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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions, per favor.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí, presidenta, Joan Mascaró substitueix Damià Borràs.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sra. Presidenta, Maxo Benalal -aquí-, Ciudadanos,
sustituiré  a Marc Pérez-Ribas en la RGE núm. 8127/20.
Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En segon lloc ja els inform que, atesa la
partic ipació  d’alguns diputats  i  diputades pe r
videoconferència, la votació dels diferents punts de l’ordre del
dia d’avui serà pública per crida. Per tant, d’acord amb l’article
97 del Reglament, e l secretari anomenarà els diputats i les
diputades, que respondran sí, no o abstenció , i la crida es
realitzarà per ordre alfabètic.

Ara passem a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu al
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 8127/20 i RGE
núm. 8262/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8127/20,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, relativa a establiment per part del Govern
de les Illes Balears d’ajudes a fons perdut per a autònoms
per compensar les pèrdues per la COVID-19.

Començam el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
8127/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a l’establiment per part del Govern
de les Illes Balears d’ajudes a fons perdut per a autònoms per
compensar les pèrdues de la COVID-19.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula, per un temps
màxim de cinc minuts, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. Aquesta iniciativa lògicament s’emmarca en tota la
crisi econòmica generada per la COVID-19, i pretén ajudar i
establir un mecanisme de suport a un col·lectiu que
estructuralment sempre ha estat desatès, com és el col·lectiu
dels autònoms, sempre ha estat el col·lectiu que manco
garanties i manco ajudes i manco protecció ha tengut del
sistema, i és un col·lectiu, com tots saben, molt important a
les Illes Balears, més de 90.000 treballadors autònoms, i per
tant és un col·lectiu fonamental a la nostra economia, en el
nostre benestar i en la qualitat de vida dels ciutadans de les
Illes Balears. 

Per tant la nostra pretensió és fer un clar suport a aquest
col·lectiu dels autònoms. I com, aquest suport? Aquest suport
el volem fer a través d’ajudes a fons perdut. Aquesta idea
també és molt important; per què?, perquè molts dels
mecanismes que s’han posat en marxa per part dels diferents
poders públics per ajudar, per compensar la situació d’aquest
coronavirus, el que generen és un crèdit, perquè, clar, tots els
préstecs ISBA, ICO, etc., al final evidentment són doblers,
donen liquiditat, però acaben generant una obligació de retorn
d’aquests doblers per part de l’empresari o de l’autònom que
ha obtengut aquestes línies de liquiditat, amb la qual cosa
estam endarrerint el problema però no l’estam resolent.

I són multitud dels col·lectius econòmics que el que estan
reclamant d’aquests poders públics és que donin ajudes a fons
perdut, perquè aquesta és la manera efectiva que l’empresa o
l’activat de l’autònom tengui continuïtat en el temps, i no -
diguem- l’haguem dopada temporalment durant uns mesos
però al cap i a la fi, per haver-la feta acumular encara més
obligacions d’endeutament, acabi essent impossible la
continuïtat d’aquesta activitat. Per tant la segona idea
fonamental de la nostra proposició no de llei és que siguin
línies d’ajudes a fons perdut.

La tercera idea, el tema del percentatge. Com tots saben la
diversa normativa treta per l’Estat ha fixat que només poden
entrar en la protecció del sistema aquells autònoms que tenen
una caiguda d’ingressos superior al 75%. Aquest percentatge
és molt alt, perquè si tu ets un autònom i guanyaves 1.500
euros i passes a guanyar 500 euros no tens cobertura, amb la
qual cosa entendran que a nosaltres en general no ens pareixi
acceptable. Per tant pensam que l’Estat ha de canviar aquest
percentatge, aquest percentatge ha de minvar, i nosaltres
proposam el percentatge de 40%, que ens pareix un
percentatge molt més sensat i molt més adient a aquesta
situació de caiguda d’ingressos en relació amb els mesos de
l’any anterior, en el mateix període mensual de l’any anterior,
per fer una comparació el més exacta i fidedigna possible.

Una quarta idea també important de la nostra iniciativa, i
amb això acab, és que aquestes línies d’ajudes, com tots
sabem, tenen evidentment una limitació pressupostària, i al
final no es poden donar totes les ajudes que voldrien a tots els
autònoms, i l’experiència ha demostrat que a moltes
comunitats autònomes que han fet alguna iniciativa similar a
la que estam proposant ha degenerat en el fet que moltíssima
gent ha fet la sol·licitud però no ha obtingut l’ajuda. Per tant
del que es tractaria és que hi hagués uns criteris que garanteixi
que rebrà l’ajuda qui més la necessita, i per això nosaltres aquí
posam que s’ha de tenir en compte el nivell de renda de
l’autònom, i posam que s’ha de tenir en compte la situació de
la seva activitat o negoci, per intentar evitar el que ha succeït
a altres comunitats autònomes que, ja dic, al final ha estat una
decepció i un desencís per a una gran majoria d’autònoms que
no han pogut assolir l’ajuda i que només se n’ha pogut
beneficiar una petita minoria. Aquest és un risc que existeix,
tots som conscients de les limitacions que tenim, i nosaltres
el que intentam és trobar algun mecanisme que posi un poc
d’ordre en aquesta situació, perquè és evident, i d’això en som
tots conscients, que no podrem donar totes les ajudes que
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trobam que serien necessàries perquè els recursos donen pel
que donen.

Per tant aquesta és la nostra iniciativa, pensam que és molt
important donar suport als autònoms, que sigui amb liquiditat
a fons perdut, que no generi nou endeutament, intentar reduir
el percentatge i intentar establir uns mecanismes en què es
beneficiïn els que més ho necessitin.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Ara començam el debat de la
proposició no de llei..., ai!, el torn de fixació de paraules, de...
posicions, de major a menor tret del grup a què pertany la
presidència del Govern, e l qual intervindrà en darrer lloc
segons l’article 85 del Reglament. 

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la
representant, la Sra. Salomé Cabrera, per un temps màxim de
cinc minuts.

(Remor de veus)

Hi ha esmenes?

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, perdó. Perdoni, Sra. Cabrera, que hi ha esmenes i
no...

Perdó, no és en aquesta proposició no de llei, és a l’altra.
Aquí no hi ha esmenes registrades en aquest moment. Són de
la següent proposició no de llei.

Jo tinc dues esmenes aquí..., un moment, la lletrada. Hi ha
dues esmenes de la 8262...

(Conversa inaudible)

Se suspèn la sessió cinc minuts, per veure i tenir les
esmenes presentades.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors i senyores diputades, tornem a la comissió.
Reprendrem on érem, la Mesa ja té l’esmena presentada pels
grups PSOE, Unidas Podemos i MÉS. Llavors passarem a la
seva defensa i, en primer lloc, tindrà el torn de paraula el
representant del Grup Parlamentari Socialista el Sr. Casanova,
per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, una vegada més, una setmana
més, venim aquí a parlar d’autònoms. Crec que hem passat de
tenir una comissió que parlava molt de turisme però poc de
treball, ara crec que aquesta crisi ha posat damunt la taula els
autònoms i crec que n’hem parlat diferents vegades. S’han
aprovat mesures..., consider que hem aprovat mesures que
poden ser molt favorables per a aquest col·lectiu, i avui en
porten una altra que crec que també podem donar una passa
més en la protecció d’aquest col·lectiu.

