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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors i senyores diputats. Començam aquesta
Comissió de Turisme i Treball i, en primer lloc, els demanaria
si es produeix qualque substitució.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president, Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, president, Sebastià Sagreras...

LA SRA. TUR I MARÍ:

Sí, president..

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Da-li! Da-li!

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Tur?

LA SRA. TUR I MARÍ:

És igual, és igual.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Bé, Sebastià...

LA SRA. TUR I MARÍ:

Sílvia Tur substitueix Patrícia Font.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

I Sebastià a Maria Antònia Garcia.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sr. Presidente, Maxo Benalal emplazaré a Marc Pérez-
Ribas para la iniciativa 7730.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Abans de començar la sessió els
vull informar que la Mesa i la Junta de Portaveus d’aquest
parlament ahir va decidir sumar-se a dos minuts de silenci,
avui, a les 12 hores, perquè tota una sèrie d’organitzacions
sanitàries han proposat fer dos minuts de silenci pels 70
professionals sanitaris que han perdut la vida a causa de la
COVID. La Mesa i la Junta de Portaveus varen decidir que
aquests dos minuts de silenci siguin per aquests 70
professionals sanitaris de tota Espanya que han mort, però
també ampliar-ho com a homenatge a totes les víctimes de la
COVID-19.

Per tant, els inform que quan siguin les 12 hores mirarem
de fer-ho coincidir per fer dos minuts de silenci.

Com ja els hem dit a altres comissions, com que hi ha
diputats i diputades que participen per videoconferència, la
votació dels diferents punts de l’ordre del dia serà pública per
crida. Per tant, d’acord amb l’artic le 97 del Reglament, el
secretari anomenarà els  diputats i les diputades que
respondran “sí”, “no” o “abstenció”, i la crida es farà per ordre
alfabètic.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia relatiu al debat de
les Proposicions no de llei RGE núm. 7725 i 7730/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7725/20,
presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel
procediment d’urgència, relativa a equiparació dels
treballadors mutualistes als trebal l adors que estan
subjectes al règim especial de treballadors autònoms
(RETA) per a l’accés a les mesures adoptades per la crisi 
de la COVID-19.

Començam amb la Proposició no de llei RGE núm.
7725/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
equiparació dels treballadors mutualistes als treballadors que
estan subjectes al règim especial de treballadors autònoms
(RETA) per a l’accés a les mesures adoptades per la crisi de
la COVID-19.

Per a la seva defensa té la paraula pel Grup Ciudadanos el
Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president, diputadas y diputados, buenos días.
Hoy se cumplen dos meses del inicio del estado de alarma,
dos meses en los que muchos autónomos, autónomos
temporales, mutualistas, se han visto impedidos para poder
ejercer su trabajo y, por tanto, no han podido facturar,
muchísimos autónomos mutualistas y autónomos temporales
de nuestras islas llevan dos meses sin poder cobrar nada. A
pesar de ello, el Gobierno Sánchez les ha dado la espalda y han
tenido que pagar su correspondiente cuota mensual.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha estado en
permanente contacto con estos colectivos escuchando sus
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necesidades, empatizando con ellos y hemos ido presentando
diferentes proposiciones con medidas de apoyo a autónomos,
a autónomos temporales, y hoy presentamos una proposición
no de ley de apoyo a los mutualistas, los grandes olvidados
entre los olvidados, mutualistas de Balears a los que también
hemos escuchado y que nos hecho llegar sus reivindicaciones,
un colectivo formado por miles de profesionales en nuestras
islas que generan riqueza y puestos de trabajo.

El Ministerio de Trabajo reconoce como alternativas al
RETA, los autónomos, hasta 10 mutualidades: 2 de abogados,
la de arquitectos superiores, que absorbió a la de químicos,
aparejadores y arquitectos técnicos, procuradores, ingenieros
civiles, ingenieros industriales, gestores administrativos,
ingenieros técnicos industriales y el colectivo de médicos.
Que sí, efectivamente, médicos que están teniendo mucho
trabajo en esta pandemia, pero que también dentro de este
colectivo hay médicos, como, por ejemplo, los odontólogos,
que trabajan principalmente en la sanidad privada y que no han
podido ni trabajar ni facturar en estos meses.

Mutualistas que hasta el 2013 lo fueron por obligación.
Personalmente yo también he sido mutualista en mi etapa de
profesional liberal porque hasta el 2013 si te colegiabas
debías ser mutualista, no podías acogerte al régimen de
autónomos. Desde entonces quienes ejercen estas profesiones
concretas por cuenta propia pueden optar voluntariamente
entre darse de alta y cotizar en la RETA o en la
correspondiente mutualidad de previsión social. 

Los mutualistas, mediante el pago de una cuota periódica,
financian las prestaciones y las mutualidades vienen a sustituir
las coberturas que la Seguridad Social ofrece. En esta
proposición no de ley proponemos que las medidas
establecidas hasta la fecha y las que se adopten en adelante
para los trabajadores acogidos al RETA se hagan extensivos a
los profesionales mutualistas y que el pago de las prestaciones
o beneficios lo sean a cargo de los presupuestos de la
Seguridad Social.

La situación actual, provocada por la crisis de la COVID-
19, afecta a miles de profesionales mutualistas en nuestro país
y en relación a las medidas que se han acordado con respecto
a los trabajadores sujetos al RETA, es decir, el Real Decreto
Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y
social de la COVID-19, en su artículo 17 reconoce el derecho
del autónomo a una prestación económica extraordinaria
cuando se cesa por completo en su actividad o se paraliza
significativamente al menos en un 75% -porcentaje que
consideramos muy elevado-, en un período temporal en el que
rige el estado de alarma y mientras éste dure.

Se regula su cuantía y se  atribuye su tramitación a las
entidades gestoras de la Seguridad Social y expresamente se
reconoce a los trabajadores cooperativistas que se encuadren
en el régimen de trabajadores por cuenta propia que
corresponda. Dentro de los requisitos para ser acreedor de la
citada prestación y como fundamental está el de figurar como

afiliado en el alta del RETA o del Régimen Especial de
Trabajadores del Mar.

Si estas medidas de protección social para autónomos
pueden parecer insuficientes y poco ambiciosas, la situación
se agrava al no ser extensivas a un amplio abanico de
profesionales que constituyen la columna vertebral, junto con
los autónomos y las pequeñas empresas de nuestra economía
y de nuestro tejido productivo, que son aquellos encuadrados
en las mutualidades alternativas al RETA.

Entre ambos sistemas existen notables diferencias, sí, pero
el fin último del legislador debe ser el que las ayudas
previstas, que se van a otorgar, lo sean para proteger a quienes
no han visto suspendida por completo su actividad profesional,
que es su sustento de vida, o a los que han visto reducido
notablemente, como mínimo en un 75%, y que si e l
fundamento de la norma es la suspensión o la bajada
significativa de ingresos económicos del profesional
autónomo, no citar específicamente u obviar los encuadrados
en una multitud alternativa al RETA excluye implícitamente a
estos colectivos.

Por otra parte se ha de destacar también que el Real
decreto ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y
económico para hacer frente a la COVID-19, se refiere en su
artículo 34 la posibilidad de obtener moratorias en el pago de
las cotizaciones al RETA de autónomos, y en el artículo 35
establece la posibilidad de aplazamientos, además a un tipo de
interés del 0,5%. Lamentablemente hasta el momento
tampoco esta moratoria ni el interés establecido puede
acogerse a los mutualistas que se ha hecho referencia. El
colectivo formado por profesionales mutualistas ha sido
injustamente discriminado; se encuentran en una situación de
desigualdad y desprotección con respecto al resto de
trabajadores autónomos en las ayudas acordadas mediante los
diferentes reales decretos leyes, en particular el 8/2020 y el
11/2020, por el hecho de haber elegido una mutualidad de
previsión social en lugar del RETA.

En definitiva, nuestro grupo parlamentario...

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí. ...entiende que se debe asimilar a los profesionales
encuadrados en las mutualidades alternativas al RETA de
inmediato, para que se puedan acoger a todas las medidas
adoptadas con motivo de la crisis sanitaria provocada por
COVID-19, y todas las que puedan llevarse a cabo en adelante,
a fin de garantizar la subsistencia de este colectivo, el
conformado por todos los profesionales mutualistas.

Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Per part dels Grups
Parlamentaris Socialista i Unidas Podemos s’ha presentat
l’esmena RGE núm. 8433/20, i per defensar-la per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, Sr. President. Tornem aquí a debatre una PNL que
crec que és un poc la continuació del que vam fer la setmana
passada. La setmana passada parlàvem d’uns tipus d’autònoms
que, per no estar contemplats o per no estar regulats, així dir,
no estaven contemplats dins les prestacions, i ara tenim un
altre grup que són els grups de mutualistes. Sí que està clar
que els mutualistes tenen un sistema de protecció en el qual
cotitzen a una autoritat, cotitzen... Per tant les prestacions, que
estan basades, el nostre sistema de prestacions està basat en
la cotització, és a dir, cotitzam, feim una bossa i d’aquestes
bosses després es donen les prestacions. I partir d’aquí, clar,
aquests mutualistes han quedat fora, cert, han quedat fora
perquè no estan contemplats dins el règim general, i per això
nosaltres consideram que si hem d’afavorir i hem de protegir
l’autònom, ja ho vam dir la setmana passada, hem d’afavorir els
autònoms perquè són l’eix estructural de l’economia, també
hem de ser..., practicar l’equitat. No és el mateix pensar un
autònom que factura 20.000 que un autònom que factura
200.000; això crec que ho hem de tenir sempre present,
sempre present. Per tant aquests canvis s’han determinat per
a un grup determinat.

Nosaltres davant aquesta PNL consideram que sí, sí que
s’han d’assumir aquestes despeses, sí que s’han d’assumir
aquests col·lectius per part de l’Estat, però tornem a venir a
fer el mateix discurs que férem la setmana passada, que és que
això sí, però hem de saber de què estem parlant. Per això li
hem presentat una esmena al punt 2, que el que es pretén es fer
una anàlisi prèvia de la situació, és a dir, aquí..., venga!, no
podem dir a tot que sí, a tot que sí no podem; els recursos són
finits i hem de ser conscients, primer, que l’Estat ha d’actuar
amb equitat i per tant s’ha d’assumir, i, segon, que s’ha de
veure l’impacte econòmic d’això, un poc quantificat. 

