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LA SRA. PRESIDENTA:

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

No en tenim cap? Idò, podem procedir. Sí?

(Intervenció inintel·ligible per manca de micròfon)

D’acord, idò procediré a llegir el RGE núm. 1427/21, que
diu el següent: “D’acord amb l’article 42 del Reglament del
Parlament, pos en coneixement de la Mesa que el Grup
Parlamentari Mixt ha designat amb efectes de 3 de febrer els
diputats indicats a continuació perquè representin el Grup
Parlamentari com a membres titulars de les comissions
següents: 

Comissió d’Hisenda: Sr. Josep Castells.
Comissió d’Assumptes Institucionals: Sr. Josep Castells.
Comissió de Salut: Sra. Patrícia Font.
Comissió de Medi Ambient: Sra. Patrícia Font.
Comissió de Turisme i Treball: Sra. Patrícia Font.
Comissió d’Economia: Sra. Sílvia Tur.
Comissió d’Assumptes Socials: Sra. Sílvia Tur.
Comissió d’Educació: Sra. Sílvia Tur.
Comissió de Control de la Radiotelevisió de les Illes

Balears: Sra. Patrícia Font.”

Entenc que...

LA SRA. TUR I RIBAS:

Perdó, he canviat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara no la trobava, Sra. Tur. Entenc, idò, que sí fa una
substitució avui?

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sembla que sí, però també veig que hi ha un error al nostre
escrit i, per tant, ja procurarem solucionar-lo avui mateix.
Moltes gràcies.

Per tant sí, substitueix...

LA SRA. PRESIDENTA:

La Sra. Patrícia Font.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, aclarit.

I.1) Adopció d’acord respecte de la sol·licitud de
compareixença RGE núm. 15953/20, presentada pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears (article
46.2), pel procediment d’urgència, del conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball per tal d’informar sobre la
notícia de la imminent presentació d’un ERO per part de
l’empresa mallorquina Majórica.

Passam doncs al debat relatiu a l’adopció d’acord respecte
dels escrits, el primer, RGE núm. 15953/20, presentat pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, article 46.2,
pel procediment d’urgència, sol·licitant la compareixença del
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per tal
d’informar sobre la notícia de la imminent presentació d’un
ERO per part de l’empresa mallorquina Majórica.

Té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputades. Com diu l’escrit que hem presentat, davant l’anunci
d’un expedient de regulació d’ocupació i davant l’anunci d’un
concurs de creditors per part d’aquesta empresa emblemàtica,
Majórica, pensam que correspon, amb tota la transparència i
participació, que el conseller de Model Econòmic, Turisme i
Treball comparegui davant d’aquesta comissió per explicar la
situació i les mesures que s’adopten, ja que es tracta d’una
empresa amb molta tradició a les Illes Balears i que, a més a
més, és una empresa, diguem, diversificadora, si es pot dir
d’aquesta manera, del nostre  model econòmic.

Per tant, des d’aquest punt de vista pensam que està
totalment justificada aquesta compareixença. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Procedim a votar aquest punt. 

Vots a favor?

Sí? Perdoni. No, és que no estava en el seguiment d’avui i,
perdoni’m, però a altres comissions ho hem fet així, i no hi ha
cap problema, si hi ha algú que vulgui fer intervenció donam
pas, no serà per... qualque grup vol fer intervenció? No. Ja dic,
per a nosaltres no hi ha cap problema. Perdonin.

Grup Popular, Sra. Salomé Cabrera, no, no, pot fer
intervenció, si vol.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

No, simplement, en previsió que faríem una intervenció,
simplement volia deixar constància que nosaltres farem un vot
favorable a totes les peticions de compareixença, però volia
recordar que esperam una petició de compareixença que vam
fer el 9 de setembre, de la directora de l’AETIB, i que encara
no tenim coneixement ni sabem quan vindrà, i voldríem que
quedés constància d’aquest retard i demanam la urgent
compareixença.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos, Sr. Marc
Pérez-Ribas, no farà intervenció.

MÉS per Mallorca, Sr. Joan Mas, no en farà.

Grup Parlamentari VOX, Sr. Campos, no en farà.

Grup Parlamentari Mixt, Sra. Tur, no en farà.

Grup Parlamentari Socialista tampoc no farà intervenció.

Llavors, sí ara procedim a la votació.

Vots a favor?

S’aprova per unanimitat.

I.2) Adopció d’acord respecte de la sol·licitud de
compareixença RGE núm. 16012/20, presentada pel Grup
Parlamentari Ciudadanos (article 46.3), pel procediment
d’urgència, del director general de Promoció Econòmica,
Emprenedoria i Economia Social i Circular, Sr. Manel
Porras, per explicar la situació del document RIS3 2021-
2027 de nova estratègia d’especialització intel·ligent de
Balears.

La següent sol·licitud de compareixença RGE núm.
16012/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, ha
estat retirada.

I.3) Adopció d’acord respecte de la sol·licitud de
compareixença RGE núm. 17829/20, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt (article 46.2), pel procediment
d’urgència, del conseller de Model Econòmic, Turisme i
Treball per explicar el mal funcionament de les oficines del
SEPE a les Illes Balears i quines actuacions pensa dur a
terme el Govern de les Illes Balears per agilitar-ho.

Passam a la tercera, RGE núm. 17829/20, presentada pel
Grup Parlamentari Mixt, pel procediment d’urgència,
sol·licitant la compareixença del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball per explicar el mal funcionament de les
oficines del SEPE a les Illes Balears i quines actuacions pensa
dur a terme el Govern de les Illes Balears per agilitar-lo. Té la
paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Moltes gràcies, presidenta, bon dia, diputades, diputats. A
veure, m’agradaria explicar, en primer lloc, que per part del
Grup Mixt som perfectament coneixedors del fet que el Govern
de les Illes Balears no ostenta les competències en treball que
fan referència a les feines i tasques que desenvolupa el SEPE
a les nostres illes, per tant, això és el primer que vull deixar
clar. 

No obstant, i ara ve la justificació d’aquesta sol·licitud de
compareixença, després que tots som perfectament coneixedors
de la situació de mal funcionament que té el SEPE a les Illes
Balears, probablement a tot l’Estat, però ara ens ocupen les

Illes Balears, els retards que hi ha en respondre les sol·licituds;
els retards que hi ha en donar cites presencials, en els casos que
es donen, perquè recordem que si la situació no ha canviat avui
mateix fins a dia d’ahir pràcticament les úniques oficines que
donen cita presencial al SEPE són la de Formentera un dia per
setmana i crec que realment només es fa perquè vàrem insistir
molt des de la nostra illa, sinó probablement no donarien servei
presencial, i l’oficina de Maó, que fins fa poc tampoc no en
donava, la resta d’oficines del SEPE no donen cites presencials.

I això què provoca? Això és un drama, això és un drama
perquè el que fa és dificultar i posar barreres a totes les
persones que tramiten ajuts, dificultar evidentment l’accés a
l’administració i, malauradament, la nostra societat no està
encara prou digitalitzada com per pretendre, essent realistes,
que la gent pugui accedir a les prestacions d’una manera
telamàtica i que això es pugui fer amb tota normalitat. Per tant,
aquesta no és la realitat que tenim aquí.

Per aquesta raó, nosaltres, veient que en nombroses
ocasions hem interpel·lat la presidenta del Govern, hem fet
preguntes també amb resposta oral al Sr. Negueruela i els hem
dit, què fa el nostre govern per facilitar que aquestes oficines
del SEPE donin un millor servei a la ciutadania? Què fa el
Govern de les Illes Balears a l’hora de mitjançar davant, entenc
que la Delegació del Govern, que és la representant de l’Estat
que té més proximitat a les nostres illes? Què es fa, en general,
perquè aquestes oficines funcionin amb la màxima normalitat
després de nou mesos o deu mesos..., després d’onze mesos ja,
perdó, que duim de pandèmia?

Per tant, aquesta és la raó que explica que vulguem la
compareixença del Sr. Negueruela, perquè dins l’àmbit i dins
la mesura de les seves competències i també perquè, no ho
oblidem, el SOIB fa funcions d’alguna manera que són pròpies
del SEPE o mitjança en funcions que són pròpies del SEPE, per
tant, crec que el Govern de les Illes Balears no es pot
desmarcar en cap moment d’aquesta gestió, i volem que ens
expliqui què es fa i com pensen contribuir perquè aquesta
situació es resolgui ja, perquè no pot haver-hi gent, com passa
ara, que es torni..., que no només no pugui fer les gestions sinó
que a més estigui mesos esperant rebre les prestacions a les
quals tenen dret.

I perdonin que m’hagi estès tant, però crec que és important
justificar per què es demanen les coses. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Al torn de fixació de posicions té el torn ara el
Grup Parlamentari Popular, Sra. Salomé Cabrera? No en farà
ús.