Està clar que els autònoms formen part del teixit
econòmic més important d’aquesta illa. Els autònoms són un
col·lectiu que, com ja s’ha dit aquí, ha estat molt tocat per la
crisi de la COVID perquè ha hagut de tancar sobtadament, ha
tengut pèrdues, i davant això també és veritat que per part del
Govern s’ha posat fil a l’agulla per poder fer ajudes a aquest
col·lectiu concretes. Crec que s’ha posat la prestació
extraordinària davant una situació que no havia tingut abans cap
atenció, i aquesta vegada sí que hi ha hagut una atenció per part
de l’Estat amb la prestació extraordinària, a la qual s’han pogut
acollir moltíssims autònoms, i així i  tot també s’ha pogut
afegir la possibilitat d’entrar coses d’ERTO per a aquells
treballadors que tenien, i ara es ve a demanar ajudes directes.

Nosaltres votarem, ja li ho dic, votarem a favor del primer
punt si ens accepta l’esmena, i hem presentat una esmena, Sr.
Melià, que vostè demana una cosa molt concreta però
nosaltres ho hem volgut deixar una mica més obert per poder
arribar a diferents mesures. Ja s’ha presentat aquí, crec que per
tots és conegut que s’ha presentat el Pla d’ajudes a fons perdut
per a autònoms tant siguin continus com aquells  autònoms
temporals; crec que introduir la possibilitat que els autònoms
temporals puguin tenir aquesta ajuda resulta imprescindible,
perquè en aquesta comunitat autònoma precisament són els
autònoms un col·lectiu important, però els autònoms que
treballen en temporada i per tant es donen d’alta en temporada
i de baixa a l’hivern, també és un col·lectiu molt important.
Poder donar una ajuda a tot aquest col·lectiu d’autònoms
temporals ha estat tot un repte i crec que podem dir que hem
aconseguit una passa més quan aquesta ajuda tiri endavant.

Per això li hem presentat aquesta esmena, per poder arribar
a tot. És una esmena que com ja s’ha anunciat va entre 2.000
i 3.000 euros en funció que tinguin treballadors, no tinguin
treballadors. I crec que també és important que per primera
vegada també en aquestes ajudes hi col·laboren les diferents
administracions; crec que és una fita a tenir en compte, de fet
l’aportació d’aquesta ajuda serà amb aportació del Govern, que
són 8 milions, més les aportacions dels consells insulars, més
les aportacions d’aquells ajuntaments que hi vulguin participar,
i crec que això farà que l’ajuda pugui abastar molt de temps, de
fet es planteja alguna ajuda fins a final d’any, crec que és
important, i sobretot la finalitat de l’ajuda a banda de poder
reintegrar o poder rescabalar aquestes pèrdues que han pogut
tenir els autònoms també els incentiva a engegar l’activitat
econòmica. Ara està clar que hem protegit durant el moment
de més crisi amb la prestació i ara el que hem de fer són
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iniciatives, incentius a la recuperació econòmica. Per això,
crec que aquestes ajudes aniran endavant. 

Per això li hem presentat aquesta esmena, crec que
l’esmena pot abraçar aquestes ajudes i amb això estaria cobert.

Després, respecte del punt 2, vostè demana aquí canviar,
baixar del 75 al 40%. Nosaltres, des del Grup Parlamentari
Socialista consideram que aquest canvi en la reducció de la
facturació pot implicar molts de sous, tampoc no sabem, no
està quantificat, però bé, també consideram que, com bé ha
explicat aquí, una persona que guanya 1 .000 euros i ha vist
reduït el 40% dels seus guanys també crec que pot tenir
possibilitats de tenir l’ajuda.

Per tant, ja li anuncio que des del nostre grup ens
abstendrem en aquest segon punt...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, Sr. Casanova. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

... i... res més. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Ara per defensar l’esmena RGE
núm. (...), per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos té
el torn de paraula la Sra. Antònia Martín, per un temps màxim
de cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Hem parlat i crec que en
parlarem moltes vegades més dels autònoms com a
treballadors i treballadores fonamentals en els sectors
productius de les nostres illes que evidentment s’han vist
colpejats per la crisi de la COVID, especialment aquells que
estaven més vinculats a la temporalitat del monocultiu turístic. 

És evident que necessiten ajuda. Per primera vegada des
del Govern estatal s’ha de reconèixer que se’ls ha donat una
mica d’oxigen, s’ha d’arribar a més i per això nosaltres
consideram important aquesta iniciativa, consideram que és
positiva la iniciativa tenint en compte que des del Govern
estatal es fan tota una sèrie de línies i d’ajudes per a aquest
col·lectiu.

Evidentment, a la iniciativa, l’esmena que els hem
presentat, nosaltres, com bé ha explicat el portaveu que m’ha
precedit, el que volem és ampliar-la i no deixar-la tan tancada
com vostès proposaven, llevant aquest 40%, i dient
concretament que tendrem en compte el nombre de
treballadors i  treballadores que tengui a càrrec la persona
treballadora autònoma amb aquestes ajudes a fons perdut. Aquí
coincidiria que és important que hi hagi aquest tipus d’ajudes

a fons perdut perquè evidentment hi ha treballadors,
treballadores autònoms que en aquests moments el fet de tenir
un crèdit que hagin de pagar més endavant els suposa realment
una complicació, però també hem de tenir en compte que
aquestes han estat les principals mesures i les primeres
mesures que s’han tengut en compte i s’han posat en marxa per
part del Govern estatal i també amb el suport aquí del Govern
autonòmic per poder donar oxigen a aquest col·lectiu que
realment ho estava passava molt malament.

Tenim per endavant un repte important que és la
desescalada a la nostra comunitat autònoma, reprendre aquesta
activitat econòmica de manera gradual i des d’Unides Podem
tenim clar que hem de combinar l’activitat econòmica
evidentment amb la seguretat de la salut, tant de les persones
residents com d’aquelles que ens visitaran.

En definitiva, nosaltres proposam aquesta esmena al segon
punt, com bé han exposat també ens abstendrem. No està
quantificat i no acabam de veure clar per què ha de ser el 40%.
Dit això, estam oberts  a col·laborar, a seguir treballant, a
veure i a analitzar aquesta proposta que vostès fan.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. És el torn ara per defensar
l’esmena del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr.
Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, presidenta, si em permet ho faré des de l’escó. Bé, dels
autònoms n’hem parlat moltes vegades, ja he perdut el compte,
a aquesta comissió d’ençà de la crisi primer sanitària i alhora
econòmica. És cert, els autònoms són els  grans oblidats
històricament de l’estat del benestar; és a dir, són moltes
vegades la xarxa a la qual s’aferren moltes famílies perquè la
xarxa d’autònoms és molt àmplia i molt grossa, sobretot a la
nostra comunitat, i moltes famílies al cap i a la fi viuen gràcies
que o són autònoms o fan feina per a autònoms a
microempreses. 

També és cert que des del Govern va sortir una línia
d’ajudes, conjunta amb consells i ajuntaments, això és
important, és a dir, totes les administracions públiques s’han
posat d’acord per donar una mà als autònoms, per treure una
línia d’ajudes per donar suport ja dic a aquesta xarxa
empresarial d’autònoms on, per exemple, com deia el portaveu
del PSOE, s’hi poden acollir els autònoms temporals, una
figura no reconeguda legislativament, però sí que existeix,
existeix i a les Illes Balears deu ser dels llocs on més
autònoms temporals tenim.

Aquesta línia d’ajudes està vinculada a la represa de
l’activitat i als treballadors que té cada autònom. Això crec
que també és important, és important per incentivar la represa
de l’activitat econòmica a tots els sectors, perquè autònoms
en tenim a tots els sectors econòmics.
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Per tant, per això es fa també aquesta esmena perquè va
amb l’esperit de la línia d’ajudes i creiem que és important.
Per tant, demanam a El Pi que accepti l’esmena.

