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LA SRA. PRESIDENTA: 

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

No s’ha sentit?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Bé, idò ho torn a dir. Bon dia, en primer lloc els demanaria
si es produeixen substitucions. 

I. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
14036/20, presentat pel Grup Parlamentari Popular (article
46.3), mitjançant el qual sol·licita la compareixença de la
directora de l’Agència d’Estratègia Turística per explicar
les noves línies de feina que pensa dur a terme.

Idò començam el debat relatiu a l’adopció d’acord respecte
de l’escrit RGE núm. 14036/20, presentat pel Grup
Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita la
compareixença de la directora de l’Agència d’Estratègia
Turística, per explicar les noves línies de feina que pensa dur
a terme.

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Salomé
Cabrera, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, presidenta, bon dia, senyores i senyors diputades.
A principis del mes d’agost vèiem en els mitjans de
comunicació que el conseller de Model Econòmic, Turisme i
Treball havia pres la decisió de reestructurar la cúpula de
l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears quan
gairebé feia tot just un any del nomenament de l’anterior equip
directiu. Les raons donades pel Govern a aquest canvi eren que
responien i s’emmarcaven dins d’una reestructuració amb la
finalitat de reorientar la política d’estratègia turística exterior
i reforçar l’arribada de visitants a Balears en plena crisi de la
pandèmia del coronavirus.

Amb tot açò, a dia d’avui hem vist que la comunitat balear
és la que més greument es veu afectada i el turisme el sector
més danyat i que més tard sortirà de la crisi, per la qual cosa es
farà necessari prendre mesures efectives per pal·liar aquesta
situació. I en açò segurament tots hi estarem d’acord, encara
que tal vegada, amb el que no estarem tant d’acord és amb
quines mesures i actuacions s’haurien d’haver pres o no, i les
que s’haurien de prendre a curt, mig i a llarg termini per tal que
Balears pogués arribar a 2021 amb un mínim de garanties, tenir
una temporada el més forta possible i adaptada a la nova
situació, i que el teixit empresarial i productiu i els llocs de
feina es poguessin recuperar de la millor manera possible.

Els indicadors, però, són decebedors: a dia d’ahir l’FMI
deia que la segona ona pot agreujar la crisi a Espanya i que
s’incrementarà la pobresa, a més que no es recuperaran els
nivells prepandèmia almanco fins al 2023, per haver patit el
pitjor cop entre les economies adaptades. I açò ens preocupa a

tots i des del Grup Parlamentari Popular també hem vingut fent
propostes en positiu en aquesta línia amb l’esperit de sumar.

Per tant, quan vam tenir coneixement de la decisió del
conseller d’una nova direcció de l’AETIB, a partir de la qual
reorientar aquestes polítiques d’estratègia turística exterior i
reforçar l’arribada de visitants, vull dir que consideràvem que
aquesta hauria d’haver estat l’objectiu inicial des del principi
de la legislatura i més concretament des de l’inici de la crisi
sanitària, començant per prioritzar constituir Balears com a un
destí segur, cosa que tots sabem que no s’ha produït,
lamentablement. Vull recordar que no tenim controls sanitaris
a ports ni aeroports ni tests massius en destinació com a base
per a un destí segur que pugui generar confiança, ni PCR en
origen, que són mecanismes que els experts, i fins i tot el seu
coordinador COVID, el Sr. Arranz, han acceptat que si
haguessin fet controls en aeroports s’hauria evitat una ona tan
intensa. 

