amb
nosaltres i consensuar la majoria de punts. Hem presentat una
actitud constructiva, ahir vàrem votar a favor de tots els punts
que presentava El Pi. També hem votat sempre a favor de tots
els punts dels decrets de mesures urgents que ha presentat el
Govern, i això que no se’ns ha donat l’oportunitat de fer
propostes, perquè s’han dut a convalidació aquí al Parlament.
Hem votat abans a la proposta de Ciutadans i votarem a favor
d’aquesta proposta que discutim en aquests moments.

Nosaltres estam d’acord amb la literalitat de les propostes
de Ciutadans, de fet, ens agradaria més que es votassin les
propostes de Ciutadans encara que vull dir, perquè no tendré
una altra oportunitat, que si acceptau finalment les esmenes
dels grups que donen suport al pacte , no serà inconvenient
perquè hi votem a favor, encara que, com sempre, redueixen
el nivell d’exigència, sembla que ja perdonen el Govern que
ens digui que no abans de començar a haver-ho demanat.

Per tant, ens estimaríem més votar la proposta que heu
presentat Ciutadans, tant la primera com la segona que ja han
estat ben explicades aquí anteriorment.

I és clar, sobre l’actitud que tenen els grups que donen
suport al Govern, crec que ara que en aquesta proposta es fa
una exigència al Gobierno i una altra exigència als
ajuntaments, també és ben hora de posar en valor que és ben
hora que el Govern d’aquí, que és el que està enmig, deixi de
conformar-se, de ser autocomplaent, de demanar per avall i
per amunt, però realment no haver fet cap mesura ni una -cap
mesura ni una-, a nivell sanitari ens vàrem dormir, a nivell
econòmic és ben hora que s’arromanguin. 

Això de només fer-se fotos és molt guapo, els titulars són
molt guapos, però al final les dades econòmiques seran les
que seran i els resultats seran els que seran. Per tant, està molt
bé que s’exigeixi als ajuntaments, que els grups que donen
suport al pacte sempre diguin que sí, que es demani al
Gobierno que ara sembla que ja no són dels seus, però que
ells també facin alguna mesura. Això seria el desitjable.

Hi votarem a favor, sigui quin sigui... el que decidiu el
Grup Ciutadans.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Correspon ara al Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president, gràcies, diputades i diputats. Bé, com
deia a l’anterior proposta, la complexitat del nostre mercat
laboral en aquesta encara es veu més perquè parlam d’un terme
inexistent jurídicament, però existent al mercat laboral, al de
veritat, al que tocam dia a dia que és l’autònom temporal, és
una cosa que, és clar, ningú no ho té en compte. Vàrem
aconseguir que es tenguessin en compte els fixos discontinus
al seu moment, ara hem aconseguit que es tenguin en compte
aquests fixos discontinus que després de l’estat d’alarma,
alguns podran seguir cobrant la prestació, però els autònoms
temporals no existeixen. Per tant, són coses que aprofitant,
fent de la necessitat virtut i aprofitant la crisi, hem de posar
damunt la taula i hem de reclamar a Madrid que ens reconegui
sense cap dubte. 

Hi ha una cosa que hauríem de mirar jurídicament i és que
em sembla ben cert i és que els ajuntaments no poden tornar
les taxes que cobren, les poden bonificar, però no tornar. Això
ho hauríem de revisar jurídicament, perquè tampoc no és
qüestió de posar coses que no són correctes, per tant, això ho
hauríem de revisar. Jo aquestes coses les he après aquests dies
o aquestes setmanes de crisi, vull dir que ho hauríem de
revisar això, perquè nosaltres, els batles ens diuen que no
poden tornar, sinó que si de cas haurien de bonificar.