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos tampoc no en farà ús.

MÉS per Mallorca? Té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES.

Sí, no, un poc en la línia de la diputada del Grup Mixt, dir
que, des de MÉS per Mallorca, hem reclamat que el SEPE,
tenint en compte també que els sindicats de treballadors que
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treballen en el SEPE també ho han fet públic i ho han reclamat,
que el SEPE o posi mitjans, posi recursos humans i mitjans
informàtics i tot el que faci falta a disposició dels treballadors
perquè puguin atendre bé, en condicions i així com toca els
ciutadans, o que, així com toca també, amb els recursos
necessaris, traspassi les competències a les comunitats
autònomes, que, en el cas de les Illes Balears, s’ha demostrat
que el Govern de les Illes Balears sí que és capaç de fer
tramitacions de molt de volum, amb el temps que toca i atenent
el ciutadà així com toca.

Per tant, nosaltres votarem a favor, però tenint en compte
això, és a dir, recordar que les competències són pròpies del
Govern de l’Estat a dia d’avui i que el Govern de l’Estat no
posa els mitjans necessaris a disposició ni dels treballadors ni
de la ciutadania de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn al Grup Parlamentari VOX,
Sr. Campos? No en farà ús.

Pel Grup El Pi Proposta per les Illes, Sr. Melià?

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, donarem
suport a la sol·licitud de compareixença i pensam que aquest és
un exemple més que la gestió, al final, autonòmica, es demostra
molt més eficient i eficaç que la gestió per part de l’Estat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista, Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, des del Grup Socialista,
nosaltres també donarem suport a la proposta, tot i que, com ha
explicat molt bé, els serveis d’ocupació depenen de la
comunitat autònoma, mentre que els serveis del SEPE depenen
de l’Estat i, per tant, tal vegada seria més adient haver demanat
la compareixença de la directora provincial dels serveis
d’ocupació de l’Estat, o bé de la Delegació del Govern. 

Així i tot, ja li he dit, votarem a favor, perquè som
conscients que, per una banda, hi ha un augment de tramitació
de prestacions, s’ha disparat en un 1.300% la tramitació de
prestacions, això fa que sigui més difícil.

Concretament a Formentera, l’oficina de Formentera és una
oficina del SOIB, a la qual de tant en tant va el SEPE. Així com
la resta d’oficines normalment són oficines del SEPE i del
SOIB, l’oficina de Formentera sols és del SOIB. Com que el
cas de Formentera, pel qual vostè demana, és competència
única del conseller, consideram adient que vengui. Però també
deixam constància que l’oficina de Formentera no és una
oficina del SEPE, és una oficina del SOIB.

Moltes vegades la línia és una mica complexa, però bé, de
totes maneres som conscients que hi ha un problema i cal

parlar-ne i és el conseller el més adient perquè és el que
coordina.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam a votar idò l’escrit RGE núm. 17829/20.

Vots a favor?

S’aprova per unanimitat.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia,
relatiu al debat i votació de les proposicions no de llei RGE
núm. 17772/20 i 17966/20.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 17772/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, relativa a mesures d’ajuda als
treballadors autònoms.

Començam amb la RGE núm. 17772/20, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, pel procediment d’urgència,
relativa a mesures d’ajuda als treballadors autònoms. Té la
paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sra. Presidenta, buenos días. Tratamos hoy una
PNL que fue registrada el 11 de diciembre, hace casi 2 meses,
para defender el tejido productivo, autónomos, PYME y a su
vez medidas para ayudar a recuperar la economía y la
competitividad de nuestra tierra y poder tener temporada. Si
bien es cierto que hubiéramos podido pensar que a dos meses
de la presentación de nuestra propuesta, la deplorable situación
que viene viviendo nuestro tejido productivo, sería mucho más
favorable, y que se ya se habrían articulado medidas para que
incluso hubiéramos podido retirar esta PNL, lejos de esto,
lamentablemente vemos que de los 14 puntos que en esta
ocasión presentamos prácticamente todos siguen vigentes y no
han sido abordados en su totalidad.

Tenemos 47.000 parados más que hace un año, cada vez
son más largas las colas del hambre y tenemos un claro
ejemplo, lamentablemente, aumentan los cierres de empresas y
los trabajadores que pasan a ERTE, y ya son muchos los
empresarios y autónomos que salen a la calle desesperados. El
problema grave además es que se están endeudando para pagar
más deuda.

Sabemos que sin salud no hay economía, pero sin economía
es fácil perder la salud y para conseguir este equilibrio y que
Baleares pueda sobrevivir hacen falta vacunas y ayudas directas
básicamente. Y es fundamental alcanzar ese 70% de la
población vacunada para poder tener temporada, pero vemos
que Baleares recibe, ya lo decíamos el otro día, la mitad de
vacunas que otras comunidades autónomas por población y la
decepción y desesperación de la gente es mucho mayor cuando
ven que altos cargos y directivos se cuelan en esa cola, cuando
hay ERTE sin pagar y cierres de negocios sin ayudas
adecuadas.
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Nuestro presidente Company esta semana volvió a ofrecer
el apoyo del Partido Popular para aprobar un plan de rescate a
nuestros autónomos y PYME, con ayudas que se prolonguen
durante todo el año y ayudas directas que cubran al menos el
50% de las pérdidas de la facturación respecto al 2019. De
momento con esta PNL que hoy debatimos, les invito a
considerar esta propuesta, dado que se trata de medidas
demandadas por estos colectivos y pactadas con las diferentes
patronales. Efectivamente, a finales de enero se prorrogaron
medidas como los ERTE y las ayudas al cese de actividad hasta
el 31 de mayo, una buena noticia, pero atrás quedaron otras en
el tintero, aunque en nuestro punto 1, pretendemos mantenerlo,
porque incidimos en futuras prórrogas, en poder tener futuras
prórrogas en función de la evolución de la economía.

Proponemos también entre otros puntos, aplicar el 4% del
IVA a la hostelería, el 10% a peluquerías y gimnasios.

Pedimos herramientas que ayuden a aguantar, como
moratorias, exenciones fiscales a empresas sin ingresos; reducir
las cotizaciones a la Seguridad Social de autónomos de los
sectores más afectados, en función de sus ingresos, cero
ingresos, cero cuota; ayudas para los alquileres de locales;
lineas ICO para refinanciar deuda; reducir a la mitad los
recargos por impago de la Seguridad Social e IRPF durante el
estado de alarma; atender a autónomos de temporada que no
pueden encajar en ninguna de las ayudas existentes y están
absolutamente abandonados, como el mundo de la cultura,
música, feriantes, mundo taurino. E insistimos muy
especialmente al Gobierno central con ayudas directas a los
sectores más afectados por las nuevas restricciones del estado
de alarma, como los taxis, agencias de viajes, transporte, ocio
nocturno, ocio infantil.

Y al Govern balear le pedimos ayudas directas,
especialmente a bares y restaurantes por las medidas
restrictivas impuestas por el Govern el pasado 9 de diciembre
y, recientemente, prorrogadas hasta el 15 de febrero,
haciéndose más necesarias todavía si cabe y teniendo en cuenta
que las medidas que se han tomado son del todo insuficientes
y así lo han trasladado desde los diferentes colectivos.

Para acabar, decir que el Govern ha de tomar todas las
medidas que estén en su mano, facilitadoras de la recuperación
y la competitividad. No tiene sentido que, por un lado, se den
1.500 euros, si luego han de seguir pagando impuestos y tasas
de servicios que no reciben, a las administraciones que no
flexibilizan sus esquemas, ni sus sistemas. Recargos por
impago, o conceptos extemporáneos como es el ITS en estos
momentos que vivimos. Por tanto, como digo, pedimos
suspender este ITS hasta el 31 de diciembre, de momento, no
gravar la inversión suspendiendo el cobro hasta el 2021 de la
compra de plazas turísticas en las condiciones descritas.
Reducción del 50% del canon de saneamiento de aguas y
eliminación hasta el 31 de diciembre del 21 de todas las tasas
autonómicas que incidan en la reactivación, en la actividad
económica y el 30 en el resto.

Les invito, como digo, a ver con buenos ojos nuestra
propuesta del todo en positivo y como digo, consensuada con
los sectores afectados. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Els grups parlamentaris Socialista i Unidas
Podemos han presentat les esmenes RGE núm. 1461, 1462 i
1463/21. I per part del Grup Parlamentari Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca s’han presentat les esmenes RGE
núm. 1464 i 1465/21.

Per defensar-les pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, jo, en primer lloc, volia dir
que aquesta PNL posa que és d’ajuda als autònoms, però si la
llegeixes en profunditat, inclou els autònoms més tot tipus
d’empreses, perquè aquí hi ha de tot, però, malgrat això, jo crec
que aquí hem vingut a parlar de coses que es fan i del seu
discurs es desprèn que sembla que no s’ha fet mai res. Jo crec
que això no és just tampoc, perquè jo crec que es posen
mesures, mesures contundents damunt la taula, que fan que
l’economia es pugui mantenir.

