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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, començarem la sessió d’avui i, en primer
lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Helena Benlloch substitueix Enric Casanova.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui
relatiu al debat de les proposicions no de llei RGE núm.
14235/20 i 14770/20. Procedeix informar que no ha pogut
assistir la vicepresidenta a la comissió d’avui, la Sra. Virgínia
Marí, perquè és tengui en compte, per motiu justificat.

1) Proposició no de llei RGE núm. 14235/20, presentada
pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment
d’urgència, relativa a sector turístic, mesures per al
manteniment i foment de la seva activitat a la temporada
baixa, hivern 2020-2021.

Començam el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
14235/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel
procediment d’urgència, relativa al sector turístic, mesures per
al manteniment i foment de la seva activitat a la temporada
baixa hivern 2020-2021.

Per a la seva defensa intervé per aquest grup el Sr. Marc
Pérez-Ribas, per un temps de cinc minuts.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, presidenta. Volvemos a presentar en esta ocasión
otra proposición de ley para apoyar al turismo en una
temporada que está siendo nefasta para el sector y para todo el
sector productivo de nuestras islas.

En esta ocasión nos centramos en las medidas de
mantenimiento y fomento de la actividad en temporada baja,
una temporada baja que ahora se inicia, que debemos tratar
entre todos que no signifique el cierre de negocios del sector
turístico, que no signifique el cierre definitivo de un sector que
genera riqueza y distribuye la riqueza entre todos los habitantes
de nuestras islas y que es básico para la supervivencia de
nuestra economía.

Tenemos buenas noticias, como que la tour operadora TUI
ya ha iniciado paquetes en nuestras islas, ayer ya había una
noticia que ya empezaban a llegar turistas a nuestras islas de
este tour operador, pero desde la administración, desde el
Govern, se deben impulsar medidas para mantener la actividad
y para procurar que la cadena de valor de la industria turística
pueda volver a iniciar la actividad cuando inicie la temporada
alta en plenas condiciones y sin mochilas económicas de
liquidez.

Para garantizar el mantenimiento de la actividad turística
pues presentamos varias propuestas. La primera es fomentar el

destino seguro, este destino seguro que se debe promocionar a
través de la AETIB o a través de los mecanismos que se
consideren oportunos, siempre de acuerdo con la colaboración
publicoprivada con el sector, de manera que la promoción que
se haga sea ajustada al producto que tenemos, a las necesidades
que requiere el momento y a potenciar nuestra cadena de valor.

Es necesario también que se mantengan y se incrementen
las ayudas que están recibiendo las empresas a través de los
diferentes mecanismos para que afronten la próxima temporada
con todas las garantías y con toda la tranquilidad de poder
ofrecer los mejores servicios.

Aquí, evidentemente, entran los llamados corredores
seguros, que son básicos para que durante la temporada baja
pues se mantenga cierto nivel de actividad que permita ya tener
toda la cadena de valor trabajando de cara a la próxima
temporada. Estos corredores seguros, que se están negociando
ahora a través del Gobierno de España, deben impulsarse y
deben estar muy consensuados y muy trabajados y muy acordes
con lo que nuestro destino está capacitado para ofrecer y desde
luego deben promocionarse de una manera adecuada.

También consideramos que no debemos desaprovechar para
nada los fondos europeos que van a llegar a nuestro país en los
próximos años. Debemos presentar a Madrid, y hemos insistido
mucho en ello, proyectos de impulso de la nueva cadena de
valor de la industria turística, proyectos consensuados que
generen riqueza y que generen nuevos puestos de trabajo de
calidad y que signifiquen que la prosperidad de nuestra
industria turística quede asegurada.

Estos proyectos que estamos insistiendo desde hace
semanas que deben empezar ya a visualizarse deben estar,
deben salir de negociaciones entre el sector turístico y el sector
privado y desde luego avalados por expertos, de forma que una
vez, si conseguimos que se aprueben, puedan ejecutarse y no se
deba devolver el dinero, como nos ha pasado con la
desgraciada situación del Consorcio de Playa de Palma.

Finalmente, evidentemente las ayudas ERTE para los
trabajadores del sector y para conseguir mantener la industria
turística que se alarguen hasta el inicio de la temporada que
viene.

Muchas gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares s’ha presentat l’esmena RGE núm. 15308/20.
Per defensar-la, per part d’aquest grup parlamentari, té la
paraula el Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Nuestra enmienda va en el
sentido de la proposición no de ley de Ciudadanos en su punto
3, habla de implantar de manera inmediata una línea de ayudas
directas a fondo perdido, estudiar la aplicación de todo tipo de
facilidades y reducciones fiscales e incluso exoneración de
diversos impuestos y tasas. Nosotros, como hemos repetido en
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esta materia que hoy nos ocupa y en otras, apostamos
igualmente por esa reducción de impuestos y por ayudas
directas, pero claro, deben venir aparejados de una reducción
de la administración, de gasto superfluo, del tamaño que hoy en
día sufre o sufren los ciudadanos que tienen que sostener con
sus impuestos una desmesurada administración autonómica. 

Por eso considerábamos adecuada una enmienda de adición
en la cual instábamos al Gobierno de las Islas Baleares a
reducir el tamaño de la administración autonómica y el número
de cargos políticos con la finalidad de poder asumir las ayudas
directas y la reducción de impuestos. Añadimos especialmente,
“sin afectar a los servicios públicos esenciales”; de lo que se
trata es de reducir gasto público en aquello, insisto, que sea
superfluo y no esencial. De ahí nuestra propuesta. 