Per això hem fet aquesta esmena, a la qual introduïm allò
de la viabilitat administrativa legislativa, perquè m’imagino, jo
no ho tinc (...), que s’haurà de fer alguna modificació
legislativa per poder donar a aquests, no ho sé, suposo que sí
perquè si no, no serà tan fàcil; també s’ha de quantificar, i
sobretot també hem afegit el caràcter extraordinari, és a dir,
és una situació excepcional i per tant ha de ser una mesura de
caràcter excepcional. Igual que al RETA s’ha fet de manera
extraordinària aquesta prestació perquè era imprescindible i
s’ha introduït i s’ha assumit de manera extraordinària aquesta
despesa, consideram que els mutualistes també s’han
d’introduir, però s’han d’introduir amb aquest caràcter
extraordinari. És a dir, és una situació concreta, una situació
de minva d’ingressos, per tant, aquesta situació de minva
d’ingressos s’ha de protegir, en certa manera, per protegir tots
aquests professionals. Per tant, nosaltres hem presentat

aquesta esmena que espero que ens accepti perquè així ho
arrodoniríem més.

Després, respecte del punt 1, el consideram acceptable,
sols dir que sí que és clar que les mútues són per a col·lectius
molt concrets, són per a col·lectius molt concrets i, per tant,
tenen una protecció molt específica per a aquests col·lectius.
L’Estat ha anat amb el RETA, és un col·lectiu molt més
nombrós, molt més divers, no com les mútues i, per tant, s’ha
anat a abastar el màxim possible; per funcionar amb principis
d’equitat l’Estat el que ha fet ha estat en primer lloc protegir
els més febles que és aquest gruix més divers i ara hem d’anar
sumant tots aquests. 

Per tant, nosaltres consideram que s’ha de saber què costa
aquesta mesura, els criteris que s’han de fer. Per tant, votam
que sí amb aquestes característiques prèvies per poder dir
que... es pugui fer o no. Per tant, votem a favor del punt 2 si
ens accepta l’esmena.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputats i diputades,
evidentment els mutualistes són un col·lectiu que té tota una
sèrie de necessitats i de dificultats derivades de la crisi de la
COVID-19. Si s’atén els autònoms evidentment s’ha d’atendre
aquest col·lectiu d’acord amb la redistribució de recursos i
amb una qüestió d’equitat com bé ha explicat el diputat que
m’ha precedit.

És una situació evidentment extraordinària, és evident que
també de mutualistes n’hi ha de diversos tipus, n’hi ha que
ingressaven més, n’hi ha que ingressaven manco, s’ha de
discriminar, per això s’ha d’analitzar bé la situació, s’han de
determinar els recursos i estudiar les situacions, però que
evidentment és de justícia que se’ls pugui atendre en una
situació com la que vivim en aquests moments, i és evident
que nosaltres hi estarem d’acord. Per això també hem
presentat l’esmena en el sentit que s’especifiqui el caràcter
extraordinari de la situació que es viu en aquest moment.

Els mutualistes, hem de recordar que també han posat de
la seva part per intentar millorar la situació com pugui ser per
exemple la mútua de l’advocacia que ha determinat una ajuda
per 5 milions d’euros arreu de l’estat amb diferents préstecs
al zero per cent d’interès. Vull dir, les mútues estan fent un
esforç però també des de l’Estat o des de les administracions
públiques hem d’intentar ajudar aquest col·lectiu en la mesura
possible.

I evidentment, vull recordar a Ciutadans que quan demanam
que s’inverteixin recursos públics per ajudar a col·lectius o
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per fer les polítiques que corresponguin o que siguin
interessants surten de recursos públics, és a dir, surten dels
impostos, i vostès cada setmana -cada setmana, no en falla
una- ens presenten retallades d’imposts i després ens
presenten programes d’ajuda. Evidentment, hem de casar una
cosa amb l’altra. Per això els deim que hem de fer números i
hem de fer comptes perquè ha de sortir i ha de sortir per qui
més ho necessita sigui autònom, sigui PIME, sigui persona
individual, sigui qui sigui.

Llavors, per la nostra part esperam que es pugui acceptar
aquesta esmena. Pensam que és sensata i que millora la
redacció. Simplement vull fer una petita puntualització. 

Vostè ha dit un comentari que no és específic del
mutualisme, però..., sobre que els metges odontòlegs, n’hi ha
que són metges i n’hi ha que no, l’odontologia és un grau
separat fa diversos anys, no tenen per què ser metges, bé, és
una petita puntualització que li faig.

Per part nostra donarem suport a la proposta, sempre que
s’especifiqui la condició extraordinària de la situació que
vivim en aquests moments.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Martín. En torn de fixació de
posicions pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president. Bon dia a tots, companys diputats, tots
sabem que aquest maleït virus a part d’endur-se’n moltes vides
humanes, a part de malmenar molt fort la nostra economia,
també ha suposat i ha duit un caramull de situacions noves, de
situacions insòlites, de situacions no previstes, no regulades,
en definitiva un caramull de situacions extraordinàries que
afrontam per primera vegada, per exemple també des de les
cambres legislatives.

Crec que és feina nostra mirar si podem resoldre’n el
màxim possible i fer-ho sobretot amb agilitat i pragmatisme. 

La situació que explica Ciutadans a l’exposició de motius
és una realitat. Molts d’advocats, molts de procuradors, molts
de metges, molts d’arquitectes, molts d’enginyers, molts de
gestors també són mutualistes i de moment els reials decrets
de Sánchez no han suposat per a ells alguns dels beneficis
prevists inicialment per als autònoms acollits al règim general
de treballadors autònoms, tot i que la situació que han viscut
aquests darrers dos mesos els ha afectat d’una manera
semblant.

Per tant, també demanam al Govern central que les
mesures preses fins ara per als autònoms acollits als RETA es
facin extensives als professionals mutualistes. Demanam
també que es tenguin en compte els mutualistes a partir d’ara

en totes les mesures que s’estableixin d’ara endavant. I també
veim bé, Sr. Casanova, l’esmena en el sentit que això es faci
previ estudi de la viabilitat legislativa i que si actualment no
fos viable es facin -perquè pareix que hi estam tots d’acord-
els canvis necessaris amb els vots de tots els que avui donam
suport a aquesta proposta.

Per altra banda i marcat el nostre posicionament i atès que
som a la Comissió de Turisme, benvingut sigui el retorn a
l’esperit de la Llei turística del Partit  Popular via decret
aprovat ahir. Algunes de les polítiques de la darrera legislatura
del Partit Popular al Govern com la llei Company, la Llei
turística o  la llei agrària varen ser pioneres, varen procurar
llocs de feina i riquesa a unes Balears que estaven en crisi
econòmica total a causa de la gestió de l’esquerra.

Ara veniu a les nostres, rectificar és de savis baldament no
tots els que rectifiquen siguin savis.

Podem dir que les polítiques econòmiques del Partit
Popular varen ser visionàries, útils i el mirall on s’ha mirat ara
l’esquerra en aquests moments en què vénen mal donades.

I als meus companys de MÉS els he de dir que no defalliu,
ara l’important és treure les castanyes del foc.

He estat vuit anys batlle i he tengut la sort de no haver-me
hagut de posar mai vermell i poder ser coherent sempre amb
les meves idees. Vosaltres no heu tengut aquesta sort, però no
us preocupeu: a vosaltres no us faran les manifestacions que
sí farien al Partit Popular, al cap i a la fi l’objectiu final de les
associacions ecologistes era només donar-vos suport polític.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Miri, Sr. Sagreras, per al·lusions. Sr.
President, primer, que no li surti aquesta rialleta irònica, que
parlam de coses molt serioses i a vostè l’alegria li surt per les
orelles i parlam de temes molt seriosos, entre el tuit d’ahir
vespre i aquesta al·lusió durant el debat d’una proposició no de
llei que no té res a veure amb el que vostè ha dit, hagués pogut
esperar a la seva proposició no de llei que sí que parla de
turisme... És que la veritat, Sr. Sagreras, aquesta rialleta
irònica i d’alegria descomunal i desbordada a la proposició no
de llei següent en parlarem, però em pareix no pròpia, eh?

Allò del tuit li ho accepto, però això d’ara, em sap greu, no
té... no té raó de ser, hagués pogut esperar a la proposició no
de llei següent en la qual jo m’esperava les seves bufetades,
però no la ironia i l’alegria desbordada perquè estam en uns
moments molt difícils i parlam de temes molt seriosos.
Parlam de pa i sostre per a la gent aquests propers mesos, que
és molt delicat, no parlam de riure’s de les decisions que va
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prenent la gent per necessitat, sinó de pa i sostre els propers
mesos, i a vostè  l’alegria el desborda en una situació molt
delicada. Em sap greu, però li havia de dir així i esperava
discutir això a la pròxima proposició no de llei, més que res
per respecte al grup proposant, a Ciudadanos, que a més
planteja un tema molt seriós i molt important, que és la
preocupació pels autònoms, que és compartida per tots els
grups parlamentaris, entenc.

La dels mutualistes també. Massa vegada el que anomenam
professionals liberals no els tenim en compte com autònoms,
no pensam amb ells com autònoms, quan parlam de missers,
de gestors, d’arquitectes, d’enginyers, és ver, no ve al cap,
quan parlam d’autònoms ens vénen al cap picapedrers,
lampistes, pagesos, pescadors, però no els professionals
liberals. Per tant, jo crec que és important parlar-ne i és
important dur-ho a seu parlamentària. A més, tenint en compte
que alguns d’ells han tengut més feina que mai, com advocats
i gestors i no saben si cobraran aquesta feina, però l’han feta,
perquè es deuen als seus clients i al benestar de la gent i han
fet la feina sense saber si la podran cobrar, i altres han vist
aturada l’activitat i fins i tot desnonats alguns projectes, com
enginyers i arquitectes. I a més, han fet feina en condicions de
dificultat, perquè havent teletreball, havent de complir les
condicions sanitàries en els despatxos ... Tot plegat com a
molt complicat.

Per tant, jo crec que sí, des d’aquí hi ha d’haver suport i
sobretot preocupació, i ho hem d’expressar i ho hem
d’expressar aquí, que és important parlar-ne. Alguns o molts
d’ells són mutualistes, ho són per lliure elecció, és a dir han
decidit no cotitzar a la Seguretat Social, sinó ser mutualistes.
Però sí, efectivament, l’Estat se n’ha de fer càrrec. Nosaltres
entenem, però, que hem de fer comptes, hem de ser seriosos
i hem de valorar. Per tant, li demanaria que tengui en compte
l’esmena en el segon punt que li plantegen el PSOE i Podemos
perquè és de sentit comú, no diu cap doi l’esmena, és de molt
de sentit comú.

