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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Pel Grup Parlamentari Ciutadans el diputat Marc Pérez-
Ribas defensarà la PNL 14806/20 i el diputat Maxo Benalal la
PNL 14963/20.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Por parte del Grupo VOX, Sergio Rodríguez sustituye a
Jorge Campos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, siau tots benvinguts...

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Perdoni, Helena Benlloch substitueix Pilar Sansó. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui
relatiu al debat de les Proposicions no de llei RGE núm.
14806/20 i 14963/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 14806/20, presentada
pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment
d’urgència, relativa a garanties relatives a l’extensió i
flexibilització dels crèdits ICO per a PIME i autònoms
afectats per la crisi de la pandèmia de la COVID-19.

Començarem amb la 14806/20, presentada pel Grup
Parlamentari Ciudadanos pel procediment d’urgència, relativa
a garanties relativa a l'extensió i flexibilització dels crèdits ICO
per a PIME i autònoms afectats per la crisi de la pandèmia de
COVID-19.

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, presidenta. Presentamos hoy esta proposición no
de ley de garantías relativas a la extensión y flexibilización de
los créditos ICO para pymes y autónomos afectados por la
crisis sanitaria de la pandemia de la COVID-19. Esta
proposición no de ley entra dentro del conjunto de
proposiciones que estamos presentando desde nuestro grupo
parlamentario para paliar los problemas económicos generados
por la pandemia, en este caso es nuestra décima PNL desde que
se inició la pandemia.

El funcionamiento de los préstamos ICO, que vienen del
Instituto de Crédito Oficial, aprobado por el Ministerio de
Asuntos Económicos y de Transformación Digital, se crearon

para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos
económicos de la crisis sanitaria causada por la pandemia de la
COVID-19. Se aprobaron con la finalidad de que empresas y
autónomos pudieran atender sus necesidades derivadas, entre
otras, de la gestión de las facturas y de la necesidad de
circulante y de los vencimientos y obligaciones financieras o
tributarias u otras necesidades de liquidez.

Esta proposición no de ley la presentamos, la registramos ya
hace un mes y vino ocasionada por los informes que en ese
momento aparecieron de la AIReF y del Banco de España que
ya demostraban la debilidad de nuestra economía. 

En este período de tiempo han ido saliendo a la luz nuevos
informes que confirman esta tendencia, un informe del Govern
de las Illes Balears y también un informe de la CAEB que
demuestran que nuestra economía entra en recesión.

Incluso hoy el ministro Illa, pues, ha declarado que, son
unas declaraciones del ministro de Sanidad, que dice que la
pandemia puede durar entre cinco o seis meses más. Por tanto,
los efectos económicos evidentemente afectan, primero, y de
manera más inmediata, a la campaña de Navidad que ya la
mayor parte de nuestro sector hostelero y hotelero y de toda la
cadena de valor turística ya prácticamente da por perdida, y
evidentemente afecta, si esto se cumpliera, si estos meses se
cumplieran, a los primeros meses del año 2021. 

Presentamos esta proposición no de ley preferentemente
para ayudar a autónomos y PYME que actualmente están
sufriendo, y de forma muy grave, los efectos de esta crisis
sanitaria. En esta PNL, proposición no de ley, pedimos un
incremento del periodo de carencia en al menos un año para los
préstamos ICO ya concedidos.

También solicitamos e instamos a que se incremente en
porcentaje de cobertura de nuevos avales; en caso de nuestras
islas pues podría incorporarse en este punto las ayudas de los
avales de ISBA.

También solicitamos una minoración de los tipos de interés
de los nuevos préstamos que sean concedidos por este
organismo. Está claro que con los préstamos concedidos hasta
el día de hoy las empresas no van a superar la crisis,
principalmente porque se estimaba que empezarían a facturar
antes de lo que realmente van a poder empezar a facturar. Por
tanto, para mantener los costes y mantener la empresa y evitar
que bajen la persiana definitivamente necesitarán más liquidez
y necesitarán recurrir a nuevos préstamos.

Por tanto, y en los siguientes puntos, pedimos que se
generen nuevas líneas de crédito principalmente,
preferentemente porque es el motivo de esta proposición no de
ley, para autónomos y para PYME.

Por tanto, los puntos que eran tres puntos en esta
proposición no de ley, que sí manifestar que en el primer punto
sí que eliminaríamos la última frase, el párrafo que dice:
“incluidos los de la AIReF y del Banco de España”, porque este
punto estaba redactado hace un mes y, posteriormente a estos
informes, han ido apareciendo otros y para evitar confusiones
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pues eliminamos la parte de la frase que dice “incluidos los de
la AIReF y del Banco de España”.