Por lo demás, a la espera de saber en que queda la
aceptación o no por parte del proponente de las enmiendas
presentadas por los partidos que apoyan al Gobierno,
apoyaríamos, a la espera de esto, apoyaríamos el resto de
puntos de la PNL.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per part dels Grups Parlamentaris Socialista i MÉS
per Mallorca s’han presentat les esmenes RGE núm. 15335,
15336, 15337, 15338 i 15339/20. Per defensar-les, per part del
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Pilar Sansó,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, abans d’entrar en el si de les
esmenes presentades, volia fer un comentari al Grup de
Ciudadanos perquè, ja sé que l’exposició de motius no es vota,
però sí vull que consti que no estam gens d’acord amb les
afirmacions que diu a l’exposició de motius referents que les
mesures adoptades a l’àmbit turístic per frenar la COVID han
creat o han provocat, han debilitat més el sector turístic. Vull
dir que les mesures que s’han pres des dels diferents governs
s’han pres, en primer lloc, per controlar la situació sanitària,
per controlar la pandèmia i que mai no s’han fet en contra del
sector turístic, al contrari, crec que tot d’una que s’ha pogut
s’ha intentat reactivar en aquest cas, en el cas de les Illes
Balears, el primer motor econòmic de la nostra economia i tots
els altres sectors econòmics. Per tant, dir que els governs quan
governen, quan gestionen intenten fer-ho el millor possible, i en
aquest cas s’ha prioritzat la salut de tothom i després també
alhora, quasi al mateix temps, l’economia.

Després, referent a les esmenes presentades, la que fa al
punt 1 dir que hem presentat aquesta esmena en positiu perquè
creiem que és necessari seguir prenent les actuacions
consensuades amb tots els agents implicades per tal de
recuperar l’activitat turística dins la nostra comunitat i sempre
dins una premissa de destí turístic segur. Hem presentat aquesta
esmena perquè consideram que millora el punt 1 presentat pel
Grup Ciudadanos ja que el seu punt 1 simplement constata una
negativitat, que és obvi que la situació turística, la situació
econòmica no és bona, i sols fa constatar això. Per tant,

nosaltres hem presentat aquesta esmena en positiu per tal de
millorar la proposta.

Pel que fa al punt 2, hem proposat que es continuïn
executant les mesures previstes al Pacte de reactivació de les
Illes Balears i, en particular, les previstes a l’eix 7, de millora
del turisme i l’estratègia de reactivació turística. És veritat que
la proposta que planteja Ciudadanos al seu punt 2, de garantir
la reactivació de l’activitat turística de cara a la imminent
temporada d’hivern i desenvolupar una imminent campanya per
part de l’AETIB de foment i promoció de Balears com a
destinació turística 2021, no ens sembla malament sempre i
quan pugui incloure l’eix 7 de millora del turisme, l’eix 7 del
pla de reactivació turística.

I també consideram que no és oportuna una campanya que
es desenvolupi de forma imminent, ja que no sabem..., de forma
imminent avui en dia no es pot fer una campanya imminent ja
que la situació sanitària no permet dur turisme massiu, de forma
massiva. Per tant, en tot cas li proposaríem, si no ens accepta
l’esmena, negociar una transacció i eliminar del seu punt
“imminent” i afegir “sempre que les condicions sanitàries ho
permetin”, així com també afegir allò de l’aplicació de l’eix 7
de la reactivació econòmica, però si de cas després el Sr. Marc
Pérez-Ribas ens comentarà si li sembla bé.

Després, l’esmena tercera fa referència que el Govern de les
Illes Balears segueixi estudiant l’aplicació de tot tipus de
facilitats per minimitzar l’impacte negatiu de la crisi al sector
i obtenir liquiditat per continuar l’activitat. Vostès proposen, no
és la primera vegada que ho proposen, donar línies d’ajudes
directes a fons perdut, eliminar imposts, taxes o exonerar de...
o reduccions fiscals. Nosaltres, com saben, no creiem en
aquesta política fiscal que proposa la dreta, sinó que creiem que
s’han de seguir pagant els imposts corresponents per poder
mantenir i millorar els serveis socials i sanitaris tan necessaris
avui en dia.

Pel que fa a la quarta esmena, he de dir que hem plantejat
garantir fórmules i corredors segurs que garanteixin l’entrada
i la sortida de visitants sota condicions sanitàries segures. No
creiem que les PCR siguin una garantia que als aeroports es
pugui donar una seguretat als visitants que ens duen aquí, sinó
que s’ha demostrat que amb aquests corredors segurs tant en el
projecte pilot com en el turisme que ha vengut durant l’estiu
s’ha produït un turisme segur, els establiments hotelers de les
Illes estan preparats per rebre...

(Se sent de fons el to d’un telèfon mòbil)

... aquest turisme segur i també els establiments de restauració
també estan totalment preparats.

Per tant, creiem...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, Sra. Diputada.
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LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

... -sí, ja acab- creiem que la fórmula PCR a ports i aeroports no
és factible i creiem més amb els convenis bilaterals amb països
que tenguin unes condicions sanitàries com les nostres o amb
igualtat de condicions sanitàries o millors que les nostres.

I pel que fa al punt cinquè sí que li proposam eliminar una
frase que és aquesta que diu, referent als ERTO: “que els
recursos de formació professional per a l’ocupació perquè
puguin aprofitar-se en el temps de suspensió de reducció de la
jornada en reforçar i actualitzar les competències
professionals.” Creiem que sobra aquesta “para que puedan
aprovechar el tiempo de suspensión o de reducción de la
jornada en reforzar”, perquè consideram que una persona que
es troba en un ERTO ja té molt d’interès a formar-se i a activar
el seu temps, ningú es troba a l’ERTO perquè hi vulgui ser.

I bé, referents als altres punts ja ens posicionarem amb el
nostre vot al seu moment. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, diputada. Correspon el torn al Sr. Joan Mas per
MÉS per Mallorca.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bon dia, presidenta. Gràcies, bon dia, diputades i diputats,
bé, és una proposició no de llei on hi ha la marca ideològica de
Ciudadanos al cent per cent, és a dir, és una proposició no de
llei basada en el neoliberalisme, que, massa bé -que massa bé-,
no, no, que massa bé, massa bé..., i que no compartim tampoc.
Hem fet una sèrie..., compartim..., és a dir, hi ha alguns punts
als quals sí podrem votar a favor.

