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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí, Sra. Presidenta, bon dia, Antoni Fuster substitueix
Virginia Marí.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi haurà qualque substitució més, però encara no és present
a la sala.

Començam el debat del primer punt de l’ordre relatiu al
debat i votació de les Proposicions no de llei RGE núm.
16138/20 i 16176/20.

2) Proposició no de llei RGE núm. 16138/20, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i
Unidas Podemos, relativa a acreditació de coneixements
sobre patrimoni per a guies turístics.

Començarem per la RGE núm. 16138/20, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, MÉS per Mallorca i Unidas
Podemos, relativa a acreditació de coneixements sobre
patrimoni per a guies turístics.

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

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, presidenta, bon dia a tothom. Avui venim a
parlar d’un col·lectiu que ja n’hem parlat altres vegades, però
consideram que els guies turístics són i han estat una peça clau
en el desenvolupament de l’activitat turística a les Illes Balears.
Han estat uns professionals que durant molt de temps han ofert
serveis d’acompanyament, d’informació, de suport,
d’interpretació del paisatge natural, del paisatge arquitectònic,
del paisatge cultural i patrimonial del patrimoni immaterial que
tenim a les nostres illes i, per tant, consideram que han estat des
de l’inici de l’activitat turística dinamitzadors moltes vegades
i la cara visible davant dels clients o davant dels turistes que
han arribat a aquestes illes.

Aquests professionals, com a intermediadors i informadors,
també som tots conscients que necessiten reunir tota una sèrie
no sols de coneixements sinó també de capacitats, han de reunir
uns coneixements sobre història, cultura, etc., molt diversos i
molt arrelats al lloc on desenvolupen la seva activitat, i també
unes capacitats comunicatives i unes capacitats d’informació
alhora que unes competències sobretot lingüístiques: els guies
han de conèixer tant la llengua d’aquí com part de les llengües
que els clients que arriben, normalment la llengua anglesa o la
llengua alemanya o la llengua francesa, italiana i d’altres, per
tant, han de tenir unes competències lingüístiques àmplies i
diverses per poder facilitar la comunicació i la

intercomunicació. I sobretot han de tenir uns coneixements per
poder transmetre en aquesta llengua aquests coneixements.

També veiem com aquesta activitat té la part lingüística,
però crec que també té una part interpretativa d’història, cultura
i medi, que és la que permet transmetre aquesta informació als
visitants i fer que els visitants puguin conèixer a fons i se sentin
atrets pels diferents recursos de què disposam.

La capacitació dels guies s’obté, tal com posa la llei, a
través, per una banda, d’un procés d’acreditació, però també
han de tenir una titulació, una titulació que acrediti uns
coneixements, una titulació de caràcter general que pot ser
cicles formatius, etc., però, a més a més una acreditació de
caràcter específic pel que fa a la història, la cultura, el
patrimoni immaterial, etnografia, patrimoni natural, etc.

I nosaltres som conscients que aquesta capacitat de
certificació de coneixements una de les entitats educatives més
importants que tenim a les Illes Balears és la Universitat de les
Illes Balears que és la que acredita fefaentment aquests
coneixements. A més a més, també sabem que la Universitat
disposa de seus a les diferents illes, per tant, aprofitam perquè
és una entitat educativa que pot puntualitzar i pot especificar el
currículum que s’imparteix a cadascuna de les Illes i accentuar
una vegada més.

La proposta de llei d’avui ve derivada d’això i consideram
que, ja que tenim llibertat de circulació arreu d’Europa i arreu
de l’Estat, quan algun guia turístic vol exercir la seva professió
aquí, que té tot el dret, per una banda, ha d’obtenir l’acreditació
administrativa, tal com disposa el decret administratiu, el
Decret 20/2015, i tenir uns coneixements. Per això, consideram
que és la Universitat que ha d’intentar impartir aquests
coneixements per poder-los acreditar.