I en el cas del segon punt nosaltres també ens abstendrem.
Entenem que s’ha de baixar el tant per cent, aquest 75% és
molt elevat, però ho hem de fer d’una manera realista, d’una
manera que hi puguem donar una resposta real, una resposta
eficaç i que a l’Estat, en aquest cas, no li quedi més remei que
acceptar-ho. Per tant, ens abstendrem perquè en principi
veiem que ha de sortir algun tipus de mesura, però no tenim
clar que el tant per cent correcte sigui aquest. Per això ens
abstendrem en el segon punt i esperam que accepti l’esmena
en el primer.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Ara ja sí en torn de fixació de posicions
passam, en primer lloc, el torn de paraula a la representant del
Grup Parlamentari Popular, la Sra. Cabrera, per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ.

Gracias, Sra. Presidenta, buenas tardes, señoras y señores
diputadas. Bueno, nosotros, como no puede ser de otra
manera, hacemos una valoración positiva a la proposición no
de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario  El Pi.
Nuevamente creemos que queda clara la importancia de que se
tomen medidas desde el Govern y desde los grupos
parlamentarios en esta cámara proponiendo medidas en
positivo y sobre todo en un colectivo tan importante como los
autónomos que, tal como se ha recogido en la propuesta,
representan el grueso del tejido productivo.

Como también hemos repetido en muchas ocasiones,
nosotros apoyaremos todas las iniciativas que vayan en
beneficio de la reactivación de la economía y de mantener
puestos de trabajo. 

Como también ha dicho el Sr.  Melià, creo que es
importante recordar que éste es un colectivo que sufre, que
tiene dificultades y ya antes de la pandemia se venían
produciendo situaciones donde salían a la calle para pedir
iguales condiciones de trabajo que el resto de trabajadores.
Por tanto, creo que con más motivo hay que atender les
necesidades del colectivo.

También hemos repetido en diferentes comisiones que las
medidas del Gobierno central o del Gobierno balear creemos
que han sido insuficientes, han llegado tarde cuando han
llegado y las cifras que salieron la semana pasada pues así lo
avalan. Veíamos que en Baleares ha subido un 92% el paro,
que dos de cada tres trabajadores están en ERTE y que las
cifras de mayo habían empeorado, las de abril.

Recordar también que desde el Partido Popular hace más
de dos meses presentamos ya un plan de reactivación

económica y financiera y que lamentablemente no fue votado
a favor por los grupos políticos que dan apoyo al Gobierno,
pero en el que se recogían medidas muy positivas y muy
beneficiosas para estos colectivos autónomos, PYME y
familias. Concretamente se combinaban ayudas directas a tres
años subvencionando los intereses y el 50% de la
amortización del capital, quiere decir esto que en tres años en
adelante habría un balón de oxígeno y facilitaría la viabilidad
de todas estas empresas y de todos estos colectivos, y de
todos los trabajadores que pudieran depender. Y también
veíamos que los hijos no han dado su resultado, que están
siendo dificultosos, y que el ISBA... pues consideramos que
son ayudas que han sido pocas, no?, nosotros proponíamos
hasta 700 millones.

En cualquier caso, la línea de ayudas que ha sacado el
Govern, nosotros a los autónomos a fons perdut, creemos
que, bueno, que es correcto, que se anunció hace dos semanas,
que está muy bien, hasta 3.000 euros, pero sinceramente
consideramos que esto es insuficiente para las necesidades y
para la posibilidad de dar viabilidad a una actividad económica
y, además, que llega tarde. Y la pregunta, claro, sería saber
cuándo lo van a cobrar, porque el anuncio fue hace dos
semanas pero, claro, veíamos el otro día que salían unas bases
publicadas en el Consell de Mallorca y en el Consell d’Eivissa
para ayudas a autónomos a fondo perdido pero tampoco
sabíamos si tenían que ver con estas que anunció la presidenta
del govern. Con lo cual, nosotros creemos que hay bastante
confusión, como digo, creemos que llega tarde.

En cualquier caso, referente a la PNL, como ya he dicho,
hacemos una valoración positiva y nosotros votaremos a favor
de los dos puntos. El punto 1, como digo, votaremos a favor,
consideramos que el redactado del proponente es el correcto,
nosotros apostamos por ese redactado, en cualquier caso, si
se acepta, por parte del Grupo Parlamentario  El Pi, la
enmienda del PSOE, bueno, nosotros seguiríamos votando a
favor, pero lo que creemos es que, de alguna manera, se
transforma la proposición del Grupo Parlamentario El Pi en
lo que ha hecho ya el equipo de gobierno, con lo cual,
tampoco ganamos mucho.

Y en el punto 2, también haremos un voto favorable, puesto
que se propone una modificación normativa que beneficia,
claramente, a los autónomos bajando -como hemos dicho- al
40% la reducción de la facturación, que está en 75, con lo que
nosotros consideramos que no se adapta a la realidad y que, en
fin, que la realidad -insisto- deja claro que no está dando
respuesta y que mucha gente se está quedando fuera. 

Por tanto, como digo, apoyaremos -en cualquier caso
aceptándonos la enmienda- apoyaremos los dos puntos. Y
haciendo una valoración respecto a lo que ha dicho el Sr.
Casanova, que me ha resultado curiosa, dice que antes se
hablaba más de turismo y ahora se habla más de trabajo, yo
quisiera hacer una valoración: trabajo y turismo, turismo y
trabajo, es una cosa indisociable, con lo cual yo creo que, en
cualquier caso, hablamos de cosas positivas para la sociedad.

Muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. Correspon ara el torn al Grup
Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el Sr. Marc Pérez-
Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Moltes gràcies, vicepresidenta, si li sembla bé, faré  la
intervenció des d’aquí. 

Bé, primer dir , anunciar, que votarem a favor dels dos
punts de la Proposició no de llei presentada per El Pi, que
considerem -com ha comentat la portaveu del Grup
Parlamentari Popular- que el redactat del primer punt és el que
més s’ajusta a una demanda específica, amb un percentatge
específic, a la que ens sumem, ara bé, si accepta la de
l’esmena que han proposat els partits PSIB, Unides Podem i
MÉS, doncs també hi votarem a favor. I al segon punt, idò,
també hi votarem a favor. 

Bé, manifestar que ja som a la fase final de la pandèmia
sanitària, diguéssim, no?, que ara que ja no toca salvar vides
sinó que toca ja començar a reconstruir i recomposar i
reactivar l’economia i, sobretot, que tots els que han quedat
enrere, com per exemple, els autònoms, idò que puguin
reiniciar la seva activitat amb liquiditat, que això és clau, han
de tenir poder econòmic per poder enfrontar els reptes que
exigeix la nova situació sanitària, no podem permetre que els
autònoms iniciïn la seva activitat amb deutes.

Per això, considerem important el que ja ha dit es Sr.
Melià, que les ajudes als autònoms han de ser a fons perdut.
Nosaltres ja hem fet propostes, aquí, proposicions no de llei,
d’ajudes a autònoms a fons perdut, per això vam presentar un
plan impulsa on demanàvem que el govern subvencionés les
quotes d’autònoms, que al final no deixen de ser ajudes a fons
perdut, no va ser aprovada per aquesta cambra. També hem
demanat més ajudes referides a baixada d’imposts, que, bé,
això depèn de quin tipus d’impost, però considerem que tot el
que ajudi que l’autònom pugui començar l’activitat amb
capacitat econòmica, és imprescindible perquè pugui dur a
terme la seva reactivació i que pugui tornar treballar i,
sobretot, que pugui tornar a contractar més empleats.