Esperando que esta proposición no de ley sea aprobada por
los grupos parlamentarios del Parlament de las Illes Balears, y
más teniendo en cuenta que en el discurso de hace dos días de
la presidenta ya anunció que trabajarían para que el incremento
del período de carencia de los créditos fuera una realidad.

Muchas gracias, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per part dels Grups Parlamentaris Socialista i
Unidas Podemos s’han presentat les esmenes RGE núm. 15602,
15603 i 15604/20. Per defensar-les, per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Enric Casanova, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, nosaltres, des del Grup
Parlamentari Socialista, consideram que sí és cert que davant
de la pandèmia es va generar una situació crítica, es va generar
una situació de falta de liquiditat, però també consideram que,
per part del Govern i per part del Govern de l’Estat, sí que s’ha
fet, s’ha anat fent front a aquestes situacions de liquiditat que
han sortit. Crec que per part del Govern es va plantejar els
crèdits a través de l’ISBA Societat de Garantia Recíproca que
han anat donant-se i han mobilitzat 170 milions d’euros, crec
que és important, i també a través del Govern de l’Estat s’han
creat les línies d’avals ICO que han mobilitzat molts milions
d’euros i que han anat solucionant parcialment alguns dels
problemes sorgits.

També és cert que quan es va generar tota aquesta situació,
quan es va decretar l’estat d’alarma es varen fer tota una sèrie
de reials decrets, com són el 8, l’11, el 25, que són els que
donen lloc a tots aquests avals ICO per poder fer inversions i
per poder fer front a arrendaments i més, però també és cert
que la situació de la pandèmia ha evolucionat, hi ha una
variable que és la variable epidemiològica que de moment no
es controla, i per tant la situació s’allarga.

Per tant, consideram que la PNL es pot acceptar, però
nosaltres consideram que és cert que fa falta augmentar els
períodes de carència, augmentar..., canviar les condicions. De
fet, ja ho ha dit abans, hi ha un compromís per part de la
presidència del Govern que ho va manifestar al debat de l’altre
dia on ja es va anunciar l’interès a modificar, per una banda, les
condicions dels períodes de carència dels de l’ISBA. 

També es va dir en aquell moment, que és el que demana la
PNL, que es treballaria per augmentar els períodes de carència
dels crèdits ICO i poder arribar a més empreses encara de les
que s’han arribat. Crec que hi ha hagut una injecció important
per part de l’Estat d’efectiu, però hi estam d’acord tots, crec
que hi estam d’acord, que fa falta seguir i continuar impulsant. 

També és cert que dintre de tot aquest entorn hi ha un grups
d’empreses, que són els autònoms i les PIME, que són molt
més vulnerables i que la seva sostenibilitat es veu ràpidament

més en qüestió perquè tenen menys matalàs per poder resistir
aquesta situació durant molt de temps. La situació s’està
allargant i, per tant, consideram que la PNL és encertada. 

Nosaltres hem preparat tres esmenes que jo volia explicar
una mica. La primera va en el sentit que el crèdit ICO avala i
són les entitats financeres les que al final concedeixen el
préstec i moltes vegades també les condicions les posen les
entitats financeres, però de tota manera hem modificat el punt
1, és una qüestió de redacció, crec que la redacció queda millor
tal com l’hem presentada nosaltres, però tampoc no canvia
substancialment res.

I els punts 2 i 3 sí que els hem marcat perquè tal com estava
redactat..., nosaltres estam d’acord que hi hagi un augment dels
crèdits ICO per a PIME, per a autònoms, però conjuntament
amb altres, i tal com està redactat dóna la sensació que es
posaven per davant les PIME que les altres... Per tant, ho fem
fet de manera que quedàs més clar.

De tota manera, crec que els dos punts es poden resumir en
un, jo ara li faria la proposta de transacció, és a dir, els punts 2
i 3, unir-los en un sol punt, deixar-los en un sol punt que
quedaria redactat: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l’Estat a impulsar noves línies ICO amb una línia
concreta per a autònoms i PIME per donar resposta específica
als problemes que la crisi sanitària ha provocat i afavorir una
injecció de liquiditat al teixit productiu en facilitar la
sostenibilitat de les empreses i en garantir la protecció de
l’ocupació”. És a dir, és una manera de fer-ho tot en un marcant
de manera concreta que hi ha línies ICO i a més a més una línia
específica per a PIME.

Res més, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de fixació de posicions correspon ara la
paraula, pel Grup Parlamentari Popular, a la Sra. Salomé
Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Bon dia, senyores i senyors diputats,
bé, referent a aquesta proposició no de llei que presenta
Ciutadans novament coincidim en el que presenta, en la
iniciativa, de fet en alguna ocasió hem debatut en aquesta
comissió respecte d’això i el Partit Popular sempre ha donat
suport a aquest tipus d’iniciatives i ho tornarem a fer. 

