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LA SRA. PRESIDENTA: 

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

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM: 

Sra. Presidenta, por el Grupo Ciudadanos, Maxo Benalal,
defenderá la PNL 15161/20, y mi compañero, Marc Pérez-
Ribas, hará la 15083/20.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. 

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER: 

Perdó, presidenta, Sebastià Sagreras substitueix Maria
Antònia García.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. En segon lloc, els inform que, atesa la participació
d’alguns diputats i diputades per videoconferència, i d’acord
amb l’establert a l’acord davant l’aïllament en la quarantena per
COVID-19 d’un diputat o diputada, aprovat a les sessions de la
Mesa i de la Junta de Portaveus de dia 10 de setembre de 2020,
les votacions ordinàries es faran, en primer lloc, per part dels
diputats i les diputades presents a la sala i, en segon lloc,
votaran els que hi participen mitjançant videoconferència, que
ho podran fer aixecant un paper, de manera que quedi acreditat
de forma fefaent el sentit del seu vot. Els diputats i les
diputades que participin a la votació per videoconferència seran
cridats, però bé, si ens fan aquest favor, amb el paper ja podem
determinar el vot. 

Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu al
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 15083/20 i
15161/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 15083/20, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a pla d’assistència per un turisme segur.

Començam el debat de la Proposició no de llei amb RGE
núm. 15083/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa al Pla d’assistència per
un turisme segur.

Té idò la paraula el Sr. Josep Melià, per un temps de cinc
minuts. Ho pot fer on vulgui, Sr. Melià, tant al faristol com al
seu lloc. 

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, idò ho farem des del
faristol, ja que som en aquesta sala.

Bé, de tots és absolutament coneguda la situació de crisi
econòmica generada per la pandèmia, de tots és conegut que
era un objectiu estratègic de les Illes Balears fer el màxim de

temporada possible a l’any 2020, que aquest objectiu no s’ha
assolit per moltes raons, però sobretot per una raó evident, que
és que no donàvem les garanties sanitàries als mercats emissors
perquè els clients i els turistes venguessin a les Illes Balears, i
davant d’aquest fet és evident que les Illes Balears han de fer
un sobreesforç per enviar un missatge molt clar, molt
contundent, molt fort, que som una destinació segura.

I per fer-se una destinació segura hem de fer proves. Jo ja
sé que el Govern de les Illes Balears ha canviat el cantet en
relació amb aquesta qüestió i, abans, fa uns mesos, ens deia que
“de cap manera, això de fer proves massives”, ara han entrat al
que proposava tota l’oposició que era aquesta realització de
proves massives i, de fet, ara ja entram un poc en la línia de,
fins i tot, tal vegada, fer les proves a l’aeroport! Però això és
una competència estatal, Canàries fa feina en aquest sentit, i
nosaltres, lògicament, hem de fer feina en aquest sentit.

El que passa és que la nostra proposta se centra més en les
competències de les Illes Balears -la proposta d’avui- i no vol
anar al tema d’aeroports i ports, que és un tema on,
evidentment, hi ha les competències estatals en controvèrsia. 

Aleshores, el que plantejam en aquesta proposició no de llei
són dues mesures molt concretes que llancen un missatge de
seguretat als mercats emissors. La primera mesura que
presentam i que volem que s’aprovi és el tema de garantir
l’assistència sanitària a tots els turistes que puguin estar afectats
o contagiats per la COVID-19. Si ve un turista a les Illes
Balears i resulta que es contagia aquí, o que -malauradament-
no se li va detectar la malaltia i resulta que després surt la
malaltia a la seva estada a les Illes Balears, que el sistema
sanitari de les Illes Balears garanteixi que tendrà un tractament
gratuït d’aquesta malaltia. Ens sembla que això és un missatge
de seguretat als clients i que pot rompre una llança a favor de
les Illes Balears com a destinació amb un sistema sanitari,
evidentment, molt potent en relació amb països competidors
com poden ser Turquia o Egipte. 

Per tant, aquesta és la primera mesura: garantir una
assistència sanitària gratuïta a tots els turistes durant la
temporada 2021. Parlam només de la temporada 2021.

I, segona proposta que fem, impulsar els canvis normatius
i adopció de decisions perquè els clients dels establiments
turístics puguin passar una PCR si, voluntàriament, la volen
passar; és a dir, que els hotelers puguin oferir la realització de
proves per garantir que els clients -i els treballadors- que
utilitzen aquests establiments, doncs tenguin unes proves que
garanteixen una seguretat i que són negatius, i que no hi ha risc,
o que el risc de contagi és mínim.

Pensam que això és perfectament factible, sempre estam
parlant “voluntàriament”, no parlam que sigui una obligació,
però sí habilitar que això sigui possible, si es vol fer i es vol
donar aquest plus de seguretat a la destinació, que ho puguin
fer en el mateix establiment o a una zona habilitada a l’efecte
per l’associació hotelera -per exemple- de la zona, a fi i a efecte
que els clients que així ho vulguin es puguin realitzar proves i,
així, donar més senyals i més força a la característica de
destinació segura que volem per a les Illes Balears. 
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Aquesta és la nostra proposta, si s’aprova, evidentment, el
punt tercer, que es faci difusió i es donin a conèixer aquestes
mesures perquè evidentment pensam que pot ajudar que alguns
turistes, a la temporada del 2021, ens puguin elegir com a
destinació segura, que crec que és un objectiu que hem de
compartir tots. 

Moltíssimes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. En el torn de fixació de posicions correspon ara el
torn al Grup Parlamentari Popular, la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Des del Grup Parlamentari Popular creim que totes
aquelles mesures que es puguin introduir per donar seguretat a
la ciutadania, per generar confiança en els nostres mercats, no
únicament és bo fer-ho sinó que és del tot necessari. Per açò
valoram positivament la proposició que presenta el Grup
Parlamentari El Pi.

Hem debatut durant mesos intensament sobre aquesta
necessitat d’establir corredors segurs, de fer controls
epidemiològics en ports i aeroports, de PCR en origen i en
destinació, de fer tests massius en destí, mesures que al nostre
criteri són vitals, són demanades clarament pel sector turístic,
l’empresarial, i que a més són avalades pels professionals
sanitaris i pels experts; tenim el Sr. Arranz, el Sr. Maties
Torrent, el Sr. Badiola. Vull dir que no és un tema polític, no
és un tema subjectiu, és un tema totalment objectiu i necessari.