Per què dic tot açò? Perquè davant la situació esmentada
consideram fonamental tenir coneixement de quines seran
aquestes noves línies de feina d’estratègia turística, si es
posaran en marxa les propostes dels diferents grups
parlamentaris que s’han vingut presentat o no, o com tenen
previst aconseguir el que es proposen: com recuperar la
confiança dels nostres mercats emissors, i com generaran
aquesta demanda tan necessària tant a curt termini com a mig
i a llarg termini. Motiu pel qual, com dic, consideram molt
necessària la compareixença de la nova directora de l’Agència
d’Estratègia de Turisme de les Illes Balears i confiam que els
diferents grups ho suportin.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, en el torn de fixació de posicions correspon, en
aquest cas, al Grup Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el
Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Primerament, informar que votarem a
favor de la proposta del Partit Popular de la compareixença de
la directora de l’AETIB. De fet, nosaltres ja vàrem demanar fa
pràcticament un any la compareixença de l’anterior director, el
Sr. Porras, precisament perquè ens digués les línies, i també
perquè cerquessin les fórmules perquè la Comissió d’Impuls
del Turisme Sostenible fos realment un òrgan de decisió i no
només de votació de projectes de l’ITS que venien amb fons de
l’ITS, i que, a més a més, aquests projectes tenguessin votació
separada i no tot el paquet. 

Lamentablement, després de la validació del Decret Llei
8/2020, ja aprovat i tramitat com a llei el dimarts passat,
aquesta comissió de l’impuls sostenible de l’AETIB ja no té
funcions. Realment, lamentem molt la situació perquè
consideram que una comissió formada pel sector productiu del
turisme i els membres del Govern i els agents socials era una
bona eina per poder analitzar quines línies havia de tenir el
nostre model turístic de cara a les properes temporades.
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També vam recriminar en el seu moment, i seguim
recriminant ara, que l’Agència d’Estratègia Turística té entre
les seves funcions analitzar amb dades tots els nostres mercats
emissors i intentar plantejar estratègies a nivell balear de cara
a la promoció, que sí en determinades situacions està
transferida als consells insulars.

Aquesta presa de dades, de megadades, perquè ja estam en
l’era del big data, sí que la trobem molt en falta, no s’ha donat
tota la informació que es podia haver donat als sectors
productius, no s’ha donat la informació que hagués estat
interessant que els nostres empresaris turístics consideren que
haurien de tenir, i això ha fet que en moltes ocasions s’hagi
perdut oportunitats.

Ja en pregunta parlamentària al Sr. Negueruela, que li
vàrem fer farà un parell de mesos, li vam recriminar que
l’AETIB el que havia de fer era estar constantment cercant
corredors segurs amb països emissors amb similar situació de
la pandèmia que nosaltres, per mantenir actiu el sector del
turisme. El conseller ens va contestar que sí, però evidentment
hem vist que aquests corredors segurs no s’han treballat, no
s’han desenvolupat, no s’ha contactat amb els majoristes de
viatges d’origen i queda molta, molta feina a fer. 

Per tots aquests motius, consideram necessària la
compareixença de la directora de l’Agència d’Estratègia
Turística de les Illes Balears, i si no l’hagués demanada el Grup
Parlamentari Popular l’haguéssim demanada nosaltres.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn del paraula al Grup MÉS per
Mallorca, el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Nosaltres votarem a favor de la petició
de compareixença, entre d’altres coses perquè la nostra
economia és absolutament dependent del turisme i l’AETIB és
una peça clau de l’engranatge administratiu i institucional del
país envers aquest sector econòmic, i tot el que sigui tenir
informació en aquesta cas sobre un tema tan important i que
aquesta informació ens vengui des del Govern ho veiem bé. Per
tant, votarem a favor de la compareixença.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn al Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Nosotros compartimos la
argumentación de la diputada Cabrera, con lo cual votamos a
favor de la comparecencia.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Votarem a favor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspondria el torn al Grup Parlamentari Mixt, no es
troben presents a la sala. Així doncs, pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, volia dir o fer un
incís a la Sra. Cabrera, ja que arran de la seva intervenció
sembla que ja no necessita que vengui la directora de l’AETIB,
perquè la Sra. Cabrera mateix ha respost i ha fet la seva
exposició de tot el que considera que ha fet i ha deixat de fer
l’AETIB, o del que hauria de fer. Per tant..., és un incís, no és
que hi votem en contra, sinó que estam a favor que vengui la
directora, però ha fet una exposició de motius en què vostè ja
ha explicat tot el que considera que fa bé i fa malament i el que
hauria de fer l’AETIB. Per tant, amb aquest punt un poc irònic,
no entenc quin sentit té que sol·liciti alhora la compareixença
de la directora.