Per tant, nosaltres si accepta l’esmena votarem a favor de
tota la proposta, creim que és una proposta feta en positiu que
l’arrodoneix i l’acaba de fer completa l’esmena que han
presentat PSOE i Podemos. Ara bé, que quedi clar, l’Estat no
ha de fugir de la responsabilitat que té, i aquesta també és una
responsabilitat de l’Estat vers els autònoms i la responsabilitat
de l’Estat vers els autònoms és molt més alta que la que ha
pres fins a dia d’avui. És a dir, jo crec que a dia d’avui uns dels
grans perjudicats d’aquesta crisi són els autònoms i l’Estat
hauria de prendre decisions més valentes i importants vers
aquest col·lectiu, i jo crec que això ho hem de tenir clar,
sobretot a una comunitat com la nostra.

Molt bé. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Nuestro grupo apoyará la
proposición no de ley de Ciudadanos, porque es justa, es
necesaria y porque además fuimos los primeros nosotros,
justo el 10 de abril, quienes denunciamos que los mutualistas,
aquellos autónomos que están en este régimen, eran los
grandes olvidados de las ayudas y de hecho además el pasado
10, ahora esta semana, VOX en el Congreso presentó una
batería de preguntas y de medidas dirigidas al Gobierno sobre
este mismo tema. 

Claro, la respuesta del e jecutivo ha sido -ya lo digo por
avanzar lo que va a pasar, porque ya han contestado y la verdad
es que es bastante lamentable, como casi todo lo de este
Gobierno-, lo que ha respondido es que no es viable reconocer
y pagar una prestación a aquellos que no están en el sistema de
la Seguridad Social, y se quedan tan anchos, sin tener en
cuenta que en España numerosos profesionales por cuenta
propia, como son abogados, procuradores, ingenieros,
químicos, arquitectos, están integrados como se ha dicho aquí,
en las mutuas como régimen alternativo al RETA, son casi
medio millón en toda España y el Gobierno no incluyó a este
colectivo en la batería de ayudas económicas.

Esta respuesta además del Gobierno, que seguramente va
a mantenerse así, digo seguramente porque nunca se sabe,
porque ya sabemos que estamos en el gobierno del cambio
sobre el cambio y el recambio, entonces es probable también
que en los próximos días cambie varias veces de opinión sobre
una cuestión tan importante como esta. Pero la respuesta de
este gobierno que nos ha dado al Grupo Parlamentario  de
VOX en el Congreso pues es otro gesto de arrogancia y no
quieren asumir lo que nosotros queríamos, que era un posible
error, ese de no incluir a mutualistas en las ayudas para hacer
frente al impacto económico del coronavirus.

Yo creo que este ejecutivo nos está acostumbrando a que
sus medidas son altamente perjudiciales para las clases
medias, para los autónomos, para los profesionales liberales,
que además son los más castigados por esta crisis. Mientras,
desde nuestro grupo, que también tenemos contacto con estos
colectivos, con ingenieros, con abogados, con peritos, con
médicos, ellos nos denuncian que tienen que seguir pagando
sus gastos obligatorios para el ejercicio de su profesión,
encontrando además la actividad, su actividad, muy limitada.
No pueden ejercer su profesión en condiciones de
normalidad, no reciben ningún tipo de ayuda, al encontrarse
fuera del ámbito de ayudas, y la respuesta que reciben por
parte del ejecutivo es decir, claro como no están en el sistema
de la Seguridad Social, pues que no se contemplan.

Es muy lamentable, es triste, de todas formas hay que
seguir en el empeño de intentar que aquello que es
manifiestamente injusto, como es olvidarse de los
mutualistas, no siga siendo así. Por eso apoyaremos esta
proposición no de ley.

Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Si em permet ho faré des de l’escó,
perquè seré breu. Jo crec que s’ha dit tot, les mesures que
presenta el Grup Parlamentari Ciutadans són coherents en la
defensa que es fa a l’autònom, tant autònoms com mutualistes,
com s’ha parlat, sempre han pagat allò que se’ls ha dit. En
aquests moments estam en una crisi i s’han de prendre
mesures excepcionals i en aquest cas no se’ls havia tengut en
compte. 

Per tant, pensam que dins la línia de les proposicions no de
llei que es presenten en ajuda a aquestes persones, a aquests
autònoms i en aquest cas als  mutualistes, la iniciativa és
coherent i, per tant, li donarem suport.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies, president. Bé, jo crec que la qüestió que
planteja Ciutadans és una qüestió que no requeria molt més
debat, és de sentit comú. És cert que el Govern està prenent
moltes mesures i, per tant, donades les casuístiques singulars
de cada col·lectiu, a vegades és difícil que una mateixa mesura
pugui encabir tots els implicats o tots els afectats, però supòs
que ha quedat clar que hi ha predisposició que aquest missatge
arribi a Madrid des de les Illes Balears, demani al Govern
central que tengui en compte les necessitats d’aquests
col·lectius i que d’alguna manera s’estudiï com incloure’ls
dins aquest règim de prestacions.

Per tant, nosaltres hi votarem a favor també. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Ara pertoca la intervenció del grup
proposant per fixar posició i assenyalar-nos si accepta
l’esmena. Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Bé, primer agrair a tots els grups parlamentaris la
predisposició a votar a favor d’aquesta proposició no de llei. 

Acceptarem l’esmena que han proposat el PSIB i Unidas
Podem, perquè realment considerem que sí, que és necessari
estudiar la viabilitat de la proposta, i una vegada saber..., i la

viabilitat legislativa, i una vegada coneguda tota la despesa
necessària per tirar-la endavant ja executar-la.

Es tracta d’una reivindicació justa, com ja han dit
pràcticament tots els portaveus, i una reivindicació que ajudarà
a professionals que, tal com ha dit el portaveu de MÉS, durant
aquesta pandèmia han fet feina en condicions difícils, sense
saber si curarien per la seva feina. Normalment, si són
despatxos professionals, sense personal perquè no era activitat
essencial i no podien treballar, i també és un reconeixement
des d’aquí, des del Parlament de les Illes Balears, a tots
aquests professionals que desinteressadament han col·laborat
a pal·liar els efectes de la pandèmia.

I bé, agraeixo el suport de tots els partits parlamentaris, i
nosaltres des del nostre  grup parlamentari del Congrés
seguirem reivindicant aquestes propostes perquè els
mutualistes puguin rebre ajudes de la COVID-19.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas.

Arribats a aquest punt hem de procedir a la votació. Només
farem una única votació, en el punt 2, amb l’esmena 8433
incorporada. Secretari...

EL SR. SECRETARI:

Sí, Sr. President. Començam.

Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. María 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.
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EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

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:

Sr. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Ares Fernández. Sí.

13 vots a favor. Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 7725/20, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a l’equiparació dels treballadors
mutualistes als treballadors que estan subjectes al règim
especial de treballadors autònoms (RETA) per a l’accés a les
mesures adoptades per la crisi de la COVID-19.

2) Proposició no de llei RGE núm. 7730/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
de xoc en el sector turístic de les Ill es Balears com a
conseqüència de la crisi provocada per la pandèmia de la
COVID-19. 

Passam, idò, al debat de la segona proposició no de llei,
RGE núm. 7730/20, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a pla de xoc en el sector turístic de les Illes
Balears com a conseqüència de la crisi provocada per la
pandèmia de la COVID-19.

I per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Salomé Cabrera.

Sra. Cabrera...

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. ¿Me
oyen bien?

EL SR. PRESIDENT:

Sí. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias. Bueno, presentamos esta proposición no de ley
desde el espíritu constructivo, ya lo hemos dicho en
diferentes ocasiones, ante esta grave crisis sanitaria, que se va
a transformar en una crisis económica y social que todos
tenemos evidentemente claro.

Todos los puntos que contiene esta PNL priorizan la
seguridad sanitaria, la de los residentes, la de los trabajadores
y de los visitantes. Lo digo porque es importante que quede
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claro desde unos inicios. Y agradecemos las enmiendas que se
nos han aportado por parte de los grupos, en las que incidiré
en mi segunda intervención.

Desde el principio los agentes económicos y sociales y las
pequeñas y medianas empresas, autónomos, los grupos
políticos, hemos actuado con total lealtad y pedido medidas
para poder sobrevivir a esta pandemia. Creemos que tanto al
gobierno Sánchez a día de hoy, 60 días después, como a la Sra.
Armengol, creemos que les ha faltado voluntad de apoyar el
turismo expresamente y se ha llegado tarde. Hasta la Unión
Europea está defendiendo el turismo y declara que es vital
para países que, como en el caso de España, luchan contra la
deuda. Ayer la Comisión Europea recomendó la apertura de
fronteras, y España no sólo las cierra sino que pone una
cuarentena, lo que ha sido un mazazo para el sector turístico.
En Baleares hemos visto por ejemplo también recientemente
el anuncio del incremento de los vuelos interislas, y que
posteriormente ya se ha cancelado. Lo último, el ministro de
Consumo, de Unidas Podemos, despreciando el turismo
diciendo que es un sector de bajo valor añadido. 

Todo esto es muy preocupante porque de ahí, de estas
actitudes, se reflejan luego las políticas, y no creemos que
sean las adecuadas. No nos bastarán estas política paliativas y
de protección que se están desarrollando, y consideramos que
el Govern debe ser proactivo y prepararse para cualquier
escenario de reanudación de la actividad turística.

Nosotros, al igual que otros grupos políticos, hemos
presentado, como digo, esta proposición, incidiendo en que la
confianza en el destino y en la seguridad sanitaria será clave
para el turismo, y en este sentido ayer ya debatimos una PNL
que afortunadamente salió aprobada. Por otro lado tenemos
los protocolos sanitarios a aplicar en cada uno de los tipos de
establecimientos turísticos, que implicarán tiempo, dinero y
formación, y se ha de ayudar a las empresas precisamente a
garantizar esa seguridad.

Y la conectividad, otro elemento sin el cual no tiene
sentido hacer muchas propuestas. En esto el foco está puesto
a corto plazo en el turismo nacional, entre islas y local,
incluso. Por tanto el Govern balear y el Gobierno central se
han de implicar y restablecer el servicio de obligación de
servicio público interislas, de manera inmediata cuando se
abra el tráfico, pero también es importante ayudar a recuperar
la conectividad con la península, acceder a ese turismo
nacional, donde se pone el foco, y no resultar discriminados
respecto a aquellos destinos a los que se puede llegar en
coche, en autobús o en tren. Asimismo, impulsar y reivindicar
desde el Govern líneas de ayudas económicas para recuperar
la operativa y la demanda internacional. Hay que restablecer
los lazos con nuestros mercados y facilitar su vuelta. 