De fet ahir a la Comissió de Medi Ambient, a instància del
Partit Popular, tots els grups polítics renovàrem el mandat
parlamentari que té el Govern balear des de fa molts de mesos
sense complir aquestes mesures, i que lamentablement no
s’havia executat, no s’ha executat, i per açò creim que s’ha
d’insistir. Dic lamentablement perquè s’arriba tard, s’arriba tard
perquè ja hem perdut la temporada, com deia el Sr. Melià, hem
perdut la temporada, i perquè fins que no ha estat massa tard
aquesta visió de necessitat per part del Govern no s’ha donat.
S’ha perdut la temporada l’agost; Alemanya l’altre dia deia que
anunciava que s’havia penedit d’enviar turistes a Balears; el Sr.
Negueruela ens deia que hi hauria corredors segurs imminents
i després ens va dir que no, que fins 2021 res de res; Regne
Unit i Alemanya treuen de tot aquest bloqueig Canàries i
deixen a la llista negra Balears per la seva situació sanitària, per
tant més necessari que mai una altra vegades; o Canàries queda
fora de l’estat d’alarma i Balears no. Hem hagut d’arribar a
aquesta situació molt crítica, fins i tot perquè el Sr. Negueruela
digui que, bé, que es plantegi fer aquestes PCR. 

Torn dir que no és un tema polític, és un tema de
supervivència. 

Avui vèiem en premsa que els destins de turisme de luxe
exigeixen els PCR i no hauria de quedar aquí. Fins i tot Egipte
o Marroc demanen també aquestes PCR. Per tant és clara
aquesta necessitat i, com dic, ho valoram positivament.

Respecte del punt 1 he de dir que, segons nosaltres ens hem
pogut informar, ens hem informat i hem insistit a esbrinar
també aquest tema, ja a dia d’avui es dóna cobertura als turistes
nacionals en el sistema públic, i als internacionals des de
l’atenció privada que ells duen, i hi ha uns protocols i les
empreses assumeixen aquest protocol amb l’UVAC i amb el
tema dels hotels ponts, hotels COVID. En qualsevol cas
votarem favorablement, perquè entenem que qualsevol tema
que el Sr. Melià ara em pugui aclarir, si és anar més enllà del
que ja hi ha nosaltres hi estam a favor i, si no, reafirmam el que
ja hi ha.

I després al punt 2 també farem un vot a favor, donat que es
tracta que el Govern exerceixi, o els consells insulars, en aquest
cas, exerceixin la seva competència en ordenació turística,
entenc, per incloure dins un hotel la possibilitat d’incloure
aquest ús de... com estava abans, per exemple l’existència d’un
centre mèdic que pugui fer aquestes feina. Per tant entenem que
va per aquí el que el Sr. Melià vol plantejar. Nosaltres estam a
favor d’adaptar la normativa a les necessitats actuals, i que de
manera voluntària tant l’hotel com el turista, el visitant, pugui
emprar aquest servei o pugui donar aquest servei. Com dic es
tracta d’exercir aquestes competències, adaptar-se a la realitat
i donar resposta i missatges de confiança, que tanta falta fan per
combatre tota aquesta situació de desprestigi i de manca de
seguretat que s’ha pogut posar sobre el nostre destí.

Canàries de fet aprovà, el que deia el Sr. Melià també, una
cosa semblant, un decret, on diu que com a accés als
establiments demana una PCR. Nosaltres consideram que s’ha
de caminar per aquí; fins que no es pugui posar en marxa tot
aquest control en ports i aeroports s’han d’emprar les
competències que tenim a la comunitat autònoma.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn al Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Primer demanarem votació separada
dels tres punts i, bé, evidentment estem absolutament d’acord
amb l’exposició de motius. Pràcticament tots els partits de
l’oposició hem presentat propostes per fer tests massius en
origen o quan venguin aquí als nostres visitants, no només als
turistes sinó a totes les persones que arribin a les Illes Balears.
Aquestes propostes no han estat aprovades durant aquests
mesos, però ara el Govern, vist que Canàries ja està tramitant
un decret llei que regularà que quan arribin turistes -de moment
només turistes, crec que s’hauria d’ampliar a tots els visitants,
però bé- hauran de presentar un test PCR a l’establiment, idò
ara el Govern s’està posant les piles i començarà a tramitar
mesures d’aquest estil.

Evidentment arribem tard, però bé, de totes maneres
donarem suport a aquest tipus de mesures per fer una selecció
de la gent que arriba aquí i que arribi ja amb un test negatiu.
Per tant valorem positivament aquesta PNL que presenta el
Grup Parlamentari El Pi.
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Sobre el primer punt és vera que ja les assegurances de
viatge segurament ja cobreixen gran part del que es diu aquí,
però és bo, és bo que s’impulsi i que es faci un pla d’assistència
sanitària, i que quedi ben aclarit quins procediments, quins
protocols, perquè així es puguin fer indicadors i hi hagi un...,
bé, que es pugui comprovar si aquest pla ha funcionat, si no ha
funcionat, i el nivell d’èxit que ha tingut. Per tant donarem
suport a aquesta proposta.

En el punt segon sí que estem d’acord, diguéssim, on diu
“en el mateix establiment o a una zona habilitada”, jo crec que
l'adient és la zona habilitada. Dintre de qualsevol zona turística
hi ha centres de salut, hi ha farmàcies, hi ha zones on es
podrien habilitar. De fet a una PNL que vam presentar nosaltres
i en què es va aprovar aquell punt, el Grup Parlamentari
Ciutadans ja demanava que el Parlament de les Illes Balears
instés el Govern a implementar els actuals punts d’informació
al turista amb prospectes informatius i material de protecció per
evitar contagis de la COVID-19 i, en tot cas, i això va en línia
amb aquest punt, crear nous punts d’informació si es considera
necessari per les autoritats sanitàries. Per tant considerem
positiu que hi hagi el màxim de punts possibles per fer tests
COVID per als nostres turistes; el que no tenim clar i
considerem que no és el més pràctic és que es faci al mateix
establiment turístic. Per tant, bé, si ens ho justifica..., però
d’entrada en aquest punt no votaríem a favor perquè
considerem que el mateix establiment turístic no és la ubicació
millor per fer aquest tipus de test. El que sí que pot fer,
evidentment, l’establiment turístic és gestionar les cites de test
amb les zones habilitades.

I sobre el tercer punt no podem estar més d’acord. El
Govern de les Illes Balears, a través de l’AETIB, ha de
difondre totes, totes les mesures que fem de seguretat sanitària
perquè els nostres visitants estiguin informats de quin nivell de
seguretat sanitària hi ha a les nostres illes. 