I després dir al Sr. Ribas que l’AETIB té funcions
d’estratègia turística i que treballa amb els sectors estratègics
turístics de les Illes Balears, i que és molt important mantenir
aquestes funcions de l’AETIB, perquè es qui marca l’estratègia
turística, arran de l’aplicació del Decret 8/2020. Per tant,
creiem que sí que és molt important l’AETIB, i així remarc el
vot a favor que comparegui la directora de l’AETIB, perquè
consideram que sempre qualsevol membre del Govern és
important que comparegui davant aquest ple, per donar
explicacions de la política que du a terme.

Per tant, i ara més que mai, en la situació turística que vivim
i amb l’impuls que es vol donar a l’AETIB, creiem més oportú
que mai que comparegui la directora de l’AETIB. Per tant, des
del Grup Parlamentari Socialista sí que votarem a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Acabat el debat, passam a votar l’escrit RGE núm.
14036/20. 

Vots a favor?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Perdó, perdó, perdó... No, no, disculpi’m senyora..., segons
l’ordre que teníem establert Sra. Cabrera, no li correspondria
torn i seria...

(Remor de veus)
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Em diu el lletrat, disculpi’m, Sra. Cabrera, el lletrat informa
que no correspondria el torn, tendrem ocasió de debatre.

(Remor de veus)

Passem idò, entenc que s’aprovaria per unanimitat la
proposta, no és cert? La podem donar aprovada per unanimitat. 

Moltes gràcies.

II. Proposició no de llei RGE núm. 14131/20, presentada
pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment
d’urgència, relativa a l’extensió de les mesures de protecció
i conciliació dels treballadors autònoms afectats per
circumstàncies relacionades amb la COVID-19 i les seves
famílies, així com per recuperar la prestació extraordinària
per finalització de l’activitat.

Passam al segon punt de l’ordre del dia relatiu al debat i
votació de la proposició no de llei RGE núm. 14131/20,
presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment
d’urgència, relativa a l’extensió de les mesures de protecció i
conciliació dels treballadors autònoms afectats per
circumstàncies relacionades amb la COVID-19 i les seves
famílies, així com per recuperar la prestació extraordinària per
finalització de l’activitat. 

Per a la seva defensa, per un temps de cinc minuts, té la
paraula pel Grup Parlamentari Ciudadanos el Sr. Marc Pérez-
Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Bé, ja sembla un costum o ja és una
tradició en el Govern central, que els decrets d’ajuda de
prestacions tant a treballadors com a autònoms, s’han d’apurar
fins el darrer dia a les dotze de la nit, creant angoixa en
treballadors i autònoms. En aquest cas ens hem trobat en una
situació que ja hem viscut en altres precedents, s’apropava el
dia 30 de setembre, que era el dia que finalitzaven moltíssimes
ajudes a treballadors i autònoms i encara no s’havia arribat a un
acord amb els agents socials. Aquest va ser el motiu que ens va
impulsar a presentar aquesta proposició no de llei, amb caràcter
d’urgència, perquè ja érem el mes de setembre i consideràvem
que havíem d’empènyer perquè s’arribés a acords i que
realment es poguessin prorrogar les ajudes, ja ho vam
manifestar, tant a ERTO com ajudes a autònoms.

Bé, finalment ahir va sortir ja en el BOE el Decret Llei
30/2020, on ja es marquen les pròrrogues i les línies d’ajuda a
treballadors i a autònoms. Per tant, és vera que aquesta
proposició no de llei queda prou descafeïnada perquè diverses
de les mesures que demanàvem ja estan contemplades en el
Decret Llei 30/2020, el que sí té la particularitat que en la
nostra proposició no de llei sí que demanàvem l’extensió de les
prestacions fins el moment que es doni per finalitzada la
pandèmia i en aquest decret llei posa dates límit, com poden ser
31 de gener, o en alguns casos a finals de desembre.