S’ha comentat, per part dels portaveus, em sembla que
principalment el de MÉS i també a Podem, que no estava clar
que un 40% de rebaixa de la facturació fos suficient per entrar
o no en aquest tipus d’ajudes. Bé, jo crec que una davallada
d’un 40%,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -no...?-, d’acord, d’acord, perquè jo considero que una
davallada d’un 40% en una facturació és molt important i pot
afectar realment la liquiditat de qualsevol autònom i de
qualsevol persona. És una quantitat important. El 75%? Bé, és
el que marca la llei i considerem que és totalment insuficient
i, per això, apostem amb mesures com la que planteja ara El
Pi, per rebaixar aquesta quantitat perquè tots sabem que la

major part dels autònoms vivien al dia abans de la crisi i, si, a
més a més, se’ls baixa un 40% la facturació, en molts casos la
situació esdevé dramàtica.

I bé, en principi, com hem manifestat, doncs votarem a
favor i esperem que la proposició surti endavant.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas, en aquest moment
correspondria el torn a VOX-Actua Baleares, però no havent-
hi cap representant. passem el torn de paraula a la representant
del Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Font, per un temps màxim
de cinc minuts. 

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies, Sra. Vicepresidenta, i bon dia a tothom.
Coincidim en la necessitat d’ajudar els autònoms en aquest
moment de crisi i com a part important de la societat, que són.
Tal i com ha reconegut el Sr. Melià, és impossible que
aquestes ajudes arribin a tots, per açò s’han de posar solucions
i s’han de fer passes per ajudar-los. Nosaltres veiem bé
l’esmena que han presentat els grups del govern, i per tant, la
votarem a favor.

Ara bé, jo també m’afegesc a aquests grups, que
reconeixen que els costa saber quin és el càlcul adequat del
tant per cent de reducció de facturació. Evidentment, sí que
coincidesc que el 75% sembla una pèrdua molt grossa, sense
cap dubte. Per altres comunitats que han aplicat també el fons
perdut, per exemple, a Castella-La Manxa l’han establert en el
60%; llavors, quin és el tant per cent més adequat? El 40? El
60? El 50? Em costa de dir-ho. Llavors, jo davant d’aquest
dubte també optaré per una abstenció al punt segon.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Font. Ja per al torn de contradiccions
del grup proposant i per saber si accepta o no les esmenes té
el torn de paraula el representant del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes, el Sr. Melià. 

 EL SR. MELIÀ I QUES: 

 Moltes gràcies, Sra. Presidenta, acceptarem l’esmena que
han presentat els grups que donen suport al govern perquè la
nostra voluntat és que la nostra iniciativa vagi endavant i, per
tant, sigui una realitat. 

Vull reivindicar que aquesta iniciativa es va fer i es va
presentar abans que el govern anunciàs qualsevol tipus d’ajuda
als autònoms, i que, poc o molt -això mai no se sap en
política- però poc o molt, d’alguna cosa ha servit aquesta
iniciativa perquè el govern finalment hagi decidit tirar
endavant aquesta ajuda. Per tant, ens sentim copartíceps, en
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certa mesura, d’una bona mesura que és la d’intentar ajudar als
autònoms. 

Com deien alguns portaveus: arriba tard? Tard, arriba,
efectivament, nosaltres la reivindicàvem des del mes d’abril,
per tant, entendran que per nosaltres que encara no sigui una
realitat i que només sigui un anunci, en aquest moment,
evidentment ens crea insatisfacció. I també som conscients de
la seva insuficiència econòmica, i jo ho he dit a la meva
primera exposició perquè també som perfectament conscients
que no podrà cobrir tots els autònoms que han tengut pèrdues,
però, millor que el que tenim en aquest moment, evidentment
serà i, per això, crec que val la pena acceptar l’esmena i que
aquesta iniciativa tiri endavant. 

Se’ns ha dit per què el 40%, per què el 40%? Idò perquè a
d’altres col·lectius la normativa de l’Estat ha marcat el 40%.
Com ha quedat palès en aquest debat, evidentment, és un
percentatge una mica discrecional, per part de l’administració,
perquè no hi ha una certesa matemàtica que digui que hagi de
ser el 43,7%, tots ho sabem, això. 

Per tant al final s’ha de posar un percentatge. Si per a
determinats col·lectius ha estat vàlid el 40%, nosaltres
consideram que per als autònoms, per aquest decalatge
històric que tenen de manca de protecció, estaria bé també
aplicar aquest 40%; d’aquí ve la nostra proposta. Evidentment,
ens agradaria que fos tal com la vàrem escriure i que continuàs
amb el 40%, però entendran que si no s’ha d’aprovar ens
estimam més que quedi clara i demostrada la nostra voluntat
i la nostra empenta perquè el Govern posi en marxa aquesta
línia d’ajudes, que no que al final es derrotàs i quedàs
rebutjada la nostra iniciativa. 

Per això acceptam l’esmena i donam les gràcies pel suport
rebut per part dels diferents grups parlamentaris.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Accepta l’esmena i supòs que
també accepta la votació per separat. Moltes gràcies, Sr.
Melià.

Llavors, si els sembla bé, veig que a l’hora d’acceptar
l’esmena crec que tots els grups parlamentaris hi estan a favor
i es podria acceptar per unanimitat i donar per aprovat el
primer punt, i passem a la votació de punt número 2. Hi està
tothom d’acord?

Gràcies, senyors diputats.

Llavors passarem a la votació de punt número 2 perquè el
primer ha estat aprovat per unanimitat.

EL SR. SECRETARI:

Sí, Sra. Presidenta. Passam a votar.

Sra. Maria Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Jorge Campos. Absent.

Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Sra. Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Joan Mascaró.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Abstenció. 

EL SR. SECRETARI:

Sr. Josep Melià.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

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:

Abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Ares Fernández. Abstenció.

Sra. Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 7 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Així doncs queda aprovat aquest segon punt. Queda
aprovada llavors la PNL, la moció del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes RGE núm. 8127/20.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8262/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, relativa a mesures econòmiques
per facilitar la reobertura de l’activitat econòmica.

Passem ara, en conseqüència, al debat i votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 8262/20, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, pel procediment d’urgència, relativa a
mesures econòmiques per facilitar la reobertura de l’activitat
econòmica.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Cabrera, per un temps màxim de
cinc minuts.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sra. Presidenta. Presentamos esta proposición no
de ley en el marco, lógico, como venimos haciendo, de la
grave crisis sanitaria provocada por el coronavirus, la

económica y la social, que ya está aquí. Recordaran las
previsiones que el Govern hacía a los inicios, donde se preveía
un crecimiento del paro de un 31 y una caída del PIB del 30%.

Además quedó claro que Baleares sería la comunidad
autónoma que más dificultades tendría en recuperarse de esta
pandemia y que el turismo sería el sector más afectado por las
consecuencias, ante todo lo cual parecía lógico pensar que se
hubieran tomado medidas extraordinarias y urgentes en
previsión de este desastre que se avecinaba, pero la verdad es
que no hemos visto un gobierno suficientemente proactivo en
este sentido. La semana pasada veíamos las terribles cifras,
como ya hemos dicho anteriormente, donde el paro se
cuantificaba en un 92%, y desde el Grupo Parlamentario
Popular vuelvo a insistir que hemos presentado propuestas en
positivo para intentar aportar e intentar dar ideas de cómo salir
de esta situación, medidas para la reactivación económica y
financiera, medidas para la recuperación del turismo, pero que
lamentablemente no han sido tenidas en consideración, no han
sido votadas favorablemente por habitualmente los grupos
políticos que dan apoyo al Gobierno.

