
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 352-1992 Fq.Con.núm. 33/27 X legislatura Any 2020 Núm. 16

 

Presidència
del Sr. Vicenç Thomas i Mulet

Sessió celebrada dia 7 de maig de 2020 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 6936/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a adopció de mesures per a la immediata recuperació
i impuls de l’activitat turística a les Illes Balears amb motiu de la crisi provocada per la COVID-19.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

2) RGE núm. 7726/20, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, pel procediment d’urgència, relativa a peticions del
sector de la restauració per la crisi econòmica que ha ocasionat la pandèmia del coronavirus COVID-19... . . . . . . . . . . . . . . . . 293

 



272 TURISME I TREBALL / Núm. 16 / 7 de maig de 2020 

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors i senyores diputades, començam la sessió
d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president, Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià.

EL SR. BENALAL I BEMDRIHEM:

Sí, Sr. Presidente, Marc Pérez defenderá la primera PNL
y yo le sustituiré para la segunda.

EL SR. PRESIDENT:

El Sr. Pérez Ribas farà la primera.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Y yo le sustituyo para la segunda.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sr. President, Sebastià Sagreras substitueix Maria Antònia
Garcia.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En segon lloc, 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 anomenarà els diputats i les diputades
que respondran sí, no o abstenció. La crida es realitzarà per
ordre alfabètic.

També vull comunicar als diputats i diputades que són
presents aquí a la Sala de Plens que podran realitzar la seva
intervenció tant des del seu escó com des del faristol.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu al
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 6936/20 i
7726/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 6936/20,
presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a adopció de mesures per a la immediata recuperació i
impuls de l’acti vi tat turística a les Illes Balears amb
motiu de la crisi provocada per la COVID-19.

Començam amb la Proposició no de lle i RGE núm.
6936/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a adopció de mesures per a la immediata recuperació
i impuls de l’activitat turística de les Illes Balears en motiu de
la crisi provocada per la COVID-19.

Per a la defensa dels seus termes per part del Grup
Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sr. President, em sent?... Sr. President?... Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Perdó, és que quan estàvem al torn d’informar de les
substitucions que es produïen els deia que jo substitueixo
Patrícia Font però crec que no m’han sentit o que el micròfon
no estava obert pel que sigui, perdó.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, d’acord... s’anota, gràcies, Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, perdó.

EL SR. PRESIDENT:

Comenci, Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

 Gràcies, president . El día 15 de abril hace ya 22 días
registramos esta PNL que, como ha dicho el presidente en la
presentación, es una PNL titulada Adopción de medidas para
la inmediata recuperación e impulso de la actividad
turística en las Illes Balears con motivo de la crisis por la
COVID-19. Han pasado 22 días y estamos igual, sin medidas
para el impulso. Por tanto, nuestras medidas propuestas hace
22 días siguen vigentes. 

Hace 9 días aquí en esta tribuna le decía al conseller que
no hacer nada tiene un coste muy grande, debemos
anticiparnos para estar bien posicionados. El turismo, sector
motor de la economía de nuestras islas, necesita estímulos
para reposicionarse. 

Le dije que no tomara decisiones sin escuchar a expertos
turísticos, sin escuchar a expertos en tecnología y sin
escuchar a expertos de todos los sectores que conforman la
cadena de valor de nuestra principal industria. 

Le dije que apostara por la colaboración público-privada,
que apostara por la digitalización. Le hablé de seguridad,
confianza y marca Europa, y que apostara por las medidas que
salvan empleos que le propone Ciudadanos como desvincular
los ERTE del estado de alarma, tal como Ciudadanos ya ha
pactado en Madrid con el Gobierno central.
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Es cierto, es cierto que muchas medidas de impulso deben
autorizarse desde el Gobierno central, pero da la sensación
que el ejecutivo balear únicamente se preocupa y ocupa en
materia de turismo en justificar que no estén haciendo nada,
mientras otros destinos competidores sí están muy activos
presentando propuestas y haciendo campañas, por ejemplo hoy
leía la noticia que Tenerife ya tiene garantizadas el 40% de las
reservas hoteleras para el verano. A lo mejor es... exagerado,
pero bueno, la noticia ya queda y va calando en nuestros
clientes que ven que hay un destino que sí se está preocupando
en fomentar su principal industria que es el turismo.

Y repito: no hacer nada tiene un coste muy grande. No nos
podemos permitir que a nuestra industria turística le pase
como a nuestros autónomos y a nuestras microempresas que
tengan que esperar al domingo por la tarde noche para saber
qué medidas tienen que implementar en sus establecimientos
para abrirlos el lunes. Desde luego una industria como la
turística no puede vivir de improvisaciones. 

Y además, es que el cambio de modelo turístico no lo
decidirán desde la conselleria, no lo decidirá el conseller ni
su equipo. El cambio de modelo turístico lo decidirán las
medidas sanitarias de protección.

Y ¿ya estamos en disposición de saber qué tipo de turismo
seguro se adapta mejor a la industria turística de nuestras
islas? ¿Se está hablando con expertos sobre este tema?
¿Estamos en disposición de promocionar que somos un
destino seguro? ¿Con qué medidas? 

Debatimos hoy un paquete de medidas de impulso al
turismo que tras el levantamiento del estado de alarma
requiere urgencia y habrá más, hoy registraremos más PNL
con más medidas, todo desde nuestro espíritu propositivo y de
política útil.

Bien, centrémonos en la proposición no de ley que
presentamos hoy que consta de 14 puntos. Los primeros, pues,
estamos en lo que consideramos básico, un plan estratégico de
impulso de actividad turística. Es necesario, no podemos ir de
improvisación en improvisación.

Este plan debería tener incentivos fiscales, evidentemente,
y nosotros ya hemos propuesto algunos, flexibilizar los seis
meses una vez que finalice el estado de alarma en la
reubicación de los trabajadores afectados por ERTE, ERTE
desvinculados al estado de alarma, que los autónomos que
reinicien su actividad únicamente paguen una cuota de 60
euros al mes, rebajas en las cuotas de la Seguridad Social del
50%, exenciones de la Seguridad Social para nuevas
incorporaciones,...

El punto 3, eliminación durante... hasta finales de 2021 del
impuesto turístico sostenible. Es una agonía. Yo he estado
hablando con hoteleros que no saben qué les tocará pagar en
septiembre cuando lo normal, dadas las circunstancias, es que
el impuesto de turismo sostenible se suspendiera durante esta
temporada y la temporada que viene.

Otros puntos: reducción de tasas aéreas, esto es básico y
aquí hay que impulsarlo porque como mínimo se deberían
reducir en un 50%; favorecer el turismo local, esto es
evidente que debe coordinarse con ayuntamientos y con
consejos insulares, pero que ya se debería estar trabajando en
ello. Medidas sanitarias, evidentemente, ya deberíamos
empezar a trabajar en la marca Destino seguro y sabe qué
medidas sanitarias debemos implementar para proteger tanto
a nuestros trabajadores como a nuestros visitantes.

La tecnología, tenemos un sector tecnológico en Baleares
mucho más potente de lo que la opinión pública conoce.
Tenemos empresas con más de mil trabajadores trabajando en
el sector digital, con unas empresas tecnológicas que proveen
al sector turístico de una tecnología puntera a nivel mundial
con unos expertos informáticos y de TIC....

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pérez-Ribas, hauria d’anar acabant.

EL SR. PÉREZ-RIBAS:

... pues que están por encima de la media y debemos
impulsarlos. 

Hay más medidas, favorecer el chárter náutico y hacer
programas de desarrollo que estén incorporados dentro de los
objetivos de desarrollo sostenible y de la economía circular,
agilizar los trámites y licencias...

Y ya para finalizar, también proponemos que los turistas
que nos vengan a visitar estén informados en todo momento de
qué medidas sanitarias deben seguir  mediante puntos de
información que estén realmente equipados con toda la
publicidad necesaria para informar a nuestros turistas y desde
luego adecuar los puertos y aeropuertos...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS:

... a las garantías sanitarias. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Per part dels grups parlamentaris
Socialista i Unidas Podemos s’han presentat les esmenes RGE
núm. 8239, 8240, 8241, 8242, 8243 i 8244/20. Per defensar-
les per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula la
Sra. Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, bon dia als
diputats i diputades que ens segueixen de les altres illes. En
primer lloc, vull fer una reflexió a les paraules del Sr. Pérez-
Ribas. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202008239
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Vostè ha parlat, bé, l’exposició de motius parla de la
paralització de la temporada turística deguda a la pandèmia de
la COVID, efectivament. La situació econòmica de les Illes
Balears, bé, de tot el món, però especialment de les Illes
Balears, degut a la paralització de la temporada turística és
molt greu i, per tant, crec que el Govern està actuant de
manera ferma a prendre mesures no improvisades de cara a
reactivar la situació econòmica i turística de cara a aquesta
temporada en la mesura de les possibilitats perquè sempre el
Govern de les Illes Balears ha garantit o prioritza garantir la
salut i la seguretat de les persones, les persones residents i
també les persones que ens visiten.

Vostè ha comentat que Canàries fa una promoció del seu
turisme ja té una reserva, un tant per cent de reserves ja
contractades, jo li vull dir que ho trob molt arriscat, trob que
els governs tant el de les Illes Balears com qualsevol govern
han de ser responsables i recordar que estam en un estat
d’alarma i que a més els mercats internacionals, de vols
internacionals estan tancats. Per tant, crec que és arriscat que
des de les Illes Balears comencem a promocionar i a reservar
places quan encara hi ha aquesta incertesa.

Referent a això hem presentat esmenes a la seva
proposició no de llei, esmenes en positiu perquè consideram
que són propostes per impulsar el sector turístic de les
nostres illes i consideram que podem arribar a acords.

La primera esmena presentada fa referència a ajuntar els
punts 1 i 2 i incloure, incorporar dins l’eix 1 de millora de
turisme i estratègia d’activitat del Pla autonòmic de
reactivació i transformació econòmica i social, incorporar
mesures fiscals i administratives per facilitar la recuperació
i agilitar la recuperació del sector turístic i mantenir, per
suposat, l’ocupació.

