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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam la sessió
d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeix alguna
substitució.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president. Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí, Sr. Presidente, la primera PNL la hará mi compañero
Marc Pérez-Ribas y la segunda, la 7682, la haré yo, de
Ciudadanos.

EL SR. PRESIDENT:

En segon lloc els inform, que atesa la participació d’alguns
diputats i diputades per videoconferència, la votació dels
diferents punts de l’ordre del dia serà pública per crida, per
tant, d’acord amb l’article 97 del Reglament, el secretari
anomenarà els diputats i les diputades que respondran: sí, no,
o abstenció i la crida es realitzarà per ordre alfabètic.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu al
debat de les proposicions no de llei 5891 i 7682/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5891/20,
presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a adopció de mesures destinades a les empreses davant la
situació d’estat d’alarma derivada de la crisi de la
COVID-19. 

Començam el debat amb la proposició no de llei RGE
núm. 5891/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a adopció de mesures destinades a les empreses davant
la situació d’estat d’alarma derivada de la crisi de la COVID-
19.

Per a la seva defensa té la paraula, per part del Grup
Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, presidente. Volvemos una semana más con
propuestas para intentar aliviar el peso de las mochilas que
están cargando en estos días de crisis tanto los autónomos
como las pequeñas y las medianas empresas. Insistimos una
vez más en la importancia que tienen los autónomos en la
economía de nuestro país, autónomos que llevan meses
angustiados, tratando con gestorías, tramitando ERTE,
créditos ICO, avales de ISBA, viendo que en ocasiones no les
son concedidos, con ERTE que a veces sus empleados no
cobran, pagando alquileres, pagando hipotecas, facturas, tasas
y cuotas de autónomos. Se trata de la quinta proposición no de
ley sobre estos colectivos presentada por nuestro grupo
parlamentario desde el reinicio de las comisiones.

Nos congratulamos de que ayer el Govern aprobara, por
fin, medidas autonómicas de ayuda a autónomos, como hemos
pedido insistentemente desde nuestro grupo parlamentario,
aunque no se ha cumplido una de nuestras principales
reivindicaciones, que es la subvención de la cuota de
autónomos. 

En la PNL que debatimos hoy, debatiremos varios puntos
y eliminaré varios puntos porque han quedado desfasados. Los
puntos que se eliminarán serán los 2, 3, 5 y 6.

La limitación de la duración de los ERTE está generando
mucha inquietud entre los autónomos y las pequeñas empresas
de nuestras islas. A estas alturas ya nadie duda que es inviable
que al finalizar el estado de alarma se pueda reactivar la
economía de inmediato . Vamos a necesitar meses, muchos
meses para poder reincorporar a todos los trabajadores
adheridos a ERTE, y el objetivo debe ser llegar a la temporada
2021 vivos, con liquidez y cuidando de todas las plantillas, con
especial interés en los trabajadores que no van a poder tener
trabajo hasta ese momento. 

El primer punto, por tanto, de nuestra iniciativa propone la
eliminación de la limitación de la duración de los ERTE de
fuerza mayor. En la actualidad y gracias a la presión de
Ciudadanos, tras la validación ayer del Decreto Ley 18/2020,
la limitación de los ERTE se ha desvinculado del final del
estado de alarma y está marcado en el día 30 de junio. Es una
de las grandes reivindicaciones del Grupo Parlamentario
Ciudadanos en el Congreso de los Diputados y, a pesar de que
es un avance, todavía es insuficiente. Lo hemos incluido
también en el punto 14 del documento que hemos presentado
al Govern de 80 medidas para la reconstrucción de la
comunidad autónoma de las Illes Balears y de la reactivación
económica y social en las islas. En dicho punto solicitamos
prolongar el periodo de aplicación de los ERTE hasta que se
recupere la actividad en el sector. Proponemos la
reincorporación progresiva de los trabajadores, acorde a la
recuperación de la actividad.

También proponemos en ese documento flexibilizar la
cláusula de mantenimiento de empleo. Es demasiado optimista
pensar que las empresas podrán mantener los niveles previos
a la crisis sanitaria durante los siguientes seis meses. Y en el
documento proponemos que las empresas sean exoneradas de
esa cláusula cuando se demuestre que su actividad se ha
reducido en más de un 40% y de esta forma no comprometer
la viabilidad de la empresa.

Otro punto de la proposición no de ley que debatimos hoy,
es el que insta al Gobierno central a bonificar el 100% de la
cotización empresarial a la Seguridad Social a todos los ERTE
por causas económicas, técnicas, organizativas y de
producción e igualarlo de esta manera a los beneficios de los
ERTE por fuerza mayor. Es de justicia que sea así, muchas
empresas y autónomos no pudieron acogerse a ERTE de
fuerza mayor y se vieron forzados a acogerse a otro tipo de
ERTE.
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El tercer punto que trataremos será instar a que se amplíe
la moratoria fiscal a las cotizaciones a la tesorería general de
la Seguridad Social. En el Real Decreto Ley 11/2020, de 31
de marzo, se otorgó una moratoria de seis meses y este plazo
ya se empieza a vislumbrar insuficiente. En obligaciones
tributarias esta semana el Gobierno central ha ampliado el
periodo de carencia a cuatro  meses, pero se mantienen
aplazadas sus obligaciones tributarias de PYME y autónomos
hasta un máximo de 30.000 euros, durante únicamente seis
meses.

Como he dicho al principio de mi intervención, de esta
PNL eliminamos los puntos 2, 3, 5 y 6 por estar desfasados.
Recordemos que esta PNL se registró el 2 de abril, hace casi
dos meses y como curiosidad de lo que significa el plazo de
dos meses en estos días, en la justificación de la iniciativa
decíamos que la compañía JET-2 ya ha anunciado que retrasa
al 17 de junio el inicio de la planificación de operaciones y es
posible que otras compañías aéreas adopten decisiones
similares y era el 2 de abril. Lo clavaron.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Per part dels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per
Mallorca s’ha presentat l’esmena RGE núm. 8805/20, i per
defensar-la, per part del Grup Parlamentari Socialista, té  la
paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Gràcies, president.
Tenim una altra setmana més una PNL que parla de mesures...
per continuar tirar endavant d’aquesta situació , crec que a
l’igual que les altres setmanes tots estem treballant per poder
sortir de la millor manera en què estem ara davant d’aquesta
situació i crec que per part del Govern s’han posat a l’abast
mesures contundents per poder tirar endavant tota aquesta
situació. 