Inicialment votaríem a favor dels tres punts
independentment de com quedi després si accepta
definitivament o no el grup proposant la transacció.

Des del Partit Popular el nostre president en l’àmbit
nacional Pablo Casado ja al mes de setembre va demanar al
Congrés de Diputats que els crèdits ICO tenguessin una
carència de pagament d’un any, de més d’un any, i en relació
amb açò es va registrar una proposició no de llei per... bé, per
tirar endavant aquesta iniciativa. És important perquè les
empreses que encara tal vegada no han recuperat la seva
activitat i estan fent feina i estan fent un esforç molt gran per
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mantenir les plantilles i pagar el lloguer, que no hagin de tornar
aquests crèdits ICO quan encara no s’ha recuperat aquesta
activitat ni fer-hi prop, no?

També voldríem dir que és important, però, actuar en aquest
àmbit, però únicament des del Govern central, reivindicat, que
també, sinó també donar exemple un poc des del Govern
balear, des d’aquí, des de Balears, no? 

Vull recordar la proposició no de llei del Partit Popular que
vam avançar ja al mes d’abril, a principis d’abril, la vam
registrar i vàrem fer una bateria de propostes en positiu per tal
d’ajudar aquestes empreses, autònoms, PIME i les famílies que
estan passant una situació crítica en l’àmbit sanitari i econòmic.
Consideràvem que feia falta que les administracions públiques
abordéssim amb contundència i determinació aquesta situació. 

Eren, com dic, propostes excepcionals per a una situació
excepcional amb mesures que haguessin mobilitzat més de
1.400 milions d’euros a les Illes Balears, mesures per salvar el
teixit productiu, autònoms i petites i mitjanes empreses que
tenim molt àmpliament representades a les nostres illes, i
mesures per salvar lògicament llocs de feina perquè ja dèiem
que si no es preservava el teixit productiu, idò seria de cada
vegada més difícil aquesta recuperació i de cada vegada més
cruel aquesta crisi com lamentablement ja està passant.

Per açò s’havia d’injectar liquiditat per a autònoms i pimes
per tal de fer front a aquests costs, pagar factures i imposts,
aquests impostos que no es baixen, que no es lleven, aquestes
obligacions que difícilment s’ajornen o que no se suspenen per
part de les administracions que lamentablement ens dóna la
sensació que no estan prou sensibilitzades en la situació,
proposaven avals per valor de 700 milions d’euros injectant a
l’ISBA (...) milions i a dia d’avui únicament s’ha avalat 160
milions.

En qualsevol cas també consideram que és important a més
a més de la línia de feina de préstecs i donar liquiditat actuar
perquè les xifres que mostra Balears, la davallada aquesta del
40% del PIB, ser líders d’atur, els 13.000 milions de pèrdues
que surt avui als diaris que es valoren per part d’Exceltur, la
davallada del 83% del turisme, idò clar, açò no abasta amb
mesures pal·liatives, ja ho hem dit moltes vegades.

Crec que en això tots estam d’acord, préstecs o ERTO, fan
falta mesures proactives, donar eines jurídiques que agilitin les
tramitacions, que permetin a les empreses que quedin adaptar-
se a les noves necessitats, a la nova realitat, a les noves
voluntats i demandes de la gent, dels nous viatjants, dels nous
visitants i bé..., per tal de recuperar en la mesura que sigui
possible aquesta competitivitat i no fer mesures o aprovar
mesures que quedin minvades, que quedin mutilades com ara
per exemple estic parlant dels decrets 8 o 9, que ens dóna la
sensació que han quedat sotmeses a criteris polítics i no al que
veritablement necessita la gent.

Probablement vostès em diran: “no, és que hi ha vuit
projectes que s’han registrat, 6,5 milions...”, bé, açò és
totalment... puntual, enfora del que el Govern mateix ha parlat
dels 3.500 milions en tres anys, de produir, quan el termini de
reformes grans acaba d’aquí a un any o els 35.000 llocs de

feina que sembla... bé, (...) totalment inviable quan a dia d’avui
ja s’ha perdut el mateix, no?

Per tant, en aquest sentit vull dir que sí, que li donam
suport, el que passa és que fa falta fer feina en més vessants,
no?, des del Govern balear en diferents vessants proactiva i
pal·liativa.

Quant a les esmenes, simplement em veig obligada a fer una
altra vegada una valoració: no entenem les esmenes que
presenten els partits... el PSOE i Unidas Podemos en aquest
sentit, no li veig el sentit, totalment innecessàries, la veritat. Si
hi hagués voluntat d’assumir el que diu el grup proposant es
podria assumir perfectament i més si vostès... ja assumeixen
aquest any de carència que demana Ciudadanos i que, en
general, els grups també crec que tots li donam suport, vull dir,
la veritat és que no ho entenem. 