La segona esmena que hem presentat fa referència al punt
6, nosaltres li hem presentat una esmena per remarcar la
importància de garantir, com ja li he comentat, la seguretat
dels ciutadans i dels visitants i sobretot el control de
l’expansió de la pandèmia perquè és molt important..., vostès
quan presenten aquesta esmena de dotar les mesures sanitàries
que siguin necessàries per garantir promoure les Illes Balears
com a destinació turística, em sembla molt bé, però s’han
d’adoptar mesures de prevenció i de control de l’expansió. Per
tant, per poder oferir les Illes Balears com a destinació
turística el principal és tenir la seguretat de controlar aquesta
pandèmia.

Després, referent al punt 8, li proposam, li presentam una
esmena de supressió perquè consideram que vostès parlen
d’un sector específic, que és la indústria nàutica, un sector
important per a les nostres illes, però consideram que aquest
sector, qualsevol sector específic, ja està incorporat al Pla de
reactivació econòmica i social que va presentar la presidenta
Armengol a tots els partits polítics perquè hi poguessin fer
aportacions, un document que també està obert i ja està
treballat amb els agents econòmic i social de la nostra terra.
Per tant, en aquest punt li presentam aquesta esmena.

Després, l’esmena que presentam al punt 10, fa referència
a l’agilitat administrativa i aquí sí que li proposam retirar les
declaracions responsables, i aquí vull fer un incís. Les
declaracions responsables poden agilitar molt els tràmits
administratius, però tenen un perill, el primer perill que tenen
és que avui en dia donada la situació de seguretat que tenim és
molt important garantir a totes les empreses o a tots els
administrats  que presentin sol·licituds administratives, és
molt important garantir aquesta seguretat i la salut de les
persones i dels treballadors d’aquestes empreses. I a més això,
si es presenten les declaracions responsables, ha d’anar
acompanyat de molt de pressupost perquè s’han d’ampliar les
plantilles d’inspecció, perquè a tots els departaments de les
Illes Balears falta personal, i record, i perdoni que faci un
incís, que la dreta quan va governar va..., bé, no, vostè no va
governar, però sí que el Partit Popular, es va carregar molt del
funcionariat d’aquesta terra. Per tant és molt difícil garantir
una seguretat amb declaracions responsables.

Pel que fa al punt 11 hem presentat una esmena tenint en
compte l’especial consideració del factor d’insularitat, perquè
a l’hora d’exigir mesures a la Unió Europea cal tenir o cal
recordar-los que la insularitat, a part dels avantatges que pugui
tenir pel fet de viure aquí, té molts d’inconvenients a l’hora de
competir a l’exterior, i sobretot unes illes que viuen del sector
turisme es veuen més afectades que altres indrets del territori
per poder impulsar el sector turístic i l’economia.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sansó, hauria d’anar acabant.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, ja estic acabant. 

I el punt..., impulsar..., al punt 12 també he afegit afegir que
aquestes mesures siguin coordinades amb l’Estat.

I ja només he de dir que votaríem en contra..., a la resta de
punts votaríem a favor i votaríem en contra del punt 3, i als
altres punts a què hem presentat esmenes depèn de si les
accepten o no, ja decidiríem si votam a favor o en contra.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sansó. 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. Bon dia, diputats i diputades. Per
part d’Unides Podem volem agrair la proposta presentada pel
Grup Ciutadans en relació amb l’impuls i la recuperació de
l’activitat turística. Evidentment és una qüestió que a nosaltres
ens preocupa, és la major indústria de les nostres illes, ocupa
un percentatge molt elevat de persones tan directament com
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en activitats indirectes, i és important la repercussió, i això és
indubtable, que la COVID-19 a les nostres illes.

Llavors, de tota la bateria de propostes jo no m’estendré.
La Sra. Sansó ja ha explicat quines són les nostres esmenes. Sí
que és cert que ve a donar a entendre una mica l’exposició de
motius com si no s’estigués fent res, i això vostè sap que no
és cert, sap que des del Govern s’està treballant, encara que fa
dies que es va presentar la proposta, sap que des del Govern
s’està treballant, i sap que cadascun dels grups polítics amb
representació a Madrid, vostès estan fent la seva feina però
nosaltres també l’estam fent molt directament, concretament
amb el Ministeri de Treball en el tema que ens ocupa, i també
amb d’altres.

Evidentment la seguretat per la pandèmia, la seguretat per
controlar la pandèmia és fonamental, si no la controlam serà
molt difícil que les persones puguin viatjar, i nosaltres amb
aeroports i ports tancats no podrem tenir turistes.

També li he de dir que hem de fer la reflexió sobre el
model de turisme perquè n’hem de sortir, i en sortirem, estam
segures que en sortirem, però de quina manera?, continuarà la
mateixa precarietat laboral? Quin tipus de turisme ens
interessa que vengui? Idò això és el que hem de debatre i hem
de parlar amb aquest pla estratègic que vostès proposen al
primer punt. S’està fent feina, s’està feina amb majoristes de
viatges, s’està fent feina i contactes amb diferents destins,
amb països emissors que ens puguin dur turistes.

Evidentment, el 8, sí que és cert que nosaltres presentam
la supressió  d’aquesta qüestió perquè dins el Pla estratègic
d’impuls de l’activitat turística no només s’ha de recollir la
nàutica, que és un sector important i dóna uns llocs d’ocupació
que en general solen ser de qualitat, també hem de parlar de
turisme d’interior, hem de parlar de turisme esportiu, hi ha
tota una sèrie d’altre tipus de turisme que és interessant i que
pot aportar recursos a la nostra comunitat.

En el punt 10, c lar que sempre ens trobarà d’acord a
agilitar l’administració, sempre estarem a favor d’això, però
hem de veure com l’agilitam, també, perquè vostès quan parlen
de declaració responsable jo estic segura que vostè seria
fefaent i escriuria bé i presentaria la documentació com toca,
però hi ha un petit percentatge, deixem-ho en petit, de
persones i d’empreses que no compleixen això. Llavors
evidentment això suposaria augmentar el cos d’inspecció, i
vostès que volen aprimar l’administració pública vegem si
volen aprimar-la o si hem de posar més professionals i més
funcionariat. Ha de prevaler la seguretat, i en un moment com
ara, amb el tema de la COVID, la seguretat ha d’estar per
damunt de tot. Llavors nosaltres no estaríem d’acord en
aquesta qüestió.

Amb la resta de punts, evidentment, ben igual que ha
comentat la Sra. Sansó, estam a l’espera del seu segon torn per
decidir el sentit del vot.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martín. En torn de fixació de posicions
començam amb el Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días.

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Buenos días, señoras y señores diputados. Bueno, desde el
Grupo Parlamentario Popular  hemos manifestado ya
sobradamente que estamos de acuerdo, y consideramos
fundamental la recuperación del turismo lo antes posible,
recuperar puestos de trabajo, abrir la conectividad aérea y
marítima, establecer todas las medidas de control
epidemiológico en puertos y aeropuertos, sistemas de
desinfección y los protocolos sanitarios adecuados
precisamente para cada una de las actividades turísticas, e
incluso implementar la información y las medida de
protección en los puntos de información turística, tal como
propone Ciudadanos.

Vemos, sin embargo, que por parte del Govern no se están
tomando medidas ni hay un plan específico de reactivación
turística con medidas concretas. Sí que es cierto que dijeron
hace ya un tiempo que pidieron ayuda a Madrid para alargar los
ERTE más allá del estado de alarma, correcto, no es la única
cosa que hay que hacer, pero vemos que Canarias ya tiene la
respuesta afirmativa por parte de la ministra y Baleares, por lo
menos hasta el momento, vemos que seguimos en el limbo. 

Por tanto, como digo, valoramos positivamente la
iniciativa de Ciudadanos, que muchos puntos van en la línea de
lo ya propuesto también por el Grupo Parlamentario Popular
en nuestro plan de choque. Y por otro lado queremos
manifestar nuestra decepción ante el voto en contra de ayer de
los partidos que dan apoyo al Gobierno a la propuesta del
Partido Popular del plan de rescate social y económico para
Baleares para hacer frente a la COVID, precisamente un plan
para autónomos, PIME y familias que precisamente se están
viendo afectados por la inexistencia de esta temporada
turística que nosotros estamos haciendo propuestas para
recuperar, propuesta que llevaba medidas que incluían
préstamos, líneas de ayudas directas, cancelar el pago de
impuestos hasta el 30 de octubre o ayudas a las familias de
hasta 600 euros.

Mire, todas las comunidades autónomas, o la mayoría,
están ya... hace semanas que han publicado su plan de rescate
y están trabajando en el reposicionamiento de sus propios
destinos, y vemos que Baleares no está en eso. Por tanto
consideramos que siendo la comunidad que tiene las peores
previsiones debería estar (...) intensamente. Y nos presentan
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el plan autonómico de reactivación y transformación
económica y social del Govern, que nos parece que ha llegado
totalmente carente de contenido, no deja de ser una
declaración de intenciones que no aporta nada nuevo si
hablamos de turismo específicamente, y por eso, insisto, nos
sorprende más si cabe que ayer no se votaran a favor nuestras
propuestas precisamente para ir dotando de contenido su plan.
Y por tanto no comprendemos esa enmienda que presentan a
los puntos 1 i 2, la 8239, puesto que, bueno, se  hace una
propuesta por parte de Ciudadanos; si ustedes consideran que
es buena, pues vótenla a favor, pero no entendemos cuál es el
objeto de diluirlo en este plan en concreto que han presentado.

Por otro lado evidentemente estamos de acuerdo en la
propuesta del ITS, de la supresión o  del aplazamiento. Y en
cuanto a..., a la recuperación de turismo..., tomar medidas para
la recuperación de la conectividad, turismo nacional e
internacional, pues por supuesto también estamos de acuerdo.

En cuanto a su punto 6, la recuperación de la industria
turística, efectivamente, va íntimamente ligada a la capacidad
que tengamos de trasladar el mensaje de que somos un destino
seguro y que efectivamente lo  somos tomando todas las
medidas. Pero la enmienda que presenta PSOE y Unidas
Podemos creemos, que aunque votaremos a favor si la acepta
Ciudadanos, creemos que lo que implica es evitar que
Baleares se promocione como tal y lance ese mensaje
positivo. Pensamos que se está perdiendo una oportunidad de
dar un mensaje y de impulsar nuestra recuperación en ese
sentido, máxime viendo que el tema de la seguridad sanitaria
es clave.