Per tant, mantenim els punts de la proposició no de llei per
manifestar que totes aquestes ajudes s’han de mantenir fins que
s’acabin els efectes de la pandèmia, d’una manera que no sigui

com ha passat en aquesta ocasió, que el darrer dia, el darrer
minut s’arriba a un acord, passant tots els agents socials
angoixa, perquè fins al darrer moment no se sap si es
prorrogaran o no les ajudes.

És per això que bé..., és vera que hi ha ajudes que les
prestacions extraordinàries de cessament d’activitat s’han
prorrogat, el règim excepcional, les contributives per cessament
d’activitat, però, per exemple, hi ha dos punts que no estan
contemplats en aquest decret llei, com poden ser les ajudes
perquè els autònoms puguin conciliar per tenir cura de fills i
familiars dependents al seu càrrec que estan en el seu domicili
per encomanament de la COVID-19, o per quarantena. I també
demanam que es garanteixi el cent per cent de la quota als
treballadors autònoms que des del primer dia que siguin
declarats en situació d’incapacitat temporal, en aquelles
situacions considerades com assimilades, accident de treball,
per contagi, quarantena preventiva o aïllament en el terme
municipal del domicili o centre de treball, previst en l’article
cinquè del Reial Decret 6/2020.

Per aquesta situació, mantenim la proposició no de llei i
esperem que tingui el suport dels grups parlamentaris del
Govern de les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la
paraula el Sr. Jorge Campos per exposar l’esmena RGE núm.
14905/20.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Esta proposición no de ley
que propone medidas de protección y conciliación de los
autónomos, es cierto, como decía el diputado Pérez-Ribas, que
se acaba de aprobar un Decreto Ley el 30/2020, que atiende
varias de estas cuestiones, pero también es cierto que,
desgraciadamente, antes de la pandemia y durante esta crisis en
este país tenemos costumbre de ir aprobando muchos decretos
y muchas leyes que después no se ejecutan. Con lo cual, todo
lo que vaya en el camino de intentar que estas medidas se
lleven a cabo, pues yo creo que deberían ser bienvenidas, más
que nada porque además estamos hablando de un sector, de
unos trabajadores, los autónomos, afectados directamente y
muy especialmente por la gestión de esta crisis, por la gestión
que ha llevado a cabo el Gobierno balear y el Gobierno de
España y cualquier medida que ayude, además, a su labor de
conciliación en tiempos tan complicados, pues yo creo que
sería bienvenida.

Nuestra enmienda que presentábamos iba referida al punto
5, y simplemente era para hacer referencia expresa a que se
incluyeran también los profesionales liberales, que es un sector
pues que muchas veces nos olvidamos, que son precisamente
de los más afectados y que no entra exactamente cuando
hablamos de las cuotas autónomos, en este ámbito. Es verdad
que es un punto que tanto iría bien en nuestra propuesta de
enmienda al punto 5, como al punto 7, donde hace referencia
al RETA también, y que comentaba precisamente antes de
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entrar en sala con el Sr. Pérez-Ribas, así que estaré encantado
de llegar a cualquier tipo de transacción si él estuviera de
acuerdo.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pels Grups Parlamentaris Socialista i Unidas Podemos
s’han presentat les esmenes RGE núm. 14910/20 i 14911/20.
Per a la seva defensa pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, jo crec que avui amb
aquesta PNL parlem des de punts de vista diferents, una cosa
és el què i una altra cosa és el com, jo crec que l’important és
el què, no el com, l’important és què s’ha aconseguit. S’han
aconseguit tot un seguit d’acords que hi estan d’acord tots els
agents socials, la majoria dels agents socials, no tots, la
majoria, jo crec que és un grau de consens molt elevat i, per
tant, la importància d’aquest reial decret jo crec que és
substancial perquè, primer, avança en la cobertura i en la
protecció de treballadors i d’autònoms, i tira endavant tota una
sèrie de mesures que fan efectiva aquesta ajuda.