Quan es va plantejar l’estat d’alarma, l’Estat, el Govern es
va plantejar mesures que estaven focalitzades en, precisament
en les mesures sanitàries per poder contenir la pandèmia i, una
vegada superat això, després es varen posar en marxa tota una
sèrie de mesures per poder restituir les situacions de
normalitat, dintre del que es pugui, de les persones.

Primer vàrem veure com es van establir els ERTO, es va
intentar evitar ERO, que això ha fet en certa manera hivernar
el mercat laboral durant aquests mesos de pandèmia, s’ha
frenat i al llarg del temps també s’ha vist, aquesta PNL, ja ho
ha dit, es va presentar a l’abril, fa un mes i mig, dos mesos que
s’ha presentat i ha estat superada perquè sí que està clar que
aquesta situació és nova i les coses van canviant i molt
ràpidament.

He de dir que sí que hi ha hagut una adaptació progressiva
perquè a poc a poc vàrem veure com per part del Govern es

varen posar els ERTO; per part del Govern de les Illes Balears
va sortir ràpidament per poder incorporar als ERTO els fixos
discontinus, jo crec que és una mesura súper important a les
Balears on el nombre de fixos discontinus és molt elevat, està
per damunt dels 44.000, i després s’han anat implementant
altres mesures de què ja s’ha parlat aquí, mesures d’ajudes al
lloguer, etc. 

Que són suficients? No. Aquí suficient no n’hi haurà prou
perquè sempre hi ha algun que fa falta. De fet, aquí vàrem estar
parlant d’un tema molt concret que afectava un col·lectiu molt
específic que són els autònoms temporals. S’ha buscat una
solució. Quina? La millor que ha estat possible. 

Que ha arribat a hora? No, tal vegada..., segurament haurà
arribat tard, però ha estat una mesura que s’ha hagut de
dissenyar i s’ha hagut d’implementar i, de fet, ahir es va
publicar per part del Govern de les Illes Balears una acció
específica per als autònoms perquè els autònoms és un
col·lectiu que el Govern de les Illes Balears té molt present
i precisament se salva o s’intenta salvar tots aquells autònoms
que amb caràcter temporal havien treballat altres temporades
i ara ho tenen més difícil. Per tant, se’ls dóna una ajuda que
pugui compensar en certa manera aquelles despeses i aquelles
minves d’ingressos que s’han tingut.

Nosaltres, la PNL..., li comunic que als punts 1, 4 i 7 que
són els que queden vius votarem a favor i sí que li hem
presentat una esmena. Hem presentat una esmena en la qual
l’únic que feim és canviar una mica la redacció, també reconec
que en el moment en què es va presentar era una situació i ara
intentam adaptar-la un poc a la situació. És a dir, hem vist que
la COVID no és una cosa predictible, per tant, s’ha d’anar
passa a passa, fase a fase i en funció d’això el que volem és
adaptar la reentrada dels ERTO, dels treballadors que hi estan
en funció a això. Per això hem posat l’esmena d’adaptació a la
situació econòmica i a l’evolució del mercat laboral i del
mercat econòmic.

Per tant, si accepta l’esmena nosaltres votarem a favor dels
punts perquè en definitiva consideram -i amb això acabo- que
per part del Govern de les Illes Balears s’intenta protegir al
màxim, al màxim. Que no hi són tots? Ja ho sé que no hi són
tots. Que no hi ha suficients ajudes? Per ser que no hi hagi
suficients ajudes, però es fan les passes encaminades per, una,
contenir la pandèmia i sortir de la crisi sanitària, i dues,
contenir la crisi econòmica i sortir-ne, que a partir de la
pròxima fase arrancarà tota l’activitat econòmica i a partir
d’allí ja podrem reconstruir.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. També per a la seva defensa
per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula
la Sra. Martín.
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LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputats i diputades de
totes les illes, comentava el representant de Ciutadans que
tornen a dur una iniciativa sobre autònoms en aquesta cambra,
sigui benvinguda i evidentment n’hem de parlar, d’autònoms,
però sobretot hem d’actuar. Crec que hechos son amores y no
buenas razones.

Evidentment des del Govern estatal per primera vegada
més d’1.100.000 autònoms i autònomes del nostre país han
vist reconegut uns ajuts econòmics, que això no havia succeït;
és evident que des d’Unides Podem ens preocupa aquesta
qüestió i la singularitat dels autònoms de les Illes Balears que
a més molts d’ells fan feina per temporada i és una modalitat
que és molt diferent a la que tenim arreu de l’Estat. Els
autònoms són imprescindibles al teixit productiu del nostre
país i és evident que necessiten recursos per poder subsistir
perquè en aquests moments molt d’ells no poden fer caixa. 

Comentava vostè que no havien arribat determinades ajudes
o que hi havia hagut serioses dificultats. Vegem, la situació de
la COVID evidentment ha desbordat tot tipus de recursos
existents, s’ha intentat donar les passes en la situació existent,
amb els recursos, posant més recursos i generant més
activitat, i  en això estam, a poder reprendre activitat
econòmica sempre salvaguardant les mesures de seguretat
necessàries, no només per a les nostres illes i per al nostre
país.

Hem presentat una esmena, el portaveu anterior l’ha
exposada. Evidentment a nosaltres ens sembla molt interessant
i votaríem a favor del primer punt perquè entenem que s’ha
d’eliminar la limitació de la durada màxima dels ERTO
adoptats en la declaració d’alarma, ja ho hem comentat, que és
fonamental per a la nostra comunitat.

A més, bonificant el cent per cent de la cotització
empresarial a la Seguretat Social a tots els ERTO per causes
-i aquí sí que vostès especifiquen que altres vegades hi ha
hagut propostes que no venien massa concretades i nosaltres
els hem demanat que fossin més concretes-, vostès
especifiquen per causes econòmiques, tècniques,
organitzatives i de producció. Nosaltres aquí evidentment hi
estarem d’acord. I també l’ampliació de la moratòria fiscal a
les cotitzacions en la Tresoreria General de la Seguretat
Social per donar aquest baló d’oxigen que necessita aquest
col·lectiu en aquests moments. 

Sempre que duguin propostes en positiu que millorin la
vida de la gent ens trobaran al seu costat. Li vull dir que
evidentment el col·lectiu d’autònoms ens preocupa i ens
ocupa i per això des del Ministeri de Treball del Govern
estatal hi feim feina de valent i per descomptat, des del
Govern de les Illes Balears també.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. I ja que hi som una vegada més donar
les gràcies al personal de la casa per la feinada que fa aquests
dies i l’agilitat amb què la fa. 