En cuanto al punto 8 que piden la retirada, pues tampoco lo
entendemos. En el plan que ustedes han anunciado que está
incluido, pues no hay nada incluido de este tema, con lo cual
creo que estaría bien no retirarlo. En cualquier caso,
votaremos a favor.

Para finalizar el punto..., incidiré en el punto 10. Estamos
de acuerdo en tomar medidas de agilización administrativa en
trámites de licencias y actividades turísticas,  Ciudadanos
propone hacerlo a través de la declaración responsable de
inicio de actividad. Veo un miedo y una prevención por parte
de PSOE y Unidas Podemos a la hora de recoger su propuesta
porque dicen que parece que a partir de ahí todos los
administrados son unos transgresores y no cumplirán la ley.
Me parece esto del todo inaceptable puesto que es una figura
jurídica establecida legal y no necesariamente tiene que ir
acompañada de un acoso y derribo por parte de la inspección
turística ni de un incremento desmesurado de la plantilla. Por
tanto, en este sentido no comprendemos ese posicionamiento
y esa opinión respecto al ciudadano y al administrado. 

Decirle también a la Sra. Sansó que la derecha lo que tuvo
que hacer en 2011 es lidiar con un agujero presupuestario que
dejó el gobierno de izquierdas que estuvo gobernando
previamente y que lo que no se podía era pagar ni las nóminas.
Por tanto, yo creo que esas valoraciones tienen que ir un poco
más medidas en el futuro.

A partir de ahí, ya digo, votaremos en general a favor de los
puntos, excepto en los 1 y 2 que nos abstendremos si se
acepta la enmienda.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrera. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas. 

EL SR.  MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Diputades, diputats. Bé, és una altra
iniciativa més plantejada per a la reactivació, en aquest cas del
turisme. Crec que aquesta reactivació ens preocupa a tots, tots
estam extremadament preocupats, no pel turisme, per tots els
sectors, per tots els sectors. Però clar, com que tots els
sectors estan connectats d’una manera o una altra al turisme és
important parlar d’aquests temes i parlar d’aquests temes aquí.
Crec que la iniciativa està feta en positiu i crec que la
iniciativa està feta des de la bona fe i les ganes que això es
torni a posar en marxa.

Això té  un problema i és que tanmateix no es tornarà a
posar en marxa fins que el món, els vols internacionals, els
països que ens envien turistes... tot això, fins que tot això no
sigui clar sanitàriament no es tornarà a posar en marxa. 

Sabem, perquè van sortir notícies en els mitjans de
comunicació, que el contacte de l’administració autonòmica,
en aquest cas, amb majoristes de viatges, amb agents exteriors
que ens envien gent, hi ha estat des del minut zero. 

Per tant, crec que la feina s’està fent, perquè va sortint, no
per res més, perquè senzillament va sortint, però la prioritat de
tots els governs del món, amb alguna excepció, però
pràcticament tots els governs del món, és la sanitària en
aquests moments encara. Per tant, ... dels que ens envien gent
també, dels que ens envien gent també. Per tant, aquí massa
coses que influeixen que nosaltres ens puguem posar en marxa
i decisions de molts agents diferents perquè nosaltres ens
puguem posar en marxa. Clar, això també ens ha de fer
reflexionar a l’hora de replantejar la cosa, però no és el cas
del tema.

Hi ha un parell de coses, ITS. L’ITS no es paga per
setembre, es paga per octubre i es revisa el gener, es revisa el
gener i es compensa. Nosaltres entenem que no s’ha de
suspendre l’impost, no s’ha de suspendre l’impost, ara bé, s’ha
de pagar pels turistes que realment vénen, no pel càlcul dels
turistes de l’any passat. Per tant, entenem que la Conselleria
d’Hisenda ha de fer una feina aquí, que suposam que l’està
fent. Sabem que ahir es va reunir amb els hotelers, per
exemple, i varen començar a parlar del tema. Ara, suspendre
l’impost quan és un impost que es paga segons la gent que
transita no ho veim, no ho veim, entenem que s’ha de pagar per
la gent que vengui i la gent que ve zero, s’ha de pagar zero i
punt. Però no suspendre l’impost que de res no ens serveix en
cap aspecte del que ens interessa.
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Després, votarem a favor del punt quart, però tenguem en
compte una cosa, la reducció de taxes no va lligada a la
reducció del preu del bitllet, va lligada al que paguen les
companyies. No, no afecta el client, no, no, no, directament no
té perquè afectar el client, no té el perquè i això ho hem de
saber. Però com que també parla de connectivitat, de garantir
connectivitat i d’aquestes coses, entenem que hi hem de votar
a favor.

I quant a la declaració responsable, és una eina
administrativa que a dia d’avui es fa servir, es fa servir per a
permisos, allò que en un temps eren les obres menors o
algunes de les coses que en un temps eren les obres menors
i això. Els que voteu a favor de la declaració responsable us
demanaria que parlàssiu amb els vostres batlles i batllesses a
veure què en pensen, perquè el que ens arriba a nosaltres és
que estan preocupats, és a dir, que les declaracions
responsables són una bona eina, són una bona eina, el ciutadà
és honest d’entrada, i sempre ho és; les empreses són
honestes d’entrada, i sempre ho són. Nosaltres no carregam
sobre el ciutadà o sobre l’empresa, mai, mai, ara bé, és una
eina que hem de fer servir amb molta cura, amb molta cura, i
no d’una forma alegre. 

Per això, facem un plantejament seriós de la cosa, parlem
amb qui realment haurà de gestionar això, que són els
ajuntaments, i a partir d’aquí prenguem decisions quant a les
declaracions responsables. No ho facem d’una forma alegre
des d’aquí perquè és una eina administrativa bona si la feim
servir amb responsabilitat des de l’administració pública,
sense posar aquí en dubte la responsabilitat de ciutadans i
empreses. 

Per tant, en principi, nosaltres a aquest punt li votarem en
contra i si accepta les esmenes que li han presentat PSOE i
Podemos votarem a favor de les esmenes.

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:

Buenos días. Gracias, Sr. Presidente. Gracias, señores
diputados. Gracias, Sr. Diputado de MÉS. Estamos ante una
proposición de ley que atiende al sector principal de nuestra
economía y, tal como ya decía hace un mes la Confederación
Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, si no se
adoptaban medidas urgentes se iba a perder la temporada
2020, y eso lo dijo hace un mes. 

Y hace un mes la presidenta Armengol reclamó al
presidente Pedro Sánchez un plan específico para que el
sector turístico balear pudiera sobrevivir a esta pandemia, y
seguimos esperando, como todo lo que hace referencia a
Pedro Sánchez y a Francina Armengol, que se quedan en las
buenas intenciones.

Si atendemos a lo que decía, por ejemplo, la presidenta de
la Asociación Hotelera de la Playa de Palma, la Sra. Vidal,
también afirmaba o que se les condonaban impuestos y tasas,
tasas municipales también, o no podrían volver a abrir, y hay
que escuchar a los representantes del sector que reclaman no
sólo campañas de promoción, sino la retirada del impuesto de
turismo sostenible, porque a pesar de lo que ha dicho el
representante de MÉS, el impuesto de turismo sostenible sí
que incide directamente en la actividad turística, ya que si se
elimina podría beneficiar respecto al aumento de la
competitividad del sector, además de las medidas flexibles
que se deberían tomar en cuenta por parte de las
administraciones para que las empresas turísticas pudieran
resistir y preparar su recuperación.

Bien, esta proposición de Ciudadanos es muy similar en
muchos puntos a la que debatimos la semana pasada en este
mismo pleno, la presentada por VOX, de hecho el punto 1 es
muy similar a nuestros puntos 8 y 9 de la proposición, el 2 es
similar al 5, el 3 al 7, el 4 al 3, el 5 al 9. Bien, es una
proposición muy similar y por eso nosotros estamos de
acuerdo en apoyar todos estos puntos porque -insisto- es
prácticamente similar a la que presentó VOX la semana
pasada. Lo que pasa es que ustedes han tenido más suerte,
entre comillas, y el Partido Socialista y Podemos les han
presentado enmiendas, a nosotros nos rechazaron
directamente los mismos puntos, eran iguales, pero a nosotros
ni siquiera nos quisieron presentar enmiendas, debe ser por
eso de los pactos que tienen ustedes en el Congreso con
Sánchez y demás, que ahora se llevan bien y las enmiendas van
por ahí. Pero bueno, a nosotros nos la rechazaron de plano.

Bien, nosotros como le digo les apoyaremos siempre y
cuando no acepte la enmienda 8239 del Partido Socialista y
Unidas Podemos, que quiere sustituir los puntos 1 y 2 por lo
que ellos hacen referencia al plan del Gobierno balear, más
que nada porque ese plan autonómico que es una declaración
de intenciones, un plan que no tiene presupuesto pensado, que
no tiene plazos de ejecución, que no ..., vamos, que no está
presupuestado y que también podrían incluir en ese plan por
ejemplo, que quieren acabar con el hambre en el mundo,
porque el efecto es exactamente el mismo; con lo cual, ante
un plan vacío, nosotros que intenten sustituir puntos
interesantes como el impulso de la actividad turística o los
incentivos fiscales a la protección y mantenimiento de la
industria hotelera por referencias a un plan vacío, si acepta esa
enmienda nosotros le votaremos en contra.

Es igual que le votaremos también en contra si acepta la
enmienda 8241, la que hace referencia a suprimir el punto
octavo, que en su proposición se refiere a la industria náutica
y además es que no acabo de entenderlo, porque según ha
argumentado la representante socialista, es porque eso ya se
contempla en ese plan autonómico que indico y en ese plan
autonómico que indica la representante socialista pues no se
dice nada del tema náutico. Y este punto 8 yo quiero leerlo,
insta a poner en marcha programas para favorecer la industria
náutica, garantizando que las instalaciones estén adaptadas a
requerimientos sanitarios. El impulso del chárter náutico es
también una medida que se debe contemplar. La industria
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náutica es muy importante en Baleares y desde luego si acepta
esta enmienda de supresión, pues lógicamente no podremos
votar a favor.