Després una altra cosa, a mi em sap greu, però vostès
plantegen que el Parlament de les Illes Balears insti el Govern
de les Illes Balears a enviar una bomba a línia de flotació de
l’autonomia municipal; és que aquí hi ha un exbatle, diverses
exregidores, una regidora, és clar, és que, perdonau, que
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puguin emprar els romanents, que puguin emprar els superàvits
i facem un gran pacte municipalista. No manem feines a
aquells que estan dins la trinxera cada dia, no manem feines a
aquells que ja els en manen a bastament des del Govern de
l’Estat; és que els ajuntaments reben bufetades de per aquí i de
per allà, del ciutadà, del Govern de l’Estat, és a dir, de tothom.

Per tant, vegem de quina manera podem refer aquest segon
punt, perquè és que jo, em sap greu, jo no puc votar a favor de
dir als ajuntaments el que han de fer, que el Govern de la
comunitat autònoma digui als ajuntaments el que han de fer;
això és autonomia municipal i els ajuntaments són entitats
prou madures com per poder decidir el que han de fer. I sé
positivament que una de les coses que més preocupa als
ajuntaments és precisament això, com ho han de fer per
retornar les taxes, o bonificar o tornar, va ser de les primeres
coses que varen mirar. Per tant, respectem l’autonomia
municipal, el Parlament de les Illes Balears crec que no ha
d’anar per aquest camí, ha d’anar per altres camins. I a veure si
Madrid ens escolta i podem emprar romanents i  superàvits
pressupostaris.

Esper que a la seva intervenció pugui contestar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies Sr. Mas. Correspon ara al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Volvemos con el tema de los
autónomos y, claro, con las declaraciones que han hecho los
representantes del Partido Socialista y de Podemos, es
evidente que vuelven a hacer trampas, porque, claro, una cosa
es que autoricen y otra cosa es que la ayuda llegue de verdad,
no ha llegado la ayuda, la ayuda no ha llegado. Y hacen lo
mismo con los ERTE, ustedes autorizan ERTE, miren, la
tercera semana de marzo autorizaron una cierta cantidad de
ERTE y a fecha de hoy aún no han recibido nada. Pero es que
los que se presentaron en la última semana de marzo, ni
siquiera los han contestado. 

Y si hablamos de autónomos y de las ayudas que reciben
aún peor. O sea, no vengan aquí a decir que han recibido las
ayudas, una cosa son los anuncios que hacen y otra cosa es la
realidad de lo que reciben.

Miren, precisamente, hablando de autónomos de los
denominados temporales y que son los que están vinculados
al sector del turismo, al de la hostelería, al del ocio, son de
los más afectados también. Pero miren, no se lo digo yo, es
mejor escuchar, por ejemplo, las declaraciones que hacen los
guías de turismo, concretamente la presidenta de la
asociación, que fíjese, dicen: “el guía de turismo trabaja en el
interior de museos, en zonas muy específicas, nuestra
actividad cesó bruscamente y sin embargo tenemos
dificultades a la hora de recibir prestaciones, porque las

mutuas las están denegando, están descoordinadas y siguiendo
diferentes criterios y nos están afectando gravemente. Fuimos
los primeros en caer y seremos los últimos en levantarnos”. 

Pero fíjese, para que vean que no reciben ninguna ayuda y
que los autónomos han sido completamente olvidados, yo he
recibido ahora dos mensajes de dos autónomos, por eso me he
traído el móvil aquí, porque quería que lo leyeran, el primero
es de hace una hora, y dice: “Somos unos pringados, el
Gobierno nos ha vuelto a cobrar la cuota de autónomos”, esto
hace una hora. Y hace 20 minutos, lo vuelvo a leer, hace 20
minutos: “Este Gobierno nos va a hundir, no he recibido la
ayuda, y además me han cobrado hoy la cuota”. Ustedes vengan
a decir aquí que están ayudando a los autónomos, es falso, los
han dejado abandonados. 