En el primer punt vostè parla d’ERTO, jo crec que és una
mesura important, els ERTO es prorroguen en funció de les
necessitats i una altra cosa, en funció del diàleg social. Jo crec
que això és imprescindible, perquè per adoptar determinades
mesures cal haver-hi diàleg social. Això ha generat que arriben,
si es quantifica, uns 2.400 milions d’euros que han arribat a les
Illes Balears per als ERTO. Jo crec que això és una
consideració important.

També dir que per part de l’Estat s’ha avançat en
l’ajornament de quotes de la Seguretat Social, el darrer
ajornament de quotes de la Seguretat Social fa que es puguin
demanar ajudes, malgrat es degui a la Seguretat Social. Per
tant, jo crec que és important, hi ha hagut un augment de
l’ajornament de les quotes de la Seguretat Social en un 138%,
jo crec que és important. S’ha fet la prestació per a fixos
discontinus que fins ara no hi havia hagut mai. I també hi ha
hagut prestacions a autònoms, i està quantificat
aproximadament en uns 160 milions d’euros que és important
per a la nostra comunitat.

De tota manera, per part del Govern, a més a més, s’han
implementat un altre tipus d’ajudes, ajudes directes no
reemborsables -que jo crec que és important- per una quantia
de 284 milions d’euros, i tot això es troba dins d’un concepte
que és el Pacte de reactivació; aquí tenim un Pacte de
reactivació econòmica, en el qual el Partit Popular no s’hi fica,
no vol signar, perquè diu que determinades coses..., no. Però no
vol reconèixer el que es fa, demana ajudes que ja es fan, de fet,
a la seva proposta demana coses que ja es fan: s’han fet ajudes
directes a la restauració, ajudes al transport, a l’ocupació, a la
cultura, s’han fet ajudes directes a la cultura i altres.

Però de tota manera, a més a més, jo volia centrar-me en
dos aspectes de la seva proposta. Un, que fa referència a l’IVA,
al qual nosaltres li hem fet una esmena, i jo li volia dir que
vostès aquí ara s’omplen la boca parlant de l’IVA, i resulta que
qui apuja l’IVA a les perruqueries és el senyor eme punto
Rajoy. El Sr. Rajoy, apuja l’IVA a les perruqueries, passa del
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8 al 21. El va apujar, el Sr. Rajoy, per tant, és una mesura...
Que les perruqueries tenguin un IVA del 21% és una mesura
del Partit Popular, per tant... Jo crec que això és important. Qui
va apujar l’IVA a l’hoteleria, del 8 al 10%, va ser el senyor
Rajoy. No hi ha qui ho dubti, i per tant, és una mesura, també,
per tant, no s’ompli la boca dient que abaixant l’ IVA, abaixant
l’ IVA..., perquè la mesura es va prendre a l’agost de 2012,
quan governava el Sr. Rajoy, per tant, és important tenir-ho...

També hem de dir que no tot se soluciona.

Després, parlem de les ajudes, perquè aquí també n’hi ha
una altra... “Que necessiten ajudes”, “que necessiten ajudes”...
Apliqui’s el cuento. Apliqui’s el cuento. A les comunitats a on
governa el Partit Popular no hi ha ajudes i n’hi ha molt menys.
Si mira les ajudes que ha donat Madrid -Madrid-, aquí a
Balears s’han donat, sols a l’hoteleria, 35 milions d’euros. 35
milions d’euros, d’acord? I, a Madrid, se n’han donat 20... No,
20 no: 4, perdó. 4 milions d’euros! Això vol dir que, mentre
que s’ha donat 0,59 euros a Madrid per persona per ajudar a
l’hostaleria, aquí se n’han donat 25. A Galícia, s’han donat 19
euros, molt per davall. A Múrcia...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. Diputat...

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

... amb més població, s’han donat 20 milions. Això què vol dir?
Que hi ha ajudes? Sí, però n’hi ha prou? Tal vegada en fan falta
més, però no diguin que no hem fet res, perquè es fa i molt més
que allà on governen vostès. 

De tota manera, respecte de les esmenes...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. Casanova, ha d’acabar. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

D’acord. Idò ja...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Faci una frase però ha d’acabar. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

El que volia era, simplement, dir que nosaltres votarem a
favor dels punts 5 i 14; votarem en contra dels punts 1, 3, 6, 7,
8, 12, 13 i, si ens accepten les esmenes dels punts 2, 4, 9, 10 i
11, votarem també a favor, sinó, votarem en contra. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Té ara la paraula el Sr. Mas, per MÉS per
Mallorca.

EL SR. MAS I TUGORES: 

Bon dia, moltes gràcies, presidenta. Bé, quant a aquesta
proposta, nosaltres estam d’acord amb el diagnòstic, és a dir, la
situació és molt greu; estam d’acord amb el diagnòstic quan diu
que som la regió europea que més patirà la crisi, en això estam
completament d’acord.

Ens sembla encertat, de la proposta, que la majoria de punts
d’acord van dirigits al govern de l’Estat, que és qui, a dia
d’avui, té bona part del mànec de la paella a la mà, per poder
girar, per poder donar un tomb a la situació i donar una mà
important a empresaris, a autònoms, petites empreses,
treballadors. 

És cert que a les Illes Balears han arribat molts de milions
d’euros en funció dels ERTO, és cert, perquè és cert que, com
a comunitat més afectada, deu ser el lloc allà on
proporcionalment hi ha més gent en ERTO. Perquè els sectors
econòmics afectats per la crisi són, bàsicament, els que
aguanten l’economia de les Illes Balears. Això és així. És cert
que, des del setembre, pràcticament l’únic que ha fet el Govern
de l’Estat per ajudar l’economia de les Illes Balears ha estat
prorrogar els ERTO, que no és poc, que parlam de molts de
milions, com he dit, a les Illes Balears, però nosaltres entenem
que no abasta; que és hora que el Govern de l’Estat vegi la
necessitat que tenim a les Illes Balears. Ho hem dit moltes
vegades: fa molts d’anys que, des de les Illes Balears, es
paguen els capricis de l’Estat i, ara, que serem la regió europea
que més patirà la crisi, és hora que el Govern de l’Estat que,
que jo sàpiga, a hores d’ara segueix espoliant les arques del
nostre país, assumeixi la seva responsabilitat i ens tracti amb
respecte.

Hem presentat dues esmenes. Dues esmenes que són fetes
en positiu i creim que milloren el redactat de la proposta i el
fa..., crec que, gràcies a aquestes esmenes..., ja dic, ens
agradaria que les acceptàs, perquè millora el redactat de la
proposta, entre d’altres coses, per exemple, perquè hi ha un
punt que parla del sector taurí i afecta poc o gens a les Illes
Balears i entenem que no passa res si traiem aquest sector de
dins el marc aquest perquè no ens ajuda en res el posar-li, per
exemple, el sector taurí. 

No estam d’acord amb vostès pel que fa a l’ITS, per tant, en
aquest punt li votarem en contra. I, ja dic, a la resta de punts, si
accepta les esmenes, li votarem a favor. Per tant, fins aquí.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. En el torn de fixació de posicions té ara la paraula
el Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Marc Pérez-Ribas. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, presidenta. Bé, anunciar que nosaltres votarem a
favor de tots els punts d’aquesta proposició no de llei
presentada pel Grup Parlamentari Popular. Si bé és cert -i ho ha
dit el Grup Parlamentari Socialista- que hi ha alguns punts que
ja es treballen ara però aquesta proposició no de llei es va fer
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al desembre i encara no estaven implementades. Per tant,
votarem a favor de tota la proposició no de llei. 

Sí vull manifestar que la situació, a dia d’avui, és
absolutament dramàtica. És cert que el Govern ha de focalitzar
els seus esforços en, primer, salvar vides. Salvar vides, vacunar
el màxim de la població possible perquè la temporada comenci
el més prest possible. No ens podem permetre una temporada
turística que iniciï -com ha dit el president Pedro Sánchez-
després de l’estiu, no ens ho podem permetre, seria una
catàstrofe per a les nostres illes. I, de manera paral·lela, seria
una catàstrofe per a la gran part dels nostres autònoms; els
autònoms, i s’ha parlat aquí -i segurament tots els grups
parlamentaris hi estem d’acord- és un dels sectors més afectats
per aquesta crisi de la pandèmia i necessiten totes les ajudes
possibles perquè, quan es reactivi l’activitat, no tenguin
motxilles carregades de deutes, crèdits amb l’Administració,
amb imposts, i amb tot el que han hagut d’anar pagant tots
aquests mesos que no han tengut facturació. 