Y la última enmienda que también si la acepta también le
votaremos en contra, es la 8242, que hace referencia a una
enmienda de modificación del punto 10, más que nada porque
desvirtuaría el sentido de su proposición de ley cuando hace
referencia a la declaración responsable.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Pel 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 bon
dia. Com deia el Sr. Pérez-Ribas no fer res té un cost molt
elevat, i jo crec que des de la nostra comunitat s’han de
prendre totes les mesures possibles per intentar inicialment
i és el que s’ha fet, pal·liar el mal que ens ha fet la COVID-19
a nivell sanitari, però també les mesures econòmiques que ens
vénen ara perquè el mal que tenim i tendrem serà molt gros.
Per tant, aquestes mesures econòmiques i en el sector turístic
són molt necessàries.

Nosaltres en general donarem suport a la seva proposició
no de llei. Pensam que és bàsic posar en marxa de manera
urgent un pla estratègic per impulsar l’activitat turística de les
nostres illes, si aquest pla estratègic s’emmarca dins aquest
pla autonòmic i de reactivació de transformació econòmica i
social, nosaltres el nom tampoc no ens importa, el que
importa són les accions que es fan. 

Si demostram que som un destí segur, generarem
confiança i, per tant, crec que les primeres visites que
podríem tenir seria al lloguer de vacances, que és un espai més
segur i crec que això ho hem de saber vendre i ho hem de
mostrar, perquè en tenim i de molt bona qualitat. Per tant, és
necessari. Són necessaris aquests incentius fiscals que es
demanen i s’ha de garantir també aquesta connectivitat de les
Illes, però amb moltes mesures de seguretat.

Demana un programa per afavorir el turisme local, jo crec
que serà el primer, la gent té ganes de moure’s i crec que
serem els primers des de les Illes que podrem moure’ns i crec
que és important tenir-ho en compte, sempre adoptant les
mesures sanitàries pertinents. 

Nosaltres el punt 8 el vèiem positiu, posar en marxa,
afavorir la indústria nàutica. És ver que s’ha dit que es vol
contemplar dins aquest pla general, però també s’haguessin
pogut posar altres esmenes específiques en turisme d’interior,
en turisme d’esport perquè com bé s’ha dit, molts altres punts
estan emmarcats dins aquest pla autonòmic general de
reactivació, però en canvi es donen suport. Per tant, en el punt
8 pensam que també s’hagués pogut donar suport. És

imprescindible aquesta agilitat administrativa en tots els
tràmits i les llicències d’activitats turístiques, amb
declaracions responsables, com s’ha explicat, en tema
d’ajuntaments de vegades és fermar-te les mans i posar-los a
una responsabilitat que no els pertoca. Però també és ver que
hi ha unes llicències administratives que s’han de donar des de
la Conselleria de Turisme i de vegades estan molt de mesos i
són aquestes llicències les que també s’han d’agilitar.

En el punt 11 parla que Europa ha d’afavorir el turisme a la
nostra comunitat. I li ho repetesc, a posta hem de demostrar
que som un lloc segur i crec que això és imprescindible i ho
hem de tenir molt clar tots. I s’ha d’ajudar i s’ha de fer aquest
pla d’adaptació als establiments hotelers.

La responsabilitat de l’Estat és seva i ha d’adequar les
instal·lacions de ports i aeroports. No poden llançar pilotes
fora i que la comunitat se n’hagi de fer càrrec.

A tots els punts, com dic, hi votarem a favor, excepte al
punt 3, on farem una abstenció i li explicaré per què. Nosaltres
veim coherent que dins enguany no s’hagi de pagar l’impost de
turisme sostenible i també ho veim coherent i s’ha dit que
paguen pels turistes que vénen, però si també demanam a la
gent d’aquí, a la gent de les Illes que faci turisme, a la gent que
ja paga imposts pel medi ambient i pels espais, no els hauríem
de demanar que també paguin aquest impost. Per tant, dins
enguany trobaríem bé que no es pagués aquest impost, però de
cara a l’any que ve, no. A posta ens abstendrem en aquest punt.

Res més. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara correspon al Grup
Parlamentari Mixt i té la paraula la Sra. Tur. 

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies. Vull començar la meva intervenció amb una
premissa que és la que encapçala el discurs de tota la dreta en
aquesta sessió  plenària i és que la premissa que tothom fa
servir per part de l’oposició és que el Govern no fa res i, és
clar, això és fals, directament això és fals, i ho saben tots
vostès, ho sap el PP, ho sap Ciutadans, ho sap VOX i fins i tot
crec que també ho sap perfectament El Pi. 

I vostès s’emparen en aquesta premissa, amb més
atreviment o amb menys, o amb més descaradura o amb menys
per destapar les seves intencions que, per altra banda, ja són
conegudes per part de tothom i és que la COVID ja va bé com
a pretext per carregar-se l’impost turístic, per potenciar més
encara el turisme nàutic sense tenir en compte, perquè vostès
no tenen en compte en cap moment, i això és prou lamentable,
quin impacte té el turisme nàutic a les diferents illes i si és
rebut de la mateixa manera per part dels sectors turístics de
les diferents illes.
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Voldrien recentralitzar la promoció turística, per tant, ens
botam la sobirania i les competències pròpies de cada illa a
l’hora de fer promoció turística, etc.

És clar, ens botam també els tràmits administratius i tot és
fantàstic, és a dir, tenim l’escenari perfecte per saltar-nos tot
el que dóna una certa estabilitat a les regles del joc d’aquesta
(...).

Per tant, ja els ho dic, vostès crec que comencen per una
mentida, així de clar, en parlar que el Govern no està fent res.

Mirin, vostès crec que haurien de fer una reflexió i tot i
que està molt bé i jo els alab la intenció i les propostes que
fan, perquè entenc que l’esperit és positiu, encara que després
puguem no compartir-les, però, és clar, farien bé a pensar en
quin moment estam, és que estam en fase 0, estam en fase 0,
és que no hi ha vols. I vostès tracten de portar el debat fora del
punt que hauria de ser la discussió real que és únicament i
exclusivament si tenim la capacitat de poder oferir activitat
turística en condicions segures a mig i a curt termini. Aquest
hauria de ser el debat, i vostès a la majoria de propostes que
traslladen, i em referesc a tots, em referesc a Ciutadans i
especialment a VOX i a PP, ens parlen d’una realitat que és...
una mar d’incerteses en aquest moment.

Dit això, perquè crec que era el meu deure dir-ho, com a
posicionament general, entraré en la qüestió que ens planteja
Ciutadans.

 A veure, per a mi hi ha tres blocs dins les propostes de
Ciutadans, un bloc d’iniciatives o de punts que tenen per
objecte adequar el protocol sanitari en diferents àmbits,
nosaltres aquí hi estam a favor, estam a favor del punt 6, tant
si accepten l’esmena del PSIB i Podem com si no, i votarem
a favor dels punts 12, 13 i 14.

Després, vostès parlen d’un altre bloc en què se centren en
facilitats administratives i rebaixes fiscals i d’altres, nosaltres
votarem a favor dels punts 1 i 2 , s i accepten l’esmena
d’aquests grups; votarem a favor del punt 4 sobre
connectivitat; votarem a favor del punt 7 sobre innovació
tecnològica, tot i que pensam que tampoc la seva PNL, amb
tots els respectes,  no descobreix res, crec que vostè mateix
ha dit, Sr. Pérez-Ribas, que hi ha tot un sector fent feina, no en
farà ni més ni menys, vull dir, hi ha un sector arrancat fent
feina. I després sobre el punt 9, economia circular, també hi
votarem a favor.

Sobre el punt 10, si accepta l’esmena que li han presentat
els altres grups, també, i el punt 11 també el votarem a favor.

I després hi ha un altre bloc que per a nosaltres és molt
important, que és un bloc sobre altre model. Al punt 3 vostès
volen aprofitar la COVID per eliminar l’impost turístic i, per
tant, nosaltres no hi estarem d’acord, de cap manera. I vull fer
un incís en això, és a dir, ha quedat demostradíssim i tots
vostès ho saben per molt que intenten negar-ho, però les dades
hi són, està demostradíssim que l’aplicació de l’impost
turístic no ha incidit per a res en la rebaixa de la demanda de

visitants a Balears, per a res, perquè hem viscut un any rere
altre amb més i més arribades. Per tant, crec que aquest
discurs se’ls desmunta a vostès ràpidament, i a més és un
concepte de model al qual nosaltres som totalment favorables
i no pensam que incideixi de cap manera en l’arribada de
turistes.

Tot el contrari, pens que vostès aquí a qui fan el joc és,
com sempre, als hotelers, als grans hotelers, no a les PIME
d’allotjament turístic, als grans hotelers.

Després, al punt 5 tampoc no els votarem a favor i els diré
per què, no pel fons, amb el fons podem estar d’acord, tot i
que estam convençuts que qui ho hagi de fer ja ho fa, sinó per
la forma. Jo els ho repeteix, crec que tots els grups
parlamentaris haurien de fer un exercici molt seriós de
respectar, entendre i conèixer de primera mà quines són les
competències dins la nostra administració i les competències
de promoció turística estan transferides als consells insulars,
per tant, respectin la sobirania dels consells insulars que faran
el que els pertoqui en cada moment.

I després, respecte de la indústria nàutica, mirin, idò no hi
votarem a favor tampoc pel mateix, perquè vostès aquí només
es veuen el llombrígol, vull dir, veuen la situació i segurament
només de Menorca, perdó, només de Mallorca, però no veuen
que tal vegada la producció de la indústria nàutica, d’una
manera generalista, no és el que totes les illes cerquen, sinó
que cada illa pot tenir un concepte diferent de com vol el
turisme nàutic, evidentment sense que això vulgui dir que no
el vulguem, però cada illa té el seu concepte respecte
d’aquesta indústria, i és una qüestió molt sensible que crec que
s’ha de tractar amb major profunditat. Per tant, no el votarem
a favor.

I res més, això és tot, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Ara pertoca una nova intervenció del
grup proposant per fixar posició i assenyalar si accepta les
esmenes, Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Primer de to t anunciar que farem
votació separada, punt per punt. Després, agrair a tots els grups
parlamentaris el to del debat i la presentació d’esmenes,
realment és molt estimulant poder fer feina d’una manera
proactiva i en benefici de la societat quan veus que tothom hi
està interessat.