També vull dir que aquestes ajudes, i algunes funcionen, es
prorroguen, i fins i tot se’n creen de noves. Jo crec que la
proposició no de llei que presenta el grup Ciudadanos està
majoritàriament inclosa dintre del reial decret. Jo, pel que he
pogut llegir, perquè tampoc no he tingut temps de mirar-lo de
forma acurada, crec que, a l’article 13 i a l’article 14 d’aquest
reial decret es plantegen les prestacions extraordinàries que es
necessiten, és a dir, una prestació extraordinària per a
treballadors autònoms que hagin suspès la seva activitat i una
prestació extraordinària -jo crec que és molt important, i
sobretot per a nosaltres-, una prestació extraordinària de
cessament d’activitat per a treballadors de temporada. És a dir,
tenim autònoms temporals, ja n’hem parlat aquí moltes vegades
del problema dels temporals, són molta gent i jo crec que això
és una manera de protegir-los.

Sí que és cert que a la seva proposició no de llei hi ha dos
punts, que són els punts 4 i 5, en els quals es parla de la
protecció davant situacions esdevingudes. També és cert que la
COVID, la crisi, ha generat unes condicions que fins ara, les
hores no estaven de manera ordinària, no hi havia quarantenes,
no hi havia confinaments, de familiars, de gent que no pot anar
a treballar per contagis i d’altres, i, per tant, se cerca la manera
de donar una solució, no sols als autònoms, sinó a tothom, és a
dir, als treballadors i les treballadores.

I, per tant, jo crec que si en aquest decret s’ha pogut arribar
a un acord, sigui en el darrer minut, però a un acord, per poder
posar en marxa tota una sèrie de mesures que milloren als
autònoms, que milloren als treballadors, que protegeixen -fins
i tot- als fixos discontinus, una prestació extraordinària, jo crec
que hem de seguir pel camí de l’acord. I per això els hem
presentat aquestes esmenes per considerar que, tant al punt 4,
al punt 5, que nosaltres estam d’acord que s’ha de cercar una
solució, però hem de seguir el camí de l’acord, i cercar la

manera de resoldre aquest problema que s’ha esdevingut, és a
dir, tenim un problema nou i hem de cercar solucions noves.
Per tant, crec que hem de seguir per aquí. 

I respecte del que vostè plantejava, de mantenir la PNL pel
caràcter temporal, és a dir, vam arribar a un acord fins al 31 de
gener, jo crec que si hi ha un acord que arriba fins a un temps,
la pròrroga d’aquest acord l’han de prendre les mateixes
persones o els mateixos organismes o les mateixes entitats o els
mateixos agents que han pres l’acord inicial, per això nosaltres
consideram que hem d’agafar el que hi ha, crec que el Reial
Decret 30 és un molt bon reial decret per a protecció de les
persones, per a protecció dels treballadors, dels autònoms, per
poder arribar i salvar un moment crític i, per tant, hauríem de
seguir en aquest camí del consens i d’anar millorant les
prestacions. Per això li hem presentat aquestes dues esmenes,
més que res, per poder dir que nosaltres, tant al punt 4 com al
punt 5, que és les situacions de quarantena, que és una cosa que
està sense resoldre, se cerqui la manera de resoldre-ho.

Res més moltes gràcies. 

(La Sra. Vicepresidenta substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Ara, per a la defensa de les
esmenes, té el torn de paraula la representant del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Martín. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

(Intervenció inaudible per avaria tècnica)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Martín. Ara, pel torn de la fixació de
posicions, en primer lloc, té la paraula la representant del Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Cabrera. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres, des del Grup
Parlamentari Popular fem una valoració positiva d’aquesta
proposta del Grup Parlamentari Ciutadans, i tornam a insistir en
la importància de posar en context la situació que viu Balears,
el nostre arxipèlag, que es constitueix, com dic, en la regió
europea que pitjor es comporta, amb els pitjors indicadors
d’atur, econòmics, i amb xifres de contagis molt preocupants.
Per tant, aquestes propostes són en positiu, independentment
que estiguin més o manco alineades amb les que fa el Govern
central, consideram que són molt importants. 