El Govern ha de treballar per facilitar la reactivació dels
autònoms i també ha de treballar per la nostra prosperitat com
a societat, hem de tenir clar cap on hem d’anar, quin és el
model econòmic que hem d’impulsar i aprofitar les nostres
fortaleses per, quan es reactivi l’activitat, posar-les en valor, i
aplicar també una bona promoció de les nostres illes perquè la
competència -i tots ho sabem- serà ferotge i cada turista és
importantíssim que estigui assabentat i informat dels serveis
que podem donar a les nostres illes. 

És cert que aquesta proposició no de llei és del desembre,
han aparegut més situacions durant aquests dies, nosaltres, el
Grup Parlamentari Ciutadans, hem presentat una altra
proposició no de llei també amb mesures per a autònoms i per
a empreses on, un dels punts que més es parla ara, actualment,
important, és que s’exonerin els empresaris i autònoms per
acollir-se a ajudes de trobar-se al corrent de pagament de
quotes de Seguretat Social o d’altres despeses amb
l’administració. 

Considerem que aquesta exoneració és bàsica perquè els
nostres autònoms puguin com a mínim reincorporar-se quan es
reactivi l’economia sense problemes i sense deutes contretes.

També hi ha epígrafs del CNAE que s’han d’arreglar, però
bé, tot això ja ho parlarem en altres PNL perquè evidentment
cada dia que passa apareixen noves problemàtiques i des
d’aquest parlament hem de donar solució a totes aquestes
situacions que van sorgint.

Moltíssimes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Els vull informar que no és possible obrir la
finestra pel renou que hi ha fora i he procedit a donar
instruccions perquè ens obrin la porta per a una millor condició
de l’aire de tots els que som presents a la sala, tant diputats com
treballadors de la Cambra.

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Nosotros daremos apoyo
a esta proposición no de ley porque efectivamente la mayoría,
por no decir todas, de las propuestas son necesarias ante la
nefasta gestión económica tanto del Gobierno de España como
del Gobierno de Baleares.

Por eso llama mucho la atención cuando el representante
del Partido Socialista dice que el Gobierno está adoptando
medidas que hacen que la economía se mantenga, en una
situación donde precisamente la economía no es que se haya
mantenido, sino que se ha hundido absolutamente, porque si
uno coge los datos de Baleares ponen los pelos de punta: según
la EPA, hemos superado los 100.000 parados; ha aumentado el
paro un 37%, somos el lugar de España donde más aumenta el
paro; lideramos la caída del PIB de toda España; si hablamos
de los ERTE, donde también saca pecho el Partido Socialista,
no solo funcionan mal, sino que hasta han tenido que agruparse
muchos de los afectados por no recibir ningún tipo de
prestación, hasta seis meses sin recibir prestaciones, y no son
pocos.

Hablan de ayudas directas, que las ayudas directas no solo
son totalmente insuficientes, sino que además no llegan a todos
tampoco. De hecho, ahí están las movilizaciones constantes.
Ahora estamos viendo una también, y esto es diario porque la
gente no tiene cómo vivir, porque la gestión de esta crisis
sanitaria, económica y social ha sido nefasta por parte de este
gobierno.

Y luego... desde luego si escuchamos la argumentación del
representante de MÉS, ya es de aurora boreal, son los mismos
que no querían turismo, los que se manifestaban en contra de
los cruceros, los que iban a los aeropuertos a decir que no
queríamos más turistas, bueno, pues ahora vemos las
consecuencias de qué es Mallorca, Menorca, Ibiza sin turismo.
Esto es lo que querían los señores de MÉS, que, además, por
otra parte, critican al Gobierno al que ellos mismos dan apoyo,
tanto al Gobierno de Baleares como al Gobierno de la nación
a través de Esquerra Republicana, con lo cual es que no hay
quien se lo crea.

Lo dicho, nosotros daremos apoyo a todos los puntos de
esta proposición no de ley.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn a El Pi Proposta per les Illes,
Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari El Pi
també donarà suport a tots els punts d’aquesta proposició no de
llei. És evident que en aquest parlament al llarg d’aquest darrer
any de pandèmia s’han fet moltes iniciatives similars a aquesta,
algunes fins i tot coincidents en el seu contingut, d’una manera
o altra. Per tant, entenem que mantenim la coherència de la
sol·licitud.
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Perquè al final nosaltres agruparíem les propostes d’aquesta
proposició no de llei en dues grans vies de feina, per dir-ho
d’alguna manera: una és la via de feina de les ajudes, siguin a
fons perdut, siguin en forma de liquiditat amb crèdit, etc. I una
altra línia de feina són les mesures fiscals, intentar reduir la
pressió fiscal, intentar que les empreses i els autònoms no hagin
de patir una càrrega fiscal per una activitat que no fan, que això
ja és el súmmum de la situació que han de patir aquests
col·lectius.

És cert, un poc el que diu el Grup Parlamentari Socialista,
tampoc no li vull llevar la raó, perquè algunes d’aquestes coses
es fan o s’han fet o es posen en marxa, i això també és cert,
això també és innegable, però també és cert que altres no es fan
i hi ha poca voluntat de fer-les. De fet, alguns dels comentaris
que s’han fet avui en aquest debat van arran per exemple, el Sr.
Marc Pérez-Ribas, portaveu de Ciutadans, deia: “ara posen
molt el focus en la necessitat d’exonerar que es trobin al corrent
del pagament tributari i de Seguretat Social les empreses per
rebre les ajudes”. El Grup Parlamentari d’El Pi té presentada
una proposició no de llei específica i només per a això.

La seva proposició no de llei preveu una mesura en el tema
del cànon de sanejament de l’aigua. És escandalós per al Grup
Parlamentari d’El Pi, i per això també dimarts fem una
pregunta al Ple del Parlament respecte d’això, és escandalós
que es cobrin grans quantitats de  doblers de cànon de
sanejament a activitats que estan aturades, que no tenen cap
ingrés, és absolutament escandalós. I el que ja és ridícul és que
surti la presidenta del Govern, digui als ajuntaments que han de
llevar la taxa de fems o l’han de reduir, i ella no ho apliqui al
cànon de sanejament, això ja és... és una situació còmica, o
sigui, la que dóna consells no ho fa en un impost que és
absolutament molt paregut al tema de la taxa de fems.

Per tant, aplica’t el conte, feu tu primer, dóna exemple tu
amb el cànon de sanejament i després ja diràs als ajuntaments
que ho facin amb el fems, perquè és que això és el món a
l’inrevés.

Per això nosaltres coincidim plenament en la filosofia, en el
plantejament. Evidentment són moltes mesures, en alguna
podríem entrar en alguna puntualització, però no cal perquè
l’important és que el que es pretén és donar suport i aguantar
les empreses i els autònoms fins que la vacunació es consolidi
i es pugui reprendre realment l’activitat econòmica.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té ara la paraula la Sra.
Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, crec que el que d’alguna
manera s’evidencia setmana rere setmana així com veiem el
contingut de les propostes que presenten els diferents grups
parlamentaris quan fem referència a autònoms i, en general, a
PIME i d’altres, és que evidentment tots estam d’acord que el
gruix del problema es concentra i castiga especialment aquests

sectors, en això estam tots d’acord, però probablement també
podríem estar tots d’acord que gairebé tots hem presentat
mesures que majoritàriament són molt correctes i també
podríem estar segurament d’acord que el que fa falta és una
estratègia clara, en aquest cas per part del Govern entenc jo, pel
Govern central i després evidentment amb el suport o
sustentada o coordinada amb la mesura que li pertoqui pel
Govern de les Illes Balears, perquè la situació és tan greu que
evidentment això obliga també a prendre decisions molt ràpides
i de vegades amb molt poc temps per aplicar-les, molt poc
temps per dissenyar-les i després executar-les.

Sí que trobam a faltar, però, d’alguna manera una estratègia
clara. És a dir, què existeix actualment per a cada sector? Com
baremam els que es troben més afectats? Perquè pot ser un grup
considera que hi ha uns sectors que són especialment més
vulnerables, un altre grup tal vegada posa el focus sobre un
altre conjunt de sectors i la imatge que trascola d’alguna forma
és que presentam i votam i debatem sobre moltes mesures, però
potser no tenim una foto clara de com ho hauríem d’aplicar per
fer-ho d’una manera global. Aquesta era una introducció que
volia fer.

Ara faré el posicionament del meu grup. Amb referència al
primer punt, Sra. Cabrera, vostè demana al Govern de les Illes
Balears que faci aquesta ampliació dels ERTO d’alguna
manera, no?, i, és clar, jo entenc que -entenem- no és el Govern
de les Illes Balears qui té la capacitat directa de decidir fins
quan es prorroguen els ERTO. Per tant, nosaltres no podem
donar suport a aquest primer punt, tot i que evidentment, i aquí
crec que sí que s’ha de reconèixer, el Govern de les Illes
Balears ha fet una feina crec que molt potent i molt bona i
profitosa d’aconseguir que el Govern de l’Estat prorrogui
aquests ERTO fins a l’inici de temporada. Estic convençuda
que tendrem també capacitat per influir perquè es prorroguin
més si això és necessari.