A modo de ejemplo estos días atrás hemos visto como la
presidenta anunciaba contactos con el touroperador TUI y el
mercado alemán, aunque ayer veíamos que TUI anunciaba que
se despediría a 8.000 empleados. Por tanto la situación es
crítica y hará falta algo más que conversaciones y buenas
palabras para volver a posicionarnos.

También proponemos restablecer los viajes del IMSERSO
y ampliar el número de beneficiarios ampliando los criterios
de inclusión. Y, muy importante, medidas de promoción
turística extraordinarias, adaptadas a las nuevas necesidades,
de la mano del sector turístico, diferenciándonos a través de
nuestros productos locales, tendiendo a la sostenibilidad, e
insisto en la necesidad de buscar alianzas porque la
competencia será feroz.

Y un aspecto también fundamental creemos que son las
ayudas a empresas y el estímulo a la inversión. Algunas ya
están debatidas en el plan de choque que presentó el Sr. Costa
y lamentablemente no fueron admitidas, pero proponemos
ampliar el pago de prestaciones a trabajadores fijos
discontinuos hasta el inicio de la temporada de 2021, la
eliminación del impuesto de turismo sostenible, la suspensión
del cobro en los años 2020 i 21 de la compra de plazas
turísticas, la eliminación de tasas aéreas, aeroportuarias y
portuarias estatales y autonómicas, y gestos, gestos desde el
Gobierno que lancen mensajes positivos del turismo, por
ejemplo desistir de la tasa aérea o desistir de la moratoria de
cruceros, manteniendo lógicamente el debido orden.

En nuestro punto 16 proponemos medidas de
flexibilización de la normativa turística, herramientas jurídicas
que incentiven esta actividad, y la agilización de la
administración. En este sentido he de decir que celebramos la
llegada del decreto y que finalmente los equipos, los partidos
que forman gobierno, hayan visto la luz, después de debatir
tantísimo en esta cámara, de la necesidad de tomar medidas
estructurales en beneficio de la economía y de la generación
de puestos de trabajo. Al final la coherencia es lo que da
credibilidad a las personas y a los políticos. En este sentido
ustedes han corregido, han acertado en la corrección, pero la
coherencia no es la misma que cuando ustedes están en la
oposición.

Para finalizar proponemos que ejecutar las inversiones
tanto del ITS como las de la bolsa de plazas de manera urgente
dinamizaría la economía, crearía empleo, y ese dinero que en
definitiva en estos momentos está en las arcas de la
administración pública revertiría en beneficio de la gente y
pasaría a tener una función social.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrera. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos s’han presentat les esmenes RGE núm. 8327 i
8328/20 i, per defensar-les, té la paraula el Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días a todos. Desde el día
1 de esta terrible pandemia Ciudadanos pidió en su decálogo
de medidas algunas que estaban bien reseñadas, como el
establecimiento de ayudas específicas y poner en marcha
todos los protocolos de seguridad sanitaria y epidemiológicos
establecidos para establecimientos turísticos. El punto 1 de
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esta PNL pues va en ese sentido, obviamente no podemos más
que apoyarlo.

El establecimiento de ayudas económicas para impulsar la
recuperación de la conectividad y la demanda turística
internacional en Baleares también lo apoyamos, siempre que
la seguridad se mantenga como primera prioridad. 

El punto 6, que es una de nuestras primeras enmiendas, se
habla del Imserso, pues nosotros en realidad no estamos de
acuerdo porque realmente no tiene ninguna utilidad pedir que
se restablezcan los viajes del Imserso cuando en realidad esa
decisión no es nuestra, depende de elementos técnicos y
médicos. Por eso, nosotros hemos pedido que hasta que se
puedan restablecer estos viajes del Imserso pues que se
permita usar los presupuestos para paquetes similares para
grupos que han colaborado en tareas relacionadas con la
pandemia de la COVID-19. Mi enmienda dice bien, hasta que
estos viajes se puedan restablecer. 

El establecimiento de ayudas económicas para impulsar la
recuperación de la conectividad y la demanda turística
internacional de Baleares, obviamente aquí he dicho que
también. Se propone que se amplíe el pago de prestaciones a
trabajadores fijos discontinuos hasta el inicio de la temporada
2021 siempre que no puedan incorporarse a su actividad.
Obviamente este punto también lo apoyaremos puesto que va
en favor del trabajador, del trabajador que más sufre y del
trabajador que finalmente se va a quedar sin sus ingresos
durante una gran parte de la temporada. 

Ciudadanos ya pidió, por activa y por pasiva, la eliminación
del ITS para 2020 y 2021, o sea, que a esta propuesta, pues
como va en dirección fijada por nuestro partido y además a
nivel nacional, evidentemente votaremos que sí. Y lo mismo
para el cobro de la compra de plazas de alojamiento, el
habitaje turístico, Ciudadanos lo pidió para concesiones y
tasas municipales, cosa que los municipios de nuestra
comunidad aceptaron, y que ya está siendo aplicado en una
gran parte de ellos.

Desistirse del impuesto sobre transporte  aéreo que se
propone poner en marcha, pues obviamente, este término
Ciudadanos lo exigió ya desde hace varios meses. O sea, que
evidente votaremos que sí.

La enmienda 14 y 15, que habla de la reducción, la
eliminación de las tasas, nosotros no estamos de acuerdo.
Hicimos una enmienda, que es nuestra enmienda, que pide que
las tasas aéreas y las portuarias, incluyendo las del
aparcamiento, durante el 2020 se aplacen al 50%. O sea,
nosotros no podemos estar de acuerdo con la propuesta que el
Partido Popular nos trae hoy en su PNL.

Referente a la flexibilización de la normativa turística, que
está propuesta por el PP, nosotros ya la propusimos en varias
medidas, en varias ocasiones y, bueno, sí, mientras que
también se aproveche la flexibilización de estas normativas
para arreglar lo que tenemos hoy cuando se haya demostrado,

como en muchos casos, que no funciona. Aprovechemos esta
ocasión para arreglar lo que tenemos y que no funciona bien.

Finalmente, referente a desistirse a la petición efectuada
sobre la moratoria a conceder licencias de escala, expresamos
nuestra oposición en su día y no podemos más que apoyar este
punto hoy. Me parece que ahora mismo nuestra comunidad
necesita toda ayuda que pueda tener para tratar de recuperar el
máximo de su temporada, de su temporada para sus
trabajadores, para sus autónomos y para sus pequeñas
empresas.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Benalal. Atesa l’hora en què ens
trobam, ara fem una petita suspensió per respectar els temps
que tenen els grups parlamentaris i a les dotze farem els dos
minuts de silenci, i després reprendrem la sessió.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem la sessió i correspon ara al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, que ha presentat les esmenes RGE núm.
8422 i 8423. Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros vamos a apoyar la
proposición no de ley del Partido Popular, va además en la
misma sintonía de otra similar con muchos puntos en común
que ya presentamos también desde VOX aquí en el Parlamento
balear. Y hemos añadido, o hemos propuesto dos enmiendas
de adición, una porque creemos que es muy importante bajar
la presión fiscal, por eso nos referimos a bajar el tipo de IVA
turístico del 10 al 4%, con el mínimo que establece la
directiva europea sobre el sistema del impuesto sobre el valor
añadido en Europa. 

Esto realmente -insisto-, nosotros creemos que es muy
necesario porque nuestros destinos competidores como
Grecia y Turquía lo están haciendo, han adoptado estas
medidas. Y claro, si nuestros competidores bajan impuestos,
si nuestros competidores no tienen las ocurrencias como
cuarentenas de 14 días para los turistas, es evidente que el
turismo que recibimos se nos va a ir a aquellos que son
destinos más atractivos en esta situación tan difícil.

Al igual que también proponemos un nuevo punto, que
sería el número 20, extender el descuento del 75% a todos los
españoles que viajen a las islas para enlaces con la península
y durante el plazo de un año o hasta que empiece la temporada
de 2021, con el objetivo de fomentar Baleares como destino
y reactivar nuestro sector turístico. Es una de las medidas que
también hemos presentado en el Congreso de los Diputados
y que creemos que ayudaría a salir de la tremenda crisis en la
que nos encontramos.
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Consideramos que es muy importante adoptar todo este
tipo de medidas, sobre todo cuando nos encontramos con un
gobierno de la nación que en vez de ayudar a salir de este duro
trance, pues camina en sentido contrario, como hemos visto
en las declaraciones del ministro de Consumo, donde nos
decían que el turismo es un sector de bajo valor añadido y que
también entrarían en consonancia con la ministra de Trabajo,
la Sra. Yolanda Díaz, que lanzó un mensaje tremendo para el
mercado turístico y es que nos dijo que la reactivación del
turismo no llegaría hasta a final del año, incluso el año que
viene, a continuación de otras declaraciones del mismo
ministro de Consumo, Sr. Garzón, que también nos dijo que
era mejor no realizar reservas para esta temporada, incluso
para final de año. 

Claro, en manos de estos ministros, por cierto ambos de
Podemos y ambos militantes en el Partido Comunista, pues es
muy necesario aprobar este tipo de proposiciones no de ley,
porque si dejamos en manos de aquellos que quieren acabar
con nuestro tejido productivo y empresarial, como no puede
ser de otra forma y además que me parece coherente con su
ideología, un comunista evidentemente no va a estar a favor
del sistema de libre mercado y capitalista, lo que es ya un
despropósito, una broma de mal gusto, es poner de ministro de
Consumo a un señor que quiere acabar con el consumo, o a
una ministra de trabajo, a una señora que va a aplicar políticas
comunistas, que ya vemos el comunismo qué índices de
empleo consigue en los países donde gobierna, ¿cómo no?, a
través de dictaduras.

Por tanto, ante esto hay que proponer medidas que
realmente vayan en el sentido contrario para intentar recuperar
al sector turístico, frente a esta crisis y sobre todo que los
trabajadores, la inmensa mayoría sobre todo en Baleares que
viven del turismo, no se encuentren en la calle.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Per part del Grup Parlamentari
Socialista s’han presentat les esmenes RGE núm. 8434 i
8435/20. Per defensar-les i per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, Sra. Cabrera,
dir-li que de coherència i de valentia no ens han de donar cap
lliçó ni cap exemple, perquè crec que valent i coherent com
aquest govern, com el Govern de les Illes Balears i de la seva
presidenta, crec que no en trobarem cap exemple en aquesta
comunitat autònoma.