Vostè ho ha explicat, Sr. Casanova, però no ho entenem, la
veritat. Si vostès volguessin -com dic- aprovar aquestes
iniciatives no crec que fos un problema... sí, ja acab.

Per tant, esperarem al que digui el proposant. Gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca... no hi
ha cap representant en aquest moment a la sala, així que passam
al Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr.
Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Muy brevemente, he escuchado la
exposición de mi compañero de Ciudadanos, creo que ha dicho
que esta pandemia está previsto que dure cinco o seis meses o
más...

(Remor de veus)

Sí..., supongo que debe ser como el doctor Simón, que
dentro de poco saldrá a decir que no pasaremos de dos o tres
millones de infectados, pero por desgracia yo creo que esto ha
venido para largo y para quedarse. Lo del tema de las vacunas
no está nada claro que vaya a ser efectivo ni que vaya a ser
rápido, con lo cual es cierto que tenemos que adaptarnos a una
circunstancia que puede durar un año, puede durar dos, todavía
no lo sabemos.

Nosotros consideramos que las propuestas de Ciudadanos
van en la línea correcta. Las vamos a apoyar y solo decir que
espero que no suceda como en muchas PNL que aprobamos en
el Parlamento que quedan en el olvido, que no se implementan,
que no se actúan. 

Espero que para estas PNL que son de extrema necesidad
se actúe con la misma velocidad, el Gobierno, que actúa por
ejemplo para recoger el guante de lo que se aprobó el otro día
de levantar un monolito a no sé que víctimas LGTBI de alguna
guerra de hace ochenta años. Gracias, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
El nostre grup parlamentari també donarà suport a aquesta
iniciativa presentada a favor d’allargar el període de carència
si les condicions dels crèdits ICO que va posar en marxa l’Estat
per fer front a la situació de la crisi generada per la pandèmia.

És evident que les empreses necessiten liquiditat, és evident
que aquest instrument dels crèdits ICO és un instrument per
donar una resposta a aquesta necessitat, si bé nosaltres, el
nostre grup parlamentari, tenim alguns emperons, alguna
mirada un poc crítica en relació amb aquests ICO, perquè per
una banda -i vàrem presentar una proposició no de llei al
respecte- han donat lloc a determinats abusos bancaris, i per
tant evidentment aquests crèdits no estan per refinançar deutes
d’empreses que ja tenien aquests deutes i que aprofiten unes
millors condicions. Evidentment no és el seu objectiu, ni són
per reclamar garanties que en teoria no es poden demanar, i
això ha passat en la realitat. Per tant crec que aquest és un
element a tenir en compte.

I un segon element és que estam fent la bolla més gran,
perquè carregam d’endeutament les empreses, que a un moment
determinat..., evidentment crec que les hem de suavitzar, però
a un moment determinat hauran de fer front a aquest
endeutament, i no sabem si seran capaces de respondre,
segurament perquè tampoc no sabem la durada i la intensitat
que al final tendrà aquesta crisi.

Per tant nosaltres feim molt d’èmfasi en aquestes ajudes a
fons perdut, que ens pareixen realment el més efectiu que es pot
fer i que vàrem aconseguir que a les Illes Balears almanco es
fes una primera convocatòria positiva.

En tot cas, és evident que necessitam instruments de
liquiditat, és evident que donar més facilitats, allargar el
període de carències, és necessari per a la gent que s’ha acollit
a aquest instrument; que s’implantin noves línies i que sobretot
es prioritzin autònoms i PIME està dins les nostres idees i dins
el nostre plantejament i per això donarem suport a la iniciativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té ara la paraula la Sra.
Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, i bon dia a tothom. És evident que
la incertesa del moment dificulta planificar i dificulta prendre
decisions. Però també és cert que totes aquestes petites
empreses i autònoms necessiten ajuda i suport per poder
continuar amb les seves empreses, tot i aquesta mateixa
incertesa que he dit al començament.

Amb tot nosaltres també estam a favor de donar aquestes
ajudes a les petites empreses, però sí que és cert que ens
agradaria veure com queda al final, si s’accepta o no s’accepta
la transacció o s’accepten les esmenes, per veure definitivament
com quedarà aquesta proposta. Però, nosaltres, de primeres vull
dir que, evidentment, sí que entenem i compartim la voluntat
d’aquesta proposta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Comunic als presents que el senyor “Collet” ha
comunicat i justificat l’absència a la Mesa.