Sobre el punt 2, al punt 2 nosaltres votarem a favor si vostès
accepten l’esmena que li han presentat el Partit Socialista i
Podem relativa a temes d’IVA.

Punt 3, no hi estam d’acord, quan vostès parlen que l’Estat
ha de fer una moratòria i una exempció fiscal per a empreses
sense ingressos, no hi estam d’acord, en el sentit que és tan
generalista que, és clar, vull dir, d’alguna manera s’ha de
centrar l’atenció sobre sectors concrets, entenem nosaltres.

Pensin una cosa, també vull fer aquesta reflexió, si
l’estratègia per sortir d’això passa gairebé exclusivament per
fer exempcions, fer reduccions i eliminar i reduir imposts els
fons europeus no abastaran per treure el vaixell endavant, no
abastaran. Vull dir, crec que s’ha d’afinar molt bé quan es
demanen reduccions d’imposts a qui les demanam, d’acord?
Per tant, nosaltres entenem que aquesta mesura estèticament és
molt interessant, però s’ha de concretar. Per això, no li donam
suport.

Punt quart. Sobre la pròrroga de tarifa plana nosaltres estam
d’acord en aquest punt si vostès..., vull dir, nosaltres el votarem
a favor i si decideix acceptar l’esmena que li han presentat la
votarem a favor. Creiem que les dues fórmules són vàlides.
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Al punt cinquè hi votarem a favor, relatiu al Pla Me Cuida. 

Al punt sisè hi votarem en contra, perquè precisament un
parell de punts més amunt ja parlam d’una tarifa plana i pensam
que es contradiu una cosa amb la l’altra. 

Punt setè, no hi votarem a favor. Vull dir també que ja
existeixen ajuts específics per fer front a la despesa corrent
d’empreses, per tant, entenem que hi ha molts d’autònoms que
s’hi poden acollir per fer front fins a un 20% de la despesa
corrent que tenen els negocis. Per tant, comerços i molts
autònoms també s’hi podrien acollir.

Punt vuitè. Vostès demanen ampliar línies ICO. A veure, el
punt vuitè nosaltres li votarem a favor, però vull dir, de fet, fa
poc la presidenta del Govern ja va anunciar que tornava a
haver-hi una ampliació d’aquests crèdits. Per tant, li votam a
favor perquè estam d’acord amb la filosofia i amb la mesura,
però no perquè no s’hi faci feina.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’acabar, Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Acab, sí. Punt novè, sobre reducció de recàrregues per
impagament sí que hi estam d’acord i si accepten l’esmena que
els han presentat els grups del Govern també hi votarem a
favor.

Punt novè. Ajuts, en aquest cas, els ajuts als quals vostès
fan referència mesclen molts de sectors. Nosaltres, francament,
creiem que el sector taurí no és una prioritat del Govern de les
Illes Balears, per tant, crec que queda molt allunyat dels sectors
empresarials que es troben afectats a les nostres illes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha exhaurit el seu temps, Sra. Tur. Si vol dir ràpidament el
sentit del vot, però un per un.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, només diré el sentit del vot, perfecte. Idò, per tant, ens
hem quedat en el punt desè, hem dit que no hi votam a favor.

Al punt onzè sí. Al punt dotzè sí. Al punt tretzè, sobre ITS,
no. I al punt catorzè sí.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Procedeix ara la suspensió per un temps de deu
minuts, per la qual cosa es demana al grup proposant si vol una
suspensió o si podem continuar. Sra. Cabrera, podem
continuar?

Idò, té la paraula per a la seva intervenció.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bueno, muchas gracias a todos
los grupos que han manifestado que apoyan en su totalidad o
parcialmente nuestra proposición no de ley. Intentaré ir
contestando un poquitín. 

Decir al Sr. Casanova que yo no digo que todo lo hayan
hecho mal, digo que lo que se está haciendo no está bien, que
la gente está desesperada, y lo hemos oído ahora mismo en la
calle y lamentablemente ha puesto el telón de fondo de lo que
estamos hablando y le ha dado veracidad a todo lo que estamos
defendiendo aquí y a lo que estamos hablando y a lo que
estamos pidiendo desde el Partido Popular.

Creemos que el hecho de que las patronales y el sector
empresarial hable de pedir un rescate a España, al Gobierno de
España, de que están desesperados, de que no hay ayudas
suficientes, aunque la Sra. Tur diga que parece que sí, que hay
suficientes, y el que no se acoge es porque no se quiere acoger,
ha dado la sensación, igual me equivoco; pues la verdad es que
nos parece que se lo están tomando o están haciendo un análisis
bastante poco serio y con poca percepción de la gravedad de la
situación, sinceramente. 

Sí que es cierto que han tomado medidas, no vamos a
decir..., a negar la evidencia, pero también es cierto que son
totalmente insuficientes y que no están dando respuesta, que no
están ayudando a mantener el tejido productivo, ni siquiera el
empleo, porque si no hay empresas no habrá tejido productivo,
no habrá empleo al que volver nadie. Entonces, creo que
nuestra propuesta, nuestra proposición no de ley, es totalmente
necesaria. Por eso, insistimos, efectivamente, hay temas que ya
se han debatido, que ya se han propuesto por los otros grupos,
pero creemos que hay que seguir trabajando en esta línea.

Los 15 millones que se ofrecieron en el mes de mayo por
parte del Gobierno de la Sra. Armengol ya sabemos todos que
todavía no se han pagado en su totalidad, que llegaron a un 5%
de los autónomos y que no han causado su efecto. Los 1.500
últimos que se ofrecieron de la ayuda última, como
consecuencia de todas estas movilizaciones ciudadanas,
también se ha dicho que son insuficientes, 1.500 euros es
dinero para pagar las deudas a la administración, lo cual és,
insistimos, totalmente inaceptable. 

Y también insistir un poco en lo que ha dicho el Sr. Josep
Melià, que iba a hacer un comentario, la Sra. Armengol no da
ejemplo, ¿cómo puede ser que diga que van a dar 103 millones
de euros de los cuales la mitad no lo da el Govern y además no
están garantizados y además promete que van a bajar las tarifas,
las basuras, los IBI de los ayuntamientos sin encomendarse a
los ayuntamientos? Uno; ¿sin bonificar a los ayuntamientos?,
dos; ¿y sin dar ejemplo de bajar sus tasas propias ni el ITS ni
nada? No es serio, esto es vender humo y engañar a los
ciudadanos, porque al final quien sale engañado es el
ciudadano.

Habla del IVA. Rajoy. Bien, que usted lo saque porque está
haciendo su papel lógicamente, pues busque el argumento, pero
estamos en el 2021, estamos con una pandemia y un drama
social importante, su gobierno, su gobierno mintió diciendo que
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no podía bajar el IVA de las mascarillas, que es un bien de
primera necesidad para la salud pública, y luego se supo porque
Europa no quería, y luego se supo que era una mentira. ¡Por
favor, vamos a ser serios!

Para finalizar...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, converses creuades no, cadascú ha tengut el seu
espai.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ.

Simplemente, y para puntualizar, Baleares es el territorio
más dañado de toda España, con el paro más disparado, con los
indicadores peores, por algo será. El Plan de reactivación, del
que ustedes sacan pecho no causa el efecto deseado, insisto, se
pide un rescate por parte de los sectores productivos, la gente
está desesperada, no llega a final de mes y las colas del hambre
son de cada vez más dramáticas. Yo creo que a partir de ahí lo
demás tendría que ser totalmente secundario.

En cuanto a las enmiendas que nos han presentado... ¡ah!,
y en cuanto a la Sra. Tur, un comentario, la estrategia:
efectivamente, esto le compete al Gobierno y el Gobierno tiene
que hacer esa estrategia e intentar ponerse de acuerdo con el
resto de grupos que no estamos en el Gobierno. Por tanto, creo
que ha estado muy acertada, pero es el Gobierno, creo yo,
quien tiene que coger el toro por los cuernos de una vez por
todas.

En cuanto a las enmiendas, agradecerlas, pero decir que no
las podemos aceptar y no las podemos aceptar porque
consideramos que rebajan el grado de necesidad, de urgencia
y de ambición en beneficio de la gente, que nosotros
proponemos. Creemos que son propuestas las nuestras no
enmendables en tanto en cuanto son perfectamente aceptables.
Serían perfectamente aceptables si ustedes tuvieran voluntad de
que esto se tirara adelante. Insisto, hay algunas que solamente
acaban..., cambian su redacción -voy acabando, Sra.
Presidenta-, cambian su redacción y al final el sentido viene a
ser el mismo, por tanto, en ese sentido no creemos que
debamos aceptarlo porque queremos ser fieles a lo que nosotros
consideramos que es lo mejor para los ciudadanos. 