Una vegada fet aquest comentari, vostès presenten una
proposició no de llei, amb una proposta de pla de xoc, que
nosaltres trobam que com a pla de xoc és una proposta un poc
confusa i creim que..., bé, des del Grup Parlamentari
Socialista pensam el millor pla de xoc és el que es du a terme
des del Govern de les Illes Balears, amb actuacions

negociades sempre i consensuades amb els agents econòmics
i socials; unes mesures, per una part unes mesures d’urgència
i a curt termini, com salvar els treballadors aplicant els ERTO,
salvar empreses donant-los liquiditat, ajudes a autònoms,
moratòries de pagament d’imposts i acords de dinamització
del mercat.

També una de les mesures que s’han duit a terme és
l’aprovació de protocols sanitaris, aprovat per l’IBASSAL.
Després també s’han dut a terme mesures a mig i llarg termini,
per una part unes mesures de caràcter excepcional a mig
termini, que es plasmaran en l’aprovació del decret aprovat
ahir pel Govern de les Illes Balears, que facilita mesures com
per exemple la facilitació i la modernització de la inversió per
ajudar als establiments d’hostaleria a adaptar-se a les noves
circumstàncies i sobretot adaptar a les normes de seguretat
sociosanitàries establertes. Vostès a un dels punts a què fan
referència diuen “agilitar o modificar la normativa perquè
sigui més flexible”. Aquí té un exemple de l’actuació que hem
fet i vostè ha comentat al respecte. Per tant, aquestes mesures
sí que formen part d’un vertader pla de xoc. 

I per una altra part s’han pres mesures de caràcter
estructural, que és la redacció del pla de reactivació
econòmica i social; un pla de reactivació que parteix dels
acords socials amb agents econòmics i socials i que s’ha estès
la mà als partits polítics perquè puguin fer aportacions. I aquí
jo els deman alçada de mires, que deixin de fer partidismes i
que facem un gran pacte perquè la nostra societat ho demana,
demana unió i no partidisme.

Referent a les esmenes que hem presentat, una vegada fets
aquest comentaris, dir que van en positiu per millorar el text
presentat per la Sra. Cabrera, una es presenta al punt sisè
perquè vostè ha dit que en totes les propostes que han
presentat fan referència a la seguretat de la ciutadania,
nosaltres al punt sisè hem considerat que feia falta remarcar
“sempre garantint la seguretat i la salut de les persones que per
edat formen part d’un grup de risc” que són les persones de
l’IMSERSO, que vénen amb viatges de l’IMSERSO.

Per tant, si ens accepten aquesta esmena.., perquè consider
que aquestes persones s’han de protegir sempre perquè són -i
com diuen tots els experts- les persones que més risc tenen de
patir aquesta malaltia i no és superable, per tant, hem fet
aquest punt per si ens l’accepten votaríem a favor del punt
sisè.

Referent a l’esmena al punt setè que hem presentat, també
hem fet una modificació perquè consideràvem que el punt que
vostès han presentat quedava un poc difús i sí que consideram
que s’han de preparar un paquet de mesures, el paquet de
mesures ha de ser extraordinari i s’ha de fer juntament amb els
consells insulars, amb l’AETIB i també amb Turespaña.

També, ja que parl dels punts que votarem a favor, votarem
a favor del punt 9 que fa referència a tenir en compte els
objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 i
he de dir que el Govern ja inclou en totes les seves actuacions
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aquests objectius. Per tant, és un punt que reafirma la política
que du a terme el Govern de les Illes Balears.

Respecte dels altres punts, he de dir que els votarem en
contra. No tenc temps, perquè ja m’he passat, he consumit
quasi els cinc minuts, he de dir que simplement votarem en
contra de tots els punts, però sí que vull fer un incís. 

Al punt 10 voldria que digués..., vostè parla de prestacions,
pagament de prestacions a fixos discontinus, supòs que fa
referència als ERTO. Els ERTO, ja s’ha comunicat per part del
Govern de les Illes Balears i del Govern de l’Estat que
s’ampliarien fins que fos necessari i si no es prendrien
mesures per no deixar desemparats els treballadors i a part que
tenen unes garanties ja també establertes en acabar aquests
ERTO.

Referent als punts 11, 12, 13, 14 i 15 vostès parlen
d’eliminar o suspendre tributs. Jo li demanaria que alguna
vegada fessin una proposta de com obtindrien ingressos
perquè alhora proposen donar ajudes, com donen ajudes si
vostès eliminen ingressos i des de les administracions
públiques també s’han aturat els ingressos per falta d’activitat
econòmica? Per tant, li agrairíem si pot aclarir... ho votaríem
en contra igualment perquè consideram que ara no és moment
ni de suspendre, ni de posposar ni d’eliminar tributs.

Referent a l’ITS i a creuers, un tema que agrada molt a la
dreta, no hi entraré ja que en parlam cada dia, crec, en aquesta
comissió. La dreta sempre treu aquest punts de creuers i l’ITS
i per tant, crec que ja s’ha debatut massa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sansó. En torn de fixació de posicions pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sr. President. En aquesta proposició no de llei
com ja han dit altres portaveus hi ha tot un seguit de mesures
amb les quals es pretén, suposadament, fer un pla de xoc per
millorar i per impulsar el sector turístic. 

Al llarg d’aquestes setmanes hem vengut debatent diverses
propostes i és evident que fa falta i s’estan aplicant tota una
sèrie de mesures perquè evidentment tenim moltíssimes
persones que treballen en aquest sector, tenim moltíssimes
empreses i l’impacte econòmic pot ser, com ja vàrem debatre
al Ple la setmana passada, fins a un 30% del PIB.

Vegem, en relació amb les diferents qüestions tornam a
veure que es torna parlar de l’ITS sempre en sentit negatiu, no
reconeixent la vàlua d’aquest impost i  que reverteixi per
millorar la petjada no només ambiental, sinó també social que
el turisme té a les nostres illes. No podem donar suport al fet

que es retalli o  que es facin aquestes modificacions
proposades.

En relació amb les esmenes presentades pel Partit
Socialista nosaltres hi donaríem suport. Consideram adient
restablir els viatges de l’IMSERSO, és un turisme d’alta
qualitat que genera ocupació en temporada baixa i a més és un
turisme que no dóna problemes ni als veïns ni tampoc no
sobrecarrega el personal dels diferents establiments turístics.

Llavors, estaríem d’acord que s’incorporàs a més amb
aquesta especificació de garantir la seguretat i la salut de les
persones, que ens pareix especialment interessant en aquesta
pandèmia perquè evidentment la gent gran és un col·lectiu de
risc, és un col·lectiu vulnerable i s’ha de protegir sempre la
salut de les persones.

A l’esmena que presenten vostès al punt 7, tot aquest
paquet de mesures extraordinàries de promoció turística,
juntament amb els consells insulars i amb coordinació amb
Turespanya, els proposaríem... vostès diuen “sempre tenint en
compte la seguretat sanitària dels treballadors, residents i
turistes”. Els volíem fer una esmena in voce, si pot anar a bé,
nosaltres pensam que en lloc de tenir-ho en compte, s’hauria
de garantir la seguretat sanitària de treballadors, residents i
turistes. Ens pareix que és una especificació que podria ser
més adient perquè el que hem de fer és que realment que
aquests col·lectius vulnerables i e ls treballadors i
treballadores estiguin protegits.

Ja per acabar, VOX sempre, sempre, sempre té algun
moment per atacar, en coses que a més no vénen al cas perquè
aquí parlam de la indústria turística que és la principal de la
nostra comunitat autònoma i em vénen a parlar de to ta una
sèrie de qüestions, que a més desinformen, i a més no tenen
ni idea del que estan parlant. Els recomanaria que llegeixin.
No sé quines fonts utilitzen, però per favor adaptin-les i
actualitzin-les perquè diuen una sèrie d’animalades que
realment xoquen. Estam parlant d’un pla de xoc per a la
indústria turística i realment a mi em xoca sentit tot el que
sent i mira que no m’agrada, però és que al final...

Ha parlat de dos ministeris, el Ministeri de Treball i  e l
Ministeri de Consum. Al Ministeri de Consum s’està actuant
per l’empoderament de la ciutadania i la protecció de
consumidors perquè puguin exercir els seus drets, perquè
puguin reclamar, ja sé que no els va bé a vostès que la gent
tengui drets, però això és el que feim.

I des del Ministeri de Treball, que a més ens estan ajudant
i molt, s’han reconegut els fixos discontinus als quals no se’ls
reconeixia cap tipus d’ajuda. Per primera vegada ajudes a
autònoms, més d’1 milió d’autònoms i autònomes estan rebent
ajudes, per favor!, es reconeixen també drets a treballadores
precàries de la llar, a cuidadores de dependents... 

Miri, jo, sincerament, és que li ho dic, desinformen i sap
molt de greu sentir diputats o diputades que vénen aquí a parlar
i que no en tenen ni idea. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Diputades, diputats, bé, sí, el sector
turístic, estratègic, sí. De fet, d’una manera o d’una altra la
majoria del PIB de les Illes desgraciadament està vinculat al
turisme, i dic desgraciadament per una qüestió de model
econòmic. Ho he dit diverses vegades aquests dies aquí. Hem
pegat de morros, hem pegat de morros a la paret del
monocultiu, sigui quin sigui, el monocultiu és delicat. 

En el cas de la nostra comunitat és el turisme i és un tema
delicat. Dependre..., de fet la nostra comunitat serà la regió
més afectada de la Unió Europea econòmicament per aquesta
pandèmia a causa del monocultiu, fos el que fos, però en
aquest cas és el turisme. A causa del monocultiu la bufetada
que ens pegarem aquí serà la més grossa en percentatge de
tota la Unió Europea segurament.

Per tant, no és bo dependre d’un sector econòmic, però al
cap i a la fi en depenem, no... Tenim les eines que tenim, tenim
els sectors que tenim i tenim la comunitat que tenim. Es tracta
aquests mesos que vénen d’assegurar treball, pa i sostre a
tothom que sigui possible i pa i sostre a aquells que no se’ls
pugui assegurar treball.

Per tant, des de la responsabilitat i des del Govern, des de
la responsabilitat del Govern, des de la necessitat que té
aquesta societat de sortit endavant i aquest govern de donar
respostes a aquestes necessitats , des de MÉS per Mallorca
assumint aquesta responsabilitat es fa feina des del Govern en
aquest cas, des dels ajuntaments, des del Consell i des de tot
allà on som, ja sigui al Govern, ja sigui a l’oposició.