Procediria ara la suspensió de la sessió per un temps de deu
minuts, si el grup proposant ho estima, no ho considera oportú.
Idò té ara la paraula el Sr. Marc Pérez-Ribas per un temps de
cinc minuts.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Primer volem agrair el suport de
pràcticament tots els grups parlamentaris a aquesta iniciativa.
Considerem important que els nostres autònoms i les nostres
petites empreses sentin el suport del Parlament de les Illes
Balears amb una iniciativa que els ajuda a passar aquesta
temporada baixa i aquesta pandèmia i els seus efectes
econòmics fins que es torni a reactivar l’activitat. Per tant,
primer l’agraïment a tots els grups parlamentaris que donaran
suport a aquesta proposta d’allargar un any principalment el
període de carència dels crèdits ICO.

Volem agrair també al Grup Parlamentari Socialista i a
Unidas Podemos les esmenes que han presentat, i he de
manifestar que, bé, l’esmena número u no l’acceptarem, perquè
considerem que al nostre text ja queda clars la intenció i els
motius del perquè demanem un any de carència, que s’allargui
un any de carència dels crèdits ICO. El que sí que ja com he
manifestat anteriorment anul·lem la darrera frase, que diu
“incluidos los del AIReF y Banco de España”, perquè durant
aquest mes des que vam registrar aquesta iniciativa han anat
apareixent nous informes d’altres institucions, i per no
embullar.

De les altres dues esmenes, bé, ja hem parlat amb el Grup
Parlamentari Socialista i hem arribat a l’acord que acceptem la
transacció proposada d’ajuntar els dos punts, el punt 2 i el punt
3, en una iniciativa, i acceptem el seu redactat.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Idò procediríem a la votació del primer punt
eliminant la frase final i sense acceptar l’esmena presentada; i
els 2 i el 3 combinats així com ha dit el Sr. Pérez-Ribas.

Idò passam a votar el primer punt.

Vots a favor? Unanimitat.
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2 i 3. 

Vots a favor? Unanimitat, també.

Moltíssimes gràcies.

(Remor de veus)

Bé, d’això es tracta, d’arribar a acords, no és vera?

Venga. Quedaria idò aprovada amb aquestes modificacions
la Proposició no de llei 14806/20.

2) Proposició no de llei RGE núm. 14963/20, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a l’App SOIB.

Passam a continuació al debat i votació de la Proposició no
de llei RGE núm. 14963/20, presentada pels grups
parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
relativa a l’aplicació SOIB.

Per a la seva defensa pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Aquesta PNL sembla..., no sé
com qualificar-la; és una PNL que està feta amb una finalitat,
que és avançar en la digitalització.

Està clar que per una banda tenim que la COVID ha generat
una necessitat d’avançar en la digitalització. Crec que en això
estem tots d’acord, que cal digitalitzar l’administració, cal
digitalitzar els processos, cal avançar en la digitalització
general. També, per altra banda, també ha posat de manifest la
COVID que cal fer una feina de formació, d’informació als
usuaris d’aquesta feina.

Dit això també he de dir que després el SOIB moltes
vegades la gent el reconeix com un lloc on apuntar-se a l’atur,
i concretament el SOIB no és el lloc on apuntar-se a l’atur, el
SOIB és una cosa que va més enllà, el SOIB és un lloc
d’ocupació o de recerca d’ocupació, i es genera feina, una feina
que per una banda és una feina d’intermediació, és una feina
d’intermediació, el SOIB fa una feina d’intermediació entre
desocupat i empreses; també és un lloc d’orientació no el
treballador va a cercar orientació de caràcter professional i
aquella formació adient per millorar la seva ocupabilitat, i tot
això també és el de registre que està a l’atur i que està com a
demandant d’ocupació, o no, perquè també es pot estar al SOIB
inscrit com a millora d’ocupació, no cal estar desocupat per
estar inscrit al SOIB. 

Per tant, dit això, crec que era el moment de donar una
passa més enllà i d’introduir el procés de digitalització en tots
aquests processos, el procés d’intermediació i el procés
d’orientació. Per tant la proposta és crear una App, alguna cosa
simple, perquè tothom hi pugui tenir accés. Per què he posat
una App i no he posat un...? Perquè realment moltes vegades el
procés de digitalització a gran part de les persones els costa
perquè ho desconeixen, etc. En canvi els smartphones han

permès que molta gent que no utilitzava la tecnologia ara està
començant a utilitzar-la. Per tant he plantejat una App simple,
que permeti facilitar l’accés, és a dir, una cosa molt simple però
que ajudi en aquest procés de registre, de manteniment del
registre, de sol·licitud d’orientació, de sol·licitud
d’intermediació, etc. 