Hem presentat algunes esmenes per poder votar a favor de
més punts dels que ho farem d’entrada, però m’agradaria poder
fer dues reflexions: una és al punt 3, quan parlam de “de
manera immediata línia d’ajudes directes a fons perdut” crec
que parlam amb massa lleugeresa dels doblers públics. Per tant,
hem de ser més rigorosos a l’hora de parlar d’ajudes directes a
fons perdut.

També vull dir que la majoria d’ajuntaments -la majoria
d’ajuntaments- han plantejat ja a hores d’ara no l’exoneració,
perquè no es pot legalment, però sí tornar el cent per cent o una
part de taxes municipals per tal d’això, de minimitzar l’impacte
negatiu de la crisi al sector. Per tant, és una feina que es fa des
de l’administració que més proximitat té amb les empreses i
amb els ciutadans.

I llavors una darrera reflexió. Ens hem de començar a
mentalitzar que el turisme no tornarà tal com el coneixíem fins
a hores d’ara. La cosa canviarà, no ens podem plantejar tornar
als més de 15 milions de turistes perquè..., entre altres coses és
lesiu per al territori i és lesiu per a la societat de les Illes
Balears, però, al marge d’això, com que el tipus de turisme
canviarà i la manera de viatjar i la manera de fer turisme
canviarà, crec que el que ens hem de plantejar és preparar
l’economia del país per al postCOVID i no somniar en allò que
alguns somnien de tornar a aquells 15 milions de turistes. 

Crec que l’horitzó real, de veritat, bo per al país ha de ser
la diversificació econòmica i el repartiment de la riquesa, és a
dir, un poc tot el contrari, és girar la truita del que teníem fins
ara; perquè si el plantejament és el somni dels 15 milions o més
de 15 milions de turistes pegarem a la paret, tornarem travelar
amb la mateixa pedra i tornarem tenir una societat amb unes
desigualtats brutals, tot i que les macroxifres ens
acompanyassin. 

Per tant, ja dic massa bé, vull dir, és plasmar una ideologia
damunt una proposició no de llei que..., massa bé, però que
nosaltres hem presentat esmenes per poder votar a favor més
punts dels que hi votaríem d’entrada i a la votació es veurà com
queda tot plegat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Al torn de fixacions correspon ara el torn al Grup
Parlamentari Popular, Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyores i senyors
diputats. Bé, com ja s’ha dit, la situació que pateix Balears per
la crisi de la COVID és dramàtica a nivell sanitari, econòmic i
ara que som a l’inici de la temporada baixa les dificultats de
cada vegada seran més grans. Per tant, entenem positiva
aquesta proposta que presenta el Grup Ciutadans.

Com dic, hem de ser conscients que les mesures pal·liatives
que fins ara han tingut protagonisme positiu no són suficients
per combatre i poder resistir el desastre que tenim a sobre i que,
com dic, cada vegada serà pitjor. Els ERTO han estat un
esmorteïdor, un pal·liatiu, però no la solució.

Les dades que coneixem tots, el PIB fins a un 40,5%, el
pitjor escenari possible; líder Balears amb xifres d’atur a
Espanya i Europa; baixada consecutiva de quatre mesos en la
producció industrial; la major baixada d’Espanya de facturació
al comerç..., i dic aquestes dades sense ànim de crítica, però bé,
són fets que s’han de constatar, que s’han d’assumir i encara
que aquestes xifres puguin tenir una explicació tècnica, com
deia el conseller la setmana passada, no justifica que siguem els
pitjors.

Per tant, creiem que s’imposa la reacció per part del
Govern. A dia d’avui Balears no ha estat capaç de constituir-se
en una destinació segura, discrep amb el que diu la Sra. Sansó,
no hi ha corredors segurs, sí que és cert que la setmana passada
van anunciar que es posaven en... bé, que començaven a fer
feina o que es feia feina en aquest tema, però no sabem quan...,
ens n’alegram, però no sabem quan serà una realitat.

De fet, avui vèiem que Alemanya diu que ja se’n penedeix
d’haver enviat turistes a Mallorca el mes d’agost per l’elevat
grau de contagis. De fet, ara els majoristes de viatges alemanys
enviaran a Mallorca uns centenars de turistes, però el gruix se
n’anirà a Grècia o a Portugal. Per tant està clar que de cada
vegada es constata que Balears no és capaç de constituir..., que
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el Govern no és capaç de constituir Balears com a destinació
segura.

El Pla de reactivació de les Illes Balears tampoc no
funciona, a la vista de les dades, a més que consideram que és
una norma continuista, ja ho hem dit altres vegades, i que per
a res són mesures extraordinàries per a una situació
extraordinària. De la mateixa manera que s’ha perdut
l’oportunitat, que també en parlava la setmana passada, que el
Decret 8 pogués ser un reactivador de la inversió, de la
seguretat jurídica, de l’agilitat administrativa, i 6,5 milions
d’inversió en projectes és correcte, està bé, però està enfora
dels 3.500 promesos en tres anys.

I vull recordar també que al Partit Popular sempre hem fet
propostes en positiu, que a vegades se’ns diu que no fem
propostes en positiu; jo crec que aquí, honradament, tots som
conscients que no és així, que sí que en fem; una altra cosa és
que tenguin suport. I també avui donarem suport, com dic, la de
Ciutadans.