També és important continuar fent feina a la nostra
comunitat autònoma en constituir-nos en destinació segura. Per
què? Perquè sense salut no hi ha economia i també és una base
fonamental per poder continuar fent feina i tirar endavant. Per
açò són tan importants, com dic, aquestes propostes en positiu
que es puguin presentar des dels diferents grups.
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Dir que, des del Partit Popular, també hem fet propostes en
aquests darrers mesos, un seguit d’iniciatives en defensa dels
autònoms, entre altres, un col·lectiu molt malmès, especialment
en aquesta pandèmia però -com hem dit altres vegades- no
únicament, perquè ja venia d’abans. S’ha de reconèixer la feina
que ha fet ATA, de fer una intensa feina de defensa,
reivindicació i denúncia molt intensa durant aquesta pandèmia,
en deixar en evidència la deixadesa i la manca de protecció del
Govern central i del Govern balear respecte dels autònoms; de
fet, recordarem que el conseller de Treball, Sr. Negueruela,
demanava disculpes per la mala gestió dels ajuts, uns ajuts que,
cinc minuts després de posar-se a disposició de la gent, es van
acabar deixant molta gent enrere, ell ho va admetre en aquesta
sessió plenària.

D’altra banda, dir també, que la setmana pasada, felizmente,
aprovàvem una esmena que vam presentar el Partit Popular a
la iniciativa d’Unidas Podemos, per tal d’incloure els autònoms
dins del pla “Me Cuida”, en aquest sentit, una valoració en
positiu.

I també la setmana passada demanava que seria també
necessari que instéssim també el Govern Sánchez i els seus
ministres, per donar una solució i una resposta urgent a les
persones que haguessin de tenir cura d’altres persones per
trobar-se en quarantena encara que no estiguessin contagiats;
que es fessin aquestes modificacions respecte de la
consideració d’incapacitat laboral temporal, que es va anunciar,
o qualsevol altra gestió o posar en marxa qualsevol eina que
pogués donar resposta a aquesta situació que ens va generar,
sincerament, prou confusió. Veiem que el grup Ciutadans
també inclou un punt a la seva PNL en aquesta línia.

També hem vist, efectivament, que s’ha aprovat per part del
Govern Sánchez, in extremis, s’ha de dir que, efectivament in
extremis, amb el patiment de les empreses que venien dient que
acaba el termini i que no sabien a què s’havien d’atendre,
consideram que açò no és de rebut, de tres en tres mesos,
aprovar totes aquestes mesures quan Alemanya ho té aprovat,
per exemple, fins l’any que ve, finals de l’any que ve, i les
empreses saben a què s’han d’atendre. Però bé, en qualsevol
cas... bé, han arribat!, ben arribades siguin! 

Consideram que és positiu que el Sr. Ribas no retiri aquests
punts perquè nosaltres consideram que aquest executiu del Sr.
Sánchez, a nosaltres, al Partit Popular, no ens genera confiança,
no ens fiam, diu una cosa i la contrària, i prometen coses i
després no les fan o les fan tard, quan és massa tard i ja no
causen efecte. Per tant, consideram que traslladar aquesta
petició és important i reincidir en la necessitat que té Balears. 

Quant a les esmenes presentades per part de PSOE i Unidas
Podemos, he de dir que farem, si són acceptades per part del
proposant, farem una abstenció, perquè consideram que tornam
observar que són esmenes que no prioritzen l’interès general,
que no van a donar solucions a la gent, que van dirigides
únicament a descarregar de compromís i de responsabilitat el
Govern central de les seves pròpies promeses i obligacions.
Concretament l’esmena del punt número 4 no l’entenem, ja que
estam parlant d’una promesa, com dic, dels seus ministres, que
van dir que ho farien, i vostès el que fan és esmenar-ho de tal

manera que a nosaltres sincerament no ens genera confiança
que finalment es compleixi.