És a dir, en definitiva el que plantegem aquí és, per una
banda, crear l’eina, que crec que és importantíssim crear una
eina per avançar en aquest procés; després avançar en el procés
de digitalització dels processos, tots els processos, el procés
d’intermediació i el procés d’orientació, incorporar aspectes
que es poden fer de manera telemàtica, a distància, etc. Igual
que en educació s’estan introduint noves metodologies, en
intermediació i en orientació i en formació a distància també
s’han d’introduir.

I finalment, el tercer punt, és aquell punt que demana la
formació d’aquelles persones que no en tenen, per poder
afavorir aquest ús de tecnologies que tal vegada resulten
complexes, que resulten més distants. 

Per tant, la PNL és una PNL que té un plantejament molt
concret, però que té un rerafons que és avançar en la
digitalització. Per tant, demanaria el seu suport per part dels
diferents grups.

I 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 defensar aquesta
proposició no de llei RGE núm. 14963 per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. L’administració pública té un rol
fonamental en millorar i potenciar l’ocupabilitat a les nostra
comunitat autònoma i el SOIB és una eina fonamental en
aquesta tasca que volem potenciar. Avui presentam aquesta
iniciativa per desenvolupar una App, una aplicació específica
que pugui ser útil i eficaç per posar la tecnologia, en definitiva,
al servei de la gent. S’ha de crear una App que sigui intuïtiva i
fàcil d’utilitzar per a persones que siguin o no nadius digitals,
perquè hem de tenir en compte l’escletxa digital, mantenir per
una banda l’atenció personalitzada, presencial dins totes les
oficines, però també posar a l’abast totes aquelles eines de
digitalització que puguin orientar a un millor servei i realment
a fer el SOIB més accessible, més eficaç i útil que, al final, és
el que volem de l’administració pública, que tot el que
s’inverteix al final repercuteixi en un benefici per a la gent.

En definitiva, la redacció de la PNL és molt clara en aquests
punts que nosaltres hem elaborat, que pensam que poden ser
molt adients i, a més, que volem comptar amb el suport de la
resta de grups; al final és avançar en la digitalització, posar
l’administració pública en el segle XXI, el coronavirus ens ha
donat molts de maldecaps i realment ha tengut una repercussió
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molt negativa amb una crisi sanitària, social i econòmica a les
nostres illes. Però hem de treure el millor i posar realment
l’administració, que pensam que es pot fer, amb unes eines
capdavanteres a la nostra comunitat autònoma i també a la
resta, a més, pot servir també de mirall perquè altres comunitats
posin en marxa aquest tipus de model.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. No hi ha cap representant del
Grup Parlamentari MÉS, com s’ha dit abans, amb excusa.
Passem el torn de fixació de posicions, en primer lloc té la
paraula la representant del Grup Parlamentari Popular la Sra.
Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Bé, la veritat és que nosaltres fem una
valoració positiva d’aquesta proposició no de llei, considerem
que és per facilitar la vida als ciutadans, el que passa és que sí
que és cert, també, que ens ha sorprès que duguin aquesta
proposta aquí, al Parlament, a debatre, quan, des del nostre
punt de vista, hauria de ser una iniciativa de gestió de
l’executiu; vull dir que si realment haguessin tingut la voluntat
de dur endavant aquesta iniciativa, bé, doncs crec que és un
tema de gestió de l’executiu de si volien fer-ho o no.

En qualsevol cas, com dic, nosaltres fem una valoració
positiva, perquè bé, al final com dic, es tracta de facilitar un
poc la vida als ciutadans.

Hem vist també que hi havia una iniciativa, també per part
del Govern, del maig de 2019, de l’any passat, on s’anunciava
una altra eina semblant a açò, que és una aplicació del Govern
per a cites prèvies, on també està inclosa la cita prèvia del
SOIB. Desconeixem exactament el funcionament que ha tingut
durant aquest any de vida des de l’anunci d’aquesta aplicació,
però bé, entenem que anirà vinculada, suposam, a aquesta
iniciativa anterior, o no, o serà una diferent, supòs que ens ho
podrà aclarir, que, com diu el Sr. Casanova, anirà un poc més
enllà pel tema de registres, intermediació i l’assessorament.

Per tant, nosaltres consideram com dic, que és bo que en
l’administració s’implementi l’ús de les TIC i en aquest cas fer
aquesta App. És obligació de l’administració pública introduir
també l’administració electrònica a totes aquestes iniciatives
per a la millora dels serveis públics i facilitar aquesta relació i
l’accessibilitat al ciutadà.

Consideram també positiu que s’adeqüi al nivell de
tecnologia que s’empra des del sector privat, en benefici de la
gent, vostè ha fet menció a la seva iniciativa al tema d’Infojobs,
és necessari que convisquin totes aquestes iniciatives i totes
aquestes facilitats. 