La majoria dels punts els valoram correctes. Tenim un
dubte en el punt 9, en referència al qual hem parlat amb el grup
proposant per expressar els nostres dubtes, més que res perquè
parla de fer un estudi de viabilitat per tal de modificar la
manera de pagar els ERTO, bàsicament, de la tramitació dels
expedients. Nosaltres hem parlat amb gent especialitzada en
aquest tema i ens diuen que no és una cosa que sigui gaire
viable, que potser implicaria un canvi de normativa, que
potser... que molts, pràcticament tots els expedients són a la
meitat de la tramitació en aquests moments, que potser seria
més un entrebanc que una altra cosa, i que les empreses grans
potser podrien assumir aquesta feina, però que les petites i
mitjanes al final seria un cost perquè haurien de contractar
gestories. Ja sabem que és un informe de viabilitat, el que
vostès demanen, però nosaltres creiem que és el SEPE el que
ha de fer la feina correcta, que des de la Conselleria de Treball
i des del SEPE s’han de donar les eines i els recursos necessaris
perquè açò surti ja i que la gent pugui cobrar en el moment en
què hagi de cobrar. Vull dir que no creiem que hi hagi més...

Quant a l’esmena de VOX, no sabem si tendrà el suport del
grup proposant, veurem. I respecte de les del PSOE simplement
vull fer un comentari. Una altra vegada veiem que els grups del
PSOE i de MÉS per Mallorca fan esmenes que en el fons el que
fan és desactivar el redactat inicial, i creiem que açò no és
positiu. Al final fa la sensació que vostès estan cuidant o fent
un poc d’escuder del conseller o de la política del conseller, del
Govern, i creiem que açò no és positiu per a la gent, no és
positiu perquè és poc ambiciós i és poc..., sembla que no hi
hagi voluntat d’anar més enllà i aconseguir més coses de les
que tenim. Per tant si el grup proposant accepta aquestes
esmenes nosaltres difícilment hi podríem donar suport.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per absència de la vicepresidenta no
podré abandonar la presidència per fer ús del torn assignat a
Unidas Podemos en les dues PNL que debatrem avui.

Així, doncs, pertoca en aquests moments el torn de paraula
a El Pi Proposta per les Illes, però no hi ha cap representant ara
mateix a la sala. Així que, per acabar aquesta ronda, pel Grup
Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Font. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. De les moltes
iniciatives que debatem darrerament en aquest parlament hi ha
una cosa que em preocupa, i és que davant la crisi que estam
vivint, del tot desconeguda fins ara per les seves implicacions
sanitàries, estam provant de donar solucions clàssiques a una
situació excepcional i que de ben segur que la manera de viatjar
canviï. Es produiran canvis socioeconòmics que tindran una
incidència molt marcada sobre el turisme tal com l’havíem
conegut fins fa poc: canvis en els patrons de mobilitat, de
socialització i de consum, canvis en el lleure, en el treball i en
moltes altres esferes de la vida social que afectaran el món dels
viatges i del turisme.

El sotrac econòmic i social certament no té precedents. A
més no se sap encara fins quan la crisi s’allargarà en el temps
ni quines implicacions tindrà des del punt de vista de les
restriccions en la mobilitat de les persones ni de l’anomenat
distanciament social que caldrà mantenir per prevenir contagis.
En aquest sentit, des d’un punt de vista sociològic i
antropològic apareix tota una sèrie d’interrogants relacionats
amb l’impacte social que pot generar aquesta crisi, almenys fins
que la pandèmia no hagi finalitzat, sobretot a les destinacions
turístiques. Faig tota aquesta introducció per dir que la
incertesa ens genera confusió i dificulta la presa de decisions. 

Aquesta proposta intenta donar solucions a curt termini, i no
ho criticam, però ens demanam fins quan aplicarem solucions
sense anar més enllà dels mesos propers. La pregunta que em
faig és: si el model turístic canviarà, cap on hem d’incidir?, i
sobretot, quan ho començarem a fer? 

Quan es parla de les Illes Balears com a destí segur sempre
tenc la sensació de genuflexió. Què vull dir? Que no és que
haguem de ser destí segur per als visitants, hem de ser territori
lliure de COVID per a la nostra ciutadania. Només cal recordar
que la incidència de la pandèmia a Menorca està molt per sota
de països com França o Alemanya.

Pel que fa a la votació dels punts abans vull conèixer, vull
saber quines esmenes acceptarà o no, Sr. Pérez-Ribas, per
acabar de decidir el nostre posicionament. Açò sí, li agrairia
que féssim votació separada, si és possible. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, diputada. Procediria ara la suspensió de la sessió
per un temps de deu minuts. Es demana al grup proposant... No
cal? D’acord, idò podem avançar. Té ara la paraula el Sr. Marc
Pérez-Ribas, per un temps de cinc minuts.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Bien, en principio quiero agradecer la
respuesta de todos los grupos parlamentarios a esta iniciativa,
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agradecer las enmiendas que han presentado el Grupo
Parlamentario VOX y el PSIB con MÉS per Mallorca. 

Sobre la enmienda que ha presentado VOX he de decirle
que aunque estamos absolutamente de acuerdo y hemos
compartido muchas proposiciones no de ley sobre el
adelgazamiento de la administración, considero que no era esta
PNL objeto de esta..., quería centrarme más en la temporada
baja y en ayudar a las empresas que en el adelgazamiento de la
administración. Por tanto no la aceptaremos.

Sobre las enmiendas que han presentado el PSIB i MÉS per
Mallorca, como he dicho antes quiero agradecer el espíritu
propositivo. Sin embargo no aceptaré..., la única enmienda que
aceptaremos será la última, la que hace referencia al punto 10,
que suprime una frase del redactado. Y sobre la del punto 2, si
aceptan la transacción de su enmienda o, más que nada, no
aceptaré el redactado de su enmienda, pero incorporar al texto
de nuestro punto 2..., suprimir la palabra “inminente” por “si
las medidas sanitarias lo permiten”, e incorporar una frase más
al final del texto diciendo: “aplicando las medidas previstas en
el eje 7 del pacto de reactivación u otras medidas actualizadas”.
Si los grupos que han presentado la enmienda lo aceptan...

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, a mi em sembla bé.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

... “u otras medidas actualizadas”. Bueno, tampoco es..., sí,
“otras medidas actualizadas”. Vale, vale, pues hoy..., “otras
medidas actualizadas”.