Bé, el Govern ahir al marc del diàleg social i  en
col·laboració amb ajuntaments i consells, que jo crec que és
una de les coses importants i guapes d’aquesta mesura, posa en
marxa una línia d’ajudes innovadora i important, que a més
també inclou els autònoms de temporada, aquells que en
principi no tenen marc legal. Per tant, jo crec que el Govern
de les Illes Balears en aquest aspecte és important, molt
important la línia d’ajudes que va presentar aquí ahir. Aquestes
ajudes posen en valor el reinici de l’activitat i el manteniment
de l’ocupació, cosa imprescindible si volem mantenir
l’economia, mantenir un poc viva l’economia del país.
Entenem que això és allò que també posa en valor l’esmena
que li hem presentat en el punt 1 i que entenem que seria
positiu que l’acceptàs.

Hem de fer l’impossible perquè es mantengui la xarxa
empresarial que suposen en el nostre país autònoms i
microempreses, no només pel manteniment de l’economia, és
que és a la xarxa on s’aferren moltes famílies, a la xarxa social
a la qual s’aferren moltes famílies. Si mantenim l’ocupació,
mantendrem moltes famílies també en marxa i això crec que
és positiu i crec que totes aquestes propostes, tota aquesta
bateria de propostes, de proposicions no de llei que en el seu
moment ha anat presentat Ciudadanos, per donar una mà, per
ajudar, per auxiliar tots aquests autònomes i petites i
microempreses, són sempre fetes en positiu. I a més, li
valoram el fet que vagi llevant punts i acceptant les esmenes,
perquè la realitat cada dia canvia i cada dia es legisla i és bona
aquesta flexibilitat.

Per tant, dels punts que ha mantengut, si accepta l’esmena,
hi votarem a tots a favor i, el que li deia, li valoram aquesta
flexibilitat a l’hora de fer els plantejaments.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Començam el torn de fixació de
posicions i començam pel Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, presidente. Buenos días...
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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

...señoras y señores diputados, bon dia. Bueno, debatimos hoy
una proposición no de ley, en este caso presentada por el
Grupo Ciudadanos, que consideramos en positivo y durante
estos últimos meses hemos venido presentando iniciativas los
diferentes grupos, siempre también intentando aportar,
muchas veces han sido conjuntos coincidentes, otros que han
sido complementarios, lo cual no hace otra cosa que dejar
clara la necesidad de todas estas propuestas que se han ido
presentando para paliar los efectos del coronavirus, que ya se
están dejando sentir.

Lamentablemente muchas de estas propuestas no han sido
apoyadas por los grupos que dan apoyo al Govern, siendo
buenas para Baleares y para la gente y vemos ahora
curiosamente que el Govern las está proponiendo a rebufo de
la oposición y una vez las ha votado en contra en muchas
ocasiones, no solamente propuestas que son de ámbitos de
esta comisión. Y hemos venido diciendo que estas medidas
que se han ido tomando por parte del Govern y el Estado son
insuficientes y poco efectivas. Volvemos a insistir en el hecho
de que muchísima gente sigue sin cobrar los ERTE, de hecho
ayer el Sr. Negueruela admitía que, efectivamente, mucha
gente no había cobrado los ERTE, pero que era culpa del
SEPE. Entonces nos quedamos muy sorprendidos porque
parecía que era un problema de ventanillas y la verdad es que
no es una valoración que se espere de un conseller de Trabajo
y Turismo, que tiene que defender los intereses de los
ciudadanos y que prometió que nadie se quedaría atrás.
Sinceramente esperábamos más.

Y recordar también que el Grupo Parlamentario Popular
presentó hace ya dos meses, también una PNL para ayudar a
los autónomos, a las familias, a las PYME y que también no
fue apoyada por los grupos que dan apoyo al Gobierno, con
medidas muy solventes y muy razonadas. Y alguien anuncia
que, bueno, que van a sacar una ayuda de 3.000 euros para los
autónomos en esta linea, muy bien. Pero vuelven a llegar tarde,
llegan dos meses tarde y es una lástima que no hubieran
apoyado las iniciativas de hace dos meses, aunque fueran del
Partido Popular. Y la pregunta ahora es, ¿cuándo se van a
cobrar? El anuncio está muy bien, e l titular está muy bien,
pero ¿cuándo se van a hacer efectivas?, porque aquí detrás hay
personas y ustedes lo saben perfectamente.

Mientras tanto el Gobierno del Sr. Sánchez todavía no ha
sido capaz de aclarar qué va a pasar con la reforma laboral del
Partido Popular de 2012, si la va a (...) o no, insisto,
herramienta que ustedes están utilizando en esta pandemia.

En cuanto a la PNL al punto 1 votaremos a favor,
lógicamente, si bien es cierto que tiene una redacción
genérica, entendemos perfectamente el sentido que quiere
proponer, que es no se limiten al 30 de junio y que se
mantengan todo lo necesario, como así hemos ido pidiendo

todos los grupos o la mayoría de los grupos parlamentarios,
incluso las patronales, los sindicatos y todos los afectados.

En cualquier caso la enmienda que han presentado los
grupos de PSOE, Unidas Podemos y MÉS, entendemos que no
aporta nada decisivo, pero, en cualquier caso, si se aceptan,
nosotros lo votaremos a favor con o sin enmienda.

Los puntos 2 y 3 dice que los retira. En cualquier caso
nosotros entendíamos que era un tema que ya estaba debatido
y ejecutado por parte del Govern y del Gobierno, aunque no
hubiera tenido los resultados necesarios y suficientes.

El punto 4, nosotros lógicamente estamos de acuerdo, de
hecho nosotros también hemos presentado en una PNL un
punto si no parecido, muy similar que incluye esta propuesta.
Por tanto, todo lo que sea facilitar la labor para que se reactive
la economía y que se reactive con mínimas garantías, dado que
hoy en día reabrir una empresa está siendo un acto heroico,
más que nada por lo qué significa y por lo que tiene de
beneficio en la recuperación de puestos de trabajo.

Los puntos 5 y 6 también los retiran. Nosotros también
teníamos previsto trasladarles que no entendíamos muy bien
cómo casaba el permiso retribuido recuperar con su
propuesta, no lo acabábamos de ver claro, esperamos que nos
lo aclarara, pero si lo retira ya está.