Pero al mismo tiempo tanto el Gobierno como el
Gobierno central tampoco han puesto las medidas suficientes
para paliar esta situación. Hemos visto que el Gobierno
establecía un plan de desescalada en el que no se tuvieron en
consideración especial las necesidades del sector servicios,
compuesto en gran medida por pequeñas y medianas empresas,
entendiendo que no era fácil tomar decisiones en esta
situación, pero sólo con haber hablado probablemente con los
colectivos afectados se hubiera visto que muchas de las
medidas resultaban inapropiadas o imposibles de cumplir,
como por ejemplo cuando hablábamos de la reducción del
30% del uso de las terrazas, de los aforos, en bares y
restaurantes, o prohibir por ejemplo el uso de las zonas
comunes en los hoteles, circunstancias que no facilitaban la
reapertura. 

Por tanto  nuestra PNL lleva cinco puntos que van
encaminados a facilitar la reanudación de la actividad
económica y la recuperación de puestos de trabajo sin
penalizaciones y con la flexibilidad necesaria para que esto se
lleve a cabo.

En nuestro punto 1 proponemos a todas las
administraciones una reducción e incluso una eliminación de
cargas tributarias fijas a empresas y especialmente a
autónomos y PYME mientras no se recuperase la normalidad.
Los casos más claros de todo esto muchas veces eran las
concesiones administrativas, los cánones de ocupación de vía
pública de las terrazas, que era bastante injusto pensar que
tuvieran que pagar nada de todo eso, e incluso en el futuro
aliviar estas cargas. 

En nuestro punto número 2 proponemos, instamos al
Gobierno a mantener los ERTE por fuerza mayor como
mínimo hasta el 31 de diciembre. Es una necesidad y más en
el caso de Baleares, y hace más de un mes que el Grupo
Popular ya presentó esta petición. En caso contrario todos
sabemos que gran cantidad de empresas se verán abocadas al
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cierre y que se perderá gran cantidad de puestos de trabajo, y
así se ha manifestado y así es claro. Tanto el Grupo
Parlamentario VOX como Ciudadanos han presentado
iniciativas similares, en esta línea, y consideramos que la
nuestra complementa las ya aprobadas, porque nosotros
insistimos en garantizar hasta finales de diciembre la
existencia de los ERTE. Hemos visto con preocupación lo que
ha sucedido ayer o antes de ayer con el caos en el SEPE,
donde la banca ha tenido que pedir la devolución de los pagos
hechos a gente por los ERTE, con lo cual esperamos que
situaciones como esta no se vuelvan a repetir y que se agilice
toda esta situación.

En nuestro punto número 3 pedimos flexibilidad en la
normativa reguladora de los ERTE por causa de fuerza mayor,
posibilitando que las empresas puedan desafectar trabajadores
de los ERTE, volverlos a afectar, aplicar reducciones de la
jornada, con el objetivo de mantener el empleo y la actividad
en los niveles que vayan permitiendo la recuperación de la
actividad, con medidas claras y necesarias que yo creo
compartimos..., bueno, deberíamos compartir la mayoría y que
van en la línea de la reforma laboral de 2012.

El punto 4, bonificar las cotizaciones de la Seguridad
Social, tanto por la parte correspondiente al trabajador como
al empresario, y que se reincorporen en sus puestos de trabajo
después de la reapertura. Estas bonificaciones, bueno, tienen
ustedes recogido un mínimo de un 50% durante los tres
primeros meses, y después de la reapertura, a menos de un 25
durante los seis meses siguientes. Lo que pretende es facilitar
la labor y la viabilidad de las empresas.

Y en el punto 5 finalmente solicitamos una mejora también
para los autónomos, una tarifa plana de 60 euros durante los
doce meses en la reanudación de la actividad, o continuación
de la misma si no hubiera parado pero sí sufrido una merma en
su facturación de al menos el 50%. Acabamos de hablar del
40%, nosotros habíamos propuesto un 50. En cualquier caso
creemos que es importante bajar al máximo, o sea modificar
al máximo estas cantidades previstas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sra. Cabrera, per favor.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, Sra. Presidenta. En cualquier caso estos cinco puntos
lo que pretenden es agilizar la reanudación de la actividad
económica en todos los medios porque es la clave para poder
recuperar esta tan ansiada normalidad.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. Per part dels grups
parlamentaris Socialista i Unidas Podemos s’han presentat les
esmenes RGE núm. 9465/20 i 9466/20. Per defensar-les per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula en primer

lloc el Sr. Enric Casanova, per un temps màxim de cinc
minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, bé,
tornem a venir aquí a parlar de la COVID, de la importància de
la crisi de la pandèmia, la importància de la crisi econòmica
i social en què ha desembocat, perquè ha estat com a molt
sobtat, i per tant en una economia basada en un sector terciari,
en un sector serveis, i amb poc múscul industrial qualsevol
parada d’activitat, després (...) continuar la producció sinó que
requereix reprendre l’activitat a poc a poc, i de reprendre la
prestació de serveis.

També he de dir que quan llegeixes la PNL, la PNL al final
parla del discurs que el Partit Popular sempre té, que és
davallada d’impostos i flexibilització laboral. Al final això,
aprofitant que hi ha la COVID, qualsevol excusa és..., la
solució de tot és davallar impostos i flexibilització laboral.
Per tant la solució a tot no és la reducció de costos a base de
la reducció dels compromisos socials , vull dir, no...,
consideram que no.

S’han d’implementar mesures de reactivació econòmica,
clar que s’han d’implementar, i molt. Crec que per part del
Govern s’ha fet un esforç en un primer moment de contenció
de l’atur, de contenció social del que podia significar la crisi,
i després s’estan iniciant mesures de reactivació. Hem parlat
fa un moment de les ajudes a autònoms com a reactivació de
l’activitat. També ja s’ha parlat d’un pla de reactivació que
s’està elaborant, i també ahir va començar -o avui..., ahir- va
començar el tema del pla pilot de reconstrucció del sector
turístic, de la retornada dels turistes, de la reobertura dels
hotels i tal. Per tant crec que l’impuls de l’activitat no passa
simplement per reduir impostos, que també, potser en algun
moment determinat cal reduir determinades coses, però també
hem de pensar que més activitat no sempre és igual a menys
impostos i més ajudes. Perquè hi ha una cosa que és
fonamental; aquí tot es basa en el fet que el Partit Popular
normalment fa un discurs molt liberal en el qual l’Estat pot,
però després ha de treure ajudes no se sap d’on. Els impostos
s’han d’utilitzar precisament per pagar aquestes ajudes. Per
tant no podem reduir impostos i augmentar ajudes de manera
sistemàtica.

Crec, de tota manera, que totes les administracions han fet
esforços, aquí hem de reconèixer que s’han fet esforços de
totes les administracions. L’administració  estatal ha fet un
esforç molt gran per protegir els treballadors, els ERTO, els
autònoms, etc. També s’ha fet un esforç per part del Govern,
s’ha fet un esforç per part del consell de donar incentius; i
també he de reconèixer que s’han fet esforços per part de
l’administració local i molts d’ajuntaments han fet
exempcions temporals de taxes i demés.

Per tant crec que la PNL planteja punts en els  quals
nosaltres votarem en contra, com pot ser el punt 1, perquè no
pot ser que es basi a reduir impostos i càrregues tributàries
com a sortida. Respecte del punt 2 consideram que el votarem
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a favor, s’ha demanat reiteradament que els ERTO han
d’allargar-se en el temps, per tan consideram que aquí posa
fins i tot el 31 de desembre; ara crec que s’està parlant ja
d’octubre, s’havia assegurat fins al juny, ara ja s’està parlant
d’octubre, després de la temporada turística, consideram que
s’ha d’allargar.