Per això, hem presentat aquesta proposició no de llei en la
qual demanam, per una banda, que s’arribi a acords perquè la
Universitat faci aquesta formació específica de caràcter
cultural, lingüístic i d’altres i que, a més a més, es donin les
capacitats individuals a cadascuna de les Illes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. També per a la seva defensa té la paraula el Sr.
Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, gràcies, presidenta. Nosaltres entenem que amb aquesta
proposta instam el Govern perquè acabi una feina iniciada la
passada legislatura, és a dir, a la passada legislatura des de la
Conselleria de Turisme, en col·laboració amb el col·lectius de
guies turístics, es va començar a fer una feina d’arribar a un
acord amb la Universitat perquè es fes el que es demana a la
proposta. Senzillament el que fem és demanar a la Conselleria
de Turisme, al Govern, que acabi aquesta feina i que la faci,
sobretot, en col·laboració amb el col·lectiu de guies turístics.
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És un col·lectiu molt sensible a l’intrusisme, és a dir, és
molt fàcil que hi hagi intrusisme dins el món dels guies
turístics, i a molts altres col·lectius, però en el món dels guies
turístics és molt fàcil que hi hagi intrusisme. Per tant, facem el
possible dins els marcs legislatius que tenim perquè aquest fet
sigui el menys lesiu possible o no existeixi aquest intrusisme.

Per això, entenem que és una passa positiva l’aprovació
d’aquesta proposició no de llei i entenem que el Govern ha
d’agafar la feina començada la passada legislatura i -per dir-ho
de qualque manera-, acabar-la.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspondria el torn ara del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, però en no ésser-hi la vicepresidenta, per
motius justificats, passarem al torn de fixació de posicions. Pel
Grup Parlamentari Popular la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, des del Partit Popular, en
principi, fem una valoració positiva de tot el que vagi d’acord
amb la millora de la formació, la qualificació dels nostres
professionals del turisme de les nostres illes, ho consideram
lògicament molt positiu i he de dir que estratègic sempre, i ara
més. 

I ja que parlam d’un col·lectiu que són prescriptors,
fidelitzadors del nostre destí turístic, ambaixadors podríem dir
fins i tot, i dels quals depèn en gran mesura l’experiència
positiva dels nostres visitants, he de dir també que, amb
referència a les seves valoracions, nosaltres creiem que els
professionals existents a dia d’avui compten perfectament amb
aquesta preparació i capacitació i fins i tot amb el tema de les
llengües, que vostès saben que és una cosa que no es pot
improvisar, es pot improvisar un coneixement puntual, però les
llengües no. Per tant, dir que farem aquest vot favorable.

A partir d’aquí, permeti’m també que faci unes altres
valoracions quant que, una vegada més, els partits que donen
suport al Govern presenten iniciatives que duen a actuacions
que en realitat formen part de les obligacions ordinàries del
Govern, i en aquest cas de la Conselleria de Turisme. I més
enllà d’aquesta manca de cursos que hi ha hagut al llarg del
temps, dels anys enrere, també és cert que signar, com diem, un
conveni amb la UIB, d’acord amb aquestes administracions
implicades per tal d’impulsar aquest coneixement, més enllà
que sigui positiu, com hem dit, és una feina de tràmit i de
voluntat de fer-ho per part de la gestió de la conselleria. Per
tant, torn dir que..., bé, no entenem com és que es dilata en el
temps prendre aquesta decisió i fer aquesta feina per part de la
conselleria. 

Hem de dir també que els guies consideram que són un
col·lectiu, en la seva immensa majoria, autònoms, que també
pateixen greument els efectes d’aquesta pandèmia ja que no
disposen d’ajudes específiques, ja ho sabem tots, i que una gran
quantitat d’aquests van quedar ja fora d’aquests 15 milions
inicials de la Sra. Armengol, del mes de maig, i que, com dic,

es troben en una situació molt greu i a l’espera que es recuperi
l’arribada de turistes, amb l’operativa tradicional, l’operativa
de creuers, que l’altre dia vostès votaven que no era el moment
de tornar a iniciar ni de preparar-se tan sols. I bé, és una
llàstima que, lamentablement, tot es vagi demorant en perjudici
precisament d’aquests col·lectius que vostès ara venen a
presentar propostes. 