No respondré tots els punts de la proposta perquè són
molts i són molt amplis, però una cosa sí que m’agradaria
plantejar-la. Hi ha punts que es refereixen a la mobilitat. Pel
que diuen els experts condicionar, limitar la mobilitat és una
de les claus de l’èxit de controlar la malaltia. Ho diuen els
experts. 

A mi no m’agraden les limitacions de mobilitat, però en
aquest cas entenem que hem d’escoltar els experts i anar molt
alerta amb els plantejaments que signifiquin mobilitat. Hem
estat confinats, ara començam a sortir, es fa per zones..., hem
d’anar molt alerta. Hi ha llocs del món que han desconfinat i
han hagut de tornar confinar per les notícies que ens arriben. 

Per tant, molt alerta amb tot el que es planteja quant a
mobilitat per moltes ganes que tenguem que tot es posi en
marxa. És més important guardar la salut que el fet que tot es
posi en marxa. No surt a compte, eh?, no surt a compte.

Tampoc no tractaré totes les esmenes, però sí que
m’agradaria fer un esment a la del 75% de descompte a tots
els ciutadans de l’Estat espanyol que vulguin venir a les Illes

Balears. No sabem si el Govern de l’Estat ho farà, si tendrà en
compte aquesta proposta que l’ha fet més gent a part de VOX.
Ara bé, aquest 75% si es posava en marxa per a la resta de
ciutadans de l’Estat espanyol no ha de ser a compte de la borsa
que hi ha prevista als pressuposts per als ciutadans de les Illes
Balears. Són els ciutadans de les Illes Balears els que tenen la
necessitat. És una necessitat, no és un plaer. Per tant, si
aquesta mesura es posa en marxa ja ho veurem. Ara bé, que no
sigui a compte de la borsa que toca als ciutadans de les Illes
Balears.

 I una altra cosa: no crec que el sistema del descompte
sigui el millor perquè l’únic que fa és encarir  el preu dels
bitllets i l’únic que fa és enriquir les companyies aèries a
compte del contribuent, perquè la borsa de que viatja i la borsa
de l’Estat va buidant perquè els bitllets encareixen. Com més
puges el tant per cent, més encareixen els bitllets. Mai no ha
arribat a baixar el preu del bitllet, per molt que pugi el tant per
cent.

Per tant, crec que amb això hem de ser clars i preservar el
dret que té el ciutadà de les Illes Balears quant a això per una
qüestió de necessitat, no de plaer.

Les esmenes, si accepten les esmenes en aquests punts sí
que votarem a favor. I només recordar que sent massa vegades
carregam tot el feix damunt la comunitat autònoma i obviam
les funcions i les obligacions que té l’Estat, resolguem, ho
tornam dir, el tema del finançament i hi haurà capacitat de
reacció i una capacitat molt més ampla, molt més potent que
la que tenim ara com a comunitat i com a país.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, començaré
pel portaveu que m’ha precedit, el Sr. Mas de MÉS per
Mallorca deia que a causa del monocultiu aquesta caiguda serà
molt més significativa a les nostres illes per mor del turisme,
i és cert, però també és cert que el 2008 el fet que hi hagués
un monocultiu turístic va ajudar a ser els primers a superar la
crisi. Què vull dir amb això? Que en unes circumstàncies serà
bo i en altres no ho és tant. 

Nosaltres pensam que s’ha de diversificar. No podem
donar la culpa només al turisme, però és el que tenim i hem
d’aprofitar-ho i fer feina en aquest sentit per intentar que
l’economia ressorgeixi.

El Grup Parlamentari Popular ens ha presentat aquest
paquet de mesures per pal·liar la conseqüència de la crisi
provocada per la COVID-19. No passaré a especificar-les una
per una, però sí que amb la majoria hi estam d’acord.
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Del punt 2 al punt 5 es parla de connectivitat. La senyora...,
la senyora..., la portaveu del Grup Parlamentari Popular, la Sra.
Cabrera, ha parlat que en tot cas sempre s’havia de comptar
amb les mesures necessàries. Jo crec que en aquest sentit és
important i, per tant, al punt 6 on ho remarca l’esmena que ha
presentat el Grup Parlamentari Socialista... és de la mateixa
manera amb la seguretat que aquesta gent, aquests viatge de
l’IMSERSO siguin segurs.

Jo ho traslladaria a tots els altres punts, però com ha fet
vostè, ja ha dit que ho contemplava.

En referència als altres punts per poder anar parlant..., al
punt 8 i al punt 9 es parla de producte local i es parla
d’economia circular. Crec que han de ser objectius que no
arriben per ser excepcionals, sinó que han de formar part de la
nostra vida i crec que és molt important -i nosaltres ho hem
defensat des de sempre- que s’impulsi el producte local i
aquesta economia circular tan necessària en aquests moments.

El tema dels fixos..., al punt 10, dels fixos discontinus és
un tema del qual hem parlat en diferents propostes. Creim que
és molt necessari per a la gent de la nostra comunitat. S’ha
parlat que el Govern central ja ha dit que es faran o s’ampliaran
els ERTO el temps que sigui necessari. Aquí el que fa és
especificar la temporalitat. Bé, ja ens va bé si compleix amb
el que s’ha dit.

Als punts 11, 12 i 13 nosaltres ens abstindrem, a aquests
tres punts. Ja la setmana passada vàrem parlar de l’impost del
turisme sostenible. Entenem que dins el 2020 sí que s’haurien
de prendre unes mesures, però no de cara al 2021. Per tant,
pensam que no és necessari ara mateix ja plantejar
l’eliminació o la suspensió dels cobraments que es plantegen.

Al punt 13 ens abstindrem perquè es desisteix de l’impost
sobre el transport aeri que preveu posar en marxa el Govern
perquè no està determinat perquè no sabem en contra del que
hem d’anar i, per tant, no hi podem votar ni a favor ni en contra
i en aquest punt nosaltres ens abstindrem.

Al punt 16 parla de les mesures extraordinàries de
flexibilització. Crec que diferents portaveus n’han parlat.
Nosaltres estam contents que hagin tengut en compte des del
Govern mesures que nosaltres vàrem proposar perquè creim
que són important i a posta s’han recollit i com que les
propostes les intentam fer... de caire o de manera positiva per
ajudar el sector estam contents que algunes d’elles s’hagin
pogut contemplar.

Creim que és molt important que es puguin posar en marxa
totes les inversions de les borses de places del consorci
perquè -com s’ha dit- és una manera de generar economia i
que no estiguin aturats aquests doblers.

Respecte de les esmenes, vull fer dos incisos, la que varia
o la que canvia el punt 6 del Partit  Socialista, del Grup
Parlamentari Socialista, la veim coherent pel fet d’especificar
més la seguretat que demanen davant les persones.

Sí que a les altres de Ciutadans..., no votaríem a favor que
els fons destinats a l’IMSERSO vagin destinats a altres paquets
amb altre personal, si es vol fer un fons específic no ho
trobaríem malament, però pensam que aquest ha d’anar
destinat a aquestes persones.

I en referència a la modificació del punt 14, no veuríem
malament aquestes ajudes, que les taxes aèries fossin del 50%
i sobretot vista la resposta de Brussel·les quan ha permès que
els avions puguin arribar amb el cent per cent dels seus
passatgers.

Pel que fa a les esmenes del Grup Parlamentari VOX, ja
ens agradaria que l’IVA es pogués canviar del 10 al 4%, però
també pensam que és irreal i per tant en aquest punt ens hi
abstendrem.

I en referència a la darrera esmena, del 75%, ho deia el Sr.
Mas, nosaltres no creim que s’hagi de parlar dels mateixos
tants per cent que tenim els descomptes els balears pel fet de
ser illes i davant els desavantatges que això ens suposa; que hi
hagi un bloc o una partida que faci un descompte per millorar
la connectivitat i per fer que la gent de la península pugui
venir, hi estam d’acord, però hauria de ser sempre dins una
partida diferent que no tocàs per res el descompte que creim
que ens pertoca com a residents.

Res més a dir. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Ara correspon al Grup Parlamentari
Mixt. Té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. President. Sí, bé, vegem, intentaré prou
organitzada perquè com que hi ha molts de punts i toquen
àmbits molt diferents, tractaré de fer-ho d’una manera
organitzada. 

Pel que fa al primer punt, que ens parla d’establir ajudes
específiques, trob que falta concreció, ajudes específiques
perquè els establiments turístics puguin oferir un protocol de
seguretat sanitària i de control epidemiològic (...) condicions.
Però, clar, jo aquí m’abstendré, però per una qüestió entenc
que, primera, el Govern don per fet que ho farà, perquè és que
és la seva obligació. Crec que cap govern autonòmic no es
negarà a fer el que és..., ni cap govern central no es negarà a
fer el que crec que és la seva obligació, és a dir, establir
protocols generals i protocols sectorials. Per tant estic
d’acord en el fons però m’abstendré perquè crec que la
concreció hauria de ser major a l’hora de dir quin tipus
d’ajudes. Si vostè es refereix a ajudes quant a establir
protocols, sí; si es refereix a ajudes en el sentit que el Govern
hagi de pagar les despeses d’adequació a aquests protocols al
sector hoteler o al sector turístic en general, de manera
genèrica, no, perquè crec que cada col·lectiu i cada sector
professional està fent aquest esforç també econòmic per
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adaptar-se, i per tant crec que aquí ho ha de fer cadascú dins
les seves responsabilitats.

Després, sobre els punts que fan referència a connectivitat
jo li he de dir que em falta claredat, que em falta claredat, Sra.
Cabrera, perquè no entenc molt bé què vol dir vostè al punt 2
quan parla de “concretades les tramitacions preceptives per al
restabliment de la connectivitat”. A quines tramitacions es
refereix? També parla de tramitacions pel que fa al
restabliment de la connectivitat Menorca-Madrid. I després
parla d’ajuts necessaris per a l’any 20 i 21 per recuperar
connectivitat aèria i marítima; a què s’estan referint
exactament?, de quina manera volen que el Govern faci tot
això? Jo aquí si vostè no aclareix millor en què es concreta tot
això jo m’hi abstendré, també.

Després pel que fa a punt 5, quan diu “ajuts econòmics per
impulsar recuperació de connectivitat i  demanda turística”,
ídem. És que no sé molt bé a què es refereixen i quin ha de ser
aquest abast dels ajuts econòmics. Vull dir que crec que tots
estam per la labor d’entendre que el Govern central i
l’autonòmic han de fer un paper de màxima col·laboració,
però no sé on volen arribar vostès.

Per tant des del punt 1 fins al punt 5 la meva formació
s’abstén.