I torno a reiterar que encara ara, i han passat dos dies que
ho vaig manifestar a una pregunta de control al Govern, la web
del Govern de les Illes Balears que surt quan als cercadors els
turistes posen Travel Balearic Islands no fa cap referència a la
COVID-19; a més a més parla d’actes que estan cancel·lats,
d’esdeveniments que ja no es podran fer. Per tant està
absolutament desactualitzada, i això com a imatge de destí
turístic realment fa tot el contrari, desincentiva qualsevol turista
que vulgui anar a una destinació segura de venir a les Illes
Balears. Per tant ara em reafirmo que és imprescindible que el
Govern de les Illes Balears, a través de l’AETIB, difongui totes
les mesures de control sanitari que tenim a les nostres illes, que
són moltes i importants però, clar, si no les anunciem, avui en
dia, en una era digital, tot el que no és a internet no existeix.
Per tant en aquest punt si que votarem a favor.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspondria ara el torn...

(Se sent de fons un esternut)

Salut, diputat. Correspondria ara el torn al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Joan Mas,
que participa per videoconferència.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bon dia. Gràcies, presidenta, diputades, diputats, saludar-
vos des del confinament, m’agradaria més ser amb vosaltres
aquí, però no és possible.

A veure, jo és que..., o m’he embullat jo o no he entès la
proposta d’El Pi, perquè normalment El Pi, quan planteja
qualsevol iniciativa, tot i que de vegades estam allunyats
ideològicament, sobretot en qüestions econòmiques, solen ser
propostes molt ben plantejades, molt ben fonamentades, i és
clar, al final El Pi el que ens demana és que els turistes que no
es trobin bé siguin atesos als hospitals i no els deixem
deambulant per Mallorca sense tornar-los a casa seva quan
estiguin bé. 

A mi em sembla que això ja passa, em sembla ben cert que
el sistema públic de salut de les Illes Balears atén qualsevol
persona que es trobi malament, en el cas que tengui símptomes
de COVID se li fa la prova PCR i si ha d’estar hospitalitzada o
ha d’estar aïllada té tots els serveis que siguin necessaris, ja
sigui perquè té símptomes de COVID ja sigui perquè cau i es
romp un braç, és a dir, no van amb els braços romputs a lloure,
van a l’hospital i són atesos. El sistema públic de salut de les
Illes Balears atén la gent, atén la gent que és aquí. Després, de
vegades, hi ha sistemes que són convenis amb altres sistemes
de salut per poder cobrar aquestes tasques, etc., però deixar a
algú desatès o mal atès fora del sistema de salut crec que no hi
queda ningú, sobretot si té símptomes COVID.

Després no veiem..., és a dir, hi ha espais habilitats per a
proves COVID a les Illes Balears arreu arreu, a tots els centres
de salut, han habilitat un espai a Son Dureta, han habilitat un
espai al Palau de Congressos, han habilitat espais a tots els
llocs possibles; que dins un hotel es vulgui muntar un espai, és
a dir, no ho veiem, no ho veiem ni positiu per a la promoció
turística, és a dir, no ho veiem ni positiu per a la promoció
turística que dins un espai hoteler hi hagi un espai per fer
proves COVID, és a dir, no ho veiem ni per a la promoció
turística, ni bo per a la promoció turística.

I sobretot, requereix d’un personal sanitari que sàpiga que
ha de fer i que ho sàpiga fer, un personal sanitari qualificat per
poder fer aquestes feines. I això ho ha de pagar l’hoteler o ho
ha de pagar l’administració pública? L’administració pública ja
posa espais adequats per poder fer proves COVID, i els puc
assegurar, perquè n'he hagut de passar dues vegades, que
funciona, no hi ha cues, no hi ha llista d’espera exagerada i els
resultats són relativament ràpids, en la mesura de les
possibilitats.

Per tant, no crec que sigui una bona idea muntar espais per
fer proves COVID en els espais, en els hotels i a les zones
turístiques. Per tant, com que tot això ja es fa, com que tot això
ja es fa i com que la gent està atesa pel sistema públic de salut
de les Illes Balears, nosaltres votarem en contra de la iniciativa.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Crec que parl en nom de totes i tots, esperam que
en no-res el Sr. Mas i la Sra. Pilar Sansó també puguin ser aquí
amb nosaltres.

Correspondria el torn de paraula al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, però no hi ha cap membre present a la
sala. Tampoc, per part del Grup Parlamentari Mixt.

Així que correspon el torn al Grup Parlamentari Socialista,
Sra. Pilar Sansó. 

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Hola, bon dia a tothom. Segurament prest assistiré
presencialment allà, als plens, perquè ja segurament dissabte
em donen d’alta ja que he donat negatiu. 

Bé, passem al tema que tractam avui referent a la proposició
no de llei que presenta El Pi Proposta per les Illes Balears. Ja
avançar que no compartim cap dels punts que ha proposat El Pi
i també, com al Sr. Mas, em sorprèn que el Sr. Melià presenti
una iniciativa amb tan poc -jo pens-, amb tan poc criteri
científic, tan poc contrastada amb la realitat, des del nostre punt
de vista. Perquè jo no tenc la sensació, Sr. Melià, vostè ja en el
seu torn de paraula ja em contradirà, jo no tenc la sensació que
vostè presenti una iniciativa per donar seguretat als turistes
perquè venguin aquí, més el contrari, tenc la sensació que ha
presentat una proposició no de llei qüestionant la seguretat del
nostre sistema sanitari, la seguretat i el nostre funcionament.

Jo li dic la sensació que m’ha produït aquesta proposició no
de llei quan l’he llegida perquè..., i crec que tot el contrari, el
nostre sistema sanitari de les Illes Balears és un exemple de
qualitat i de bon servei tant per a les persones que vivim aquí
com per a la gent que ens visita, i crec que ho saben bé tots els
turistes que al llarg dels anys ens han visitat, que sempre que ho
han hagut de necessitar, i ara més que mai, estan atesos i molt
ben atesos.

Pel que fa al primer punt que vostès proposen, un pla
d’assistència sanitària que garanteix l’atenció sanitària gratuïta
per a la COVID, inclosa l’hospitalització i el retorn al lloc
d’origen, vull dir, com ja ha comentat també la Sra. Cabrera,
que no fa falta cap pla perquè l’assistència sanitària està
garantida a tots els turistes que venguin, tant en el 2021 com els
pocs que ens han visitat en el 2020. És a dir, l’assistència
sanitària per efectes de la COVID, perquè per altres mals
sempre també han tengut l’assistència que es requeria.