Veiem també que la Sra. Armengol ha anat a Madrid, a
demanar, bé, el que la majoria de grups d’aquesta cambra
demanam fa molta estona, el sector demana fa molta estona,
vacunació, ajudes directes, corredors segurs..., perquè totes
aquestes propostes que vostès ens duen molt ben intencionades,
si no hi ha turisme, idò tampoc no tenen massa raó de ser.
Esperem que doni bones respostes i que doni solucions, la Sra.
Armengol, quan torni. 

I, un tema important que segur hi estaran d’acord i que
també ens crida l’atenció és que deixi de banda, en aquesta
proposició no de llei, el col·lectiu afectat, vostè els ha
esmentat, el Sr. Mas ha esmentat que, abans, a la legislatura
passada hi havia hagut unes feines d’acord..., no en tenim
coneixement, no ens n’han informat, i ens hem preocupat de
saber d’aquest tema, i no ens han informat de res de tot açò que
vostè diu, segur que serà ver, però bé. Han deixat de banda,
però, el col·lectiu afectat, tant al Col·legi de Guies com les
diferents entitats existents i consideram que són part afectada
i creiem necessari comptar amb la seva participació, dins
d’aquesta proposició que vostès duen o, almanco, el seu punt
de vista.

Per tant, consideram que seria desitjable poder modular, en
aquest primer punt d’acord, la redacció i, per tant, proposam,
permeti’m-ho, una esmena in voce per tal que allà on diu
“desenvolupar acords de col·laboració entre l’administració
competent en matèria turística i la Universitat de les Illes
Balears”, es pugui afegir, a partir de “les Illes Balears”, la frase
“en coordinació amb el col·lectiu professional, en general, i
amb el Col·legi de Guies, en particular”, dins d’aquest
paràgraf. Esper que sigui acceptat perquè, en definitiva, té tota
la lògica i va en la línia del que vostès també han manifestat.

I, per acabar, parlen d’intrusisme, idò la veritat és que tenen
una bona ocasió d’acceptar aquesta esmena in voce perquè
creiem que no seria desitjable que es torni, una altra vegada,
prescindir d’aquest col·lectiu en temes que els afecten
directament, com ja va passar en el Decret 8/2020 on, sense
consens, sense participació del col·lectiu, d’una manera
totalment unilateral, el Govern va eliminar l’obligatorietat
d’estar col·legiat, independentment que vostès puguin dir que
açò és legalment qüestionable o no; vull dir, no parlam de si és
legal o no, només faltaria!, però parlam que ho van fer de
manera unilateral i no és correcte, les bones paraules estan molt
bé, Sr. Casanova, però no n’hi ha prou.

I també un aclariment, i vaig acabant tot d’una, Sra.
Presidenta, en el punt 1 volem entendre que el que vostès
proposen és que aquests cursos vagin dirigits a tots aquells que
no siguin diplomats en turisme, no tenguin el grau de turisme,
o tenguin l’FP, tots aquells que siguin llicenciats aliens al tema
turístic o a la formació de guia turístic. Moltes gràcies, Sra.
Presidenta. 
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LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. En el torn del Grup Parlamentari Ciudadanos té ara
la paraula el Sr. Marc Pérez-Ribas. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres no ens oposem a aquesta
proposició no de llei que presenten els grups parlamentaris que
donen suport al Govern.

Sí ens sorprèn, i m’adreç a les declaracions de la portaveu
anterior, que sempre sorprèn que els grups que donen suport al
Govern presentin proposicions perquè el Govern faci coses, idò
bé, que les faci i no hagi d’esperar que els seus propis grups
parlamentaris que li donen suport les reclamin.

D’altra banda, dit això, i agafant un símil esportiu,
futbolístic principalment, es diu que quan una cosa funciona,
millor no tocar-la, i el col·lectiu de guies turístics de les Illes
Balears està format per professionals altament qualificats, que
fan la seva feina d’una manera molt correcta que, a més a més,
estan organitzats en un col·legi professional que donava
resposta a les seves necessitats. Un col·legi professional, per
cert, que no va poder venir aquí, en aquest parlament a
expressar la seva opinió quan estava posant-se ja, bé, que
finalment va demanar-se la seva dissolució en la Llei 2/2020,
que venia del Decret Llei 8/2020, que no ha tingut opció de
tenir veu en el Parlament per defensar la seva posició i que
dona la sensació que és un col·lectiu que no fa més que rebre
atacs per part del Govern.