Y el punto 7 decir que efectivamente, siempre es positivo
aportar medidas de flexibilización y en este caso un
aplazamiento. Bueno, aunque es cierto que todo esto habrá que
pagarlo, o sea el aplazamiento está bien, pero finalmente es
una cosa transitoria y a corto plazo. Aquí de lo que se trata,
además de todo esto, es de llevar a cabo todas las acciones por
parte del Govern y del Gobierno de España y luchar con
Europa, para que la actividad se reactive lo más rápidamente
posible, con todas las garantías sanitarias, con todos los tests,
abriendo las fronteras, quitando las cuarentenas, facilitando la
labor a los empresarios y recuperar la normalidad lo antes
posible.

Por tanto, como digo, hacemos una valoración positiva.
Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. Correspon ara al Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr.
Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. La proposición no de ley de
Ciudadanos tiene una serie de puntos que nosotros
apoyaremos, porque van en el mismo sentido de lo que viene
proponiendo VOX desde que se inició esta crisis y son puntos
que se dirigen al Gobierno de la nación. Un gobierno de la
nación que está siendo acorralado por la justicia, por su
nefasta gestión de la crisis sanitaria y un gobierno que ante
este acorralamiento por la justicia, ha decidido tomar la salida
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hacía adelante, como estamos viendo estos últimos días y
últimas horas con las despóticas actuaciones del ministro del
Interior, el Sr. Grande-Marlaska, que por cierto...

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

President, demanaria que se cenyís al tema d’avui. Em sap
greu.

EL SR. PRESIDENT:

A veure, Sra. Martín, primer ha de sol·licitar la paraula i
després se li ha de donar, eh? Continuï, Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

I sí que és veritat que té el temps per parlar d’una
proposició no de llei molt concreta.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí, es lo que estoy haciendo, Sr. Presidente, cuando
termine la argumentación lo verá. Decía que quería mandar un
apoyo a los miembros del instituto armado de la Guardia Civil,
por el acoso que están sufriendo y me refería al Gobierno de
España, porque aquí se ha hecho referencia por parte de los
representantes del Partido Socialista y de Podemos, a la
excelente actuación de este gobierno, referido a una
proposición no de ley que habla de los ERTE. 

Un gobierno que a día de hoy sigue sin pagar a casi 1
millón de españoles, que aún no han cobrado ni un euro de
estos ERTE desde hace dos meses. Y precisamente es el
mismo gobierno a quien se dirige esta proposición no de ley,
que ha llegado a un pacto con los pro-etarras de Bildu para
derogar la reforma laboral que permite estos ERTE. 

Por eso cuando aquí aparecen los señores del PSOE y de
Unidas Podemos, diciendo que vamos a salir de la mejor
manera, deben referirse a esa salida que están sufriendo por
ejemplo hoy los más de 4.000 empleados de Nissan en
Barcelona, que ya se han quedado en la calle.

Por eso nosotros apoyaremos esta proposición no de ley,
y por supuesto denunciaremos las prácticas del Gobierno de
España al que van dirigidos estos puntos.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, molt
breument. Crec que ha quedat clara l’exposició des del Grup
Parlamentari Ciutadans, igual que de la resta de grups. Crec
que veim la necessitat de poder ajudar aquest sector, e ls
autònoms, i de flexibilitzar una mica la situació en què ens
trobam avui en dia i les dificultats que tenen milers de
persones per poder engegar la seva empresa i per poder fer
feina. 

Crec que totes les propostes que han quedat vives en
aquesta proposició no de llei són propostes necessàries per
poder donar una mica d’aire, i nosaltres en aquest sentit les
votarem a favor.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Font, que crec que ens acompanya.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí, bon dia.

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Bon dia, Sr. President. Gràcies. Gràcies, Sr. President, i
bon dia a tothom.

Jo també seré molt breu. Donarem suport a aquesta
proposta tot esperant que puguin acceptar l’esmena
presentada. Cal recordar que després de la darrera crisi
econòmica es va incentivar moltíssim l’emprenedoria; idò ara
hem d’ajudar totes aquelles persones que es van atrevir a crear
la seva pròpia empresa a poder sortir d’aquesta crisi brutal; de
fer tot el possible per mantenir el teixit econòmic del nostre
territori, el qual té especificitats molt concretes, com és
l’aspecte temporal dels negocis de les nostres illes.

Per tant votarem a favor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Idò ara pertoca al grup parlamentari
proposant, al Grup Parlamentari Ciudadanos, Sr. Pérez-Ribas,
dir-nos el seu posicionament respecte de l’esmena i fixar
posició.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. El Grup Parlamentari Ciutadans
acceptem l’esmena proposada pel PSIB, Unidas Podemos i
MÉS, i també agraïm el vot favorable de tots els grups
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parlamentaris. És una situació que davant de la crispació
política que es va viure ahir al Congrés dels Diputats doncs
reconforta un poc, tant a mi personalment com suposo que a
la societat, que trobem punts on tot estiguem d’acord, i  en
aquest cas ajudar els autònoms és un..., són propostes que
realment afecten una part molt important de la nostra societat,
una part molt important de la nostra economia, i hem d’estar
tots units perquè el sector dels autònoms i de les petites
empreses puguin arribar a acabar la temporada i sobretot
puguin iniciar la temporada que ve en les millors condicions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. 

Entenent, per la intervenció de les diferents grups
parlamentaris, i donada l’acceptació de l’esmena 6805, a pesar
d’això, donat que hi ha gent que participa per
videoconferència, si els sembla farem una única votació dels
tres punts que queden vius.

Sr. Secretari, procedeixi a la votació.

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.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia Garcia.

LA SRA. GARCIA I SASTRE:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

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

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Ares Fernández. Sí.

13 vots, unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 5891/20, relativa a adopció de mesures destinades
a les empreses davant la situació d’estat d’alarma derivada de
la crisi de la COVID-19.

2) Proposició no de llei RGE núm. 7682/20,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Il l es Balears, relativa a pròrroga de l’habilitació per
exercir activitat turística, per renovació d’acreditació de
qualitat i  per presentació modernització. 

I passam al debat de la segona proposició no de llei, RGE
núm. 7682/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a pròrroga de
l’habilitació per exercir activitat turística, per renovació
d’acreditació de qualitat i per presentació modernització.

Per a la seva defensa pel Grup Parlamentari El Pi té la
paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, ho faré des
de l’escó i així facilitaré la tasca a la gent de la cambra. 