Sobre las manifestaciones que se han ido diciendo quiero
comentar primero al Sr. Mas, del Grupo Parlamentario MÉS
per Mallorca, que ha dicho que bajar impuestos son iniciativas
de la derecha. Esto no es así, de hecho él mismo se ha
contradicho al decir que hay ayuntamientos que están
planteándose..., no exonerar, porque no pueden, pero sí reducir
impuestos y tasas. Por tanto la reducción de impuestos no es
patrimonio ni de izquierdas ni de derechas, es patrimonio de
que si la situación es como la que tenemos ahora se requiere
facilitar todo tipo de ayudas para que las empresas puedan
mantener su continuidad y que no tengan que cerrar la persiana.

Sobre el tipo de turismo, evidentemente, lo ha dicho la
portavoz de MÉS per Menorca, diciendo que esta PNL
aportaba soluciones clásicas. Esto no es verdad; no estamos en
una situación clásica, estamos en una situación absolutamente
especial, y las soluciones, no ya las que proponemos sino
incluso las que se están afrontando y proponiendo por parte del
Govern no son clásicas. Las medidas que proponemos aquí son
acordes a una situación excepcional y con una problemática
excepcional para nuestras empresas. 

Está claro que el tipo de turismo no va a ser el mismo una
vez pase la pandemia, evidentemente, por eso insistimos en que
se deben presentar proyectos consensuados, avalados por
expertos, para acogerse a las ayudas europeas de forma que la
innovación, las nuevas tecnologías, la economía digital sirvan
para lo que podemos llamar una nueva cadena de valor del

nuevo turismo ya más actualizado que permita que el turismo
se desarrolle con toda la seguridad sanitaria posible y desde
luego muchísimo más pensando en el futuro que no volver a
modelos anteriores.

Sobre lo que manifestaba la portavoz del Grupo Popular, la
Sra. Cabrera, incidir que en el punto 9 sí que es verdad que a
determinadas empresas no le puede ir bien, pero proponíamos
este estudio de viabilidad para incidir en la colaboración
público-privada en la resolución de la problemática que está
generada por la pandemia. Es conocido que el SEPE ha tenido
muchísimos problemas en gestionar el pago de las nóminas de
los trabajadores adheridos a ERTE, incluso ha habido errores
en pagos que han afectado negativamente a los trabajadores que
tendrán que devolver el dinero que han cobrado de más, y si las
empresas ya tienen toda la estructura de pago de nóminas
prácticamente informatizado y lo gestionaron a través de sus
departamentos de contabilidad, en el caso que pudieran
acogerse, podría ser una solución para aliviar la carga
impresionante que tiene el SEPE.

La idea es ésta, un estudio de viabilidad para saber si es
posible mejorar la calidad de la gestión de las prestaciones o
no. Si el estudio de viabilidad dice que no es posible pues ya
está, por lo menos ya hemos cerrado una puerta que podía
colaborar en la gestión, en la mejora de la gestión de la
tramitación de los pagos que se hacen a través del SEPE. 

Sí, sí, aceptamos votación separada, no sé si lo había dicho
ya, pero sí.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació de la Proposició
no de llei RGE núm. 14235/20. Entenem que en el punt 2 hi
hauria una transaccional, ens confirmin si és correcte. I al punt
10 accepten l’esmena presentada?

(Se sent una veu de fons que diu: “sí”)

D’acord. Idò, punt 1.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions? 

En contra?

EL SR. SECRETARI:

7 vots en contra. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Punt 2 amb la transaccional. 

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Punt 3. 

Vots a favor?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor.  

LA SRA. PRESIDENTA:

En contra?

EL SR. SECRETARI:

7 vots en contra. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Punt 3. 4, perdonau. 4.

Vots a favor? Unanimitat.

Punt 5. 

Vots a favor? Unanimitat també.

Punt 6. 

Vots a favor? Unanimitat.

Punt 7.

A favor?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions? 

En contra?

EL SR. SECRETARI:

7 vots en contra. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Punt 8. 

Vots a favor? Unanimitat.

Punt 9. 

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

1 vot a favor. 

LA SRA. PRESIDENTA:

2, són 2.

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor. 

LA SRA. PRESIDENTA:

2 a favor.

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

3 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

En contra?

Punt número 10. 

Vots a favor? Unanimitat.

I amb això acabam. Moltíssimes gràcies.

2) Proposició no de llei RGE núm. 14770/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment
d’urgència, relativa a bons turístics per incentivar el
turisme interilles en temporada baixa.

Passam, idò, al debat de la següent Proposició no de llei
RGE núm. 14770/20, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, pel procediment d’urgència, relativa a bonus turístics
per incentivar el turisme interilles en temporada baixa.

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

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, tornam a ser davant la situació
complicada de rebrots, de pandèmia i des del sector turístic i
des del Partit Popular i grups parlamentaris en general es
continua insistint en la necessitat de desenvolupament immediat
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de polítiques basades en la seguretat dels països d’origen i
destins elegits en coordinació entre institucions i conjuntament
amb el sector públic i privat, per tal de constituir els famosos
corredors segurs i continuar treballant a harmonitzar aquestes
mesures a nivell internacional entre països, que és a dia d’avui
també una demanda unànime, i lamentablement que no, que
no..., bé, difícilment assolible.

Encara que, de manera paral·lela, resulta igualment vital
prendre mesures des del Govern de les Illes Balears per
reactivar aquesta economia local, mitjançant el turisme interior
i interilles ja que hem de tenir en compte que durant els difícils
mesos de temporada que vénen, l’arribada de turistes estrangers
abans de la pandèmia ja era testimonial, doncs, ara serà
pràcticament nul·la.

El sector turístic de Balears és el més danyat per les
conseqüències de la pandèmia, lamentablement és així, i les
agències de viatges és un sector molt afectat i que el seu volum
de negoci ha baixat un 95%, segons manifesten les seves
patronals, i calculen que un 40% d’elles ja no tornaran obrir
mai més a nivell nacional. I a nivell de Balears ha patit una
baixada de la facturació d’un 80% i un 90% acumulat a l’any.