El representant de MÉS parla d’intrusisme, si precisament,
precisament, la gran reivindicació d’aquest col·lectiu de
professionals és la seva lluita contra l’intrusisme. I, a més a
més, que ha escenificat, principalment, quan grans majoristes
de viatges estrangers duen aquí turistes, ja, amb els seus propis
guies. I, en aquestes actuacions, el Govern mai no ha donat
resposta a les reivindicacions del col·lectiu, el contrari, el que
ha fet és, com ja s’ha dit, donar-li tancada, porta, al seu col·legi
professional. 

Evidentment, la capacitació d’aquests guies que tenim
actualment, idò ja tenen diplomatura turística o tenen cursos
d’FP i tenen els idiomes que requereix.

I parlant d’idiomes, em fa molta il·lusió que a l’exposició
de motius, per un document signat pels tres partits, pels grups
parlamentaris que donen suport al Govern, es parli de la lliure
circulació de persones dins l’espai europeu i de facilitar
l’arribada de professionals d’altres indrets d’arreu d’Europa,
dient que, bé, que això permetria que funcionés, augmentaria
la professionalitat i la qualitat..., parlem de guies però podríem
parlar de qualsevol altra cosa.

Bé, dintre de les reivindicacions del Grup Parlamentari
Ciutadans, i de Ciutadans, en general, sempre considerem que
el català ha de ser un mèrit i no un requisit i, per això, sorprèn
que vostès escriguin “a favor de la lliure circulació de persones
professionals”, quan a la major part de les feines que donen des
dels servis públics, el català és una exigència. Bé, de fet,
aprofitaria aquest text per a d’altres situacions. 

I, bé, dir que evidentment els professionals que formen part
del col·lectiu dels guies turístics han de conèixer perfectament
la cultura i el patrimoni de les Illes Balears, i aquí sempre hem
de dir que una cultura apolititzada, despolititzada, i que no
sigui induïda per determinats sectors principalment de
l’esquerra que, desvirtua la nostra cultura, i desvirtua la realitat
del que ha passat en els darrers 500 anys a les nostres illes. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Ustedes, señores de los
partidos que dan apoyo al Gobierno, son especialistas en decir
una cosa y hacer la contraria, de verdad, o sea, ¡enhorabuena!,
porque nadie, yo creo, que tiene el valor de presentar
proposiciones no de ley que dicen justo lo contrario de lo que
ustedes, en la práctica, hacen. 

Y, en esta, sobre guías turísticos, yo creo que es un buen
ejemplo e, incluso, un pequeño compendio de dos cuestiones
que acaban de salir a la luz: por una parte, cuando ustedes se
pronuncian, aquí, como firmes defensores de la libre
circulación de personas dentro del espacio europeo, hacen
referencia al tema lingüístico, cuando son ustedes los que
impiden la libre circulación de personas en el aspecto
lingüístico, ya no solo en el espacio europeo, si no en el espacio
nacional, cuando exigen certificados de catalán como requisito
excluyente para acceder incluso a trabajos que nada tienen que
ver con temas lingüísticos. Ustedes valoran antes la lengua,
siempre que sea el catalán, antes que la profesionalidad y la
titulación de personas que vienen a ocupar puestos, insisto, que
nada tienen que ver con el tema lingüístico. Y son ustedes, y
aquí proponen justo lo contrario. 

Y ya, lo que es de aurora boreal, es aquí denunciar que los
pobres guías turísticos sufren el intrusismo en el sector. Y lo
dice el señor de MÉS y lo dicen también los señores del Partido
Socialista, cuando son ellos mismos los que provocan y
promocionan ese intrusismo, y de hecho tienen que ver además
las declaraciones del propio colegio oficial, cuando les critican
abiertamente, y lo dijeron no hace mucho, dice: “El Colegio
Oficial de Guías Turísticos critica al ejecutivo por derogar la
normativa que exigía la colegialización y abrir la puerta del
sector al intrusismo”, y lo hacen ustedes mismos, los que
presentan hoy una PNL aquí diciendo: ¡hombre!, que hay que
tener cuidado con el instrusismo. Pero si son ustedes, ya le
digo, ustedes dicen una cosa y hacen justo la contraria.