En cas que un turista requereixi hospitalització aquesta
també està garantida, així com l’estada en els llocs habilitats en
cas que hagi de fer quarantena aquesta persona aquí, a la nostra
terra. Per tant, tot això està garantit així com també la retornada
perquè ja s’ha dut a terme amb els convenis amb països i també
amb les assegurances que vénen amb els viatges.

Pel que fa al punt 2, proposen impulsar canvis normatius
necessaris perquè els establiments turístics puguin realitzar
proves COVID en els seus establiments. Sr. Melià, això em
sembla una proposta molt irresponsable i que provoca molta

inseguretat, perquè jo som un turista i em diuen que en lloc
d’anar-me’n a fer una prova o tenir una assistència a un lloc
sanitari predeterminat per la salut pública, és a dir, pels
organismes públics de salut, que l’hotel em doni aquestes
garanties que em poden donar els serveis sanitaris, jo no crec
que sigui una mesura molt responsable, perquè crec que
aquestes proves s’han de dur a terme amb equips humans i
sanitaris adients, i crec que el sistema balear ha creat una xarxa
d’estructures i de professionals arreu de totes les Illes, de tots
els municipis de totes les Illes que funciona a la perfecció,
garanteix que es facin les proves a tothom i d’una forma segura.

Per tant, crec que no té sentit habilitar uns espais a un hotel
perquè..., on s’han de fer aquestes proves, en els SPA, en els
restaurants de l’hotel? És que no té cap sentit ni un el que
vostès proposen en aquest punt, a cap punt, però a aquest molt
manco. 

I com ha dit el Sr. Mas, de MÉS, li puc assegurar que jo
també estic agraïda i felicit tot el funcionament del tractament
de la COVID, perquè ho fan de manera molt ràpida, vostè pot
dir que no, però jo en cap moment m’he sentit desatesa: em
telefonen, la prova te la fan un dia i al dia següent tens el
resultat, no vaig haver d’esperar ni cinc minuts per fer-me la
prova; hi ha molts de centres de salut habilitats per fer aquestes
proves de la COVID; hi ha hospitals; hi ha el Palau de
Congressos; hi ha moltíssims espais i en cap moment no has
d’esperar més, crec, d’un dia per fer-te la prova COVID. A part
que el sistema de COVID, és a dir, la xarxa COVID establerta,
els professionals que són al centre COVID, donen una atenció
personalitzada quasi a diari, les persones que han donat positiu
-li puc dir- a diari les persones que han donat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Disculpi, disculpi, Sra. Diputada...

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Ja estic acabant.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no, no, és que pregaria silenci als altres, que siguin per
videoconferència no significa que no els haguem d’escoltar.

Acabi, per favor, Sra. Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Ja acab. I, per suposat, al punt tercer tampoc... li votarem en
contra perquè no podem estar d’acord amb la difusió d’un pla
que consideram que és absurd i que no té cap sentit, perquè des
del Govern de les Illes Balears ja fan tasques de difusió, i
moltíssimes, per donar informació, la màxima informació de les
campanyes i control de la COVID que es duen a terme.

Per tant, votarem a tots els punts en contra i em sap greu
que..., -Sr. Melià, vostè em dirà que no qüestiona el sistema
sanitari-, jo en aquesta proposició no de llei he tengut la
sensació que qüestiona el sistema sanitari (...)

 



572 TURISME I TREBALL / Núm. 33 / 29 d'octubre de 2020 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula... Gràcies, Sra. Sansó, em sap greu, ha
d’acabar.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, (...) tothom.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula per contradiccions el Sr. Melià.

(Remor de veus)

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Desitjam la recuperació dels meus
companys diputats, han tengut una intervenció patètica, no sé
si fruit del confinament o d’un altre... mal.

Com que tot això ja es fa, com que el Govern balear ho fa
tant bé, hem tengut una temporada turística nefasta, però no,
no, no facem res pus, eh?, tot va beníssim! La gent aplaudeix
amb les orelles les grans polítiques de seguretat sanitària als
clients turistes que hem tengut i que fa que tothom estigui apilat
a l’aeroport esperant venir a les Illes Balears. És que és
impressionant, eh?, és que és impressionant! 

Es veu que els canaris no s’han assabentat de tota la seva
argumentació, perquè han habilitat una partida de 100.000
euros per donar aquesta assegurança mèdica gratuïta a tots els
turistes, sorprenentment, el Govern de Canàries, del PSOE -del
PSOE. Però és que Andalusia també ho ha proposat això. La
República Dominicana també ho ha proposat això, perquè aquí
no parlam que el sistema sanitari no... evidentment davant una
urgència no reaccioni i no atengui, sinó que, qui paga? Que
aquest cost sigui assumit per les Illes Balears, parlam d’això, de
qui paga, perquè si no la factura evidentment se li gira, encara
que hagi estat atès pel servei públic, i parlam d’això, de donar
una garantia al turista que tendrà una assistència gratuïta!,
aquesta és la qüestió que es planteja en el primer punt, i vostès
no se’n volen assabentar.

Però totes les nostres destinacions competidores ho fan,
avancen en aquesta línia, perquè és veritat que hi ha molts de
turistes que tenen una assegurança de viatges, és veritat que
n’hi ha una gran part que estan coberts, però n’hi ha que no, i
com que cada vegada hi ha més turistes freelance, per internet,
que no van per agència ni van per un majorista de viatges, etc.,
n’hi ha de situacions d’aquestes. No són la majoria? D’acord,
no són la majoria, però nosaltres som aquí per intentar aportar
idees, per llançar missatges de seguretat.

I ja dic, les Illes Canàries ho han fet, es veu que no s’han
assabentat de tota la seva gran argumentació.

Segon tema, a veure, les proves -les proves-, nosaltres diem
que siguin voluntàries, no diem que no es donin totes les
condicions sanitàries, per tant, evidentment que qui ha de fer la
prova ha de tenir les condicions adequades, el coneixement, la
preparació mèdica, nosaltres no discutim això.

Hotels, Sr. Marc Pérez-Ribas, és clar, n’hi ha de moltes
classes, n’hi ha de 25 places i n’hi ha de 4.000, és clar, no és el
mateix -no és el mateix-, entenc que un hotelet de 25 places no
habilitarà un espai, però, per ventura, un hotel de 4.000 places
sí que habilitarà un espai, per ventura, no?, per això té lògica.