Com diem, són urgents les mesures per recuperar la totalitat
de les empreses i l’activitat econòmica, o la majoria almanco.

Fa mesos que el Partit Popular demana i presenta propostes
instant el Govern central perquè s’avanci i posi en marxa
aquestes mesures per impulsar la connectivitat també
internacional, nacional i interilles; per posar en marxa també
polítiques perquè els preus no fossin abusius; polítiques que
juntament amb accions promocionals concretes i aixecaments
concrets poguessin reactivar la demanda i en conseqüència
reactivar aquesta economia, recuperar llocs de feina i frenar el
tancament terrible de totes aquestes empreses.

El cas és que a Balears, a dia d’avui, les companyies aèries
en aquest sentit redueixen vols programats, les OSP no
compleixen els mínim i s’han perdut connexions internacionals,
i açò la veritat va totalment en contra de la recuperació.

És per açò que fan falta tots els estímuls possibles per
activar aquesta economia i, a més, ara tenim que els viatges de
l’IMSERSO, que és una cosa importantíssima per a la
temporada baixa, doncs tampoc no ho tendrem. Recordem
també que l’any passat ja veníem de mitja temporada
d’IMSERSO i veníem de la fallida de Thomas Cook. Vull dir
que abans de la pandèmia la situació també era prou crítica. 

Per tant, aquesta PNL va d’aquestes mesures i iniciatives
necessàries, en aquest cas bons turístics, que en les seves
diferents versions a diferents països, Itàlia, o a diferents
comunitats autònomes, com a Andalusia i València, és una
mesura que s’ha posat en marxa per reactivar aquest turisme i
el consum intern, i que va destinat a impulsar, en aquest cas, el
turisme interilles a Balears, especialment en temporada baixa,
i establint un descompte en els serveis.

Concretament el bons que nosaltres proposam van en línia
dels que ha tret Andalusia i també en línia, lògicament, d’acord
amb el que reivindica AVIBA, que és part afectada, diguem.

Per tot açò, el nostre punt està redactat de la següent
manera. Instam el Govern de les Balears a crear aquest bonus
turístic amb l’objectiu d’estimular el turisme interilles amb el
descompte del 25% per a residents en vols i allotjaments durant
els mesos de temporada baixa i sempre en les condicions que
s’acordi amb el sector turístic. Què vull dir amb açò? Que és
important recalcar que la nostra proposta va de la mà del
consens amb el sector per poder així establir dins la nostra
proposta totes aquelles condicions mínimes, per exemple, de
pernoctacions, que AVIBA en aquest cas diu que recomana que
sigui un mínim de dos, i poder concretar també la resta de
requisits per posar en marxa aquesta mesura; per exemple, que
s’implementi també a altres tipus de transport o que pugui ser
dirigit també a consum intern a cadascuna de les illes, no
necessàriament interilles. 

Respecte de l’esmena vull agrair l’esmena que ens han
presentat, el que passa que, diguéssim, que no, des del nostre
punt de vista no aporta novetat al que nosaltres ja proposam.
Veiem la intenció o la intencionalitat i en aquest sentit estam
agraïts amb la proposta, però en principi no l’acceptarem
perquè l’esmena parla també d’avaluar, d’estudiar la viabilitat
d’aquests bons i açò ens preocupa. Nosaltres creiem que és una
aposta necessària, per açò duim aquesta PNL i per açò
consideram que hem de mantenir el nostre redactat.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca s’ha presentat
l’esmena RGE núm. 15327/20. Per a la seva defensa per part
del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Damià
Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies presidenta, bon dia. Agraesc la consideració que
ha expressat la portaveu del Grup Popular sobre l’esmena que
li hem fet. Compartim el fons i la intenció de la proposta que fa
el Grup Popular, de la necessitat d’estimular el turisme interior
a les nostres illes, per tal de reactivar la capacitat de consum i,
per tant, l’economia de les nostres illes. Però pensam que la
seva proposta presenta una sèrie dificultats que hem intentar
salvar amb la iniciativa que li presentam i que intentaré
explicar.

D’entrada que quedi molt clar, però, que estam d’acord amb
la necessitat i, per tant, per açò la nostra iniciativa, que parlam
de fer un programa, fins i tot ja el tenim, impulsar un programa
de turisme entre illes, per potenciar l’oferta diguéssim
diferenciada, i a més mantenim gastronòmica i cultural pròpia,
que faci que estimuli els sectors més necessitats de la nostra
activitat econòmica en turisme. És a dir, per una banda, a través
de les agències de viatges, un sector castigadíssim per la
situació turística que vivim, però també els sectors de la
restauració, els sectors del comerç, de la cultura, que també
estan molt castigats per la pandèmia i que són objectiu sempre,
i així ho ha defensat també la Sra. Cabrera, quan ha estat
responsable de polítiques turístiques, que són sectors a impulsar
i a defensar activament.
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Per tant, estam d’acord amb un programa que pot ser un
bonus, o pot ser una altra cosa, que es faci d’acord amb el
sector turístic, perquè evidentment aquí la iniciativa del Partit
Popular parla que s’acordi amb el sector turístic, però ja li dóna
fet que ha de ser un bonus amb un 25% de descompte, (...),
programa turístic que pot ser un bonus o que pot ser una altra
fórmula, la que s’acordi amb el sector turístic, perquè el bonus
té unes certes de dificultats així com s’expressa a la iniciativa
del Partit Popular i que intentaré explicar.