Tots som conscients de la realitat a què ens ha duit aquesta
crisi sanitària, una crisi econòmica que en concret a Balears
afecta, entre d’altres, al nostre gran motor econòmic com és
el turisme. Les conseqüències de tot plegat són molt greus,
tant des del punt de vista de salut pública i de totes aquelles
persones que han perdut la vida o han estat malaltes, com des
del punt de vista de les empreses, moltes de les quals hauran
de tancar o bé hauran vist reduïda la seva activitat; i dels
treballadors, que molts perdran la seva feina temporalment o
definitivament, o bé veuran disminuïts els seus guanys. En gran
part la temporada turística 2020 serà una temporada en la qual
una immensa majoria d’establiments no podrà exercir la seva
activitat. 

L’article 50.3 de la Llei 8/2012, de turisme, estableix que
la presentació de la DRIAT que es refereixi a estades
turístiques duites a terme a habitatges residencials sotmesos
al règim de propietat horitzontal, o els de tipologies que es
determinen reglamentàriament, habilita que l’exercici de
l’activitat per al termini que es fixi, i que per defecte és de
cinc anys des de la presentació a l’administració  turística,
tenint en compte que la immensa majoria d’aquests habitatges
perdran un any dels cinc a conseqüència de la COVID-19 seria

de justícia que se’ls prorrogàs un any l’habilitació per exercir
aquesta activitat turística. 

Vist que d’acord amb l’article 127 del Decret 20/2015,
que és el reglament dictat en desplegament de la Llei 8/2012,
de turisme, els establiments cada sis anys han de presentar una
autoavaluació o un pla de modernització, essent uns moments
els presents en els quals és imperatiu garantir la continuïtat de
les empreses, i tenint en compte que el 2020 serà un any en
gran part sense activitat turística o molt minsa; vist que a causa
de les diferents modificacions normatives dels darrers anys
resulta que hi ha establiments turístics que han adquirit a la
borsa de places les corresponents places turístiques havent
tramitat i obtingut el seu pagament de forma escalonada i en
diverses anualitats; considerant que durant l’any 2020 la
immensa majoria d’aquests establiments romandran tancats i
no tendran ingressos, entre altres coses per fer front al
pagament ajornat de l’adquisició de les places, resultaria
convenient ajornar també el pagament de 2020.

Per tot això presentam aquesta proposició no de llei amb
tres punts, en què al primer punt sol·licitam que el Parlament
de les Illes Balears insti el Govern a impulsar les
modificacions jurídiques que permetin que els habitatges que
hagin realitzat una declaració responsable d’inici d’activitat
turística d’acord amb l’article 50.3 de la Llei 8/2012, de
turisme, i que es trobin dins el termini de cinc anys, tenguin un
any de pròrroga automàtica per exercir l’activitat sense haver
de fer una nova DRIAT ni haver de fer cap tràmit.

En segon lloc, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a impulsar les modificacions jurídiques que permetin
que tots aquests establiments que enguany havien de presentar
autoavaluacions, plans de modernització o acreditacions de
qualitat, tenguin un any de pròrroga automàtica sense
necessitat de fer cap tràmit.

I, en tercer, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a impulsar les modificacions pertinents perquè en el
cas d’aquells establiments que hagin adquirit places a pagar de
forma ajornada a la borsa de places, l’import del pagament
corresponent a l’any 2020 sigui ajornat automàticament
atorgant un any més de pròrroga a l’efecte.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Per part dels Grups Parlamentaris
Socialista i Unidas Podemos s’han presentat les esmenes RGE
núm. 8808 i 8809. Per defensar-les, per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bé, les esmenes
que presentam per part del Grup Parlamentari Socialista i
Unidas Podemos són en positiu amb l’objectiu de millorar el
text i per ajustar-lo a la realitat jurídica i administrativa
existent. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202007682
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=20208808
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202008809
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Amb l’esmena presentada al punt 1, RGE núm. 8808/20,
proposam modificar aquesta data d’ajornament que proposen
vostès per presentar la declaració responsable d’inici
d’activitat turística i proposam la data de 20 de desembre.
Proposam aquesta data perquè consideram que és més
equitativa una data determinada dins enguany atès que ja hi ha
empreses o hi ha establiments que han presentat la DRIAT i,
per tant, es produiria un greuge comparatiu. Vostès proposen
com ampliar el termini un any més, és a dir, que en lloc que
acabin els cinc anys enguany, que acabin els cinc anys l’any
que ve. Això implicaria una modificació de la Llei turística i
per tant aquestes modificacions legislatives..., modificacions
que just per debat ens aniríem més enllà de 2020. Per tant, no
seria una solució immediata per a les persones, per als
administrats. Per tant, aquest punt el volíem milloram i
proposam aquesta data perquè consideram que és més justa i
s’adapta més a la realitat. 

Pel que fa a la segona esmena presentada al punt tercer, la
RGE núm. 8809, vostès proposen ajornar automàticament el
pagament de les places adquirides. També en aquest cas dir
diferents qüestions, en primer lloc, també es produiria un
greuge respecte dels administrats que ja han presentat, que ja
han pagat la quota corresponent a aquestes places. Llavors dir
que també la Junta Rectora del Consorci Borsa d’Allotjament
Turístic va acordar l’ajornament del pagament per a
l’adquisició de places si ho sol·licitava l’interessat; això sí,
implica uns interessos de demora. Per tant, nosaltres a aquesta
proposta li proposam és que ho continuï sol·licitant
l’interessat, perquè pot ser que hi hagi interessats que no els
interessi posposar el pagament, per tant, proposam que
excepcionalment per a aquest exercici deixar de pagar els
interessos de demora. Li he de dir que això és com una
hipoteca, la hipoteca no es condona..., la hipoteca es paga,
s’han de pagar les anualitats, per tant, el pagament s’ha de fer,
creim que s’ha de fer. També dir en aquest punt que
l’ordenació turística està transferida als consells insulars,
excepte a Mallorca, i que, per tant, creim que són els consells
que han d’organitzar i decidir la manera de gestió del
cobrament d’aquestes places.

Pel que fa al punt segon de la proposició no de llei sí que
li votarem en contra perquès des del Grup Parlamentari
Socialista, i el Govern també és una aposta que fa, és l’aposta
per la qualitat turística i consideram que aquesta proposta que
vostès fan d’ajornar els plans de modernització o
d’autoavaluació també consideram que l’aposta per la
qualitat..., no es pot renunciar a l’aposta de la qualitat turística.
Per tant, ja sé que vostès no renuncien a la qualitat sinó que
demanen posposar-ho, però jo dic que l’aposta per la qualitat
s’ha d’intentar ajustar al temps i vostès donen per perdut l’any
2020, serà un any difícil, és un any difícil, molt difícil, però
encara queden uns mesos que possiblement vendran turistes
dos o tres mesos. Per tant, donem un marge que la gent pugui
venir. També dir en aquest punt que ja hi ha persones que han
presentat els plans de millora del seu establiment o els plans
d’autoavaluació, per tant, en això sí que no volem donar una
passa enrere ni condonar un any com si l’any 2020 no existís.
L’any 2020 existeix, amb molts de problemes, problemes de
salut i problemes econòmics molt greus i molt importants i

s’han de tenir en compte, però no consideram que s’hagi
d’excepcionar tot. 