Nosaltres l’únic que volem és deixar-ho obert, deixar obert
que als grans hotels si ho troben, sempre voluntàriament, ho
puguin fer perquè són grans hotels amb molts de turistes i si no
ho troben que ho facin a un lloc habilitat dins la zona turística.
Això és el perquè d’aquesta... redacció d’“hotel, establiment
turístics o zona turística”.

Que es fan proves? Sí, però, vostès s’imaginen que els 15
milions de turistes que vénen a les Illes Balears, si venguessin,
demanassin una prova PCR? El sistema sanitari de les Illes
Balears els faria la PCR? De què parlen? Ho diuen seriosament
que farien 15 milions de proves als turistes? Ho diuen
seriosament? No. Això és inviable i tots ho sabem.

Una cosa és que als residents se n’hi facin i el sistema pugui
funcionar, millor o pitjor, em sembla molt bé, però no parlam
d’això; parlam que un turista que vulgui fer-se una prova tengui
l’opció, i no anirà al sistema sanitari estàndard perquè anirà a
la recepció del seu hotel i demanarà informació i els hotelers,
si volen, sempre estam parlant voluntàriament, amb les
infermeres, amb els metges que facin falta puguin fer les
proves, si volen. 

Aquesta és una... el punt segon és absolutament voluntari -
voluntari-, que obrim la porta a aquells que ho volen que ho
puguin fer. Hi ha cadenes hoteleres que ho volen fer, es veu que
també se’n van del cap les cadenes hoteleres, com vostès diuen,
però és que hi ha cadenes hoteleres que tenen aquesta proposta,
es veu que no en tenen ni idea de turisme les cadenes hoteleres!

Ja sé que vostès tenen capacitat de donar lliçons a tot crist,
però la realitat és aquesta, que són dues reclamacions del sector
turístic, la primera reclamació, a més, feta i compartida per
governs com el d’Andalusia, com el de Canàries i ja dic com el
de la República Dominicana, i la segona proposta de moltes
cadenes hoteleres absolutament voluntària i que només faria
donar aquest plus de seguretat a la destinació. 

Per tant, nosaltres pensam que tenen tot el sentit comú del
món, encara que vostès no siguin capaços d’entendre-les.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià, accepta votació separada?

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò procedirem a la votació, vull recordar que farem primer
la votació dels diputats i diputades presents a la sala. 
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Llavors, primer punt.

Vots a favor? 5 a favor.

Abstencions? 

En contra? 4 presents.

Passam a videoconferència, 2 no per videoconferència...

(Remor de veus)

EL SR. SECRETARI:

Sí, 5 vots a favor, 6 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò tornam a repetir. Punt 1.

Vots a...

(Remor de veus)

D’acord, idò... 6 en contra? 

(Remor de veus)

5 a favor, 6 en contra, idò queda aprovat.

Passam al punt...

(Se sent de fons la Sra. Marí i Rennesson que diu: “queda
rebutjat, 5 a favor i 6 en contra”)

Queda rebutjat, gràcies.

Punt 2. 

Vots a favor?

Abstencions? 1 abstenció.

En contra? 4 presents i 2 en contra per videoconferència.

És a dir, 6 en contra, 4 a favor, 1 abstenció.

Punt 3.

Vots a favor? 5 a favor.

Abstencions? 

En contra? 4 presents més 2 per videoconferència, un total
de 6.

També quedaria rebutjat.

2) Proposició no de llei RGE núm. 15161/20, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a itineraris autònoms.

Passam idò al debat de la següent Proposició no de llei
RGE núm. 15161/20, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
itineraris per a autònoms.

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

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, presidenta. Avui portem una PNL més que de totes
les que s’han presentat aquesta està referida també als
autònoms. Jo crec que durant... si qualque cosa hem posat de
manifest en aquest parlament durant aquesta pandèmia és que
hem parlat molt dels autònoms, cosa que en moments anteriors
no se n’ha parlat.

Aquest plantejament de PNL és perquè està clar que els
autònoms són un col·lectiu important, els autònoms són un
col·lectiu molt nombrós i que des d’un primer moment han
necessitat d’unes ajudes especials per poder fer front a les
situacions que esdevenien amb les condicions de la pandèmia.

En un primer moment es va plantejar donar-los la cobertura
necessària per fer front a la situació, es va plantejar per primera
vegada la possibilitat de tenir prestacions i subsidis assimilats
a l’atur, també es varen plantejar ajudes, ajudes de
manteniment, ajudes de lloguer, crèdits ICO, crec n’hem parlat
de tot això, sobradament. I ara aquesta PNL està plantejada de
cara al futur, per poder donar-los també una possible sortida.
Està clar que la COVID i els canvis que s’han generat amb la
nova normalitat, amb els canvis d’hàbits fins i tots dels
consumidors, molts de treballadors i autònoms han hagut de
modificar el seu projecte empresarial i donar un altre
enfocament o canviar-li el plantejament. 

Per això portem aquesta PNL, aquesta PNL es basa en el
SOIB. El Servei d’Ocupació té una funció principal dedicada
a treballadors, a treballadors a tercers en els quals fa polítiques
actives mitjançant orientació, mitjançant intermediació i
mitjançant formació, i ara plantegem tot un seguit de polítiques
actives, específiques per als treballadors autònoms. En aquesta
PNL plantejam la creació d’un servei específic, els autònoms
tenen unes característiques particulars i, per tant, dintre de les
oficines del SOIB han de tenir una atenció específica perquè
poden reunir circumstàncies, ara comencen a tramitar
prestacions que abans no tenien, han d’estar registrats, etc., per
tant, plantejam un servei específic d’informació, d’atenció als
treballadors autònoms.

També plantejam un servei que va lligat a polítiques actives
d’orientació per poder veure el projecte professional i personal
de cadascú i donar-los aquelles eines que necessiten. És a dir,
dintre del servei d’orientació crear formació de caràcter
específic per poder millorar les competències que puguin tenir,
competències i actituds que necessiten per poder redirigir els
seus projectes empresarials. I finalment crear o fomentar un
servei de mentoring, o d’acompanyament. És a dir, són
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empresaris o petites empreses o treballadors autònoms, que han
d’anar redirigint la seva oferta, han d’anar adequant-se a la
realitat, som a una realitat molt canviant que necessita canvis
constants i adaptacions constants. Per tant, tenir un servei de
suport, un servei de mentoring, un servei d’acompanyament pot
servir per fer que aquests treballadors autònoms i aquestes
petites empreses puguin anar adaptant-se més ràpidament. 