Començarem a parlar de les esmenes proposades, la que fa
referència als punts 1 i 2, aquí hem de tenir clar que no ens
importa tant el format com que aquestes propostes puguin
tirar endavant. En el moment actual, és clar, aquesta
proposició era, com he dit abans, del 15 d’abril, en el moment
on ens trobem ara ja hi ha una proposta per part del Govern de
fer, de pactar un pla entre tots  els grups parlamentaris, els
partits polítics, els agents socials, un pla d’activació
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econòmica de les nostres illes i si aquest és el format que ens
presenta el Govern, idò utilitzem aquest format.

Dintre d’aquest format hi ha un eix de millora del turisme
i estratègia d’activació, bé, idò aquest pla estratègic de turisme
el podem incorporar a aquest pla perquè, a més a més, serà la
fórmula perquè la resta dels partits puguin col·laborar, els
agents socials, i sobretot que, el que per a nosaltres és molt
important, l’opinió dels experts també hi pugui afegir millores
a totes les mesures proposades.

Per tant, acceptarem les esmenes que fan referència a
aquests dos punts modificant el redactat de manera que, si els
partits  que presenten les esmenes ho accepten, jo els
modificaria posant que: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a aplicar, de manera urgent
i escoltant e ls experts del sector, mesures fiscals i
administratives que facilitin la recuperació del sector turístic
i el manteniment de l’ocupació, dins de l’eix 1 de millora del
turisme i estratègia d’activació del Pla autonòmic de
reactivació i transformació econòmica i social”.

Com he dit abans, ens interessa més que les mesures
s’aprovin d’una manera urgent i que ja es comencin a
implementar que no el format que s’utilitzi.

Sobre la suspensió de l’impost turístic sostenible, és clar
que afecta tenir un impost més o un impost menys, és clar que
afecta que el sector turístic, ja no només hoteler, perquè
realment l’ITS el paguen no només els hotelers, també els
habitatges de vacances i al final acaba repercutint en tot el
sector turístic. És clar que afecta que els hotelers hagin de
preveure que hagin de pagar els mòduls quan realment no
tenen cap ingrés i veuen que cada dia reben factures de taxes,
de cànons d’aigua, d’IBI, de despeses que es van sumant
damunt de la taula i si evitem que això passi és una garantia
que aquests hotels la temporada que ve puguin obrir amb més
liquiditat i amb més..., bé, ja no passant pena per unes despeses
que realment són problemàtiques per a la seva tresoreria. Per
això demanem que l’impost turístic sostenible se suspengui
durant aquesta temporada i la que ve.

Sobre la declaració responsable. En aquest punt
acceptarem l’esmena que ens proposen el Partit Socialista i
Unides Podem, sempre que entri en el que també incorpora el
mateix punt, que hem de millorar la gestió administrativa. Aquí
s’ha de fer un gran esforç per agilitar la gestió administrativa,
s’ha de digitalitzar tot el procés de forma que..., o sigui, el que
no es pot permetre és el temps d’espera que tenim ara. Si
arribem al consens que tot això ha de canviar i  entre  tots
busquem fórmules per agilitar d’una manera fefaent, o sigui
demostrada, que els terminis es poden escurçar, idò bé, tirem
endavant amb aquesta esmena que ens heu aportat amb actitud
propositiva i amb ganes que tota la gestió administrativa sigui
més eficient que la que tenim ara, malauradament.

Sobre el punt de la nàutica, bé, torno a repetir que aquesta
és una proposició que es va presentar ja fa quasi un mes. El
sector de la nàutica segurament ja en aquell moment, fa un
mes, i ara és el sector que iniciarà la seva activitat, o que pot

iniciar la seva activitat d’una manera més ràpida, perquè els
requeriments sanitaris són assumibles i poden ser ràpids de
gestionar tant a ports com en el mateix negoci nàutic, i hem de
donar un impuls perquè, encara que és vera que hi ha altres
sectors, però és un sector que si ja pot començar a treballar ja
comença a generar riquesa i comença a moure el mercat.

I bé, la resta de les esmenes també les acceptem agraint
això, el bon tarannà i la bona predisposició que han tingut tots
els grups parlamentaris. També és vera que els grups
parlamentaris PP i VOX no estam d’acord sobre si acceptem
les esmenes referents als punts 1 i 2. Bé, ho he dit abans però
hi torno a insistir, jo som el primer que m’hagués estimat més
fer un pla estratègic únicament destinat a l’impuls de l’activitat
turística, i segueixo amb aquesta idea, però en vista a conciliar
i que tots puguem fer feina plegats d’una manera consensuada
i escoltant els experts, bé, fem una passa enrere en el format
proposat i acceptem el format que ens presenta el Govern.

Moltes gràcies.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, en primer lloc, farem votació separada, però he de
demanar als grups parlamentaris si accepten la transacció que
ha proposat el Sr. Pérez-Ribas a l’esmena 8239, que fa
referència als punts 1 i 2.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

El Grup Parlamentari Socialista l’accepta.

EL SR.  PRESIDENT:

Ningú s’hi oposa?

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

El Grup Parlamentari Popular també (...).

EL SR. PRESIDENT:

Perdó?

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

No, no ens hi oposam, no.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, si ningú no s’hi oposa, ara farem una votació punt a
punt, excepte aquests dos primers punts els quals votarem de
manera conjunta amb l’esmena presentada i la transacció
incorporada.
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LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sr. President, disculpi un momentet. Puc fer un incís? No
ens ha quedat clar si el Sr. Pérez-Ribas ens accepta totes les
esmenes excepte la presentada al punt 8.

EL SR. PRESIDENT:

Exacte, a veure...

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

D’acord, i amb la transacció que s’ha plantejat. Molt bé,
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

El Sr. Pérez-Ribas ha dit que acceptava l’esmena al punt
número 5, la 8240; no accepta la del punt número 8, la 8241;
i sí accepta la que s’ha presentat al punt 10, la 8242; la que
s’ha presentat al punt número 11, la 8243; i al punt número 12,
la 8244.

Per tant, començam la votació i, en primer lloc, es voten
conjuntament els punts números 1 i 2, que és l’esmena 8239,
amb la transacció incorporada.

Com saben, el secretari anomenarà tots els diputats i
vostès manifesten el seu vot. Sr. Secretari.

EL SR. SECRETARI:

Gràcies. Començam. Sr. Damià Borràs i Barber.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Salomé Cabrera i Roselló.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Jorge Campos i Asensi.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Enric Casanova. Sí.

Sr. Ares Fernández i Lombardo.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Abstención.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí.
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EL SR. SECRETARI:

Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, 1 en contra, 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam a la votació del punt número 3.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Enric Casanova. No.

Sr. Ares Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

No.

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 7 en contra, 1 abstenció.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam a votar el punt número 4.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Enric Casanova. Sí.

Sr. Ares Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

13 vots a favor, cap en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar el punt número 5.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí.
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EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Enric Casanova. Sí.

Sr. Ares Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar el punt número 6 amb l’esmena 8240
incorporada.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Jorge Campos.
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EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Enric Casanova. Sí.

Sr. Ares Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

13 vots a favor, cap en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Votam el punt número 7.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Enric Casanova. Sí.

Sr. Ares Fernández.
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EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

13 vots a favor, cap en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Ara passam a votar el punt número 8, amb la redacció que
diu la proposició no de llei.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Enric Casanova. No.

Sr. Ares Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

No.
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EL SR. SECRETARI:

Sr. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

No.

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 8 en contra. Queda rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Ara passam a votar el punt número 9.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Enric Casanova. Sí.

Sr. Ares Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia Sureda.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

13 vots a favor, cap en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Ara passam a votar el punt número 10 amb l’esmena 8242
incorporada.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Enric Casanova. Sí.

Sr. Ares Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.
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EL SR. SECRETARI:

Sra. Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor, 1 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar el punt número 11 amb l’esmena 8243
incorporada.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Enric Casanova. Sí.

Sr. Ares Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Mas.
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EL SR. MAS I TUGORES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

13 vots a favor, cap en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam a votar el punt número 12 amb l’esmena
8244 incorporada.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Enric Casanova. Sí.

Sr. Ares Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí.
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EL SR. SECRETARI:

Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

13 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar el punt número 13.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Enric Casanova. Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Ares Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Silvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

13 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam a votar, finalment, el punt número 14.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Enric Casanova. Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Ares Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Silvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

13 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 6936/20, relativa a adopció de mesures per a la
immediata recuperació i impuls de l’activitat turística de les
Illes Balears amb motiu de la crisi provocada per la COVID-
19.
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2) Proposició no de l lei RGE núm. 7726/20,
presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
pel  procediment d’urgència, relativa a peticions del
sector de la restauració per la crisi econòmica que ha
ocasionat la pandèmia del coronavirus COVID-19.

Passam ara al debat de la segona proposició no de llei, la
RGE núm. 7726/20, presentada pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, relativa a peticions del sector de la
restauració per la crisi econòmica que ha ocasionat la
pandèmia del coronavirus COVID-19.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Traemos una proposición no de
ley que lo que hace es recoger las peticiones del sector de la
restauración, como representativo de las pequeñas y medianas
empresas, de autónomos, en este difícil momento que están
atravesando por estas gravísimas consecuencias económicas
que ocasiona el coronavirus.

Es evidente, y todos lo saben, que esta crisis va a
repercutir negativamente en todos los sectores industriales,
siendo el de la restauración el más vulnerable, teniendo en
cuenta que el 80% de los establecimientos no tiene en
plantilla más de cinco trabajadores y que los empresarios de
los pequeños establecimientos y autónomos son los que,
sorprendentemente, están recibiendo menos ayudas por parte
del gobierno.

¿Qué nos pide el sector? El sector pide flexibilización del
mercado laboral, permitiendo que la tramitación de los ERTE
pueda ajustarse a las necesidades de los locales; adaptación de
la reapertura de los establecimientos a las circunstancias de
cada área geográfica priorizando el reinicio de la actividad en
los bares, cafeterías y restaurantes con clientela residente y
espacios de terrazas; la promoción de Baleares, como destino
seguro desde el punto de vista del control y la prevención de
la salud, sin olvidar la adopción de políticas impositivas y
tributarias que se ajusten al actual escenario socioeconómico.
Todo ello para poder superar con éxito la crítica coyuntura
actual marcada por la paralización de la actividad productiva y
la incertidumbre que se cierne sobre las empresas y, sobre
todo, sobre los trabajadores.