Luego una puntualización, el tema del taurino. Sí que hay
colectivo taurino a ayudar, otra cosa es que ustedes consideren
que no son dignos de ser ayudados, como ha dicho la Sra. Tur
o el Sr. Mas, que me parece increíble. Independientemente de
cual sea su labor si legalmente tiene una actividad legal que no
sean susceptibles de ser ayudados porque su ideología se lo
prohíbe, me parece increíble y totalmente inaceptable. En
cualquier caso, insisto, agradecer los votos favorables y, bueno,
lamentar el resto.

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies. Veig que tornam al costum d’estendre’ns en excés
a cada un dels punts. Agrairia brevetat als diputats i a les
diputades. Vegem, procedim, idò, a la votació de la Proposició
no de llei RGE núm. 17772/20. Si no m’escolten, és igual,
perquè jo demanaré el vot. 

Punt 1, vots a favor?

Digui, Sra. Cabrera, hi ha cap problema?

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ.

Un segon, per favor, si és tan amable, és que tenc un dubte
amb una cosa que ha dit el Sr. Mas i no sé si ho he entès bé, a
l’hora de votar, vull dir.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Idò donam mig minut de recés.

(Pausa)

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Perdó, Sra. Presidenta. Respecto a una valoración que ha
hecho la Sra. Tur, y ahora el Sr. Mas, en el punto 1, de si es al
Gobierno de España o es al Gobierno de Baleares, es muy largo
de explicar, evidentemente ahora no es el momento de
explicarlo, pero podemos poner “al Gobierno de España y al
Gobierno de Baleares”, y así lo dejamos cubierto, si eso va a
servir para que se vote a favor.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Entenc que procedeix demanar si hi ha cap grup que, com
que és una esmena in voce..., si s’oposa... Fem-ho precisament
talment, si no els sap greu. Hi ha cap grup que s’oposi a aquesta
esmena in voce que es planteja?

El Grup Socialista, s’oposa. Idò em sap greu, no es pot
incloure procedimentalment. 

Procedim a la votació del punt 1.

Vots a favor?

Abstencions?

En contra? 

EL SR. SECRETARI: 

6 a favor, 7 en contra. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Punt 2.

A favor?

 



TURISME I TREBALL / Núm. 36 / 4 de febrer de 2021 611

Abstencions?

En contra? 

EL SR. SECRETARI: 

Són 7 a favor, 6 en contra. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Punt 3.

A favor?

Abstencions?

En contra?

EL SR. SECRETARI: 

Són 6 a favor, 5 en contra, 1 abstenció. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Punt 4.

A favor?

Abstencions?

En contra?

EL SR. SECRETARI: 

Són 8 a favor i 5 en contra. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Punt 5.

A favor? Entenc que hi ha unanimitat.

Punt 6.

A favor?

Abstencions?

En contra?

EL SR. SECRETARI: 

7 a favor, 6 en contra. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Punt 7.

A favor?

Abstencions?

En contra?

EL SR. SECRETARI: 

7 a favor, 6 en contra. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Punt 8.

A favor?

Abstencions?

En contra?

EL SR. SECRETARI: 

8 a favor, 5 en contra. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Punt 9.

A favor?

Abstencions?

 En contra?

Vol que el repetim, Sr. Mas? Sí. Venga. 

Punt 9.

A favor?

Abstencions?

En contra?

EL SR. SECRETARI: 

8 a favor, 5 en contra. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Punt 10.

A favor?

Abstencions?

En contra?

EL SR. SECRETARI: 

6 a favor, 7 en contra. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Punt 11.
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A favor?

Abstencions?

En contra?

EL SR. SECRETARI: 

6 a favor, 7 en contra. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Punt 12.

A favor?

Abstencions?

En contra?

EL SR. SECRETARI: 

8 a favor, 5 en contra. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Punt 13.

A favor?

Abstencions?

En contra?

EL SR. SECRETARI: 

6 a favor, 7 en contra. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

I, per acabar, el punt 14.

A favor?

Abstencions?

En contra?

EL SR. SECRETARI: 

Unanimitat. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Unanimitat.

I amb això podem passar a la següent Proposició no de llei,
la RGE núm. 17966/20, presentada pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos, pel procediment d’urgència, relativa a
preservació i defensa dels llocs de treball a Air Europa.

I cediré la presidència a la Sra. Marí. 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Martín. Esperaré dos minuts perquè li
toca... Donarem un minut perquè la Sra. Martín es pugui...

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 17966/20,
presentada pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, pel
procediment d’urgència, relativa a preservació i defensa
dels llocs de treball a Air Europa. 

Passam ja al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
17966/20, presentada pel Grup Parlamentari Unidas Podemos.

Per a la seva defensa, en primer lloc, té la paraula la
portaveu del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra.
Martín. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, presidenta. La pandèmia de la COVID-19 ha
tengut uns efectes molt importants en la mobilitat de les
persones, amb afectació a totes les empreses vinculades a
aquest sector: línies aèries, agències de viatges, hoteleria,
restauració, comerç i moltes d’altres.

A les Illes Balears hem vist ben de prop aquesta situació i,
des d’Unides Podem, hem presentat diverses iniciatives per
donar resposta a les diferents problemàtiques que s’han produït.
Avui, duim a debat una PNL en relació amb la preservació i
defensa dels llocs de treball a Air Europa.

Recentment la SEPI va rescatar aquesta línia aèria a través
del seu fons de suport a la solvència d’empreses estratègiques,
amb una injecció inicial de 475 milions d’euros públics. Venim
d’una història, en aquest país, on les empreses que han estat
rescatades estan acostumades a privatitzar els guanys i
socialitzar les pèrdues. Aquesta tendència ha de canviar.
Acceptar diners públics, en qualsevol tipus de rescat, ha
d’implicar sí o sí la participació de l’Estat en aquesta empresa
rescatada, amb veu i vot, i també la protecció del màxim de
treballadors possibles. Els diners públics d’un rescat no poden
facilitar l’acomiadament de personal mentre hi hagi directius
que segueixin guanyant els seus sous i bons i accionistes que
també es beneficiïn de la venda de les empreses rescatades.

Aquest fons -de la SEPI-, segons es recull en el seu objecte,
es va crear per atorgar suport financer públic temporal per
reforçar la solvència empresarial en particular mitjançant la
concessió de préstecs participatius, deute subordinat,
subscripció d’accions o altres instruments de capital a empreses
no financeres que travessin severes dificultats de caràcter
temporal a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, i
que siguin considerades estratègiques per al teixit productiu
nacional o regional, entre altres motius, pel seu sensible
impacte social i econòmic, la seva rellevància per a la
seguretat, les salut de les persones, les infraestructures, les
comunicacions o la seva contribució al bon funcionament dels
mercats quan el crèdit, amb les mesures de suport a la
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liquiditat, no fossin suficients per assegurar el manteniment de
la seva activitat. 

Cal assenyalar, a més, que Air Europa és molt important per
a les nostres illes ja que en depenen, directament,
aproximadament unes 1.500 famílies.

Davant la reunió dels consells d’administració d’Iberia i la
seva matriu, IAG, per formalitzar la compra d’Air Europa, i ja
que s’ha iniciat el sanejament d’aquesta empresa amb capital
cent per cent privat i de gestió familiar, hem de tenir en compte
també que des que vàrem presentar aquesta proposició s’han
dut a terme determinades actuacions i una modificació de les
condicions. Concretament, just fa uns dies, Iberia -línia aèria
del grup Internacional Airlines Group- ha tancat la compra
d’Air Europa al grup Globalia per un import de 500 milions
d’euros a pagar en sis anys. 

Per tot el que hem esmentat, vàrem presentar aquestes
propostes de resolució. En primer lloc que, “atesa la
consideració de l'empresa d’Air Europa com a estratègica, pel
seu sensible impacte social i econòmic, es traslladi a la SEPI
les instruccions necessàries perquè en el pla de seguiment,
avaluació i fiscalització d'aquesta inversió pública es tengui una
especial vigilància de la preservació dels llocs de treball”. Això
ens preocupa seriosament, la pèrdua dels possibles llocs de
treball. 

I, en segon lloc, que “atesa la possible venda a l’empresa
IAG -que ja s’ha dut a terme- es traslladin també a la SEPI les
instruccions necessàries perquè el marc laboral actual continuï
essent d'aplicació estricta durant tot el període de vigència de
les condicions del rescat”.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Martín. A continuació, per torn de
fixació de posicions, en primer lloc donarem el torn de paraula
a la portaveu del Grup Parlamentari Popular, la Sra. Salomé
Cabrera. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, debatimos hoy esta PNL
que presenta el Grupo Unidas Podemos en la que se proponen
dos puntos que ha expuesto, lógicamente, el grupo proponente.