De la mateixa manera que al punt 5, si s’accepta l’esmena
de PSOE i Unidas Podemos, també farem una abstenció, tenint
en compte que estam a favor de totes aquestes mesures però no
a favor de la redacció d’aquest punt, estam a favor de la
redacció del punt del proponent.

I farem un vot favorable també al 5, si finalment s’accepta
l’esmena de VOX.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. És el torn ara del representant
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Si aquesta crisi ha tengut una víctima propiciatòria que a
més ja venia, i estic d’acord amb altres grups que ho han
comentat, ja venien d’enrere els problemes que arrossegàvem
però aquesta crisi els ha fet surar, els ha fet posar damunt la
taula, són els autònoms, i nosaltres pensam que a qualsevol
iniciativa que arribi a aquesta casa en benefici dels autònoms,
si té sentit, com se suposa, li hem de donar suport.

És cert que aquesta iniciativa arriba a aquest parlament
l’endemà d’haver-se aprovat un reial decret que ajuda..., que
diu pràcticament el que diu la iniciativa; per tant tenim resolta
bona part del que planteja aquesta iniciativa. A més ho tenim
resolt des del diàleg social, que això li dóna encara molta més
legitimitat i força. Per tant a nosaltres en principi ens agradaria
que s’acceptassin les dues esmenes..., o que es transaccionassin
o s’acceptassin les dues esmenes que presenten PSOE i
Podemos, i en cas que s’acceptassin i es transaccionassin
votaríem a favor d’aquests punts. I en els altres punts, com que
tanmateix ja està recollit en el reial decret, en principi ens
abstendríem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. És el torn ara de Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, té la paraula el Sr.
Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, molt breument. El nostre
grup parlamentari donarà suport a aquesta iniciativa, s’estimin
o no s’estimin les esmenes per part del grup proposant. 

És vera que el què és molt important, però en el què crec
que tothom hi està d’acord; el què és la protecció i la
conciliació dels autònoms. Bé, amb aquest plantejament qui no
està d’acord en aquesta sala? Ningú. El problema és el com, el
problema és el com, i la lletra petita acaba determinant si
realment el què és viable i és efectiu o no, i estam massa
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acostumats al fet que la lletra petita i el com acabin provocant
que no hi hagi el què. Per tant crec que no hem de menysprear
el com perquè és importantíssim.

I tampoc no ens pot satisfer això de..., “bé, però al final s’ha
aconseguit”. Sí, és vera que al final s’ha aconseguit, seria molt
pitjor que no s’hagués aconseguit, lògicament, però no és allò
ideal. Quan un..., diguem-ho així, quan un es presenta a un
examen vol fer un 10; quan treu un 5 és vera que ha aprovat,
està bé, hem aprovat, però no és el mateix, i hem d’aspirar a ser
un 10, i hem d’aspirar a donar llum i no a crear una situació de
més incertesa de la que ja de per si té aquesta situació de la
COVID-19. Per tant és obligació del Govern central donar
certesa, i per donar certesa necessita una certa anticipació de
les mesures que aprova perquè els operadors jurídics, i
especialment els empresaris, puguin adoptar i prendre les
decisions logístiques que els corresponen en funció de les
decisions que es prenen, i si no avui mateix m’he trobat un
empresari, un petit empresari de Palma, que em diu: “Estic
absolutament desbordat, que no sé què he de fer, no sé què he
de fer!”, i no sap què ha de fer “quan ja m’ha caducat l’ERTO,
quan estic en una situació precària”. Crec que intentar evitar
aquesta inseguretat també hauria de ser un deure de les
administracions públiques.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Ara procediria la suspensió per
un temps de deu minuts i..., si vol el grup proposant, o
continuam. No importa?