No tienen credibilidad alguna.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
té la paraula el Sr. Josep Melià.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. No voldria ser reiteratiu,
però estic molt en la línia dels portaveus que acaben de fer ús
de la paraula. Aquesta proposició no de llei és una rentada de
cara claríssima d’una acció negativa cap al col·lectiu que ara es
vol intentar conformar.

Vostès a través del Decret Llei 8/2020 es carreguen la
col·legialització obligatòria dels guies turístics; vostès ataquen
de manera directa la professió dels guies turístics, així ho sent
el col·lectiu de guies turístics i, una vegada fet això tenen..., idò
sí, la barra de presentar aquesta iniciativa, i donar-los una
ditada de mel als que vostès han bombardejat. És prou
impressionant això, eh!

Nosaltres, lògicament, estam d’acord amb la lletra de la
seva iniciativa, el que passa és que no podem deixar de
denunciar la hipocresia que s’hi amaga al darrere. Vostès el que
haurien d’haver fet és no derogar la col·legialització, si els
preocupava tant l’intrusisme tenien el mecanisme adequat, que
era evitar..., obligar a la col·legialització i evitar la derogació
d’aquest manament. Vostès han fet el contrari, i ara juguen a
emmascarar i maquillar el que vostès han fet que és un atac a
aquest col·lectiu.

Nosaltres evidentment no ens cansarem de denunciar-ho, ja
ho vàrem fer en la tramitació del decret llei com a projecte de
llei i ho continuam fent en aquest moment.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, i bon dia a tothom. Nosaltres
estem a favor d’aquesta iniciativa. Jo seré molt breu.

Un guia habilitat és garantia de servei de qualitat per a la
destinació ja que són com els amfitrions dels turistes que ens
visiten. Una part de la imatge que se’n duen aquests turistes és
la que dóna precisament, amb les seves explicacions i
emocions, el guia turístic. Els guies, a més a més, donen a
conèixer el nostre territori des de diferents vessants més enllà
del sol i platja, amb la qual cosa estam a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per contradiccions té la paraula el Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies. En primer lloc, vull donar les gràcies pel
suport a la iniciativa, però jo també volia aclarir una mica el
debat que es fa aquí perquè crec que... o no s’han llegit bé la

iniciativa o la gent llegeix coses que no toca, perquè crec que
és prou evident.

Per una banda, en cap moment no s’ha posat en dubte la
capacitat dels guies turístics. La iniciativa que fem va dirigida
precisament a tots aquells que arriben de fora i arriben de fora
no...

(Se sent una veu inintel·ligible de fons)

... arriben de fora...

(Se sent una veu inintel·ligible de fons)

... els que arriben de fora perquè arriben de fora, perquè poden
fer-ho, som a un espai europeu on poden fer-ho, nosaltres ens
podem moure i, per tant, arriben... a fer-ho.

Ara passem a la part que tinc aquí, la llengua, el caràcter de
la llengua. A veure, aquí posa que una part important del guia
turístic és conèixer la història i la cultura del lloc on exerceix,
d’acord? I que jo sàpiga la part principal d’una cultura és la
llengua, una llengua determina la cultura d’aquest indret. Per
tant, conèixer la llengua d’on s’està implica conèixer la cultura,
però bé. 

De tota manera crec que aquí es tiren trets per tornar al
debat on volen, perquè jo, Sr. Pérez-Ribas, que vostè posi en
dubte que la Universitat de les Illes Balears fa una visió
polititzada i imbuïda dels cursos que fa és, si més no, quasi un
insult perquè vostè ha dit que es faci..., vostè ha dit, literalment,
que es faci aquí... que s’ensenyi cultura, però no polititzada, i
nosaltres diem que s’ensenyi cultura a la Universitat. Per tant,
ergo la Universitat està polititzada i imbueix. Això és el que ha
dit vostè. 