Per tant, creim que per aquests motius votaríem en contra
d’aquest punt i, si ens accepten les esmenes que hem
presentat, sí que votaríem a favor del punt primer i del punt
segon. Ja li he dit que les esmenes que hem presentat són en
positiu i són per ajustar les seves propostes a la realitat
jurídica i administrativa existent perquè si no, ja implicaria una
modificació jurídica que el tràmit d’aquesta modificació és
més llarg que el termini de l’excepció que vostès proposen.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sr. President, intervendré des de l’escó. És
evident que vivim una situació en constant evolució i que quan
es presenten les diferents propostes es presenten d’acord amb
la realitat i la situació que es viu en aquell moment, i la realitat
del Parlament doncs a vegades fa que es tractin un parell de
setmanes després.

Evidentment, en el mes d’abril quan es va presentar aquesta
proposta no es parlava encara de l’obertura d’aeroports
internacionals ni teníem la data d’1 de juliol o primers de
juliol perquè es reprenguessin aquests vols internacionals que
tendran la seva influència, esperem -si tot va bé-, en la
reactivació del sector turístic. És evident que això dependrà de
la modificació o de l’evolució dels indicadors sanitaris i de
moltes altres qüestions, ja siguin legislatives o normatives. 

Nosaltres hem presentat dues propostes que vénen,
pensam, a complementar i a actualitzar els punts presentats. A
la primera proposam fins la data de 20 de desembre, com s’ha
comentat, perquè sigui equitatiu amb aquelles persones que ja
han fet el pagament. I l’esmena al punt tercer ens semblava
molt interessant llevar aquests interessos de demora com una
mesura en positiu cap als administrats perquè no es veiessin
perjudicats de la situació que vivim.

Pensam que sí que hi haurà uns mesos on hi haurà activitat
turística, que serà una activitat turística, com bé ha expressat
la portaveu d’El Pi, que evidentment no serà del cent per cent,
que serà petita, però que n’hi haurà alguna. No vol dir que no
s’hagin de prendre més mesures, nosaltres feim avui aquestes
propostes, però ja li dic que la situació canvia i per ventura se
n’hagin d’afegir més, però a dia d’avui nosaltres pensam que
aquestes vendrien a complementar o a millorar en certa
mesura en positiu la seva iniciativa.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Martín. En torn de fixació de posicions
començam pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula la Sra.
Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, hacemos una valoración
positiva también de esta PNL que trae a debate el Grupo
Parlamentario El Pi. Ya sabemos que el sector turístico va a
ser el más afectado, el que va a tardar más en recuperarse, que
España y en concreto los territorios insulares ya se ha dicho
que serán los más damnificados, y que por tanto todas las
medidas que se tomen por pequeñas que puedan ser y desde
todas las administraciones hay una obligación moral de
tomarlas y llevarlas adelante y sobre todo apoyarlas.

Recordar, sin embargo, que todavía el Govern balear no ha
presentado su plan de reactivación para el sector turístico, que
el Gobierno de España no ha presentado tampoco su plan de
reactivación del sector turístico y solamente Europa parece
que está tomando conciencia de la importancia del sector
turístico para países como España, Grecia y Portugal, lo cual
resulta también bastante desolador. Países que no tienen como
principal motor económico el turismo también han llegado ya
a acuerdos con países vecinos para establecer corredores
seguros. Todo ello nos hace entrar en una situación de
bastante confusión, pero bueno...

En cualquier caso, referente a la PNL y a los puntos, el 1,
concretamente, nosotros votaremos a favor por varios
motivos, pero en concreto, como ya he dicho, porque vemos
que es totalmente necesaria cualquier medida que vaya en la
dirección de flexibilizar, simplificar y en general aliviar,
aliviar en todo lo posible lo complicado de la situación que
estamos viviendo y en concreto la de los sectores productivos,
y muy especialmente el turismo. En este caso se trata de la
vigencia de la tipología unifamiliar de viviendas de estancias
turísticas que solo tienen, como digo, cinco años y está más
que justificado a nuestro criterio que se amplíe un año más esa
vigencia puesto que esta temporada con el coronavirus todo se
verá muy dañado, no diremos perdido, esperemos que no, pero
muy dañado.

Además no hemos de olvidar que esta modalidad de
comercialización de estancias turísticas en viviendas es un
producto que ya se está manifestando como demandado por el
factor seguridad y flexibilidad que aporta a los consumidores. 

En caso de que El Pi acepte esta enmienda que presenta el
PSOE y Unidas Podemos, bueno, también votaremos a favor,
pero consideramos que el redactado original, el que presenta
el Grupo Parlamentario El Pi, es el que responde a las
necesidades.

En cuanto al 2, en la misma línea, votaremos a favor, los
establecimientos tendrán, creemos, suficiente trabajo en
adaptarse a todos los nuevos protocolos de seguridad, a
formar a sus trabajadores y a efectuar todas las

modificaciones en sus instalaciones para adaptarse a las
nuevas normas sanitarias, deberán trabajar intensamente en
recuperar la confianza de sus clientes, de los mercados
internacionales y tradicionales y de llevar a cabo una gran
labor de promoción y de gestión de sus propias empresas.

Vemos correcto, pues, que en un año..., que sea un año lo
que se aplace puesto que está claro que el 2021 se retomará
con firmeza, con fuerza, así lo esperamos y así se indica, y
todas estas mejoras se podrán haber incorporado durante el
invierno, además sería lógico pensar que se incorporen a la
normativa ordinaria requisitos sanitarios que puedan quedar ya
establecidos en esas autoevaluaciones y en esos planes de
modernización.

Precisamente por eso sí consideramos que no se trata de
una apuesta por... de no una apuesta por la calidad, sino muy al
contrario, se trata de un balón de oxígeno precisamente para
que los empresarios puedan ir rearmándose y garantizar esos
puestos de trabajo.