Llavors reprenem la comissió. Pertoca la intervenció al grup
proposant de la proposició no de llei, té la paraula el Sr. Marc
Pérez-Ribas, per un temps de cinc minuts.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Primer de tot vull agrair la bona
voluntat de tots els grups parlamentaris per arribar a consensos
i poder tirar endavant aquesta proposició no de llei, que ja
veurem si al final sortirà endavant.

Sobre l’esmena de VOX, bé, el que podem fer és
transaccionar de manera que en el punt 7 ja especifiquem que
los autónomos, por su condición profesionales, como los
profesionales liberales..., així ja incloem el sector que el Grup
Parlamentari VOX vol que quedi clar que s’incorpora a les
ajudes, i així ja incorporaríem la seva petició d’esmena.

I sobre les esmenes presentades pel grups parlamentaris
PSIB i Unides Podem, sí que propòs una transacció que
modifiqui en els dos punts, on diu “...continuï cercant...”, que
se substitueix per “... cerqui la manera de poder garantir la
cobertura”, i així acceptaríem aquestes esmenes.

Gràcies.

De la 4 i de la 5, totes dues, sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Llavors, pel que veig,
hauríem de veure si accepten la transacció els grups
parlamentaris Socialista...

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí, sí, sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. Llavors eren dues esmenes al punt..., l’esmena del
Grup Parlamentari VOX l’ha acceptada?

(Se sent de fons el Sr. Pérez-Ribas de manera
inintel·ligible)

Al punt 5, de VOX, l’accepta, però, he sentit.

(Se sent de fons el Sr. Pérez-Ribas de manera
inintel·ligible)

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

L’esmena de VOX al punt 5 modifica el redactat del punt
7. El punt 5 es manté igual.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Es manté...

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Bé, es manté amb l’esmena del grup...

LA SRA. PRESIDENTA:

Es manté el punt 5 igual. Bé, amb l’esmena d’Unidas
Podemos...

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

... i el que fa l’esmena de VOX és modificar el punt 7.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

El punt 7.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Presidenta, perdó. Tenim dret a un petit recés?

LA SRA. PRESIDENTA:

El grup proposant és el que...
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EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí, sí, cap problema.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Fem un petit recés de cinc minuts.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, senyors diputats i diputades, reprenem la sessió.
Acabat el debat passarem a votar la Proposició no de llei RGE
núm. 14131/20 i suposo que volen votar cada punt per separat.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí, sí, votació separada. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Accepta la votació separada el grup proposant?

(Remor de veus)

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Podríem agrupar els punts 4 i 5 i la resta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tots els grups estan d’acord a agrupar els punts 1,2, 3, 6 i
7, per una banda, i el 4 i el 5 per l’altra? Estan tots els grups
d’acord? Llavors farem aquests blocs.

Passarem a votar en primer lloc el punt 1, el punt 2, el punt
3, el punt 6 i el punt 7, que estarà modificat per l’esmena del
Grup VOX.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 

Abstencions? 1 abstenció.

Queden els punt 1, punt 2, punt 3, punt 6 i punt 7 han tingut
6 vots a favor, 5 en contra i 1 abstenció. Llavors queden
aprovats aquests punts.

(Remor de veus)

Passem ara... -perdó, senyors diputats.... senyores i senyors,
per favor-, continuem amb la votació..., passarem ara a la
votació del punt 4 i el punt 5, amb les esmenes acceptades de...
bé, la modificació realment de l’esmena del grup proposant i...
Partit Socialista, esmena del Partit Socialista i Unidas
Podemos.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

El resultat de la votació dels punts 4 i 5 és: 8 vots a favor,
zero en contra i 4 abstencions. També queden acceptats, doncs,
els punts aprovats, els punts 4 i 5 del RGE núm. 14131/20.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
núm. 14131/20, relativa a l’extensió de les mesures de
protecció i conciliació dels treballadors autònoms afectats per
circumstàncies relacionades amb la COVID-19 i les seves
famílies, així com per recuperar la prestació extraordinària per
finalització de l’activitat.

No havent-hi més assumptes a tractar, agraïm la feina del
personal de la casa, i s’aixeca la sessió
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