I també un tema important, que aquestes iniciatives
tecnològiques no han d’anar en detriment de l’atenció
presencial, que és molt important per a una gran majoria de la
gent a dia d’avui encara. Vull dir que ha de ser una cosa que
s’implementi la tecnologia, però no... o acompanyant la

presencial i que sigui un procés gradual i paral·lel, entenem
nosaltres. No voldríem que fos un procés en què quedés gent
desatesa, desemparada perquè tenen aquest problema de
l’escletxa digital i de l’accés a aquestes tecnologies.

Res més a dir en aquest sentit. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. Correspon ara el torn al Grup
Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Maxo Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Casanova, ante todo levantar
el suspense informándole que votaremos a favor de los tres
puntos.

Luego indicar que, bueno, como ha dicho mi compañera del
PP, bueno, pues este tipo de información, no sé, lo más práctico
hubiese sido, en lugar de pasar una PNL, levantar el teléfono y
llamar al conseller y decirle: oye, Iago, ¿puedes hacer esto?
Porque lo próximo a lo mejor pueda ser pedirnos a qué hora se
puede comprar el pan.

Sobre el punto 1 simplemente indicarle, bueno habla de
ordenadores personales también, pues eso será la página web
y el SOIB ya lo tiene funcionando, bien o mal, pero ya lo tiene.

En el punto segundo, la coletilla que ustedes siempre meten,
que es “seguir impulsando”, pues, bueno, sigamos impulsando;
de todas formas seguir impulsando la implementación de
procesos necesarios está muy bien, de todas formas se lo va a
pagar la Unión Europea a partir de los fondos estructurales. O
sea que ni siquiera va a costarle un duro a nadie.

Y sobre el tercer punto, pues evidentemente hace falta crear
este producto, puesto que hay una imposibilidad total hoy en
día de acudir a las oficinas del SOIB sin llamar, sin cita previa
y sin un exorcismo. Y también hay una imposibilidad total de
que alguien en el SOIB te coja un teléfono. Entonces es obvio,
es una muy buena iniciativa, yo lo he vivido estos tiempos con
los problemas que ha llevado la pandemia, gente un poco
estresada que no lograba contactar con nadie, y, efectivamente,
hubiese sido muy bueno que hubiese habido un útil de este tipo
que cualquiera pueda usar en su móvil, sin tener que tener un
ordenador.

Claro que sí, Sr. Casanova, votaremos que sí a los tres
puntos. Gracias por la iniciativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Benalal. A continuació correspon el
torn al representant del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Nada que añadir, votaremos a
favor.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Rodríguez. No hi ha cap representant en
aquests moments del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes. Llavors passem a la representant del Grup Parlamentari
Mixt, la Sra. Martín, perdó, la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Nosaltres també estam a favor
d’aquesta proposta, tot el que sigui modernitzar i que ens
encamini a millorar l’eficiència hi estarem a favor. Ara, jo el
que crec que també s’ha d’aconseguir és que el SOIB ofereixi
un servei més atractiu, perquè més empreses s’apuntin en la
recerca d’aquests treballadors i aquests treballadors se sentin
interpel·lats a formar part del SOIB. Perquè evidentment no
n’hi ha prou amb una App si no resulta atractiu per a les
empreses.

Un cop dit açò, sí que demanaríem, si us plau, si us plau, si
us plau, que si es fa aquesta App que se’n vigili moltíssim el
seu ús, que realment funcioni bé, perquè aquest és un gran
problema que tenen les App que hi ha a altres comunitats
autònomes, com és Canàries i com és Castella-Lleó. I sé que és
un tema que en moltes ocasions no es té en compte, però des
d’un vessant de documentalista, com ho som jo, és fonamental,
és fonamental que l’aplicació sigui bona d’usar, que funcioni,
que no es pengi, que doni la resposta. I com que tenim moltes
plataformes que ja tenen App, vostè, Sr. Casanova, ha fet incís
en Infojobs, per exemple, i d’altres, crec que de vegades copiar
la resta no ha de fer por, si és una eina que funciona,
evidentment. 

En resum, que tengui un bon algoritme, que funcioni bé, -
bé, bé-, que funcioni bé, en tot. Tenen el nostre suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Ara per torn de contradiccions en
primer lloc té la paraula el representant del Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Bé, moltes gràcies. Jo en primer lloc donar les gràcies a
tothom pel suport de la iniciativa. Únicament volia puntualitzar
un parell de coses. Simplement és una iniciativa que sí que és
cert..., és una iniciativa que d’entrada sembla que és una cosa
de gestió, però hi torn a insistir, hi ha un rerefons que és el
procés de digitalització, porta inclòs el tema de formació i
demés. Per tant, no és només fer una App, sinó que va més
enllà de fer una App.