Després pel que fa al punt 6 votam clarament en contra del
seu punt i de l’esmena que planteja el PSIB. Els diré per què:
perquè de veritat creuen vostès que és realista demanar que en
aquest moment es restableixin els viatges d’IMSERSO?, de
veritat pensen vostès que és realista? Si aquesta proposta, en
un escenari de millora continuada, que es esper que es
produeixi, vostès la portassin aquí a debat o a discussió d’aquí
a dos o tres mesos, o quatre o cinc mesos, jo la podria veure
realista, però que donin suport a promoure els viatges
d’IMSERSO en aquest moment, amb tot l’afecte, i els ho dic
amb tota sinceritat, em pareix un disbarat, francament.

El punt 7, sobre formular un paquet de mesures de
promoció turística, bé, vostès ja saben que la meva formació
sempre ha estat molt defensora de respectar les competències
que té cadascú en matèria de promoció turística. Vostès saben
que estan transferides als consells.

Tot i així, entenc que l’esperit i el tarannà dels punts 7 i 8
són el de... d’alguna manera trobem una estratègia consensuada
perquè (...) que sí que es fan de feina conjunta a l’hora de fer
promoció és hora de dissenyar o redissenyar aquesta
promoció per donar cabuda o per donar la millor resposta
possible a les necessitats que tenim ara. Per tant, en aquest
sentit els votaré a favor els punts 7 i 8, independentment de si
accepten l’esmena del PSOE o no, vull dir, si l’accepten els
aprovarem el punt 7 i si no també. I també el punt 8. Tot i que
els dic que nosaltres entenem que hem de tenir molt clara i
diferenciar molt clarament on arriba la competència de
cadascú. 

El punt 9 també el votarem a favor, però el decret que
segurament es publicarà demà al BOIB en alguns aspectes no

hi té gaire a veure amb aquesta economia circular, igual que
altres mesures que vostès demanen que es facin. Per tant, crec
que moltes vegades s’abusa quan s’apel·la a aquesta economia
circular perquè algunes mesures que es prenen d’una banda i
per l’altra algunes mesures que es demanen per part de
l’oposició d’economia circular no tenen res. Per tant,
m’agradaria que no quedàs en una qüestió estètica sinó en una
qüestió de seriositat. 

Si vostès parlassin d’economia circular i duguessin
mesures per impulsar l’economia a partir d’aquella declaració
d’emergència climàtica que va (...) el Govern el passat mes de
novembre, aquí els podria creure, però amb aquesta proposta
costa un poc. 

Pel que fa al punt 10, sí que el votarem a favor. 

Pel que fa al punt 11 -vaig accelerant perquè se m’acaba el
temps-, el punt 11 no, evidentment nosaltres son contraris a
l’eliminació d’aquest impost, podem negociar parlar, negociar
matisos, però no a la seva eliminació. 

El punt 12 tampoc no el votarem a favor perquè pensam
que el cobrament de les anualitats 20 i 21 per a compra de
places d’allotjament i habitatges turístics no té res a veure amb
la sortida d’aquesta crisi, absolutament res, té a veure amb
altres interessos del PP que ja coneixem fa temps. 

Sobre el punt 13, tampoc, perquè pensam que tampoc no
és una mesura que tengui res a veure amb la sortida de la crisi,
en tot cas podem parlar si aquests impostos s’han de revisar;
finalment, crec que tampoc no té cap influència sobre el preu
dels bitllets. 

Al punt 14, sobre eliminació de taxes aèries, ens abstenim.
Punt 15, votam en contra. Punt 16, votam en contra. Punt 17,
votam en contra. Punt 18, votam en contra. 

I després en pronunciaré sobre les esmenes dels altres
grups. Sobre les del PSIB al punt 6 no l’acceptam, en cas que
vostès la vulguin incloure, perquè, com he dit, no estam
d’acord a promoure viatges d’IMSERSO en aquest moment. La
del punt 7 sí vostès l’accepten també la votarem a favor.

Pel que fa a VOX jo crec que hi ha ( ...) . Respecte de
demanar el descompte del 75% a tots els espanyols i
espanyoles, tot i que sigui per un temps limitat, pensam que
desvirtua completament la raó de ser d’aquest descompte, és
que és un descompte, com ha dit el diputat Mas anteriorment
i alguna altra intervenció, és un descompte pensat, aprovat i
implementat per fer possible les necessitats bàsiques de
mobilitat dels residents, tant de les Illes Balears com també de
les Illes Canàries. La universalització, tot i que sigui temporal,
d’aquest descompte a tots els ciutadans de l’Estat espanyol
pensam que no obeeix tampoc a una sortida real d’aquesta crisi
i que (...) una qüestió que és molt seriosa, que ha costat molt
aconseguir i que no pot fer-se de cap manera a la lleugera. 

Finalment, sobre la rebaixa de l’impost turístic, s í,
podríem tenir temptacions de donar-li  suport a aquesta
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proposta, però crec que també hem de ser seriosos i quan es
parla de política fiscal, i aquí va per tots, no podem pensar que
la reactivació econòmica de la nostra comunitat passa només
per una rebaixa d’impostos generalitzada, que és el que vostès
aquí pretenen, en general, per part de l’oposició i que saben
perfectament que no és realista. Si no, escoltin bé les paraules
del seu diputat Antoni Costa...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Tur, ha d’acabar.

LA SRA. TUR I RIBAS:

... -sí-, quan responia a la compareixença de la Sra. Sánchez, la
consellera d’Hisenda. Per tant, ja saben vostès que si no es
recapta no es poden prestar serveis i no podem demanar
baixades de recaptació sense cap tipus de criteri.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Ara pertoca la intervenció del grup
proposant, del Grup Parlamentari Popular, per fixar posició i
assenyalar si s’accepta les esmenes. Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Pido indulgencia de la Presidencia
porque no sé si me dará tiempo a contestar a todo el mundo a
efectos de tiempo. Muchas gracias.

Empezamos con las enmiendas de Ciudadanos. La
enmienda al punto 6, su propuesta se asemeja bastante a la
nuestra ya que nosotros lo que pedimos además es que los
mayores puedan acogerse al IMSERSO, pero que se amplíen
también los criterios de acogida o de..., o de..., a los tipos de
colectivos que puedan asumir viajar por el IMSERSO. Por
tanto, creemos que se han de reactivar, es importante
reactivarlos con todas las garantías de seguridad, más que
evidentes, desestacionaliza, dinamiza la economía y además
beneficia a un colectivo que ha sido muy dañado durante toda
esta pandemia. Por tanto, nosotros lo que proponemos es
dejar nuestro redactado y añadir, proponemos una transacción,
y añadir al final de nuestro redactado lo siguiente: “... como
por ejemplo personal que haya colaborado en tareas
relacionadas con la pandemia de la COVID-19". Tengo el
redactado aquí conjunto, luego se lo paso. 

En cuanto a la enmienda del punto 14, nuestro punto de
vista es más ambicioso, consideramos que en tiempos de
crisis hay que actuar con contundencia. Por tanto, no estamos
de acuerdo en lo que ustedes nos proponen, creemos que lo
desvirtúa. En este sentido le agradecemos la propuesta, pero
no se la aceptaríamos.

Las enmiendas de VOX, la que hace referencia a la adición
del punto 19, aceptaríamos el punto y propondríamos también
una transacción donde se recoja que sea de momento

solamente para 2020. Si no nos aceptan esta transacción
nosotros aceptaríamos igual su punto y lo votaríamos a favor.

Enmienda del punto 20, enmienda de adición referente al
punto 20. Valoramos también esta propuesta, estamos de
acuerdo en que se ha de facilitar la recuperación de la
conectividad, de hecho así lo hemos recogido en nuestra PNL
con diferentes puntos, en concreto en el cuarto recogemos
que queremos impulsar la conectividad aérea y marítima
nacional con ayudas a los operadores, pero también muy
importante añadiendo “mecanismos de moderación de
precios”. En esta frase se resume lo que usted nos propone, lo
que pasa es que nosotros no concretamos, efectivamente, con
el sistema del 75%, lo dejamos abierto porque consideramos
que es un tema complejo. Por tanto, no se la aceptaríamos,
pero más que nada porque consideramos que ya lo tenemos
recogido.

Respecto a las enmiendas del PSOE decir que la del punto
6 tampoco se la admitiríamos, pero no porque no estemos de
acuerdo sino porque ustedes además de nuestra redacción nos
modifican otra cosa, ustedes condicionan la ampliación del
número de beneficiarios a si hay seguridad en las personas...
a si la seguridad de las personas lo permite. Nosotros
consideramos que son dos cosas totalmente distintas. Por
tanto, nosotros en principio no aceptaríamos su enmienda,
pero le proponemos una transacción añadiendo al final de
nuestro redactado la frase “sempre garantint la seguretat i la
salut de les persones”.

En cuanto a la enmienda del punto 7, usted nos dice que es
un poco difusa, yo creo que concretísima porque especifica
claramente qué es lo que queremos hacer en función de la
promoción turística. Usted lo que nos quita de nuestra
propuesta es que estas medidas no las quiere hacer de la mano
del sector turístico, porque lo quita; no quiere adaptar sus
presupuestos ni las políticas al nuevo escenario, porque lo
quita, ni poner en valor la identidad de nuestro destino, porque
lo quita. Por tanto, sinceramente, desvirtúa bastante el
objetivo de nuestra propuesta y no la aceptaríamos.

En cuanto a los comentarios de los diferentes portavoces,
de los diferentes diputados, decir a la Sra. Sansó que a veces
la valentía se confunde con la inconsciencia y la verdad es que
el resultado de muchas políticas de su gobierno son resultados
de políticas a veces inconscientes sin tener clara cuáles son
las prioridades. Nos habla de que ustedes no han consensuado,
políticamente no tiene nada consensuado, Sra. Sansó, y
créame que representamos a un gran número de ciudadanos en
esta comunidad autónoma. Ustedes se dedican a las políticas
paliativas, que están muy bien y son necesarias, pero no bastan,
se lo estamos diciendo, o reaccionan o  aquí va a haber una
situación muy grave. Nos habla del IBASSAL, de lo que ha
hecho el IBASSAL, sólo faltaría con 4 millones de
presupuesto, ¿para qué quieren el IBASSAL?, pues algo tendrá
que hacer, los protocolos. Y nos habla de las ayudas, son
insuficientes, ya saben que no llegan, que la gente todavía no
ha cobrado, que los ERTE se están perdiendo, que no se
tramitan lo suficientemente rápido. Y tampoco tenemos

 



TURISME I TREBALL / Núm. 17 / 14 de maig de 2020 317

garantizado que los haya después del estado de alarma, no lo
tienen garantizado. 