Parla, diguéssim de..., concretament del descompte del 25%
per a residents en vols i allotjaments, hi ha una part que entenc
que podria ser també a través de vaixell, no exactament de vols,
però la subvenció en els vols té una doble dificultat: primera,
com vostès comprendran, la Llei de contractes presenta greus
dificultats per a les subvencions al transport, la Llei de
contractes no permet les subvencions al transport, les fa molt
difícils, molt complexes i, a més, la Llei de contractes tampoc
no permet una doble subvenció en el transport i el transport ja
està subvencionant amb un 75% de descompte. I, per tant,
subvencionar un objecte subvencionat no és acceptable per la
Llei de contractes, amb l’afegit que tampoc no queda molt clar
a la iniciativa si el 25% de descompte que s’haurien de
subvencionar els vols, seria damunt ja aplicat el 75% de
descompte, o damunt la tarifa total, perquè podria arribar a
sortir el vol gratis, amb la qual cosa a qui beneficiaríem
especialment no seria al sector de la restauració, el sector de
comerç, les agències de viatges, sinó especialment a les
companyies aèries, que sé que passen per moltes dificultats,
però que evidentment no han de ser l’objecte principal
d’atenció per part dels recursos econòmics de les Illes Balears.
Ja s’encarregarà el Govern d’Espanya, esperem, de resoldre
aquest problema.

Per tant, pensam que el programa turístic per impulsar
internament els vols sí. L’exposició de motius parla
d’Andalusia, del model andalús, però evidentment el model
andalús, que no conec a fons, però crec que no subvenciona el
transport aeri, perquè evidentment no tindria molt de sentit que
dins la pròpia comunitat autònoma, una comunitat autònoma
continental, l’estímul del transport aeri, possiblement hi ha
altres mitjans de transport més eficients per connectar les
ciutats andaluses entre elles, el model valencià que també
sembla que existeix seria el mateix cas, encara en un territori
més compacte, més reduït. Per tant, aquí tenim la dificultat de
les ajudes del 25%. 

Crec que l’objectiu principal ha de ser per una banda
protegir la xarxa de viatges de les Illes Balears, que ja tenen
una protecció especial a través del sistema d’ERTO, però que
evidentment també està bé que estimulem diguéssim l’ús i el
consum a través de les agències de viatges per part dels
ciutadans de les illes, perquè a més necessitam que quan
recuperem l’activitat econòmica “normal”, les agències de
viatges siguin capaces també d’estar musculades per poder fer
una altra vegada les seves funcions, tant d’emissió de paquets
turístics, com de recepció de paquets turístics i també entenem
que hem de mantenir la musculatura del sector comercial, de la
restauració, del comerç i del sector cultural, que també entenem
que té un valor especial a protegir.

En aquest sentit, per açò fem la nostra esmena. Programa
turístic sí, com hem pogut veure a través dels mitjans, el
Govern està negociant amb AVIBA, AVIBA ha fet unes
determinades peticions, però evidentment no tenen per què ser
exactament aquestes, perquè hi ha altres actors implicats, no
només AVIBA, sinó comerç, restauració o allotjament, que
també hi han de participar i sobretot la dificultat difícilment
salvable de subvencionar el transport aeri d’una manera directa
o indirecta per part del Govern de les Illes Balears.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Poc més a afegir després de l’explicació del Sr. Borràs, que
ha estat prou clarificadora i molt completa. Ens sap greu que no
accepti l’esmena, perquè entenem que arrodoneix la proposta
que entenem positiva, és a dir, a nosaltres ens agrada aquesta
proposta del Partit Popular amb la nostra esmena, amb el
redactat de la nostra esmena. Per tant, el que farem, almanco
des de MÉS per Mallorca, serà també elevar a la Conselleria de
Turisme la idea a veure si, com deia l’esmena, estudia i pren en
consideració la proposta.

Res més, presidenta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de fixació de posicions, correspon ara el
torn al Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres votarem a favor de la
proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Popular.
Entenem que totes les mesures que serveixin per mantenir
l’activitat turística durant temporada baixa i evitar que les
empreses baixen la persiana d’una manera definitiva, són
bones, són ben rebudes pel nostre grup parlamentari i més una
mesura com aquesta, que ja s’ha implantat amb èxit a altres
comunitats autònomes, com ha comentat la portaveu del Grup
Parlamentari Popular, a Andalusia i que demostren que
funcionen i que poden servir per mantenir com a mínim
l’activitat durant la temporada baixa.

És vera que a les nostres illes l’Associació d’Agències de
Viatges (AVIBA) també demana i es reuneix amb el Govern
per trobar una fórmula que sigui per aquest estil, no?, que el
Govern financiï determinats bonus per ajudar que es faci
turisme interior entre els residents de les Illes, que és molt
positiu i que, esperem, que aquestes mesures tirin endavant i
que el Govern les implanti al més prest possible.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té ara
la paraula el Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros, para no ser reiterativos
en la argumentación de la compañera diputada Salomé Cabrera,
del Partido Popular, apoyamos esta proposición no de ley, nos
parece adecuada.

Y, simplemente, el comentario hacia la enmienda
presentada por los partidos de izquierdas que, una vez más,
pues intentan diluir la propuesta que nosotros consideramos, en
este caso, que es la adecuada para estimular ese turismo tan
afectado por las políticas del Gobierno balear, que lo ha
arruinado y, cuando no son enmiendas de la izquierda, que
hablan de “seguir estudiando” o “seguir trabajando”, que no
sabemos qué sigue trabajando ni qué sigue impulsando porque,
precisamente, lo que no hace ni es trabajar ni impulsar, pues
evidentemente, nos llama la atención. 

Nosotros la apoyaremos, al haber conocido que el Partido
Popular no acepta esta enmienda.

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspondria el torn al Grup Parlamentari El Pi,
però no es troben presents a la sala, així doncs, correspon el
torn al Grup Mixt, la Sra. Patrícia Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies, Sra. Presidenta. És curiós sobre la coincidència
que, precisament ahir, el Govern, l’Agrupació d’Agències de
Viatges de Balears, i les associacions hoteleres de Menorca,
Eivissa i Formentera, van presentar, precisament la creació
d’aquests bonus, vull dir, beneïda aquesta coincidència
temporal!

Sra. Cabrera, nosaltres també compartim absolutament la
seva proposta però no només pel fet de dinamitzar l’economia,
que és prou important, sinó també pel fet d’afavorir que ens
puguem conèixer més com a comunitat entre illes que realment,
no ens coneixem gaire. 