El sector nos pide, y nosotros recogemos, que defendamos
facilidades tributarias e impositivas por parte de las
instituciones para moderar la presión fiscal en una época
caracterizada por el desplome de los ingresos. Los
propietarios de los locales de todos los que afectan al sector
concretamente de la restauración han entendido perfectamente
la situación y, en general, están llegando a acuerdos
satisfactorios para ambas partes. Estamos en una época donde
hemos de ayudarnos los unos a los otros, propietarios,
empresarios, trabajadores, patronales, s indicatos y
administración, no queda otra opción, tomemos el ejemplo de
esos propietarios y de sus inquilinos.

Si se  aplican las medidas que necesita el sector para
favorecer la viabilidad de los negocios de restauración,
nosotros también estamos convencidos, como dicen ellos, que
se podrá salvar el 90% de los establecimientos, si no es así
probablemente el 50% cerrará.

Si atendemos estrictamente al mercado laboral, hay que
hacer todo lo posible para que aquellos bares y restaurantes
cuyos propietarios estimen o valoren que se hayan en
condiciones de reiniciar la explotación de sus negocios
pueden hacerlo. Para que este planteamiento resulte viable es
esencial que, desde la administración, se opte por el criterio
de la flexibilidad en muchos aspectos y, en especial, en cuanto
a la contratación del personal; esto  pasa por permitir una
tramitación de los ERTE que se ajuste a las necesidades de
cada establecimiento.

Por ello, en la proposición no de ley que traemos hoy aquí,
nosotros hemos propuesto, instamos al Gobierno de España
y también al de las Islas Baleares, ya saben, en función de sus
competencias en estos momentos, donde a veces no queda
claro donde está la competencia de cada gobierno, por eso
instamos a aprobar la continuidad y prolongación de las
características de los ERTE, por causa de fuerza mayor, hasta
diciembre del 2020.

También permitir la posibilidad de incluir o desafectar del
ERTE a los trabajadores de una forma flexible , ordenada y
justificada por razones de producción, la finalidad es muy
clara, es poder reanudar, cuando sea autorizado por el
Gobierno de España la apertura del establecimiento, y en
función del nivel de trabajo incorporar paulatinamente a más
trabajadores.

Hacemos referencia a permitir la media jornada de los
trabajadores para que la plantilla pueda rotar de forma
voluntaria. Y todo ello lo hacemos porque nos debemos a los
camareros, a los cocineros, al personal de limpieza, a todos
ellos.

Por eso solicito el apoyo a esta proposición no de ley, y
por eso recojo, del modo más constructivo posible, las
enmiendas que me han presentado el Partido Socialista y
MÉS, la enmienda RGE núm. 8245/20, que hace referencia al
punto 1  de la proposición, no tenemos ningún problema en
aceptarlo. Aquí hacemos un esfuerzo, y quiero que sean
conscientes, nosotros proponíamos que los ERTE por causa
de fuerza mayor se  prorrogaran hasta final de año, ustedes
indican que, como mínimo, hasta octubre; bien, como indican
“como mínimo” entendemos que, según evolucione..., pues,
bueno, siempre estaríamos a tiempo de alargarlo a diciembre,
lo digo para que entiendan que estaríamos dispuestos a
consensuar este punto al mismo tiempo que garantizar, como
indican, el mismo grado de protección de los ERTE
productivos.

En cuanto a la enmienda RGE núm. 8246/20, no la
podemos aceptar porque nosotros consideramos que la
modificación que proponen, que hablan de “considerar las
diferentes posibilidades” conlleva a analizar, a estudiar, yo
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creo que ya hemos superado la fase de análisis y de estudio y
que hay que ser, precisamente, más ejecutivo y hay que exigir
la adopción de estas medidas cuanto antes.

Y en cuanto a la tercera enmienda presentada, también
estaríamos de acuerdo en aceptarla, porque, evidentemente,
cuando nosotros hablamos de las personas trabajadoras
siempre lo hacemos desde el prisma de garantizar y proteger
sus derechos laborales, como no puede ser de otra forma. Por
eso, esta tercera enmienda también la aceptaríamos.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Per part del Grup Parlamentari
Socialista i MÉS per Mallorca, s’han presentat les esmenes
RGE núm. 8245, 8246 i 8247/20. Per defensar-les, per part
del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Abans d’entrar en el debat de la
proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari VOX,
vull fer referència a unes paraules que vaig dir en el darrer Ple
del dia 28..., el darrer Ple no, en el Ple del dia 28 d’abril, en el
qual feia referència a l’herència, que considerava l’herència
del Partit de VOX d’un dictador. Vull retirar aquestes paraules
perquè potser hagin ferit la sensibilitat d’alguns dels seus
votants, per tant, respectant els votants o a qui pugui haver
ofès, retir les paraules d’aquell Ple.

Així com a mi no em cauen els anells per rectificar
aquestes paraules, volia, ja que tenc dret a la paraula i ja que he
fet aquesta rectificació, volia dir o fer una estesa de mans al
portaveu de VOX que consider que vostès, especialment vostè
i els membres del seu grup, però especialment vostè, han de
deixar de desqualificar els seus adversaris polítics, les
institucions d’aquestes illes i les persones que les
representen, perquè vostè, no sé si s’adona, cada vegada que
puja a aquesta tribuna o des del seu escó té una actitud
destructiva envers les institucions de les nostres illes i envers
sobretot els adversaris polítics. Per tant, jo li demanaria, no sé
si és molt d’esforç per a vostè, que intentin tenir una actitud
constructiva i democràtica en tots els aspectes.

Una vegada fet aquest incís, passaré a defensar les esmenes
que hem presentat des del nostre grup parlamentari i des de
MÉS per Mallorca.

En primer lloc, dir que la defensa dels treballadors de les
nostres illes és prioritària per al Govern de les Illes Balears,
prioritària perquè sempre des dels partits de l’esquerra hem
defensat els treballadors, i ho demostra la figura dels ERTO
que hem posat en funcionament en aquesta crisi, una figura
existent des de fa anys en el nostre país, i que durant la crisi
del 2008 el Partit Popular, i em sap greu fer referència
sempre al Partit Popular, però era qui governàveu, per tant, en
aquells moments vàreu optar, en lloc d’aplicar ERTO a aplicar
ERO, i he de fer un incís i dir que els ERO, els treballadors en

aplicar un ERO perden els seus drets laborals i passen a una
situació d’atur, i, en canvi, amb la figura dels ERTO aquests
treballadors tenen garantits els seus drets laborals i també la
cotització a la Seguretat Social. Per tant, crec que aquesta
figura és realment una aposta per defensar els drets dels
treballadors de les nostres illes.

Una proposta que tant el Sr. Negueruela com la Sra.
Armengol varen demanar que s’ampliàs als fixos discontinus
al Govern de l’Estat i el Govern de l’Estat així ho va acceptar
i, per tant, aquests ERTO també s’apliquen als treballadors
fixos discontinus.

Amb referència a l’esmena presentada al punt 1, que hem
fet referència a l’octubre, a definir l’octubre, fins al mes
d’octubre, vull dir que a l’octubre molts dels treballadors tant
del sector d’hostaleria com del sector de restauració, del
sector serveis de la nostra comunitat autònoma, són
contractes fixos discontinus; aquests contractes en condicions
normals acabarien amb la temporada turística la qual sol ser a
l’octubre. De totes maneres, vull dir que el conseller
Negueruela ha dit que si pot ser, i mirarien, en cas que fos
necessari, d’ampliar el termini d’aquests ERTO, per tant, e l
mínim és l’octubre, però sempre revisable que pugui ser
ampliable.

Vull dir també que el Sr. Negueruela ha demanat a Madrid,
malgrat que l’estat d’alarma acabi, la continuïtat dels ERTO,
perquè vostès sabran que quan l’estat d’alarma acaba aquests
ERTO decauen per si mateixos, i en demana la continuïtat. I
vull recordar als senyors de VOX, precisament que vostès
varen votar en contra de la pròrroga de l’estat d’alarma que
garanteix, ja per defecte, aquests ERTO.

Bé, fet aquest incís, també vull dir que en el punt segon
vostè diu que hi vota en contra perquè nosaltres hem demanat
estudiar les diferents possibilitats. Efectivament, perquè amb
els temes laborals no hi ha cap situació igual i s’ha d’evitar
d’aprofitar qualque punt per perjudicar els treballadors,
qualque punt de debilitat per perjudicar els treballadors. Per
tant, s’ha d’estudiar cas per cas com afecta els treballadors
d’una determinada empresa, d’un determinat establiment de
restauració, per tant, simplement, fèiem referència a l’estudi
perquè no hi ha cap situació igual. En situacions de crisi, en
situacions com aquesta cap situació personal i laboral és igual
per a tots, per tant només fèiem referència a aquests punts.

I pel que fa al punt tercer, efectivament, es presenta per
garantir i protegir els drets dels treballadors i que puguin rotar
sempre de forma voluntària, no que l’empresari estableixi
unes rotacions amb les quals no estan d’acords els
treballadors.

Per tant, aquestes esmenes que hem presentat anaven en
positiu, van en positiu, sempre per defensar i millorar la
seguretat laborals dels treballadors de les Illes Balears i, per
tant, agraïm que ens hagin acceptat l’esmena del primer punt
i l’esmena del tercer punt, i pel que fa referència al segon punt
li votarem en contra, ja que no han acceptat aquesta esmena,
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quan només feia referència o fa referència a les peculiaritats
de cada cas de cada contracte laboral de cada persona.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sansó. També per a la seva defensa, per part
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr.
Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president, diputades, diputats. Sr. Campos, li hem
presentat esmenes, crec que és important que valori el fet que
li hem presentat esmenes i nosaltres valoram molt el fet que
vostè de tres anunciï que n’accepta dues, i esper poder-lo
convèncer que accepti la que li hem presentat al punt 2, si no
ho faig tampoc no em vendrà de nou, però almanco ho
intentarem. I jo crec que és important valorar la feina de tots
els grups parlamentaris en positiu per superar, entre tots
plegats, la crisi aquesta, cadascú des del seu punt de vista i
cadascú des del seu model i des de la seva ideologia, però, al
cap i a la fi , fent feina, intentant fer feina de la forma més
conjunta possible.