Con el punto 3, también estamos de acuerdo. Ya se ha
expuesto, además... en nuestra proposición no de ley que
presentamos del plan de choque de medidas de reactivación
turística incluíamos un punto en esta línea, en el que
solicitábamos la suspensión del cobro de las anualidades de
los años 2020 i 2021 respecto de la compra de plazas
turísticas. Lamentablemente no obtuvimos los apoyos
necesarios para que saliera adelante. Bueno, en cualquier caso
nosotros sí que apoyaremos esta iniciativa.

Y en cuanto a la enmienda que presenta PSOE y Unidas
Podemos, como decimos, cualquier medida para la
recuperación de la actividad, poca o mucha, es bienvenida,
pero consideramos que hubiera sido deseable que si desde el
Govern se hubiera podido tomar esta medida o se hubiera
tenido convencimiento de la necesidad de tomar esta medida
y de quitar..., la que proponen en su enmienda, la de quitar los
intereses en los ajornaments pues hubieran demostrado que
efectivamente creen que hay que apoyar al empresariado y que
hay que apoyar el sector productivo. 

Si tienen que esperar a presentar una enmienda en una PNL
que presenta un grupo que no da apoyo al equipo de gobierno
o que no está gobernando en este caso, pues la verdad es que
nos resulta también bastante raro, para qué se lo vamos a
negar.

En cualquier caso decir que lo que dice la Sra. Sansó de
que no se puede llevar a cabo   o no se puede votar a favor de
estas propuestas porque requieren de una modificación
legislativa y eso llevaría mucho tiempo, pues, me parece que
no sabe lo que ha dicho. 

Ustedes están haciendo decretos ley y en el último, el
8/2020, modificaron un montón de preceptos de la Ley
8/2020 que... o en cualquier otra, en cualesquiera otras que...
ha sido con una velocidad sorprendente y de hecho la semana
que viene se llevará a ratificación, con lo cual no creo que eso
sea una excusa que se sustente por sí misma; y lo de que las
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competencias están en los consejos insulares, vuelvo a
insistir, las modificaciones normativas que le solicitan son
competencia del Govern.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrera. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula el Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. Primeramente decir que esta PNL
tal como está la redacción, el redactado que ha presentado El
Pi, pues nuestro grupo votará que sí a los puntos, repito: tal
como está el redactado.

Una prórroga de un año automática para ejercer la actividad
sin tener que hacer una (...), pues es perfecto, menos papeleo,
menos burocracia y funciona muy bien.

El punto número 2 que para las empresas que deberían
presentar autoevaluación, planes de modernización o
acreditaciones de calidad, pues yo veo bien el año de prórroga,
o sea a mí decirme que esto va a afectar la calidad, pues esto
no va a afectar ninguna calidad. Hay gente que por ejemplo
porque no le va a ser rentable no va a abrir o que no puede
abrir o que no va a tener reservas. Entonces no va a funcionar.
Entonces me parece que dar un año es dar un balón de oxígeno
al propietario de la vivienda. Creo que es lo que hay que hacer. 

El tercer caso, pues en el caso de adquisición de plazas
con pago aplazado de la bolsa de plazas, pues, el aplazamiento
me parece muy bien. Aquí me parece triste que hayamos
dejado pasar una oportunidad porque el Partido Popular
presentó ya una PNL, la 7730, que proponía justamente que se
tomasen medidas para la suspensión, el aplazamiento, la
eliminación de estas plazas y usted, Sra. Sureda, se abstuvo en
esta PNL del PP. Entonces, pues pienso que es una... una... en
el punto 12 pienso que es una... se ha perdido una oportunidad.

Sobre las enmiendas del PSOE en la primera diremos que
no, porque hablan de ajornar la liquidació, pero no sé, yo en
Ibiza cuando se presenta la petición de DRIAT se tiene que
liquidar totalmente para todo el periodo, entonces ajornar
algo que ya he pagado, pues realmente no me sirve para más.
Pienso que la redacción de El Pi es la que vale.

Y luego me extraña el punto 3 del PSOE que tampoco
aceptaré, ¿por qué?, porque el punto 3 del PSOE dice: “instar
a les Illes Balears perquè seguint l’acord de la Junta Rectora
del CBAT” i mi compañera habla de que sí, que reconoce que
hay transferencias que se han transferido competencias, pero
es que el CBAT según su estatuto dice que el ámbito
territorial es Mallorca. Entonces, no sé que tiene que ver el
CBAT con competencias que en realidad por ejemplo en Ibiza
son del Consell Insular de Ibiza. Entonces, no sé, que me lo
expliquen porque yo no lo entiendo.

Que yo sepa la competencia de ordenación y promoción
turística ha sido transferida a Menorca, Ibiza y Formentera,
entonces esos dos puntos, obviamente, si se incorporan nos
obligarán a votar no al primer y tercer punto y entonces
votaríamos únicamente sí al segundo punto.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, bon dia, gràcies, president. Diputades, diputats, a veure,
és que és una proposició  no de llei complexa quant a
competències i quant a legislació. Entenem el plantejament
que fa El Pi, és a dir..., i el fa -entenem- també sobretot
pensant en els petits propietaris de cases que complementen
la seva renda amb el lloguer turístic, i ho fa per facilitar que
aquests petits propietaris de cases que complementen la seva
renda amb el lloguer turístic, per dir-ho d’alguna manera, ja
que no aprofitaran tota la campanya... enguany no compti en
tots els aspectes que sigui possible , entenc jo o entenem
nosaltres.

És clar, al primer punt, endavant, endavant i entenem també
que l’esmena que plantegen PSOE i Podemos el que fa és
arrodonir el punt amb una cosa que vosaltres no havíeu
plantejat i ho plantegen, entenc jo. I no malinterpretin les
meves paraules perquè és que m’ha costat molt arribar a
entendre la proposta.

Al segon punt entenem que no és bo, que no passa res si
enguany no s’aprofita tota la temporada, però s’avança feina i
es plantegen i es presenten aquestes autoavaluacions i es
presenta tot el que fa referència a això. 

Hem de pensar que, ho he dit, no s’aprofitarà tota la
campanya turística, però també veim que les cases de lloguer
turístic aprofitaran part de la campanya. Per tant, si obrin han
de tenir tots aquests documents presentats.

I respecte del darrer punt, el punt 3, ens agradaria si pot ser
poder tenir un recés per acabar d’explicar-la perquè aquí es
mesclen competències perquè en el cas de Mallorca, no en el
cas de les altres illes, però en el cas de Mallorca sí que la
competència és del CBAT. Per tant.., també forma part de la
comunitat Mallorca... bé, però també forma part de la
comunitat Mallorca. 