Nos habla de un plan de reactivación económica, ¿qué es?,
es papel mojado, no tiene ningún contenido, carente de
contenido, propuestas totalmente generalistas que están en
cualquier programa electoral o en cualquier plan de marketing.
Recojan nuestras propuestas, vote a favor de las propuestas en
concreto que nosotros presentamos. Esto sería actuar en favor
de la comunidad autónoma y en favor de la unidad que usted
apela, Sra. Sansó.

¿Cómo se pueden conseguir ingresos? Priorizando. Igual
que me decía la Sra. Tur, me parece, ¿cómo?, priorizando,
priorizando, quitando cargos, quitando consellerias, uniendo.
Lo que decía el Sr. Costa, siete consellerias, no les hace falta
tantas, pero claro los pactos es lo que tienen, que tienen que
tener cargos para todos, y ese es el problema que tiene la
sociedad.

Mire, el Sr. Mas, usted habla que desgraciadamente
vivimos del turismo, ¿cómo desgraciadamente?, perdón, esto
es afortunadamente, como decía la representante de El Pi. En
el 2008 fue lo que nos salvó, ahora lo que no puede hacer
usted, como ahora no nos gusta, ahora no nos va bien, denostar
la actividad turística, el sector turístico que genera mayor
riqueza de Baleares y de España, de Baleares, importantísimo
para España, porque ahora no nos va bien. Yo creo que esto es
totalmente injusto e inconsciente. Por tanto, ustedes lo que
harán es, una vez más, ser incoherentes, defender una cosa
cuando gobiernan y la contraria cuando están en la oposición.
Y ahora, pues, votarán a favor de este decreto que
supuestamente va en contra de sus principios, supuestamente
va en contra de sus principios, pero lo harán, ¿por qué?, bueno,
pues porque ahora gobiernan. Esto es lo que no es de recibo
y lo que desde nuestro punto de vista no se puede sostener en
política y lo  que hace perder la credibilidad en muchas
ocasiones.

La movilidad, claro que tiene que ser con todas las
garantías, por supuesto que tiene que ser con todas las
garantías, pero no nos podemos quedar eternamente
encerrados en casa, ¡oiga!, hay que trabajar, las empresas
tienen que funcionar, la vida tiene que seguir, lo que hay que
poner son medidas para que precisamente la vida pueda
continuar y esas medidas se toman con políticas valientes,
efectivamente, desde la comunidad autónoma, desde el
Gobierno de España y desde Europa; que desde la comunidad
autónoma y el Gobierno de España parece que van un poco a
ralentí a la hora de querer reactivar esa actividad, y eso nos
preocupa sobremanera. 

Por eso, presentamos toda esta batería de propuestas
porque entendemos que es nuestra obligación y que es la
manera de hacerles reaccionar. 

Como digo, la Sra. Tur, ayudas para la..., dice que es
inconexo o es..., siempre nos hace la misma valoración cuando
se presenta alguna propuesta por parte del Partido Popular. Le
gustarán o no le gustarán, Sra. Tur, pero son propuestas en

positivo, son propuestas sensatas y si usted considera que no
están bien explicadas pues yo lo lamento, pero vamos, lo de la
conectividad en cuanto a la contractación es muy claro, la OSP
necesita una contractación desde el Estado. A eso me refiero,
Sra. Tur. Y cuando habla de fondo, ¿verdad que cuando usted
defendía el incremento de las frecuencias del barco a
Formentera eso lleva implicada una partida presupuestaria?
Pues exactamente lo mismo con la conectividad nacional e
internacional que le hace falta a esta comunidad autónoma para
recuperar la actividad y recuperar la vida y que la gente pueda
salir y tener sus empresas en funcionamiento.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrera, Sra. Cabrera, ha d’acabar.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, Sr. Presidente, un segundo solamente. Y cuando me
habla de las partidas de promoción turística usted sabe que el
30% lo tiene la AETIB, que están los SET, segmentos
estratégicos de turismo, y todo esto funciona conjuntamente
con los consejos insulares para impulsar la marca Illes
Balears. A todo eso me refiero.

En cualquier caso, agradezco profundamente el apoyo de
los diferentes grupos que han tenido a bien votarnos a favor a
todo o a parcialmente los puntos que presentábamos.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

No, no, a veure, el primer, Sra. Cabrera, crec que no he
estat indulgent, he estat generós, eh?

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Se lo agradezco profundamente.

EL SR. PRESIDENT:

A veure, aclarim les coses perquè hi ha molts de punts. Si
jo ho he entès bé, vostè  no accepta l’esmena 8435 al punt
número 7. No accepta l’esmena 8328 al punt número 14. I no
accepta l’esmena al punt número 20, 8423. És així?

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, en la enmienda..., la primera que ha dicho, lo siento, no
sé cuál es el número, ahora se lo miro.

EL SR. PRESIDENT:

No, en el punt número 7, al punt número 14 i al punt
número 20. Jo he entès que aquestes...

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Al punt número 7. Correcto.
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EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Després, això afecta tots els grups parlamentaris.
A l’esmena del punt número 6 de Ciudadanos, la 8327, la Sra.
Cabrera ha proposat una transacció, he entès, “a tot aquell
personal que ha treballat directament en el tema de la
COVID”.

Per tant hem de demanar si qualque grup parlamentari s’hi
oposa.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sr. Presidente, he propuesto una segunda transacción,
también, en la enmienda del PSOE al punto 6, incluyendo al
final del redactado...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrera, anem per parts. Ara estam..., primer és sobre
una que vostè ha fet a l’esmena de Ciudadanos, he entès jo.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Correcto. Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, deman als grups parlamentaris si accepten o no
aquesta transacció. Tothom l’accepta? Molt bé.

Després ha dit que feia una transacció... a l’esmena del
Partit Socialista en aquest punt 6, que venia a dir “sempre
garantint la seguretat de les persones”.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Correcto.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, hem de demanar si algun grup s’oposa a aquesta
transacció. 

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sr. President, ens hi oposam; no puc explicar perquè,
supòs, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

No, perquè... vull dir... 

I després crec que queda que ha fet una transacció a
l’esmena de VOX al punt 19, respecte de la temporalitat que
afectàs l’any 2020. Si és així...

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Correcto.

EL SR. PRESIDENT:

Qualcú s’hi oposa? Ningú no s’hi oposa.

Bé, idò crec que no ens queda més remei que fer votacions
de tots els punts, i anirem desgranant punt per punt.

Ara passam a votar el punt número 1.

EL SR. SECRETARI:

Començam. Sr. Maxo Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. María 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.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Antònia Martín.
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LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia Sureda.

(No se sent la resposta de la Sra. Sureda i Martí)

Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Ares Fernández. No.

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

He comptat 6 en contra, 1 abstenció i 6 vots a favor. És
correcte.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, com saben vostès hem de tornar a repetir la votació
perquè s’ha produït un empat a 6 amb una abstenció. Per tant
procedim novament a votar. Secretari...

EL SR. SECRETARI:

Sr. Maxo Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. María 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.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

No.

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.
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EL SR. SECRETARI:

Sr. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Ares Fernández. No.

6 vots a favor, 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar el punt número 2.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Maxo Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. María 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.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

No.

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. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Pilar Sansó.
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LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

No.

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar el punt número 3.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Maxo Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. María Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Jorge Campos.

(No se sent la resposta del Sr. Campos i Asensi)

Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

No.

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. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

No.
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EL SR. SECRETARI:

Sr. Ares Fernández. No.

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar el punt número 4.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Maxo Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. María 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.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

No.

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. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Ares Fernández. No.

6 vots a favor, 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar el punt número 5.
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EL SR. SECRETARI:

Sr. Maxo Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. María 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.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

No.

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. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

No.

6 vots a favor, 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Ara passam a votar el punt número 6, amb l’esmena de
Ciudadanos 8327 i amb la transacció incorporada.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Maxo Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

No

(Se sent una veu de fons que diu: “no”)
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EL SR. SECRETARI:

Perdó. Sr. Maxo Benalal?

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. María 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.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

No.

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. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Ares Fernández. No.

5 vots a favor, 8 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar el punt número 7.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Maxo Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Damià Borràs.
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. María 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.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

No.

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. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Ares Fernández. No.

7 vots a favor, 6 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar el punt número 8.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Maxo Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. María Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.
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EL SR. SECRETARI:

Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

No.

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. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Ares Fernández. No.

7 vots a favor, 6 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar el punt número 9.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Maxo Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. María 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.
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EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

No.

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. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Ares Fernández. No.

7 vots a favor, 6 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar el punt número 9.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar el punt número 10.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Maxo Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. María 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.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Virginia Marí.
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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. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Ares Fernández. No.

7 vots a favor, 6 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar el punt número 11.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Maxo Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. María 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.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

No.
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EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

No. 

EL SR. SECRETARI:

Sr. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Ares Fernández. No.

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar el punt número 12.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Maxo Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. María 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.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

No.

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. Sebastià Sagreras.
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EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

No.

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar el punt número 12 ... 13, perdó.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Maxo Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. María 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.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

No.

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. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

No.

EL SR. SECRETARI:

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

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Ares Fernández. No.

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

EL SR. PRESIDENT:

I passam ara a votar el punt número 14.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Maxo Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. María 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.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

No.

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. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

No.
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EL SR. SECRETARI:

Sr. Ares Fernández. No.

5 vots a favor, 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar el punt número 15.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Maxo Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. María 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.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

No.

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. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.
 

EL SR. SECRETARI:

Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Ares Fernández. No.

6 vots a favor, 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar el punt número 16.
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EL SR. SECRETARI:

Sr. Maxo Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. María 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.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

No.

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. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Ares Fernández. No.

7 vots a favor, 6 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar el punt número 17.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Maxo Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Damià Borràs.
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. María 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.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

No.

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. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Ares Fernández. No.

6 vots a favor, 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar el punt número 18.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Maxo Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. María Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.
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EL SR. SECRETARI:

Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

No.

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. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Ares Fernández. No.

5 vots a favor, 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Ara passam a votar el punt número 19, l’esmena 8422 amb
la transacció de 2020.

Votam

EL SR. SECRETARI:

Sr. Maxo Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. María 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.
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EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Antònia Martín.

(No se sent la resposta de la Sra. Martín i Perdiz)

Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Ares Fernández. No.

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

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. En conseqüència, queda rebutjada la Proposició
no de llei RGE núm. 7730/20, només s’han acceptat els punts
7, 8, 9 i 10, relativa a pla de xoc en el sector turístic de les
Illes Balears com a conseqüència provada per la pandèmia de
la COVID-19.

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