Ara, respecte de la resta de comentaris que han fet, el tema
de cita prèvia i demés, el per què d’una App específica del
SOIB, és perquè -com vostès ja saben- el SOIB és un sots-
sistema del SEPE, per tant, quan es parla, moltes vegades quan
es parla que s’ha telefonat al SOIB i tal..., no és cert!, perquè
moltes vegades on es telefona és al SEPE. S’ha de diferenciar
de manera molt important entre el SEPE i el SOIB, perquè el

SEPE és una estructura de caràcter estatal, i el SOIB és una
altra estructura; el SEPE únicament es basa en polítiques de
caràcter més passiu, tramitació de prestacions i demés, i el
SOIB té un caràcter més d’intermediació, més d’orientació i
demés. 

I respecte això, ja ho he dit, el que parlàvem de l’atenció
presencial, l’orientació professional té molt de presencial, el
que passa és que hi ha tota una sèrie de processos que es poden
automatitzar, però l’orientació i la intermediació, els processos
de selecció, s’han de fer de manera més presencial. Per tant, el
que proposam aquí és digitalitzar aquells processos que es
puguin automatitzar i reforçar els processos que s’han de
reforçar de caràcter presencial, per tant, està inclòs. 

I respecte de l’algoritme del qual parlava, era simplement
dir que tornem al mateix, InfoJobs està molt bé, però el
problema que té el SOIB és que ha d’estar implementat dintre
del SEPE i, per tant, no pot funcionar igual, perquè són dues
coses que són molt més complicades. I, malgrat SOIB i SEPE
es confonguin, jo he iniciat la meva presentació dient que el
SOIB és el servei d’ocupació, i el SEPE no és “ir a apuntarme
al paro”, anar al SOIB no és “ir a apuntarme al paro”, sinó “ir
a apuntarme” a l’ocupació. Per tant, crec que en aquesta eina
específica del SOIB hi ha processos no només d’intermediació,
sinó de continuació del registre, del DARDE, sinó que...,
continuació de processos d’intermediació, informació de
processos de formació, etc. InfoJobs és una eina
d’intermediació, pura i dura, mentre que... -sí, d’intermediació
pura i dura-... 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., no, el SOIB fa més coses que no la intermediació!

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Però de totes maneres no passa res, jo reconec que ha de ser
una eina molt intuïtiva, molt fàcil d’usar, per poder facilitar el
seu ús i ha de funcionar, està clar que ha de funcionar! 

Res més. Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Correspon ara el torn de la
representant del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra.
Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies. Bé, he de dir que molt d’acord amb la intervenció
de MÉS per Menorca, per un motiu fonamental, és que jo a la
meva intervenció he dit que aquesta App hauria de ser intuïtiva,
fàcil d’utilitzar per persones que siguin o no nadiues digitals, i
l’objectiu és millorar, innovar i agilitar el SOIB. Aquesta App
pot ser una eina com moltes d’altres, però el que volem és que
realment funcionin.

(Remor de veus)
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Perdonin, és que no m’estan deixant concentrar, em sap
molt de greu. I, a més t’estic contestant.

Llavors, aquesta App, el que s’ha de fer, i una de les errades
més importants en la digitalització dels processos és passar del
paper a l’on line, sense revisar el procés, sense fer una gestió
acurada i una planificació acurada de l’algoritme, com bé deia
la Sra. Font. Llavors, el que s’ha de fer és repensar el
procediment perquè sigui útil, sigui àgil i realment funcioni,
perquè els doblers públics s’han d’invertir perquè les coses
funcionin i realment donin un bon servei a la gent. Això és el
que defensam amb aquesta proposta. 

En relació amb la intervenció de Ciutadans, crec que hi ha
una cosa que és que encara no s’ha entès, per part seva, i em
sap greu dir-ho: hi ha un rol parlamentari, el rol parlamentari
no és aixecar el telèfon, el rol parlamentari és proposar
iniciatives que puguin millorar el funcionament de les nostres
administracions, i aquí el tenim, així com instam el Govern
estatal, també podem..., podem i hem d’instar el Govern de les
Illes Balears a fer aquelles coses que nosaltres considerem que
siguin oportunes i, en aquest cas, ens sembla que seria una via
per millorar l’atenció.

Llavors, la idea no és deixar a ningú desemparat, també
hem comentat que l’atenció presencial s’ha de mantenir, i
nosaltres tenim clar que -en cap cas- no farem com va passar,
per exemple, a organismes també com per exemple
PalmaActiva, que també s’ocupa de l’ocupabilitat -valgui la
redundància- de persones en atur, nosaltres no farem una
reducció del 50% del personal com sí va passar durant un dels
governs del PP. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Martín. Jo crec que, bé, vist el resultat, no
faria falta votar, però votem.

Vots a favor? Aprovada per unanimitat. 

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 14963/20.

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