Tot això amb polítiques..., jo crec que l’important són les
polítiques actives de formació i de recapacitació. Els canvis són
molt ràpids i, per tant, de sobte molts d’ells necessiten tenir
unes competències que tal vegada fins ara no tenien,
competències..., han de millorar les seves competències
digitals, han de millorar les seves competències empresarials,
etc.

Per tant, aquesta..., el que volia resumir, aquest
plantejament d’aquesta PNL vol donar, vol millorar la
possibilitat d’un futur a treballadors autònoms, mitjançant uns
serveis que ja tenim per fer-los més específics per a aquests
treballadors autònoms que, a través del SOIB, poden assolir
aquesta orientació específica, aquest servei de mentoring, i
aquesta formació. Jo crec que el fonamental aquí és facilitar
una formació específica que millora les seves competències i,
per tant, millora les seves possibilitats d’afrontar un canvi de la
seva feina.

Moltes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. El SOIB és evident que és molt més
que una oficina on la gent ha d’anar a apuntar-se a l’atur i
precisament les iniciatives que vàrem presentar tant la setmana
passada com aquesta, tenen a veure amb aquest reconeixement
de diverses funcions que té aquesta entitat, aquest servei públic.
L’acompanyament i l’orientació de les persones que cerquen un
lloc de feina, o millorar el que tenen es fa actualment, encara
que sigui un servei que per ventura és més desconegut del que
ho hauria de ser.

El col·lectiu d’autònoms és un dels que ha estat més afectat
per la crisi de la COVID i hem de posar en valor tot aquest
tipus d’ajudes i iniciatives que s’han posat en marxa per part
del Govern estatal, que jo no tornaré relatar, perquè ja ho ha fet
el portaveu que m’ha precedit.

Evidentment des de la nostra comunitat autònoma també
hem de donar passes endavant, per activar mesures per poder
ajudar aquest col·lectiu, costa molt aixecar una barrera i obrir
les portes d’un negoci un dia, rera dia, rera dia. Cal no només
la força de voluntat suficient, sinó competències i coneixements
específics. Són massa els projectes empresarials que fracassen

en el seu primer any de posada en marxa, és un capital
econòmic i unes il·lusions que no ens podem perdre com a
comunitat autònoma.

Per això, aquest tipus de servei de mentoring,
d’acompanyament, d’orientació amb aquelles competències que
puguin ser necessàries per als autònoms, consideram que són
imprescindibles i que s’han de potenciar des del SOIB.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Passem ara el torn de paraula
al representant del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, que
assisteix per videoconferència, el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta, diputades i diputats. Bé, l’autònom
històricament no ha rebut pràcticament res, ni assessorament,
ni ajuda, ni ajudes com en rep ara. Ja a la crisi del 2008, per
una banda, els autònoms varen ser els grans damnificats, però
per l’altra molta gent va decidir ser emprenedor i emprendre un
negoci, per tant, fer-se autònom, i a molts els ha anat bé i han
mantingut aquest negoci, i ara es troben una altra vegada
estrets, una altra vegada haver d’abandonar l’activitat, sense
dret a ajudes o sense dret a subsidi, amb una situació
complicada, que, segurament amb una mica d’ajuda i amb una
mica d’assessorament, traurien endavant aquest negoci, traurien
endavant el seu somni, el seu negoci, la seva il·lusió.

Per tant, el plantejament és que de qualque manera el SOIB,
que ja ho fa amb els treballadors per compte d’altri, amb els
treballadors a tercers, faci aquest servei, doni aquest servei
també a l’autònom. I crec que així com estan les coses, no ens
podem permetre que quedin moltes més barreres abaixades i
una de les fórmules és donar aquest assessorament i ajudar en
assessorament, en orientació laboral a tots aquests autònoms.

Al cap i a la fi, quan la cosa torni partir, necessitam totes
aquestes barreres alçades i tots negocis en marxa.

Després hi ha una altra variable, i és que els autònoms a les
Illes Balears els trobam de tota casta, és a dir, trobam autònoms
de temporada, trobam autònoms tot l’any, trobam autònoms a
tots els sectors, pràcticament a tots els sectors trobam
autònoms, per tant, trobam autònoms que estan d’alta a través
d’una cooperativa, és a dir, trobam autònoms amb totes les
variables possibles. Per tant, és necessari que des de
l’administració pública es pugui encaminar a la sortida, o
almanco aguantar el cop i després la sortida de la crisi.

I la reinvenció de molts de negocis després d’aquesta
pandèmia serà imprescindible, perquè tal i com estava el món
abans de mitjans març d’enguany, crec que no hi tornarà estar
pus mai. Per tant, serà necessari que molta gent es reiventi i
molts de negocis també s’hauran de reinventar.

Per tant, entenem que el SOIB és l’eina que podria dur a
terme aquesta tasca. Esperam que pugui sortir endavant la
proposta. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Ara en 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, Sra. Presidenta. Bé, respecte d’aquesta proposició
no de llei, estam d’acord amb totes les mesures que siguin
positives per a la gent, que ajudin a desenvolupar els seus
projectes personals i professionals, en general, i, concretament,
ajudar els autònoms en aquest tema, tal com diu la seva
proposició. Suportam aquestes propostes en aquesta línia i, de
fet, des del nostre grup també hem intentat fer feina en aquest
sentit, i creiem molt positiu també tenir cura dels col·lectius
més importants que tenim a Balears a efectes de volum, com
són els autònoms.

La seva proposta hem de dir que consideram que és
encertada perquè la capacitat per desenvolupar un projecte
empresarial ha d’acompanyar la capacitat per exercir la seva
professió i més en una situació de crisi i incertesa tan gran, on
fa falta replantejar -quasi, a diari- tots els objectius i la
planificació i l’organització de la seva activitat, tal com vostè
esmentava fa una estona. 

En aquest sentit, dir que creiem que també una altra manera
important que s’hauria d’afrontar per donar suport i eines de
cara al futur a aquests col·lectius concretament, i donar
fortaleses als nostres professionals, és impulsar aquests
coneixements des del principi, des l’FP, incentivar i
implementar aquest coneixement de gestió empresarial
concretament, conjuntament amb la professió que s’estudiï, més
que res perquè aquests tipus de coneixements i de
planificacions no es poden improvisar o, és més difícil,
improvisar-ho amb un curs o amb una formació puntual -creiem
nosaltres-, per tant, a més a més d’açò que vostès proposen
consideram que s’ha de fer feina des del principi, des dels inicis
perquè sigui una cosa que vagi creixent naturalment,
conjuntament amb els dos coneixements.