En cuanto a la propuesta, nosotros votaremos
favorablemente en cuanto sepamos si han llegado a algún
acuerdo con las enmiendas presentadas por el Partido
Socialista y por Podemos, porque con algunas sí que estamos
de acuerdo porque no cambian prácticamente los puntos que
propone Ciudadanos, pero otras sí que los cambian. Por eso
esperaremos a lo que nos diga el representante de Ciudadanos.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Ara correspon el torn al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, té la paraula la Sra.
Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats . Molt
breument, compartesc totalment les paraules que ha dit el
portaveu del Grup Parlamentari Popular, allà on ser illes a
nivell sanitari havia de ser, hauria de ser un avantatge per a
aquest contagi del coronavirus, i, en canvi, serà un
desavantatge en referència al tema econòmic per mor de
l’economia que nosaltres tenim.

Dins la mateixa línia que la proposta anterior i més
concretament també amb els autònoms de temporada, són els
que estan més desprotegits perquè no existeix cap tipus de
cobertura que els empari, però així i tot són reals i a causa de
les nostres circumstàncies tenim aquests tipus d’autònoms.

Per tant, nosaltres donarem suport al primer punt, perquè
pensam que el Govern de l’Estat ho ha de tenir en compte.

No veiem malament la proposta d’esmena que han fet tant
el Grup Socialista com el Grup Podemos, perquè tampoc no
varia, sinó que es fa de manera unànime.

Ara bé, en el punt 2 nosaltres no hi podem donar suport,
ens abstindrem, perquè consideram que els ajuntaments no
poden anar en contra de la normativa d’hisendes locals. En
aquest sentit, el nostre grup parlamentari ha presentat una
iniciativa per impulsar la modificació  de la normativa
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d’hisendes locals, que permeti als ajuntaments, dins aquest
exercici, fer exempcions o bonificacions a tributs locals, a
conseqüència d’aquesta crisi. Els ajuntaments volen ajudar i
des del minut 1 estan dins els whatsapps dels batles intentant
cercar solucions, però hi ha moltes ordenances que no ho
permeten i per tant, nosaltres no hi podem anar en contra. I els
ajuntaments volen ajudar, volen posar tots els romanents i els
superàvits a disposició dels ciutadans i a disposició de
recuperar l’economia dels municipis, però no poden.

Per tant, com dic, donarem suport al primer punt i ens
abstendrem en el segon.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Ara correspon el torn al Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra. Tur.

En voler, Sra. Tur. No se sent, Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Ara? Ara sí?

EL SR. PRESIDENT:

Ara sí, ara sí.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies. Bé, jo volia fer una apreciació respecte de la
intervenció de la diputada Guasp quan, d’alguna manera, ha
exposat que ningú com ella coneix els  autònoms i la resta,
especialment els grups que donam suport al Govern i els grups
que conformen el Govern, no tenen cap sensibilitat cap als
autònoms ni cap interès en ajudar-los, i jo crec que això és una
falsedat que no és acceptable. I jo li demanaria a la Sra. Guasp
que reflexioni si realment es creu el que ha dit, perquè tothom
en el seu entorn familiar i d’amistats i en el nostre entorn
social tots nosaltres tenim autònoms, i molts de nosaltres dins
ca nostra mateix, per tant, dir això senzillament és una
falsedat.

En tot cas, jo li diria al grup proposant que, respecte del
punt primer, sí que li donarem suport, però respecte del punt
segon no, per una raó molt senzilla, perquè també s’han
explicat els arguments anteriorment: primer, perquè crec que
és impossible, m’atreviria a dir  que és impossible retornar
tributs o  imposts o liquidacions o qualsevol tipus de taxa
pagada en exercicis anteriors, això per començar, perquè
parlam dels exercicis del 2018 i 2019, per tant són exercicis
tancats pressupostàriament, liquidats, i crec que demanen
qualque cosa realment impossible.

En segon terme, hi ha una qüestió que és tornar imposts
pagats dins l’any 2020, això seria discutible, això seria
discutible, i aquí tal vegada es podrien retornar aquestes
quantitats, però no per a exercicis ja liquidats i acabats.