Vivim temps difícils, temps mai viscuts, és a dir, el que
vivim ara no ho havíem viscut mai, i s’havia viscut a segles
anteriors, però no amb aquest model de societat i d’economia
que tenim; la situació canvia dia a dia i l’economia i, per tant,
els treballadors i empresaris són dels que en surten més
perjudicats, al marge dels malalts, tot sempre al marge dels
malalts i de la qüestió sanitària.

Ens duen una proposició no de llei específica del món de
la restauració que té coherència amb la incertesa del moment
que vivim, és a dir, vivim moments d’incertesa i vostès
plantegen una sèrie de coses que tenen una certa coherència
amb aquests moments. Sempre hem entès que la majoria de
restauradors, de propietaris de restaurants i de bars són
treballadors, malgrat siguin empresaris són treballadors, és
gent que està al peu del canó, és gent que cada dia es posa
darrera el tasser, es posa dins la cuina i fan feina més, igual o
més que la gent que tenen llogada, per tant, és gent que
gestiona a dia d’avui com pot la situació. I sempre, com deia
vostè, solen ser empreses petites, amb cinc treballadors o
menys, per tant, sempre al costat dels treballadors que són al
cap i a la fi una part imprescindible de la seva empresa. Les
empreses familiars, l’autònom, al cap i a la fi parlam de gent
que treballa el dia a dia, igual que qualsevol altre.

També vull aprofitar ja que som aquí per agrair a tots
aquells restauradors, tots aquells restaurants i bars que han
posat les seves instal·lacions a disposició dels serveis socials
dels ajuntaments; és a dir, hi ha hagut propietaris de bars i de
restaurants que han posat les instal·lacions, les cuines i els
estris a disposició dels serveis socials dels ajuntaments per a
les necessitats que puguin tenir. I això crec que és d’agrair, ara
pens en el municipi d’Algaida en què aquesta actuació hi ha
estat i la veritat és que és d’agrair i sempre es positiu que la

gent es posi a disposició de la comunitat, per dir-ho de
qualque manera.

Les esmenes que li fem són en positiu i són més que res
per reafirmar, per dir-ho de qualque manera, la protecció als
treballadors. No li explicaré els temes tècnics que ha plantejat
la diputada del PSOE.

Ara bé, en el segon punt sí que li..., és a dir, quan es parla
de flexibilització el treballador tremola, és a dir, és un terme
emprat massa vegades per fer malbé els llocs de feina i la
feina dels treballadors. Per tant, necessiten..., quan parlam de
flexibilització  automàticament darrera hi ha d’anar la
protecció de l’administració competent, perquè és un tema
delicat i és un tema que massa vegades se n’ha abusat. Per tant,
li deman amb aquests termes que accepti l’esmena, perquè
entenem que, per dir-ho de qualque manera, el punt queda
rodó, és a dir, aquí tothom hi surt guanyant, es flexibilitza,
però el treballador també queda, per dir-ho de qualque manera,
protegit per l’administració competent. Senzillament és això,
és perquè el punt quedi absolutament rodó i tant un com els
altres sàpiguen a què s’han d’atendre.

A part d’això, votarem a favor dels punts 1 i 3 com he dit,
excepte les esmenes presentades, i confiam també poder votar
a favor del punt 2. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. En torn de fixació de posicions, en
primer lloc correspon al Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president. Sra. Sansó, des de no només el
respecte que li tenc, vostè sap que, a més d’aquest respecte, jo
li tenc afecte, però vostè ha pujat aquí i ha tornat fer unes
afirmacions redundant en les quals ja va fer el conseller
Negueruela la setmana passada en compareixença, i la veritat
és que la meva reacció ha estat deixar els papers de
l’argumentari que jo havia preparat per a aquesta intervenció,
m’he apuntat les qüestions que vostè ha plantejat, i jo intentaré
contestar-li de manera molt breu, perquè des de l’afecte que
li tenc m’agradaria que retingués aquesta informació. La
veritat és que no sé si és de tant escoltar o veure els vídeos de
la youtuber i vicepresidenta del Parlament de Podemos que us
arribeu a creure els diputats de l’esquerra que a l’any 2008
governava la dreta.

Història, i no som cap il·lustrat, a l’any 2008, l’any 2008
governava a Espanya i a Balears el vostre partit, Zapatero, us
en recordau? Zapatero era el president d’Espanya a l’any 2008
i a Balears Francesc Antich i la presidenta del Consell era
Francina Armengol. Que us quedi clar perquè quan recordeu
els problemes de l’any 2008 heu de veure quins eren realment
els responsables. Per tant, Sra. Sansó, no mirin tant els vídeos
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de la youtuber i recordin, 2008, Zapatero. El Partit Popular va
començar a governar l’any 2011.

Per tant, amb això, jo que m’he deixat l’argumentari que
duia preparat, ja que la PNL avui va sobre els ERTO, eh!, sobre
els ERTO, i el conseller Negueruela va fer un speech també la
setmana passada quan ja no hi havia torn de rèplica i, és clar,
és que d’aquí llavors us n’aneu i us creieu tot el que us diuen;
els mecanismes de regulació de feina existeixen des que es va
aprovar l’Estatut dels Treballadors, jo devia ser molt petit, jo
devia ser molt petit. A l’any 2009, Zapatero, amb la reforma
laboral, va dificultar els ERTO, perquè els sotmetia a
negociació i, per tant, va convertir els ERTO en un mecanisme
molt rígid. Resultat: les empreses no s’hi acollien; resultat:
tothom sap què va passar després de Zapatero o els darrers
anys de Zapatero, no va deixar de destruir-se llocs de feina a
Espanya, cada dia, cada dia, cada dia milers de persones se’n
anaven a l’atur.

Arriba el Partit Popular a l’any 2011, és que això és
història, i em preocupa que diputats d’aquesta cambra no es
recordin d’unes dates tan recents, jo el que passava a Espanya
l’any 1200 tal vegada se’n pot perdonar que no se sàpiga, però
fa tan poc, però fa tan poc! El 2011 entra Rajoy, entra Rajoy
amb una situació dificilíssima, reforma laboral; també dins la
reforma laboral es toquen els ERTO, que ja existien amb
anterioritat; s’agiliten. Quina va ser la conseqüència? Es
comencen a generar llocs de feina a Espanya, a milions cada
any fins a dia d’avui, f ins a dia d’avui. Aquesta va ser la
conseqüència dels ERTO. 

Per tant, quan pugen aquí dalt...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... quan pugen aquí dalt vagin un poc alerta, Sra. Diputada. 

I amb referència a la PNL, votarem a favor. Ens hagués
agradat que no s’haguessin acceptat les esmenes perquè, com
sempre, el PSOE quan demana a Madrid ho fa amb la boca
petita. A nosaltres ens hagués agradat més que aquestes
prestacions haguessin estat fins a l’any 2020, però no serem
nosaltres que hi votem en contra. Em sembla totalment
coherent mantenir els beneficis dels ERTO per als
treballadors i per als empresaris. Em sembla de tota lògica
recuperar els llocs de feina o els empleats a mesura que
l’empresa es torna a llançar i recupera l’activitat. I també em
sembla una mesura totalment raonable les mitges jornades per
fomentar la rotació i que, per tant, els beneficiaris puguin ser
el doble de treballadors. Són mesures totalment lògiques.

Insistesc, tot això li he dit des de l’afecte, més que des del
respecte, des de l’afecte que vostè sap que li tenc, Sra. Sansó.
I disculpi si s’ha enfadada. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sr. President. Faré la intervenció des de l’escó i
volia agrair també que ens hagi donat avui aquesta oportunitat. 

Evidentment, e l sector de la restauració, que és del que
veníem a parlar aquí avui, està molt castigat perquè es nodreix
de l’afluència de públic. En aquest cas, a causa de l’estat
d’alarma generat per la COVID-19 s’ha hagut de restringir la
circulació de les persones per afavorir, evidentment, la
protecció de la salut pública i la vida de la gent.

Miri, volia entrar a parlar de la PNL, però em sap greu, faré
un incís al Sr. Sagreras. Jo crec que s’ha deixat l’elegància i
l’argumentari a l’escó. Youtuber no, vicepresidenta, Sr.
Sagreras, és que em fa dir-li les coses en aquest parlament, en
aquest parlament.

Bé, vegem, les mesures enfront de la crisi sanitària,
econòmica i social de la COVID-19 al nostre país s’entenen
des d’una perspectiva i un context global, s’entenen i
s’analitzen des d’una perspectiva global, on la seguretat i la
salut de les persones ha de ser la prioritat. Clar que s’han hagut
de prendre mesures dures, amb una repercussió econòmica
important i també a molts altres àmbits. En aquest sentit
voldria -i estic molt d’acord amb la intervenció del Sr. Mas-
voldria agrair i destacar la intervenció i l’aportació de
restauradors; n’hi ha alguns que no s’han acollit a ERTO i han
intentat pagar les nòmines fins al moment que han pogut; n’hi
ha d’altres que s’han posat a disposició dels serveis socials,
com bé ha dit el diputat, i n’hi ha hagut d’altres altruistes que
han donat menjar a gent, veïns i veïnes del seu entorn, i fins i
tot s’han desplaçat a l’entorn sanitari per oferir qualque tipus
de queviures als sanitaris en els pitjors moments d’aquesta
pandèmia.

Com deia s’ha d’entendre des d’una globalitat la situació
que vivim en aquest país, i una vegada més hem de lamentar
que en el Congrés dels Diputats VOX ahir va tornar a votar en
contra de l’estat d’alarma, una eina que ha estat fonamental per
avançar en el camí de la contenció del virus en el nostre país.
Per aquest motiu consideram des del nostre partit, des
d’Unides Podem, que no té sentit donar suport a una mesura
puntual com la que vostès presenten en el dia d’avui, perquè
estan absolutament en contra dels paraigües que permeten a
aquest país mobilitzar recursos econòmics, ajudar les famílies
que pitjor ho passen, autònoms i PIME, en definitiva, de
l’escut social. 

I a més, entrant al contingut de la seva proposta, tornam
veure i tornam lamentar que vostès es refereixin al virus de
Wuhan. Jo no sé quina mania tenen a aquesta ciutat i per què
la volen estigmatitzar. Cada vegada comencen amb el mateix;
COVID-19 i, si volen el nom tècnic, SARS COVID 2, SARS-
COV-2, ja està, amb això ens és més que suficient.