I hem de dir també que, si bé és cert, que la seva proposta
consideram que és encertada també ho és que els autònoms han
patit situacions molt complexes, abans, i ara molt més,
lògicament, amb la COVID, i situacions difícils, i necessiten
ajuda de tota casta, aquesta que vostè proposa sí, però també
ajudes reals i ràpides que no poden ser objecte de retards
infinits en la tramitació de les seves ajudes, per exemple; ni
viure situacions de desconcert absolut quan des del Govern es
treuen ajudes als autònoms, els 15 milions complementats entre
el Govern, els consells i els ajuntaments, que s’han vist del tot
insuficients i que, bé, el dia que es va treure tots recordam que
es va esgotar en mitja hora. Per tant, i accedir únicament a una
part molt petita dels autònoms que seria necessari ajudar. 

I aquests són els elements i els temes que, a hores d’ara,
m’atreviria a dir que realment preocupen els autònoms, i que no
veuen llum al final del túnel, que no han cobrat encara, perquè
una disculpa del Sr. Negueruela, aquí, en seu parlamentària,
creiem que no fa moure res, no és una solució. I estaria bé que
tal volta vostès, que són els partits que suporten el Govern,

també duguessin en aquest parlament, per exemple, una
proposició per exigir el pagament ràpid i urgent de totes
aquestes ajudes que no s’han executat a dia d’avui, també açò
els faria més creïbles.

I aquesta pandèmia que vivim, els retards en aquests
pagaments als autònoms, la no reducció de la fiscalitat, la
manca de mesures estructurals que facilitin el dia a dia del
teixit econòmic, fa que de cada vegada la gent i les empreses
lògicament s’han d’estrènyer el cinturó, de cada vegada més,
fins que no arribin aquestes ajudes, fins que no es reactivi
l’economia i, per açò, el Govern, consideram que té l’obligació
de lluitar i mantenir totes aquestes mesures sanitàries, els
corredors segurs, les mesures sanitàries per permetre recuperar
la normalitat, perquè del que parlam avui és sempre del mateix:
de recuperar la normalitat i que la gent pugui guanyar-se la vida
d’una manera normal com feia abans.

I, molt important, donar exemple acomplint les seves
pròpies normes i també s’ha d’estrènyer el cinturó en el
superflu, en no incrementar macro estructura política, que no
condueix a res i que no dona exemple als ciutadans, que sí que
han de fer un sacrifici molt gran.

En qualsevol cas, dit açò, com he dit al principi nosaltres
farem un vot favorable de la seva proposició, punts 1 i 2; també
he de dir una cosa, que farem un vot favorable encara que
vostès continuïn parlant del “continuar fent” una feina que
suposadament s’ha fet però que nosaltres, sincerament, no hem
pogut trobar cap vestigi ni cap testimoni de beneficiats o que
açò..., -que vostès ho aclariran tot d’una, ja ho sé-, però
nosaltres no ho hem pogut trobar. En qualsevol cas, com dic,
com que entenem que és una cosa positiva, hi votarem
favorablement. 

I el punt 3, també el suportarem perquè sí creiem en el tema
del mentoring que és una eina útil, necessària, però no l’única,
s’ha de fer feina des de la base. 

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. Passem al torn de paraula, ara,
al representant del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Maxo
Benalal. 

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM: 

Gracias, Sra. Presidenta. Yo trataré de centrarme en la PNL
en lugar de irme por los cerros de Úbeda porque realmente hay
mucho que decir, lo decimos todos los días,...

(Remor de veus i algunes rialles)

... entonces simplemente, bueno, decir, muy sencillo, bueno,
primeramente, hoy por hoy los autónomos no tienen ninguna
vinculación con el SOIB entonces pues es un poco extraño en
algún..., no tiene ninguna... -no me mires así, porque no tiene
ninguna.
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Hay múltiples organismos públicos que ya ofrecen esos
servicios, pienso por ejemplo, en entidades como las cámaras
de comercio, entonces, pues como ya dan el servicio, ya está
funcionando, pues a lo mejor lo que les hace falta es
financiación, entonces a lo mejor yo entiendo que es mucho
mejor seguir metiéndole funciones a instituciones como el
SOIB pero, a lo mejor, en lugar de volver a inventar la rueda
pues, como ya está inventada, pues utilicémosla.

Está proponiendo añadir, pues eso, al SOIB, una nueva
actividad y esto verdaderamente es un brindis al sol que nunca
se lleva a cabo. Yo le digo que nos vemos aquí de aquí a un año
y usted me va a decir si esto se ha llevado a cabo o no se ha
llevado a cabo, no se va a llevar a cabo. 

El servicio del SOIB es un servicio creado por la Ley
7/2000, de 15 de junio, que tiene un carácter administrativo, -
eso quiere decírselo a mi compañera del grupo Podemos-, que
define la ley, pues que tiene como finalidad planificar,
gestionar y coordinar políticas activas de ocupación. Entonces,
pues, el SOIB, -mi compañera dice que no es solo una oficina
de colocación, pues en realidad lo es-, la ley dice que lo que
tiene que hacer, su rol es intermediación en el mercado laboral,
fomentar la ocupación y desarrollar la formación profesional,
-si no, entre y léalo.

Lo que me lleva otra cosa, un tema simplemente legal de
competencia, aquí vamos a vender pues dar las competencias
de formación a no trabajadores, a no inscritos en listas de
buscadores de empleos, o sea, simplemente a profesionales y
autónomos. Entonces, pues francamente, yo veo, de nuevo, que
esto no saldrá nunca porque no se puede hacer, entonces,
ayuden ustedes a las entidades que ya lo están haciendo hoy en
lugar de volver a inventar la rueda.

Como dijo mi compañera del Partido Popular, pues
efectivamente, me encanta que en todas las PNL que presentan
siempre es “continúar realizando”, “seguir implementando”, es
bonito autobombo, en realidad, pues no sé, hacer una PNL para
decir que continuemos realizando, pues, bueno, no sirve para
gran cosa, de todas formas cualquier punto que salga
positivamente sobre esos temas pues no podemos más que
votar que sí, entonces, obviamente votaremos que sí.

Gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Benalal. En no haver-hi cap representant
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, passem el torn de
paraula al representant del Grup Parlamentari Pi Proposta per
les Illes, el Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Bé, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el nostre grup parlamentari
votarà a favor perquè en principi ho veiem com a una iniciativa
que vol o pretén ajudar als autònoms i, com a defensors
d’aquest col·lectiu, pensam que qualsevol iniciativa en aquest
sentit sigui positiva encara que -com ha dit el portaveu de
Ciutadans- hi ha alguns emperons i algunes coses que es
podrien fer, evidentment hi ha alternatives a aquesta, i que una

de les quals és la col·laboració amb entitats privades que ja
poden fer aquesta formació. De totes maneres, no consideram
que sigui incompatible una cosa amb l’altra i, per tant, li
donarem suport. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Melià. Ara ja per torn de contradiccions
passam la paraula al representant del Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Casanova. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

Moltes gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, donar les
gràcies als grups parlamentaris per suportar aquesta iniciativa.
Nosaltres consideram que el suport a la iniciativa..., és una
iniciativa de cara al futur, jo li volia explicar a la Sra. Cabrera
que és, dintre del panorama aquest de caos que té vostè per
norma dir i voler exposar..., -sí, vostè normalment vol exposar
el panorama de caos!, idò, bé-, dintre del panorama de caos
nosaltres presentem també iniciatives a futur, iniciatives a futur,
i són iniciatives per millorar tots els treballadors, siguin per
compte d’altri o siguin autònoms, i aquesta és una iniciativa
específica per als autònoms. Nosaltres consideram que els
autònoms, una gran queixa, i en això li contest al Sr. Benalal,
una gran queixa dels autònoms és que sempre han estat oblidats
del Servei d’Ocupació.

El Servei d’Ocupació té aquestes funcions, però la
intermediació, Sr. Benalal, la intermediació, que és la funció
principal del Servei d’Ocupació, consta de dues parts: una, la
intermediació entre empreses i, una altra, orientació i
recapacitació professional del treballador, és la segona part. La
recapacitació professional i la requalificació per poder
augmentar la seva ocupabilitat passa per formació, i aquesta
formació passa també per la formació en formació professional,
però també la formació en ensenyaments secundaris, perquè els
capacita en competències bàsiques, competències bàsiques.

Jo no nego que hi ha altres entitats que fan serveis
d’acompanyament específics per a autònoms, per a autònoms
en actiu, és la diferència. La diferència és que en el Servei
d’Ocupació hi ha molts treballadors que, com han dit aquí, són
treballadors per compte d’altri i volen iniciar projectes.

De tota manera crec que tot és millorable, tot és millorable,
i jo li agraeixo el vot a favor. També li dic que no ens negam
que si haguessin presentat alguna esmena per millorar el text
igual l’haguéssim poguda sumar, i no s’ha presentat cap
esmena, vull dir que també fer aportacions està bé, fer
aportacions i presentar aportacions està bé, no tothom té tot el
coneixement, i va bé.

Per tant únicament vull donar les gràcies, crec que això és
una sortida més davant de tot el que tenim. Crec que no és cap
brindis al sol, és una passa més per completar els serveis del
SOIB; el SOIB han de ser uns serveis forts i han de ser, com ha
dit aquí, no és l’oficina de l’atur, és l’oficina de l’ocupació, són
serveis d’ocupació, i hi han d’anar tots els treballadors per
compte d’altri i els treballadors autònoms, i per això hem de fer

 



TURISME I TREBALL / Núm. 33 / 29 d'octubre de 2020 577

espais on s’atenguin totes les necessitats. També hi van els
vulnerables, el col·lectiu de vulnerables també va al Servei
d’Ocupació, i també té serveis específics en altres entitats. Per
tant crec que el Servei d’Ocupació com a un servei de totes les
Balears ha d’acollir tots els tipus de treballadors.

Res més. Moltíssimes gràcies pel seu suport. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Casanova. Per al torn de contradiccions passem
el torn de paraula a la representant del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Agrair, com no pot ser d’altra manera,
el suport dels grups avui. És important enviar aquest missatge
que volem treballar per donar suport, ajuda i eines als
autònoms i autònomes de les nostres illes.

En relació amb Ciutadans, crec que o no m’ha escoltat o no
m’ha entès, Sr. Benalal, perquè el que he dit és que la funció
del SOIB és molt més -i després el Sr. Casanova les acaba
d’enumerar abans de la meva intervenció- és molt més que just
una oficina d’anar a inscriure’s a l’atur, i és això el que hem de
fer de l’administració pública, que sigui àgil, que sigui útil i
que respongui a les necessitats dels diferents col·lectius.

Jo no sé si és que avui els ha sabut greu aquesta iniciativa,
perquè com que tenen aquest mantra que només els ajuden
vostès i es preocupen vostès pels autònoms, però, és clar, em
sap greu dir-ho, és només de boca, perquè aquí cap esmena no
s’ha presentat avui per millorar aquesta iniciativa, per ampliar-
la o per reorientar-la, si vostès trobaven que havia de ser
aquesta la via.

Sra. Cabrera, no puc estar més d’acord amb la inclusió
d’assignatures o de continguts amb referència a la gestió
empresarial, a l’FP -vostè ho ha comentat-, però jo ho estendria
a altres àmbits acadèmics, com pugui ser la Universitat. És a
dir, l’exercici autònom de moltíssimes professions tendria molt
més èxit i tendríem gent que podria posar el seu negoci amb
unes garanties de seguretat, no només econòmica, sinó també
de projecte vital, si hi hagués aquest tipus de formació. Així
que em sembla una iniciativa i una proposta molt interessant.

Simplement per acabar volem agrair el suport dels grups i,
bé, seguirem treballant plegats.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Per últim té el torn de paraula
el representant del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr.
Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Poc més a afegir al que han afegit els
meus companys, a banda d’agrair els vots positius i que aquesta
iniciativa surti endavant.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Acabat el debat passarem ara a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 15161/20. En primer lloc,
passarem al vot dels diputats i les diputades que són presents a
la sala, però bé, crec que estava clar, però facem-ho.

Vots a favor? 

Passem ara que votin els dos diputats que hi són per
videoconferència, la Sra. Pilar Sansó i el Sr. Mas.

Són 2 a favor.

EL SR. SECRETARI:

En total 11vots a favor. Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Així doncs, queda aprovada, per unanimitat, la Proposició
no de llei RGE núm. 15161/20, relativa a itineraris autònoms.

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