Respecte del punt 3 nosaltres hem presentat l’esmena
perquè el punt 3 parla d’una flexibilització dels ERTO, però la
flexibilització és tal que tal com està redactat aquí és una
espècie de sac on l’empresari deixa el treballador quan no li
fa falta. Crec que hi ha una flexibilització, flexibilització dels
ERTO sí, però flexibilització com s’ha fet ara; hem passat a
ERTO parcials i també ara ja s’estan fent ERTO parcials per
centres de treball per poder...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Casanova, hauria d’anar acabant.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Acabo en un moment. I després, respecte del punt 4 ,
nosaltres no consideram adient aquest punt perquè la
bonificació  de cotitzacions..., precisament del que viu la
Seguretat Social és de les cotitzacions, i per tant bonificar
totes les cotitzacions d’aquells que treballen no resultaria...

I al punt 5 també li hem presentat una esmena perquè ja es
va aprovar una esmena semblant aquí fa un parell de setmanes
respecte de les tarifes planes a autònoms, i hem considerat
adient presentar la mateixa per coherència, perquè ja l’hem
aprovada una vegada. Crec que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Casanova, per favor...

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

... resultaria adient aprovar la segona.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Ara ja també per a la seva
defensa per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos té el
torn de paraula la Sra. Antònia Martín per un temps màxim de
5 minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Esta es una propuesta, la verdad,
muy en la línea de lo que opina el Partido Popular en el ámbito
del trabajo. Por una parte habla de flexibilización, cuando lo
que está proponiendo por ejemplo en el punto 3 es que los
trabajadores y las trabajadoras sean movibles como piezas de
un puzzle sin tener en cuenta que son personas, y que el
empresariado pueda hacer a su antojo más o menos lo que le

parezca oportuno sin tener en cuenta la fuerza de trabajo, que
es el principal capital de cualquier empresa.

En el punto cuarto evidentemente también votaremos en
contra en relación a la bonificación de las cotizaciones de la
Seguridad Social. Hay que tener en cuenta que por una parte se
nos está pidiendo que se rebajen toda una serie de impuestos,
de tasas, etc., y después, por otra parte, se pide que se alarguen
los ERTE, que se financien toda una serie de servicios, y
entonces, bueno, no terminamos de ver cómo cuadran las
cuentas del Partido Popular, que ha sabemos como cuadran:
quitando servicios, privatizando, y después haciendo un poco
lo que les parece, y así nos dejaron el país.

En cuanto al punto primero, en relación a la administración
local, he de decir que, bueno, las administraciones y
especialmente donde estamos gobernando desde Unidas
Podemos, en colaboración y en coordinación con otros
compañeros y compañeras, fuerzas de izquierda, se están
produciendo por ejemplo bonificaciones, y quisiera poner el
ejemplo del Ayuntamiento de Palma, donde la tasa de las
terrazas se ha bonificado hasta final de año, lo que implica 1,7
millones de euros, un esfuerzo tremendo para un ayuntamiento
como este pero que se hace en aras a una mayor dinamización
de la economía y una ayuda al sector de la restauración, como
se viene haciendo desde hace muchos años.

En cuanto a la reforma laboral que ha comentado, desde
2012 esa reforma laboral lo único que trajo fue la posibilidad,
la facilitación del despido, no hubo unas políticas como
tenemos ahora de mantenimiento del empleo, de
mantenimiento del poder adquisitivo de las familias, ayudado
también con el ingreso mínimo vital que hemos aprobado hoy
en el Congreso de los Diputados, finalmente. Esa reforma
laboral lo único que trajo a este país fue sufrimiento, miseria
y destrucción del empleo, es una absoluta vergüenza, y no se
debería poner como ejemplo de las políticas de empleo, en
ningún caso ni para nuestro país, ni mucho menos para Europa.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Martín. Ara en torn de fixació de posicions
de major a menor, tret del grup a què pertany la Presidència,
té el torn de paraula el Grup Parlamentari Ciudadanos, el seu
representant el Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Bé, ja vull manifestar que votarem a
favor dels punts que presenta la PNL del Partit Popular. Duim
des del mes de març amb els ERTO, recordem-ho, el 14 de
març es va ja constituir l’estat d’alarma, i a partir d’aquell
moment les que es deien empreses no essencials podien
acollir-se a ERTO. A finals de març vam fer una pregunta
parlamentària i ens va contestar el Govern que hi havia
130.000 treballadors adherits a ERTO, i sembla ser per les
darreres declaracions que va fer el conseller que es va arribar
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a la xifra d’uns 150.000 treballadors adherits a ERTO, que
afectava a unes 20.000 empreses. 

20.000 empreses que són les que s’han pogut adherir als
ERTO, perquè les empreses que formaven part o que semblava
que formaven part de serveis essencials no es van poder
adherir als ERTO de força major. Es va dir aquí, el conseller
(...) ho va manifestar, que unes mil empreses de les Illes
Balears no es van poder adherir als ERTO de força major
perquè es consideraven de eren d’activitats essencials i ara és
una llàstima que arribi tard, però bé, sí que el Jutjat Social de
Múrcia ja diu, posa en dubte que les empreses que fossin
serveis essencials no es poguessin adherir als ERTO de força
major, i això ha estat un perjudici prou important, com a
mínim a mil empreses de les Illes Balears.

Ho ha dit la portaveu, Sra. Cabrera, del Partit Popular, hi ha
hagut proposicions no de llei d’ajuda a l’allargament dels
ERTO i l’ajuda per alleugerir les càrregues que tenen els
autònoms per part del Grup Parlamentari Ciutadans, de fet jo
aquí n’he recopilat unes quantes. En vam presentar ja el mes
d’abril per ajudar en prestacions excepcionals als autònoms
temporals, que va tenir una esmena del PSIB i dels grups que
formen part del Govern, que també van donar suport a la
proposta i que ara s’ha vist materialitzada fa unes setmanes
amb aquesta línia d’ajudes que esperem que s’activin el més
prest possible.

També vam tenir una proposició no de llei sobre els
autònoms mutualistes, que també va tenir esmena dels grups
que formen part del Govern i que també es va aprovar, que
aquesta sí que no ha tirat endavant amb mesures ja reals, o
sigui, els mutualistes que no estan adherits a RETA, que
acostumen a ser professionals liberals, no es podran acollir a
les ajudes de l’últim pla d’ajudes del Govern. 

També hem tingut PNL aprovades quan es deia que
s’instava el Govern a fer l’extensió al pagament de les quotes
d’autònoms, però bé, sempre que ho pagués el Govern. Durant
tot l’estat d’alarma les que es van anul·lar van ser les que
demanaven que ho pagués el Govern balear.

També d’una manera coincident amb un dels punts que es
presenta aquí, es va aprovar que a l’hora de reobrir els negocis,
els autònoms es poguessin acollir a tarifes planes de 60 euros
al mes i també a línies d’ajuda d’ICO amb interès zero.

També es va aprovar la darrera PNL que s’ha aprovat va ser
ja el 28 de maig, on també ja dèiem que s’intentés allargar els
ERTO més enllà de l’estat d’alarma, nosaltres demanàvem fins
a la represa de l’activitat, i es va aprovar per aquest Parlament,
perquè considerem que està molt bé evidentment retardar
mesos, els primers a juny, ara es diu a l’octubre, ara el Partit
Popular proposa el mes de desembre, però si el mes de
desembre s’aixequen els ERTO, el mes de gener justament a
Balears no hi ha activitat econòmica. Per tant, ens trobaríem
que els empresaris tindrien uns greus problemes de liquiditat,
ens estimem més que els ERTO deixin d’estar activitats quan
es reiniciï l’activitat i els empresaris puguin ja posar en marxa
a tots els seus treballadors.