Per tant, a qui instam?, al Govern?, al CBAT i als consells?,
qui té la competència per...? M’agradaria, si és possible, per
poder fer un redactat així com toca en cas que al final
poguéssim votar a favor de la proposta, poder fer un recés per
aclarir els dubtes que es puguin tenir, sense..., és a dir,
necessitam el recés també per aclarir la intenció del vot.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros votaremos a favor de
esta proposición no de ley, que además va en el sentido de
intentar mejorar las condiciones de la actividad turística de
todos aquellos que viven de la actividad turística, y además de
aspectos muy concretos. Por eso la apoyaremos tal como la
han presentado ustedes. Además hace referencia a unas
cuestiones que es verdad que este gobierno, tanto el balear, no
hablemos ya del nacional, no se acuerda. Bueno, de hecho es
que, claro, la Sra. Armengol ya viene desde el 5 de abril
anunciando un plan de reactivación turística, estamos ya a 28
de mayo, y seguimos esperando. Entonces son necesarias
estas propuestas, ya le digo, tal como están redactadas, porque
recojo la argumentación que ha hecho anteriormente el Sr.
Benalal, y nosotros votaríamos en contra si aceptan las
enmiendas que ha presentado el Partido Socialista.
Consideramos que las vacían de contenido; incluso algunas
creemos que no tienen sentido o quedarían como meras
declaraciones de buenas intenciones. Nosotros creemos que
ante esta situación está mejor redactada tal como la proponen
ustedes.

Y me alegra ver que evidentemente se reconoce que
tenemos un lío importante de competencias, que es otro de
los problemas que se encuentran los pequeños empresarios,
los autónomos y los trabajadores en general, que no saben
muchas veces a quien acudir. Es el lío administrativo que
tenemos en Baleares y en toda España, que también habrá que
darle en algún momento solución.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Ara correspon al Grup Mixt. Té la
paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Una altra vegada seré breu perquè
compartim les aportacions fetes per les portaveus proposants
de les esmenes als punts primer i tercer, i per açò demanam
que El Pi tengui en consideració la seva acceptació, perquè
amb el text actual no els podem votar a favor.

I pel que fa al segon punt, el votarem en contra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. 

Davant una petició que hi ha hagut del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, abans de donar-li la paraula li demanaria si

prefereix fer aquesta suspensió ara o després de la
intervenció.

Ara. Idò suspenem un momentet la sessió.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats i diputades... 

EL SR. PRESIDENT:

Bé, senyors diputats  i diputades, després d’aquest recés
passem a veure quins fruits tenim.

Ara pertoca la intervenció del grup proposant per fixar
posicions i assenyalar-nos si accepta les esmenes. Té la
paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, és cert que
des d’El Pi veim millor el redactat que hem presentat
originalment, però si el que volem és facilitar un poc la vida
a la gent que pateix haurem d’acceptar les esmenes.

Què vull dir amb això? En el primer punt canvia el redactat
en el fons, perquè nosaltres en cap cas no deim que no s’hagi
de pagar l’activitat, la liquidació que pertoqui dins l’any;
nosaltres del que parlàvem és que, d’aquests cinc anys que
tenen de termini quan fan la declaració responsable, la
poguessin prorrogar un any més, és a dir, que realment
tenguessin sis anys de llicència per poder ser casa de
vacances, en cap cas no dèiem que no es pagàs la liquidació
pertinent. Això ajudaria a flexibilitzar les despeses que poden
tenir i els guanys que perdran enguany tots aquests..., o els que
estaran afectats per aquesta crisi en habitatges de vacances.

En el segon punt... nosaltres mai no hem dit que no
vulguem qualitat en els establiments, però les autoavaluacions,
els plans de modernització, les acreditacions de qualitat, són
costosos, i enguany, que serà un any crític, consideràvem que
es podria donar una pròrroga i que fos l’any que ve quan
s’haguessin de presentar tots aquests documents, i com molt
bé també ha dit la portaveu del Grup Parlamentari Popular, per
ventura dins aquests plans ja contemplarien actuacions de
millora en la situació que hem tengut actualment.

En el tercer punt acceptarem també l’esmena perquè, com
dic, nosaltres estàvem més a gust amb el redactat inicial,
perquè de forma automàtica també i sense crear paperassa als
ciutadans que tenen aquest tipus d’establiments, es pogués fer
aquesta pròrroga per a l’any 2020; però acceptarem, i amb el
consens que hi ha hagut perquè també es contemplassin les
altres illes i no només el CBAT, o no només que contempla
Mallorca, afegiríem..., el redactat quedaria de la següent
manera: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears perquè seguint  l’acord de la Junta rectora del
CBAT i els organismes corresponents dels consells insulars,
competents en ordenació, segons el qual aquells establiments
que hagin adquirit places...”, etc., la resta quedaria igual. Amb
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aquest redactat es contemplen totes les illes i es pot ajudar a
totes les illes.

Com dic, nosaltres aquesta proposició no de llei la
presentàvem per intentar ajudar aquest sector turístic, perquè
és cert que la temporada serà menor, però es podrà tirar
endavant. Però també és cert que no hi haurà els guanys, ni els
beneficis d’altres anys; per tant, consideràvem que era bo
poder donar un poc d’aire també a aquest sector.

Gràcies president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. A veure si ho hem entès bé, vostè...
Sra. Sureda, he entès que l’esmena 8808 al punt número 1,
vostè l’acceptava i després al punt número 3 accepta l’esmena
8809, amb aquesta transacció que afecta organismes
competents, per dir-ho de qualque manera, no?

Per tant, he de demanar si qualque grup parlamentari
s’oposa a aquesta petita transacció que suggereix la Sra.
Sureda?

Ningú no s’hi oposa. Idò farem tres votacions, tal i com
han manifestat els diferents grups parlamentaris.

Sr. Secretari, passam a votar el número 1 amb l’esmena
8808.

EL SR. SECRETARI:

Sí, Sr. President. Començam.

Sr. Maxo Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

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.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

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:

Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí.
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EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Ares Fernández, sí.

13 vots a favor, unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

Ara 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. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

No.

EL SR. SECRETARI:

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:

Sr. Ares Fernández, no.
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6 vots a favor, 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar el punt número 3, amb l’esmena 8809 i amb
la transacció presentada.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Maxo Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

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.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

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:

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:

Sr. Ares Fernández, sí.

13 vots a favor, unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, en conseqüència queda aprovada la Proposició no
de llei RGE núm. 7682, en els seus punts primer i tercer,
relativa a pròrroga de l’habilitació per exercir l’activitat
turística, per renovació d’acreditació de qualitat i per la
presentació de modernització.

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