Decir que desde el Partido Popular valoramos
positivamente todas las iniciativas que vayan encaminadas a
defender los derechos de los trabajadores, a que se cumplan los
marcos laborales establecidos y acordados, además de que se
preserve el empleo, como no puede ser de otra manera. 

Decir también que el Gobierno, incidir en que el Gobierno,
acordó este plan de viabilidad y unas condiciones bajo las
cuales rescatar a la compañía Air Europa, que entiendo habrán
sido largamente debatidas y cuidadosamente y conscientemente
aceptadas y, entre ellas -estoy segura- que la vigilancia, la
preservación de los puestos de trabajo y el mantenimiento de
los derechos de los trabajadores en las diferentes circunstancias

que puedan darse, en el presente y en el futuro, habrá sido -o
debería haber sido- uno de los primeros puntos a tratar por su
partido y, en concreto, en el Gobierno central de Madrid. 

Y más allá de que su propuesta, efectivamente, refleja las
buenas intenciones, he de decirle que da la sensación de que no
se fía de lo que va a hacer su gobierno o es que la petición no
se ha recogido en ese acuerdo. En cuyo caso creemos que
bueno, que sería urgente que se trasladara a esa petición
directamente a Madrid, sin perder ni un minuto, ahora que
ustedes están en el Gobierno.

Como ha dicho, el SEPI aprobó ese rescate de Europa por
valor de 475 millones, como dicen, a devolver en 6 años, 75
millones más de los 400 previstos inicialmente. A los 475
millones del rescate de la SEPI hay que sumar el préstamo de
140 millones concedido con el aval del ICO, que fue concedido
por el Gobierno en mayo. Por lo tanto, las ayudas públicas a
Air Europa superan ya los 600 millones, a lo que hay que
sumar los sueldos de los empleados de la aerolínea que están en
situación de ERTE, unos 15.000, que suponen un coste de 38
millones al mes.

La compañía que lleva meses sin pagar a proveedores,
podría incluso necesitar otro rescate de la SEPI en el plazo de
6 meses, ya que previsiblemente estos 475 millones no serán
suficientes para sobrevivir, según parece ya una parece, creo
que también lo ha comentado, una parte de este rescate ya se ha
pagado. Es un rescate que el ministro Ábalos señaló como
estratégico para el país y su objetivo era preservar la compañía
que era 100% española y los empleos, aunque si comparamos
este rescate de Air Europa con el de Lufthansa o Air France,
hay unas sensibles diferencias entre otras diferencias de otros
ámbitos en cuanto a la cuota de mercado por ejemplo, que
implica un 7% al nacional en España y el 49 en el Alemania
Lufhansa, o un 60% en Francia Air France.

Nada que decir con el rescate, nosotros no entramos en este
debate, sólo que da la sensación que a veces quienes actúan de
una manera un poco incoherente pues son ustedes, a la vista de
los antecedentes de sus actuaciones. La SEPI que supervise esta
ayuda a través del fondo de apoyo a la solvencia de las
empresas estratégicas, ha nombrado un consejo delegado, tiene
la previsión de partir la compañía en tres, Air Europa, Air
Europa Holding y Air Europa Express y esta última como
pequeña low cost. Cada una de esas tres contará con un consejo
de administración, 5 miembros de los cuales serán del
propietario, que propondrá 3 y SEPI 2. Y también hemos visto
que parece que IAG supedita la compra de Air Europa, al
margen de  maniobra que deje el SEPI para reestructurar y
buscar sinergias y al hecho de poder cambiar las condiciones
para que el Gobierno tenga derecho a veto.

Por tanto, creo que sería lógico pensar que con estos
antecedentes, condiciones y estructura acordada, los puntos que
hoy se proponen a votación, que usted propone a votación,
habrían de estar ya recogidos, simplemente a modo de
reflexión. Por lo que no nos opondremos a su iniciativa y
haremos una abstención en positivo, con el objetivo que
persigue, aunque insistimos que dado que ustedes en estos
momentos forman parte del Gobierno central, seguramente
sería mucho más eficiente y efectivo que trasladaran estas
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peticiones al ejecutivo, para que pudiera tomar cartas en el
asunto, si es que realmente consideran que esto está en peligro.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Cabrera. A continuació passam el
torn de paraula al portaveu del Grup Parlamentari... perdó un
minut, abans de continuar volia deixar constància que el Sr.
Joan Mascaró ha substituït en aquesta moció la Sra. Pilar
Sansó, que quedi constància a l’acta. 

Continuem doncs, donem la paraula al portaveu del Grup
Parlamentari Ciudadanos el Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Bé, anunciar que votarem a favor
d’aquests punts d’aquesta proposició no de llei. Considerem
que evidentment els llocs de feina, hem de lluitar perquè es
mantenguin i quedin aquí a les Illes Balears. Sí que és vera que
votem a favor del redactat d’aquests punts, tal com estan
redactats, encara que a l’exposició que ha fet la portaveu del
Grup Parlamentari Unidas Podem, hi ha alguns temes amb els
quals no estem clarament d’acord. Però el que està redactat en
aquests dos punts, com ja he manifestat, sí que estic d’acord.

De fet, aquest tema tangencialment ja es va tractar en una
altra comissió, en una Comissió de Medi Ambient el 28
d’octubre, on es va parlar precisament d’aquest rescat, del fons
de suport de solvència d’empreses estratègiques. I el portaveu
en aquell moment d’Unides Podemos va dir que bé, ja estàvem
una altra vegada en què l’administració, el Govern havia
d’ajudar a empreses que ho estaven passant malament i
proposava que allò que s’hauria de fer és una empresa pública
d’aviació i així no tindríem aquest problema, així llegit
literalment en el llibre d’actes.

En aquell moment nosaltres ja vam contestar que a altres
països, ja ho ha dit la portaveu del Grup Parlamentari Popular,
com Alemanya o França, s’havien fet accions similars, de fet
amb molts més recursos i que és bàsic per a les Illes Balears
que puguem mantenir Air Europa, que puguem mantenir els
seus llocs de feina i puguem mantenir la riquesa que genera a
les nostres illes i la connectivitat que ens implica, perquè tenir-
la aquí ens ajuda en determinades situacions i en determinades
connectivitats. 

Vostè ho posa a l’exposició de motius, són 1.500 famílies
a Balears, evidentment a tot el món hi ha molts milers més, que
són llocs de feina que no estan sotmesos a la temporalitat, que
són per a tot l’any, són llocs de feina de qualitat. Per tant, des
del nostre grup parlamentari la lluita serà constant perquè es
pugui mantenir la seu que hi ha al polígon de Son Noguera,
com totes les empreses que li donen suport, vinculades a Air
Europa.

I dir també evidentment que no només lluitarem per salvar
aquestes empreses, sinó totes les empreses que estan
relacionades amb la cadena de valor de la indústria turística i
evidentment totes les empreses de les Illes Balears que han de

sortir d’aquesta pandèmia el millor possible, per poder encarar
la reactivació, una vegada finalitzi i aconseguim doblegar totes
les xifres sanitàries i tornar a la normalitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Passem ara el torn de
paraula al portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres votarem a favor d’aquesta
proposta, al cap i a la fi és un plantejament amb el qual
nosaltres sempre hem estat d’acord i creiem que és important
que en el marc del rescat, es tenguin en compte els dos punts
que aquí es plantegen. Per tant, no massa cosa més a dir, està
tot pràcticament dit. 

Votarem a favor i esperem que el SEPI tengui en compte la
veu del Parlament de les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Pasamos ahora el turno de palabra
al portavoz del Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares el
Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros votaremos a favor de los
dos puntos, si bien no compartimos muchas de las
argumentaciones que ha dado la Sra. Martín al presentar la
propuesta, pero sí que consideramos que es necesario, sobre
todo la defensa de los trabajadores, que siempre es lo que más
nos importa, y la especial referencia a que el marco laboral
continúe siendo de aplicación estricta, más que nada para que,
entiendo, no nos encontremos con situaciones que han pasado,
por ejemplo con la compañía Ryanair, que ya tuvo una serie de
problemas al respecto.

Por lo demás, insisto, votaremos a favor. Lo que también
llama la atención una vez más, que precisamente sea Podemos
quien, junto con el Partido Socialista, incluso también con
MÉS, ahí está Esquerra Republicana apoyando al Gobierno del
Sr. Sánchez, no hagan más para evitar consecuencias negativas
en este sentido. Por eso les animamos a que insistan al gobierno
que sostienen para que estas situaciones no se produzcan, a fin
de cuentas son los responsables de ello.