Jo, perdoni que li ho digui, no hi estic d’acord. Precisament
nosaltres demanen que sigui la Universitat de les Illes Balears
perquè consideram que és l’organisme que, a nivell europeu,
pot certificar crèdits amb més pes i amb més valor. Per tant,
crec que aquí s’ha d’anar alerta amb el que es diu, perquè vostè
parla de cultura i automàticament assumeix cultura, català,
politització, esquerra. Això, aquest argument crec que s’ha de
llegir bé el que diu la PNL.

I en relació amb el col·legi professional, jo no hi vull entrar
perquè no és el debat d’aquesta PNL, però si vull dir-los que en
això del col·legi professional hi ha una llei estatal que
prohibeix la col·legialització obligatòria. Per tant, aquesta llei
s’ha d’adaptar, és una legislació de caràcter estatal. 

Per tant, l’únic que s’ha fet a la Llei 2 i el Decret 8 aquell,
ha estat adaptar el que diuen les recomanacions del Defensor
del Poble, el que diuen les sentències, on es diu que
“l’exigència de la col·legialització obligatòria per a l’exercici
de la professió suposa un règim d’intervenció administrativa
que en limita la possibilitat”.

Per tant, crec que ha de..., ho diu també aquí, que aquesta
exigència ha de venir únicament definida per una llei estatal i
en la llei estatal el Col·legi de Guies Turístics no ve definida
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com de col·legialització obligatòria, i el que s’ha fet aquí és
adaptar-ho.

Per tant, ho torn repetir, moltes gràcies pel suport de la
iniciativa, però tampoc no podem arribar més enllà d’on s’ha
dit. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Casanova, ens queda... Sr. Casanova, ens queda pendent
saber si accepta o no l’esmena in voce que se li ha presentat.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Ah, perdó. L’esmena in voce, jo demanaria un recés perquè
volia veure exactament... volia veure exactament quina és la
redacció que volen fer per poder acceptar-la perquè tal com
s’ha fet no, però bé, es pot arribar... Li demanaria un recés de
dos minuts...

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò.... Beníssim...

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

... per concretar el text a esmenar i veure...

LA SRA. PRESIDENTA:

Donam el temps, en tot cas, ara al Sr. Joan Mas, perquè faci
la seva intervenció per contradiccions, i després farem aquest
breu recés per veure si s’arriba a un acord.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, gràcies, presidenta. Un poc això, és a dir, demanar
aquest recés per poder arribar a un acord amb la redacció a la
portaveu del Partit Popular.

Primer he pensat que el darrer punt, que el darrer paràgraf
de l’exposició de motius no l’havíem escrit bé o que l’havíem
escrit malament i s’havia entès malament, però després m’he
adonat que jo era un incrèdul i un innocent i que el que hi ha
hagut ha estat una mala interpretació malintencionada del
darrer paràgraf de l’exposició de motius.

Bé, senzillament, jo no em disculparé, tot el contrari, perquè
l’administració pública de les Illes Balears demani el
coneixement de la llengua pròpia de les Illes Balears per poder
fer feina a l’administració pública. El contrari, creiem nosaltres,
ho hem defensat, ho defensarem sempre que ha de ser un
requisit per poder fer feina a les Illes Balears a l’administració
pública que la gent conegui la llengua pròpia del país, la
llengua catalana.

A partir d’aquí, com que veig que tots estan d’acord,
malgrat retrets d’altres legislacions aprovades en aquest
parlament, que la proposició és bona, esper poder arribar a un
acord amb l’esmena i in voce, amb la redacció de l’esmena in
voce i poder aprovar la proposició no de llei amb el màxim
acord possible. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, farem aquest recés. Vull recordar també que cap grups
no s’ha d’oposar a l’esmena in voce que per ara no s’ha
comentat, però després ho demanarem.

Dos minuts per veure aquesta negociació.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, agrairia brevetat, hem dit dos minuts i ja fa bastant més,
hi ha altres comissions. Bé, reprenem la sessió.