I, a més a més, també s’ha de dir una cosa, jo crec que els
ajuntaments ja fan feina en aquest sentit, fa molt de temps que
fan feina i segurament, i aquí vaig a fer un al·legat a favor dels
ajuntaments, fan feina amb molta més anticipació i antelació
que la resta d’administracions perquè són les administracions
de proximitat i, probablement també, perquè la presa de
decisions és més directa i més immediata, i més senzilla
d’alguna forma. I crec que no hi ha ni un sol ajuntament a les
Illes Balears que no treballi ja per ajustar i revisar tot el seu
sistema de taxes municipals.

Jo entenc que la filosofia és que el Govern demani als
ajuntaments que facin aquesta feina, però jo crec que és que
els ajuntaments ja fa molt de temps que treballen en aquest
escenari, i que si féssim una anàlisi de tots els ajuntaments i
municipis de Balears veuríem com molts d’aquests ja han pres
acords i d’altres estan a punt de fer-ho.

Per tant, no votarem a favor d’aquest segon punt. Tampoc
hi votaríem a favor encara que acceptin l’esmena que els han
presentat, perquè l’esmena que els han presentat segueix fent
referència a tornar quantitats ja pagades i crec que quan parlam
de quantitats ja pagades, francament és molt complicat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Deman, Sr. Benalal, necessiten
una suspensió?

Doncs, procedim a una suspensió de dos minuts.

Els pregaria que mantenguin la distància social que
correspon.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, recomençam la sessió , i ara pertoca la
intervenció del grup proposant, que ens comentarà com queda
l’acceptació o no o la modificació de les esmenes, té la
paraula el Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, primeramente, Sr.
Casanova, la razón por la que puse 18 y 19, años, es
simplemente para demostrar que hay una continuidad en la
actividad y que no se pudiera colar cualquiera en el sistema.

Quiero, obviamente, agradecer a todos los intervinientes
por la aceptación de la particularidad de autónomos
temporales o estacionales, el tono del debate y haber sido
totalmente cooperativos con la propuesta que estoy haciendo.

Sr. Mas, gracias, tiene usted razón, hay una realidad
jurídica que no existe, hay una realidad económica y social
que sí existe, pero es que la ley evoluciona de esta forma,
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cuando aparece algo nuevo en la sociedad entonces la ley
evoluciona. Tiene usted toda la razón y se lo agradezco.

Entonces, la discusión, para la gente que no está aquí
presencialmente, lo que hemos visto es, había dos enmiendas,
una enmienda era para el punto 2 de mi iniciativa, puesto que
no hemos llegado a ponernos de acuerdo sobre el tema,
porque hay problemas jurídicos como anunció nuestra
compañera de El Pi sobre el retorno de tasas, etc., entonces,
lo que hemos decidido ha sido retirar el punto número 2 de
nuestra PNL.

Y respecto al punto número 1, aceptamos la enmienda
presentada por el Sr. Casanova, por el Grupo Parlamentario
Socialista, pero donde pone “presenti una proposta”,
simplemente “pida”, y aceptamos la enmienda tal como está.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

A veure, abans de procedir a la votació, hem sentit el grup
proposant que retirava el punt número 2 i accepta l’esmena
RGE núm. 8135/20, fent una transacció que queda redactada:
“el fet que demani al Govern central” en lloc de “presenti una
proposta”.

Com que aquí crec que només hi ha un grup parlamentari
que no es troba present, la resta don per entès que accepten
aquesta transacció.

Sra. Tur, li he de demanar...

LA SRA. TUR I RIBAS:

Nosaltres també, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò procedim a una única votació. Sr. Secretari?

EL SR. SECRETARI:

Sr. Maxo Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

María Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Ares Fernández. Sí.

Maria Antònia García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Pilar Sansó.
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LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, un cop escoltat que hi ha unanimitat quant a la
votació, queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.
6264/20, relativa a extensió de la prestació excepcional als
autònoms temporals.

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