També es van aprovar mesures en què s’instava el Govern
a bonificar el cent per cent de la cotització empresarial a la
Seguretat Social en tots els ERTO, no els de força major, sinó
també els de causes econòmiques, tècniques, organitzatives i
de producció. I també es va demanar i es va aprovar que
s’instés el Govern a una ampliació de la moratòria fiscal a les
cotitzacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

I aquí sí que estic amb el que diu el portaveu del PSIB, que
durant aquests darrers mesos hem fet molta feina en cercar
solucions...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

... i línies d’ajuda, sobretot a les petites empreses, que no hem
d’oblidar que Balears està formada principalment per petites
empreses, de fet, si fem la mitjana entre 150.000 treballadors
adherits a ERTO i 20.000 empreses, surten a uns 7
treballadors per empresa. Per tant, parlam que el nivell de les
empreses balears és això, petites empreses i PIME.

I bé, comentar això, votarem a favor, i encara que
s’acceptin les esmenes del Partit Socialista, Podem i MÉS,
també votarem a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Ara és el torn del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, gràcies presidenta. Bé, des que va començar to ta
aquesta crisi, com ha enumerat el Sr. Marc Pérez-Ribas, s’ha
anat aprovant moltes proposicions no de llei vinculades a
autònoms, vinculades a treballadors, hem fet nostre el terme
ERTE o ERTO, que alguns per ventura no acabaven de
conèixer. És a dir, hem fet un curs accelerat de laboralisme i
de tots aquests plantejaments.

La proposta del Partit Popular en alguns dels punts hi
podem coincidir i si accepta les esmenes presentades pel
PSOE i Podemos li podrem votar a favor alguns punts, i el
segon punt li votarem a favor directament.

El primer punt no li podem votar a favor, entre altres coses
perquè ja hi ha moltes iniciatives en marxa, és a dir, són molts
els ajuntaments que ja han dit que eximirien de segons quines
taxes els negocis, però, és clar, cada ajuntament o cada
administració ho pot fer en funció  de com estan les seves
àrees i de com tenen les arques cada administració, perquè
s’ha de donar resposta a moltes coses al mateix temps. Hem
de pensar que el crac, la crisi és molt, molt bèstia i no totes
les administracions tenen les arques amb les mateixes
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condicions, i crec i estic convençut, que sigui quin sigui el
color, totes les administracions faran tot el que podran. 

Per tant, el primer punt crec que cada un ha de fer el que
pugui en funció d’així com es trobi. El segon punt hi votarem
a favor.

Crec que és important també en els punts que li han
presentat les esmenes, s’ho pensi bé i miri de poder-les
acceptar per tirar endavant el màxim de punts possibles de la
proposta.

Només una reflexió, quan parlam de flexibilització vinculat
a mercat laboral, molts de treballadors es posen a tremolar. És
un tema molt delicat, que l’hem de mirar amb cura i l’hem de
veure en la seva justa mesura. Per tant, vincular flexibilització
a mercat laboral, nosaltres ho consideram delicat i sobretot
crec que és important, no tant per a la petita i mitjana empresa,
però sí garantir la seguretat en el treball, la seguretat laboral
dels treballadors. És a dir, quan un treballador torna començar
a fer feina, intentar garantir-li  al màxim aquesta feina, no
entrar i sortir, no anar fent aquestes coses, perquè és delicat
per als treballadors. I ja dic, el terme flexibilització vinculat
a mercat laboral és molt delicat.

Ja dic, li votarem a favor del segon punt i en funció del que
faci amb les esmenes veurem què fem.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Correspondria ara el torn al
representant del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, però
no hi ha cap representant. Passem el torn de paraula al
representant del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup
parlamentari donarà suport a aquesta iniciativa. 

Al punt número 1 li donam suport, però sincerament la
redacció no ens satisfà, no ens satisfà perquè aquí sembla que
depèn de les hisendes locals, és a dir, dels ajuntaments, les
reformes legislatives, ja els agradaria als ajuntaments poder
introduir aquests canvis, però això no és així, i el nostre grup
parlamentari ja va fer una proposició no de llei, en el sentit
que corresponia a l’administració general de l’Estat, al
Congrés dels Diputats, canviar la Llei d’hisendes locals perquè
els ajuntaments poguessin establir bonificacions i exempcions
fiscals, però encara que les arques municipals, que
evidentment és un criteri a tenir en compte, com deia el
portaveu de MÉS, tenguessin marge per a determinades
bonificacions i exempcions, resulta que la normativa no els
permetria fer-ho als ajuntaments, en determinades taxes i
determinats imposts.

Per tant, entenem que aquí qui ha de fer un canvi
substancial és el competent i és l’Estat en aquesta qüestió. Per
tant, ja dic, entenem la finalitat, la filosofia, la compartim, i
per això li donarem suport, i tot i que la redacció, en la nostra
opinió, té aquests petits defectes.

Mantenir els ERTO per causes de força major com més
temps millor, té tot el nostre suport, quan Ciutadans ho va dir
fins que es reprengués l’activitat també va tenir el nostre
suport. Evidentment, aquí es tracta que els ERTO de força
major durin com més temps millor quan estiguem en
condicions de començar a sortir de bon de veres de la crisi.

El tercer punt, flexibilitzar la normativa dels ERTO. A mi
em sorprèn la posició i les paraules dels grups que donen
suport al Govern perquè aquest punt bàsicament recull el que
diu el Govern i el que diu la presidenta del Govern, Francina
Armengol, i del que estan contents i han venut com a un gran
èxit, que es vagi per centres de treball. Això és una
flexibilització del primer plantejament que tenia el Govern
central. Per tant, això que s’ha venut com un èxit des del
Govern de les Illes Balears i de Francina Armengol, resulta
que ara vostès ho posen en dubte, la qual cosa em crida
l’atenció per la incoherència que suposa.

És evident que els ERTO necessiten aquesta
flexibilització. Està molt bé això dels centres de treball, però
és que si no hi ha mecanismes de flexibilització el que passa
és que al final s’ho acaba carregant tot e l contribuent i les
arques públiques. I hem d’intentar que el màxim de
treballadors possibles vagin a fer feina a la seva empresa, però
per això hem de donar facilitats a l’empresa i aquesta és la
pretensió d’aquest punt. Per això, té tot el nostre suport.

El quart punt. El quart punt és bonificar cotitzacions de la
Seguretat Social. També pensam que fan una lectura totalment
equivocada els partits que donen suport al Govern perquè això
és un incentiu a la contractació, això possibilita que
treballadors que haurien de cobrar, diguem-ho així, de l’atur o
del Govern, passin a cobrar d’una empresa, perquè l’empresa
té més facilitats i té més oportunitats, i veu factible i viable
econòmicament que aquests treballadors estiguin en nòmina,
i d’això es tracta en aquests moments de crisi, de generar
activitat i genera contractació i intentar que el màxim de
treballadors estiguin en els seus llocs de feina i no estiguin a
un sistema de protecció.

Finalment, el darrer punt, la tarifa plana, també n’hem
parlat diverses vegades i també rebrà el nostre suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Correspondria ara el torn del
Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Patrícia Font, però ha informat
a la Mesa que havia d’absentar-se.