Jo puc entendre que no li acabi d’agradar, l’esmena que ha
presentat el grup del Govern però sí que li demanaria, perquè
jo crec que hi ha una voluntat d’aquesta comissió que surti
endavant aquesta iniciativa, d’arribar a qualque entesa, qualque
transacció, qualque acord, perquè pogués sortir endavant
aquesta proposta, a més a més, tenint en compte que
precisament ahir..., vull dir ja hi ha una declaració ferma
d’intencions de fer aquest bonus turístic. Llavors, sí que li
demanaria açò, Sra. Cabrera, si pogués negociar una mica, amb
els grups del Govern perquè surti endavant. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Procedeix ara la suspensió de la sessió per un
temps de deu minuts, si el grup proposant així ho estima. No
cal, idò? Idò correspon ara la intervenció del grup proposant,
per fixar la posició i assenyalar si accepta o no l’esmena. Sra.
Salomé Cabrera. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Sí, gràcies, presidenta. Bé, agrair els vots favorables dels
grups que suporten la PNL, la proposició. Lamentar la manca
de suport, per part dels grups del PSOE, de MÉS per Mallorca,
i no sé si és el cas d’Unidas Podemos, però és que no li veig
justificació a aquest vot negatiu, és que no li veig justificació
de cap casta! Tenc la sensació que ha estat, que s’ha cercat
l’argument per no suportar una proposta que, curiosament, com
ha dit la representant de MÉS, que curiosament ahir va sortir en
premsa aquesta voluntat del Govern, de manera sobtada, de fer
aquests bonus. I per tenir tants de problemes per posar en
marxa aquest tipus de producte o d’element, per tenir tants de
problemes, sembla que diu el Sr. Borràs, aquí sembla que diu
que “los paquetes turísticos que se comercializarán, incluirán
el transporte por avión o barco, así como la reserva del hotel,
traslados del aeropuerto, establecimiento y excursiones. El
Govern y agencias y hoteleros impulsan un bono para
reactivar el turismo interislas, del 25% de descuento...”

Vull dir, és que, Sr. Borràs, vostè és molt amant de, per
votar en contra d’una iniciativa que políticament no hi ha de
votar en contra perquè no toca, fer una argumentació tècnica
que no se sosté, perquè l’argumentació que vostè ha fet, de si
el descompte del 25 o no és 25, vostè sap perfectament que açò
no és el problema d’aquesta PNL, el problema d’aquesta PNL,
que vostès hi votin en contra, és perquè no volen votar a favor!,
i així de clar! Perquè, si no, m’haguessin presentat una esmena
demanant una modificació del text, açò és una cosa ben
evident.

A més, nosaltres, li vull dir, a veure si encara hi ha
possibilitat que vostès s’hi sumin, que nosaltres hem fet aquesta
redacció perquè hi ha l’antecedent que aquest és un producte
que ja funciona a altres comunitats autònomes, perquè és una
petició directa de la patronal -que supòs que qualque cosa
sabran-, i que, a més a més, hi ha un punt en el redactat que diu
“i sempre amb les condicions que s’acordin amb el sector
turístic”. Aquí hi entra incloure el transport marítim, aquí hi
entren els dies de pernoctació, aquí hi entra qualsevol condició
que diguis, bé, si el 25% no és per a serveis, bé idò és per a la
factura final, aquí entra tota la negociació que el Govern ha de
fer la feina. 

Per tant, jo crec que si vostès volguessin votar a favor, el
redactat és perfectament assumible, perfectament assumible.
Vull dir, jo crec que açò està a la vista de tothom. Una altra
cosa és que vostè em digui: no, és que jo vull que aquí em posi
açò, em posi allò; però no m’ho ha dit, Sr. Borràs.

Per tant, a mi el que em sap greu és que tal vegada ens
passarà el mateix que amb el turisme social. Vostè se’n recorda,
que en el pressupost passat del 2020, es va aprovar, perdó, amb
el tema de Thomas Cook es van anunciar 400.000 euros per dur
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a terme un programa de turisme social interilles. Aquests
400.000 euros de turisme social no s’han executat, encara a dia
d’avui, parlam de fa un any. I no s’han executat perquè no hi ha
hagut voluntat. A mi el que em fa por és que si nosaltres
transigim amb una i no mantenim la nostra proposta, que és
concreta, i és positiva per a la gent, tal volta, què passarà? Que
ens ho votaran a favor però tampoc no es farà!

Perquè aquí, en el diari, el Govern no diu ni quan ni quina
partida pressupostària, ni de quina manera..., sembla que vostès
han sortit al diari per desactivar aquesta proposició no de llei
del Partit Popular, perquè el Govern no concreta res de com es
farà, i açò em sap greu, em sap greu! Perquè és que no vull dir
que nosaltres marquem l’agenda del consell, ni molt manco, no
seria tan agosarada de dir açò, però és que fa la sensació!, fa la
sensació, la veritat, una cosa que podria ser en positiu i sortir
tots junts d’una cosa bona per a les Illes, que aquí n’hi ha més
d’un que som de les Illes..., idò no ho sé, s’implanta o s’imposa
un criteri polític que no és positiu. 

Per tant, jo, amb tot el dolor de mi corazón, haurem de... Jo,
l’única cosa que puc oferir és una cosa, afegim “vols i transport
marítim” en el redactat. Idò ja està! Nosaltres ho haguéssim
pogut acceptar perfectament, és un redactat molt assumible, Sr.
Diputat.

En qualsevol cas, agraïm la seva esmena. 

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, diputada. Idò correspon ara votar la Proposició no
de llei, RGE núm. 14770/20. 

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI: 

5 vots a favor. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Abstencions? 

EL SR. SECRETARI: 

1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA: 

En contra?

EL SR. SECRETARI: 

6 vots en contra. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Queda, per tant, rebutjada.

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