Quan parlen dels ERTO jo no entraré a fer una exposició
com el Sr. Sagreras, perquè no tenc temps, bastant errada, li ho
he de dir, en la seva exposició. Els ERTO són una eina que des
de 2108 s’utilitza per protegir llocs de feina, no per destruir-
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los, que era el que feia el Partit Popular. No tenguin cap dubte
que si no hi hagués un govern d’esquerres ara el que hi hauria
serien ERO en lloc d’ERTO, i la gent se n’aniria al carrer
sense cap dret i sense poder mantenir el seu lloc de feina com
a mínim durant unes setmanes.

Per falta de coherència des d’Unides Podem votarem en
contra d’aquesta proposta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. Yo también hablaré desde el
escaño. La posición de Ciudadanos siempre ha sido la misma
en lo que toca a esto: ¿hay que ayudar al sector de PIME y al
sector de pequeñas empresas? Sí. ¿Esta PNL va en apoyo a lo
que Ciudadanos ha dicho siempre, ha escrito siempre y ha
indicado aquí en preguntas orales, en PNL y en el resto? Sí.

El sector está demostrando la voluntad de no proceder a
despidos de personal, es un hecho evidente, y sólo con
medidas valientes y excepcionales se evitará la destrucción de
empleo, permitiendo la recuperación económica y social más
rápidamente. Esto son propuestas de impulsos para la
recuperación de esta parte del sector turístico, (...) laboral de
nuestra comunidad, que siempre hemos avanzado y que se
cristalizaron por los condicionamientos que se negociaron en
Madrid hace unos días con el presidente del Gobierno para la
prórroga del estado de alarma. Quiere decir que nosotros
estaremos obviamente de acuerdo.

Sobre las tres enmiendas que se presentaron, pues la
enmienda número 2, cambio de artículo número 2, pues no
podemos, porque en esta nos parece que decir que se insta a
considerar diferentes posibilidades en relación, pues esa frase
no sirve para nada. Dejemos de lado las aproximaciones y las
incertidumbres o palabras que suenan bien pero que en
realidad no sirven para nada. En cuestión de lo  que dijo mi
compañero el Sr. Mas sobre los términos, pues bueno, en
materia de términos podemos ser algunos más o menos
complejistas en el caso de flexibilización, aunque estoy de
acuerdo que si se pueden precisar más, pues mira, hagámoslo.
Ustedes saben perfectamente que mi actitud siempre ha sido
con todos los grupos que mientras que se hagan avanzar las
cosas en favor de la ciudadanía ha sido sentarme y
parlamentar. Estamos aquí para parlamentar, no estamos aquí
para pararnos en posiciones partidistas que no aportan nada a
la ciudadanía. 

Entonces esperaré a que negocien ustedes con VOX los
detalles, pero en principio nosotros daremos apoyo positivo. 

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Benalal. Ara correspon al Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes, té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. També faré la intervenció des de
l’escó. Seré breu. Creim que s’han debatut ja tots els punts
d’aquesta proposició no de llei, una proposició no de llei que
consideram molt important perquè hi havia una preocupació
molt gran per part del sector que quan s’acabàs l’estat d’alarma
aquests ERTO quedassin totalment reduïts, i pensam que és
molt important que es pugui anar incorporant el personal dins
la restauració, dins els restaurants, però també que si hi ha un
denou sigui al contrari, que puguin tornar a posar els
treballadors a l’ERTO i tenguin assegurada també aquesta paga,
almanco dins el 70%.

Pensam que els punts que es proposen en aquesta
proposició no de llei, com dic, tots tres són coherents,
sempre comptant en el punt 3, perquè pensam que és molt
important, que es faci de manera consensuada amb els
treballadors, que l’empresa no pugui obligar a fer mitges
jornades, però com que també ho recull la proposició no hi
tenim cap problema.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. (...) l’exposició dels punts, és lògica,
és comprensible i a més és necessari això que es planteja amb
aquesta iniciativa i pensam que cal (...) amb caràcter urgent per
part de l’Estat, i evidentment per la part també que correspon
al Govern de les Illes Balears, revisar a fons totes les mesures
que s’han (...) aleshores per regular els ERTO, i sobretot amb
l’esperit d’afavorir els treballadors, tant els autònoms com els
que treballen per compte aliè, perquè puguin gaudir per major
temps de la cobertura i la seguretat que dóna aquest marc
laboral nou a causa de la COVID. 

Per tant nosaltres, sí VOX admet les esmenes que se li han
presentat per part d’altres grups, hi votarem a favor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Ara pertoca la intervenció del grup
proposant per fixar posició i assenyalar novament si accepta
les esmenes.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Le agradezco a la Sra. Sansó la
rectificación, si bien, claro, a continuación se ha quedado
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usted a gusto, que si somos destructivos, que si yo
personalmente vengo aquí a desprestigiar y a destruir las
instituciones, que no tengo una actitud democrática...
¡Hombre!, permítame que no esté de acuerdo en eso. Lo que
pasa es que yo entiendo que a ustedes les debe sorprender que,
por primera vez, exista un partido político que venga aquí a
desmontar el falso consenso progre que ustedes han ido
montando durante estos últimos años; y que vengan aquí unos
señores diciendo que a lo mejor no hacen falta tantos cargos
políticos; y que venga un señor aquí diciendo que a lo mejor
hay muchas competencias transferidas a las comunidades
autónomas que estarían mejor gestionadas desde el Estado
central y nos ahorraríamos millones de euros.

A lo mejor es eso lo que no le va bien, pero no podrá decir
que no respetamos la democracia ni la Constitución, porque
no nos apartamos ni una coma de la Constitución. Es más,
cuando decimos que el título octavo se debe reformar
decimos que siempre lo haremos a través de los cauces
constitucionales. Y si definimos a sus socios como
comunistas o separatistas es porque ellos mismos se definen
como comunistas o  separatistas, no es que lo digamos
nosotros. Entonces, ellos son los que, sus socios, con los que
ustedes están tan a gusto y tan cómodos, son los que sí quieren
romper el consenso constitucional. O sea, no somos nosotros
la actitud antidemocrática, los antidemocráticos son sus
socios de camino, que quieren convertir esto en la república
bolivariana de España. Y por eso nosotros nos mostramos
abiertamente contrarios, pero siempre desde los cauces
democráticos, nunca podrá decir aquí que venimos nosotros
a vulnerar leyes y Constitución, jamás. En cambio, sus socios
sí que lo dicen constantemente.

Y además hoy han tenido un ejemplo aquí, porque les voy
a decir una cosa claramente, nosotros venimos aquí en plan
constructivo, y más en esta situación tan complicada que
estamos viviendo. Por eso les voy a aceptar también la
enmienda que han presentado al punto 2, porqué sí, porque
nosotros, cuando proponemos medidas, en este caso en el
sector de la restauración, siempre lo hacemos en favor de los
pequeños y medianos empresarios, de los autónomos y de los
trabajadores, siempre. Entonces, por eso no habrá ningún
problema, con las matizaciones que han hecho ustedes, pues
bien, estamos de acuerdo, pues se las vamos aceptar, esa es la
actitud que nosotros creemos que es constructiva.

En cambio, tienen el ejemplo en Podemos, que les puede
más el sectarismo o lo que pase en el Congreso de los
Diputados que votar a favor de una proposición que va a
beneficiar a los trabajadores, esos con los que ustedes se
llenan la boca diciendo que van a beneficiar a los trabajadores
y hoy van a votar en contra porque no sé qué ha pasado en el
Congreso de los Diputados. ¡Por favor, en serio!

Y le digo otra cosa, el estado de alarma no tiene por qué
estar vinculado a los ERTE, de hecho su nuevo socio del
Congreso, Ciudadanos, es una de las condiciones que ha
puesto y creo que ustedes están de acuerdo. Por tanto, no sé
a qué viene todo esto, pero bien, yo sí que sé a qué viene, claro
que lo sé, por su sectarismo, les puede más decir que no voy

a votar a favor de algo que ha propuesto VOX, aunque sea
beneficioso para los trabajadores, que otra cosa, eso es lo que
a ustedes les interesa.

Por eso digo, que cuando hablamos de actitudes
antidemocráticas son las suyas, las de sus socios, las de
Podemos, esa es la diferencia, nosotros no vamos en eso. Es
igual que cuando dicen, oigan ¿por qué ustedes llaman al virus
en ocasiones diciendo que es de Wuhan, de China? Porqué,
¿de dónde es el virus? ¿Dónde se ha originado?

(Remor de veus)

¿Es de China o no es de China?

(Remor de veus)

¿No se ha originado en China? Se ha originado en China y
cuando nosotros decimos que es virus originado en Wuhan,
China, es porque es de China, no voy a decir que es de Japón,
ni de Suecia, ni de Alemania, es de China, ha salido de China.
Entonces, oigan, no me estoy metiendo con los chinos, en
general, hablo del origen del virus y es porque se ha originado
allí, eso es una evidencia, es una evidencia. Y, ¡ojo!, habrá que
pedir también responsabilidades cuando sepamos toda la
información de qué ha pasado con China y por qué ha llegado
esta pandemia donde ha llegado, que supongo que no
tendremos que ir a felicitarles, porque lo que ha ocasionado
en todo el mundo es muy grave. Pero vamos, que no pueda
decir ni el origen, yo creo que ustedes entran en una dinámica
que ya al final uno no sabe desde luego por dónde van a salir.

Pero bueno, termino, les acepto las enmiendas, no hay
ningún problema, porque aquí de lo que se trata es de
favorecer y de intentar que el tejido productivo empresarial,
industrial de Baleares, en este caso de la restauración, salga
adelante y no quiebre como está sucediendo desgraciadamente
con muchas empresas.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Un cop escoltat el portaveu del grup proposant, que
manifesta que accepta les tres esmenes, qualque grup
parlamentari s’oposa a una votació conjunta? Si ningú no s’hi
oposa, farem una única votació dels tres punts amb les tres
esmenes incorporades. 

Sr. Secretari.

EL SR. SECRETARI:

Gràcies, començaré la votació. Sr. Damià Borràs i Barber.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí.
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EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Enric Casanova. Sí.

Sr. Alex Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, diu que sí.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sí, sí. Sr. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNENSSON:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Maxo Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor i 1 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 7726/20, relativa a peticions del sector de la
restauració per la crisi econòmica que ha ocasionat la
pandèmia del coronavirus COVID-19.

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