Llavors, procedeix ara la suspensió de la sessió per un
temps de deu minuts, per la qual cosa es demana al grup
proposant si vol una suspensió de la sessió o si podem
continuar. 
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LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

No, podemos continuar, Sra. Presidenta, por mí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. Un cop recomençada la
sessió passam a la intervenció del grup proposant per fixar
posició i assenyalar si accepta o no les esmenes. Té el torn de
paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, en primer lugar, agradecer
los apoyos de los grupos que nos han anunciado su voto
favorable. Y en cuanto a las enmiendas pasaré a valorarlas.
Nosotros sí que es cierto que las hemos reflexionado, las
hemos pensado muy bien, como nos ha dicho el Sr. Mas, lo
que pasa es que, visto el redactado, no acabamos de entender
sus enmiendas al punto 3 y al punto 5 nuestros, no sé qué parte
no les gusta del redactado nuestro. Yo intentaré aclarar o
desvelar sus miedos.

El punto 3, cuando hablamos de flexibilización, para nada
estamos hablando de lo que dicen de que esto es un quita y pon
a conveniencia caprichosa del empresario, para nada; de lo que
se trata es de que si en un momento determinado el trabajador
se reincorpora a la empresa y por lo que sea la continuidad de
la actividad se ve mermada por el final de la temporada o
cualquier circunstancia que todos seguramente tenemos en la
cabeza, ese trabajador en un momento determinado pueda
volver a la protección de un ERTE, o si en un momento
determinado hay una situación donde se pueden establecer dos
personas con una jornada más reducida y se avienen pues que
haya esa posibilidad de adaptar a una situación de crisis  las
necesidades de la empresa y de los trabajadores. Porque, en
definitiva, de lo que se trata es de que esa empresa pueda tener
oxígeno para no cerrar y que al final no haya ni empresa ni
trabajadores ni problema que solventar porque no existirá la
empresa. Eso es lo que yo creo que todos no queremos.

Respecto del punto 2, pues lo mismo, perdón, la enmienda
al punto 5 lo mismo. Nosotros vemos que hacen una redacción
muy laxa, inconcreta, y nosotros consideramos que las
propuestas hay que hacerlas en función de lo que uno
considera que es lo correcto y que es lo que se debe hacer y
lo que es bueno para, en este caso, para la ciudadanía. En este
caso nosotros por eso planteamos doce meses como mínimo,
porque la situación es grave, esto se alargará, las
circunstancias serán complejas y creemos que hay que
garantizar unos mínimos de facilitación al caso de los
autónomos y que al menos sea del 50% pues por lo mismo. 

Insisto, nosotros lo hemos valorado, pero consideramos
que sus redactados son inconcretos y no se comprometen, con
lo cual nosotros consideramos que en estas circunstancias hay
que hacer redactados que realmente se pida lo que creemos
que va a dar soluciones a la gente. Por tanto, en este sentido,
lamentándolo mucho, no vamos a aceptar sus enmiendas. 

En cuanto a las valoraciones que ha hecho el Sr. Casanova,
pues, nosotros no estamos aprovechando la COVID para hacer
propuestas. Primero, son propuestas que van en la línea
política del Partido Popular desde siempre, solamente que
ahora adaptadas a una circunstancia específica, y creemos que
bajar impuestos no hará otra cosa que reactivar la economía y
si se reactiva la economía se mantienen las empresas y
permanece la recaudación y permanece la recuperación de
ingresos financieros, que es lo que necesitan las
administraciones para dar respuesta a los ciudadanos y a los
servicios que, por ley, tienen que dar respuesta, como digo, a
la ciudadanía. Por tanto, no es un afán de usura..., perdón, no
es un afán de inconsciencia, sino que de lo que se trata es de
reactivar la actividad económica bajando impuestos, y eso
repercutirá en positivo.

Tienen ustedes un plan de reactivación del Govern que nos
anuncia, bueno, generalidades. Nos habla de un plan piloto que
todavía no sabemos en qué va a consistir porque no está
publicado en el BOE y en los ministerios no se
responsabilizan ninguno de publicarlo.

Por tanto, sinceramente, las propuestas y las alternativas
que nos da, pues la verdad es que no son my favorables. 

Agradezco que nos voten al punto 2 sí.

Y en cuanto a lo que nos ha dicho la Sra. Martín de
Podemos, pues, mire la reforma laboral es la herramienta que
está utilizando su ministra y el Gobierno de España para
afrontar esta crisis, para nada es una vergüenza. Y si quieren el
dinero que el Sr. Sánchez le pide a Bruselas van a tener que
permanecer..., van a tener que conservarla y hacer otras
muchas medidas en esta línea y esto usted lo sabe.

El punto 4, nuestro punto 4, quisiera defenderlo porque lo
que se pretende es incentivar la actividad, no penalizarla, el
decreto 10 está..., esta propuesta nuestra es de antes del
Decreto 18/2020 que sí que lo que hace es penalizar la
actividad puesto que todos aquellos trabajadores que se
queden en ERTE cuando algunos han reiniciado la actividad se
les baja la bonificación, esto es lo que consideramos que no
es correcto. No este el objeto de nuestro punto, nosotros lo
que pedíamos era una incentivación a la actividad y
consideramos que se podría votar perfectamente
favorablemente.

Y para acabar, ( ...)  del Sr. Melià que la redacción es
posible que no sea perfecta, la redacción del punto 1 pero
creo que está claro que nosotros instamos al Gobierno
central, al Govern balear y a las haciendas locales a hacer las
modificaciones legislativas necesarias que quiere decir que se
sobreentiende que las modificaciones legislativas (...)...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Hauria d’anar acabant, Sra. Cabrera.
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LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

... tienen competencias legislativas. 

En cualquier caso, insisto agradecer el voto favorable de
los grupos que han apoyado.
 

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. Llavors, suposo que el que
vol la resta és que es votin els punts un per un, suposo, que és
el que està previst..., o votem el punt 2 i els quatre següents...,
fem dues votacions, els 1, 3, 4 i 5 i el punt 2. Hi estan d’acord
tots els portaveus?

Passarem a votar el punt 1, 3, 4 i 5 i el 2 independent, si
els sembla bé. 

Passem ara llavors a votar en primer lloc els quatre punts,
1 , 3 , 4 i 5. A continuació del Sr. Secretari procedeix a la
lectura del nom dels diputats i les diputades membres de la
comissió.

EL SR. SECRETARI:

D’acord, presidenta, començam.

Sra. Maria Solomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Jorge Campos, absent.

Sr. Enric Casanova.

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Patrícia Font, absent.

Sra. Maria Antònia García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

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. Joan Mascaró.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Pep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

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:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Ares Fernández, no.

Sra. Virginia Marí.

LA SRA. MARÏ I RENNESSON:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Són: 5 vots a favor, 6 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

 Així doncs queden rebutjats els punts 1, 3, 4 i 5 d’aquesta
proposició no de llei.

Passem ara a la votació del punt 2. 
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EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Solomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Jorge Campos, absent.

Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Patrícia Font, absent.

Sra. Maria Antònia García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

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. Joan Mascaró.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Pep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

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:

Sr. Ares Fernández, no.

Sra. Virginia Marí.

LA SRA. MARÏ I RENNESSON:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Així doncs el punt 2 de la Proposició no de llei RGE núm.
8262/20 queda aprovat per unanimitat, i rebutjats els punts 1,
3, 4 i 5.

Vull agrair com no podia ser d’altra manera al personal del
Parlament la seva feina perquè es puguin dur a terme aquestes
comissions amb totes les mesures sanitàries que pertoquen.

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