Nada, muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Campos. Correspon ara el torn al
portaveu del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, el
Sr. Melià. 
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup parlamentari
també donarà suport a aquesta iniciativa, també igual que la
resta de grups, sense compartir del tot algunes motivacions o
justificacions. És evident que el sector aeri és un sector
especialment colpejat per la crisi de la COVID-19, tan colpejat
que ha hagut de menester un rescat per part dels poders públics
i està bé que, lògicament dins aquests efectes negatius de la
COVID a aquest sector, ens preocupem i prestem atenció i
posem el focus sobre els treballadors, només faltaria. Per tant,
des d’aquest punt de vista lògicament compartim la iniciativa.

Ara bé, fer un petit, molt breu comentari. És clar, aquí
sempre passa el mateix, les empreses estratègiques, que jo
pensava que a Podemos no li agradava això de les empreses
estratègiques perquè, és clar, també els bancs són empreses
estratègiques i també són rescatats, no?, i això és una cosa
terrorífica, però al final, entre d’altres raons, perquè tenen un
enorme volum de llocs de feina, els centram l’atenció i ens
preocupa que estiguin ben protegits els seus treballadors. Quan
el pobre treballador del petit comerç de la cantonada, que
aquest s’ha quedat sense feina o tal, aquest ja no té una
iniciativa que el protegeixi específicament. No és una crítica a
Podemos perquè això ens passa a tots, perquè al final els grans
generadors de feina, que són les empreses estratègiques, tenen
un poc aquest avantatge i, com a mínim, en volem deixar
constància.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Passem ara el torn de paraula a
la portaveu del Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS.

Gràcies, moltes gràcies, Sra. Marí. Bé, nosaltres també
suportarem aquesta proposta, tot i que tenim molts dubtes, però
que molts dubtes respecte del fet que el SEPI tengui capacitat
o voluntat de donar o de garantir aquesta protecció als 1.500
treballadors als quals vostè fa referència en aquesta proposició
no de llei. De fet, ja hem vist com a altres ocasions el garant
que implica la intervenció del SEPI a l’hora de protegir llocs de
feina no ha estat ni molt menys el desitjable quan parlam
d’empreses estratègiques.

I també tenim un referent molt recent sobre el qual realment
tampoc no puc dir si el SEPI ha intervengut o no, però tenim un
cas molt recent a l’Estat espanyol que és Nissan, el tancament
de Nissan. El tancament de Nissan ha posat de relleu la
capacitat limitada, i diria que molt limitada, del Govern
d’Espanya, llavors hauríem d’analitzar les raons, però la
capacitat molt limitada del Govern d’Espanya per impedir la
destrucció massiva de llocs de feina que ha implicat el
tancament de Nissan a Catalunya. 

Per tant, és clar que li donarem suport, però molt em tem
que aquesta iniciativa que s’aprova avui aquí és menys que una
formiga dins un paller o menys que una agulla dins un paller.

Bé, en tot cas li donam suport i crec que el debat podria ser
molt més extens.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Per últim passam el torn de
paraula al portaveu del Grup Parlamentari Socialista, el Sr.
Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER.

Gràcies, Sra. Presidenta. Vagi d’entrada que votarem a
favor d’aquesta iniciativa. Air Europa és una empresa
estratègica, no pel volum de treballadors que té, sinó per la
funció que compleix en la connectivitat dins l’Estat espanyol i
dins Europa i dins les Illes també. Per açò, evidentment és
necessària la preservació del funcionament d’aquesta empresa
i per evitar situacions també monopolístiques d’altres empreses
d’afegit.

Ocupa Air Europa, com ha dit la Sra. Martín, 1.500 famílies
a les Illes Balears de les quals treballadors d’Air Europa el
91,89% en aquests moment estan en ERTO. El Govern
d’Espanya no fa res, però no sé què passaria si aquestes
treballadors no es trobassin en ERTO. Dels 100.000 aturats que
hi ha a les Illes Balears una gran part, immensa part, són fixos
discontinus que estan acollits al Pla especial de prestació
extraordinària de fixos discontinus del Govern d’Espanya, que
no fa res. 

Air Europa és fonamental per a les Illes per tres raons: una
per la connectivitat entre illes, que no quedi en mans
monopolístiques; una altra per la connectivitat de les Illes amb
la península, i una altra perquè corre el perill a la concentració
IAG diguéssim que el pes de la connectivitat de les Illes
Balears amb Europa es desplaci en part del carril més lògic,
que és el  carril via Barcelona, es concentri al carril hub Madrid
per la concentració empresarial d’empreses a Madrid.

Per açò és important que es condicioni mentre tengui ajudes
públiques almanco les condicions de funcionament d’Air
Europa. Per açò, el SEPI condiciona la seva ajuda a participar
en els plans de viabilitat, té dos membres en el consell
d’administració i té a dir, té a dir, té veu i a través dels
membres del consell d’administració també vot en els plans
laborals de l’empresa. Per tant, esperem que el SEPI sigui
capaç d’actuar perquè, bàsicament, no es tracta, com s’ha
volgut fer veure aquí fa una estona, de geografia, Madrid-Illes,
sinó que es tracta d’ideologia, perquè es tracta d’ideologia.
Perquè El SEPI estava desballestat i tenia uns criteris
d’actuacions que són diferents del SEPI que hi ha ara, com el
SEPE, que només hi parat una síl·laba, una lletra, té
comportaments diferents ara que abans. 

El 2000 el SEPI tenia 10.136 treballadors. El 2011, quan
acaba Aznar, 7.307. Quan acaba Zapatero apuja als 9.370. I
quan acaba Rajoy, 7.639. Tobogan ideològic. En aquest
moment té més de 1.000 treballadors més el SEPE, més de
1.000 funcionaris, que amb Rajoy. Tobogan ideològic. No és
geografia, és ideologia. 
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Si el SOIB funciona bé i el SEPE funciona malament és
perquè ha estat durant els governs del Partit Popular
desballestat el SEPE i el SOIB duu sis anys agafant
musculatura gràcies als governs progressistes, gràcies als
governs progressistes.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No sé què diu la Sra. Cabrera, però...

LA SRA. PRESIDENTA.

Per favor, Sr. Diputat, continuï.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Mana?

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, continuï.

EL SR. BORRÀS I BARBER.

No, no, és que no l’entenc jo. No em molesta que
m’interrompi, però no l’entenc.

En aquest moment són les diferències entre com funcionen
els serveis públics amb un govern, com funcionen amb un altre.
Esperem, esperem que en el cas d’Air Europa també es
comportin els serveis públics. Per açò, donam suport a la
iniciativa d’Unides Podem perquè entenem que evidentment té
responsabilitat en aquest moment del SEPI, com ho és del
SEPE, donar el millor servei per garantir la viabilitat d’una
empresa estratègica, que ho és per la seva funció, que fa dins la
connectivitat espanyola, però també ho és perquè hi ha
moltíssimes famílies, 1.500 a Balears, que depenen de la
continuïtat d’aquesta empresa, i que volem també que en el
futur se segueixen acollint als drets laborals que els treballadors
i treballadores d’aquesta terra tenen, que són molt millors
evidentment que tendrien si aquesta empresa tengués...,
diguéssim funcionàs amb les lleis laborals d’un govern com el
de Boris Johnson.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. En torn de contradiccions passem la
paraula a la portaveu del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Des del Grup Parlamentari Unidas
Podemos consideram que tenim la responsabilitat, la capacitat
i l’obligació de donar suport als treballadors i treballadores
d’una empresa estratègica com és Air Europa, que està radicada
a la nostra comunitat autònoma. 

Vull agrair, com no pot ser d’una altra manera, el suport
dels grups que han manifestat que votarien a favor d’aquesta

iniciativa i convidaríem al Partit Popular a reflexionar i a
canviar el seu sentit del vot, que hem entès que seria una
abstenció. 

És evident que des d’aquest parlament hem de dur a terme
totes aquelles propostes que considerem adients per ajudar al
teixit productiu de les nostres illes, empreses petites i grans.

Discrep amb el portaveu d’El Pi que no fem res a favor del
comerç tant des del Govern com des d’aquest parlament, al
Parlament hem dut a terme diferents iniciatives i des del
Govern hi ha diferents programes de subvencions i ajudes que
s’han dut a terme i també des de l’Estat, com no pot ser d’altra
manera.

En definitiva, agrair el suport i anunciar-los que no serà la
darrera vegada que parlarem d’Air Europa a aquest parlament
perquè tenim més iniciatives, tenim més propostes per
manifestar el nostre suport a aquests treballadors i
treballadores, als quals volem que es garanteixin no només els
llocs de feina sinó les condicions laborals.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Acabat el debat, votarem la
Proposició no de llei RGE núm. 17966/20. Ningú no ha
demanat votació separada, per la qual cosa votam la moció
sencera amb els dos punts.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

10 vots a favor; 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 17966/20, relativa a la preservació i defensa dels
llocs de treball a Air Europa.

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