Diputats i diputades, Sr. Casanova, està ja?

(Remor de veus)

Un minut de rellotge, és que hi ha altres comissions darrera,
no podem allargar més, em sap greu.

Reprenem. Com queda la cosa? Si ens ho poden explicar.

(Remor de veus)

És que em sap greu, hi ha altres comissions avui i no podem
estar aquí fins demà.

Sr. Casanova?

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Amb els termes que s’ha plantejat inicialment no
l’acceptàvem. Per tant, si no modifica els termes amb els quals
la plantejava doncs no l’acceptam.

LA SRA. PRESIDENTA:

No es modifica, entenc, per part del Partit Popular la... No
hi ha acord idò? Hem de saber què votam.

Bé idò votam el text inicial. Gràcies.

Vots a favor?

Abstencions?

En contra?

EL SR. SECRETARI:

Són 8 vots a favor, 4 abstencions i 1 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda en conseqüència aprovada la PNL amb RGE núm.
16138/20.
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1) Proposició no de llei RGE núm. 16176/20, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
autònoms.

Passam ara a la RGE núm. 16176/20, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a autònoms.

Té la paraula el Sr. Joan Mas, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, aquest és un tema ja parlat moltes
vegades tant en aquesta comissió com en el plenari. Aquesta
proposició no de llei va ser enregistrada a mitjan novembre, en
aquell moment hi havia unes problemàtiques que ara són unes
altres, però entenem que la proposició no de llei és vigent, ja
que parla de coses que a dia d’avui encara són damunt la taula;
bàsicament parla d’autònoms; parla dels rebuts de la Seguretat
Social; parla de reconeixement de l’autònom discontinu o
temporal, que és molt present a les Illes Balears atesa
l’estacionalitat del turisme; i parla de l’accés dels autònoms als
préstecs ICO i als avals d’ISBA.

Entenem que, com hem dit altres vegades, tant els
ajuntaments com els consells, com la comunitat autònoma, han
assumit les seves responsabilitats, han posat damunt la taula
diferents d’ajudes, però que l’Estat no ho ha fet, el Govern de
l’Estat queda enrera, queda enrera quant a ajudar les empreses
i els autònoms, almanco de les Illes Balears, per les seves
característiques. Tot i que les Illes Balears són aportadores de
recursos econòmics ingents a l’Estat històricament i hem pagat
els capricis de l’Estat en bona part, ara, que les Illes Balears
seran la regió europea que patirà la crisi amb més intensitat,
l’Estat no és capaç ni de fer un gest. I l’Estat és qui cobra la
major part dels imposts que paguen els ciutadans, per tant, el
que té la paella pel mànec a l’hora de plantejar ajudes, reducció
d’imposts o fins i tot llevar-ne alguns. 

Per tant, fet el plantejament, dir que acceptaré l’esmena que
presenten PSOE i Podemos, i que, ho hem dit massa vegades,
n’hem parlat massa vegades en aquest parlament, enviam
missatges clars cap a Madrid i creiem que és hora ja que
Madrid faci un gest per a aquesta terra.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Per part dels grups parlamentaris Socialista i
Unidas Podemos s’ha presentat l’esmena RGE núm. 1837/21
i, per a la seva defensa, intervé el Sr. Enric Casanova. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

Moltes gràcies, presidenta. Bé, jo també estic d’acord que
aquí hem parlat moltes vegades dels autònoms, hem parlat
moltes vegades de les necessitats que tenen els autònoms, de la
situació que tenen els autònoms i de les reaccions que hi ha
hagut davant de la crisi generada per la COVID.

Jo crec que aquí hem parlat, no fa gaire en parlàvem, de les
necessitats d’ajudes per part d’aquest sector i les reaccions que

hi ha hagut en dos nivells: el nivell autonòmic, que ja n’hem
parlat, ja hem dit tot allò que s’ha fet; i després el nivell estatal.
El nivell estatal jo crec que hi ha hagut una reacció des del
minut u per beneficiar el col·lectiu d’autònoms i, de fet, i dit
pel president de la UPTA, que és una de les entitats que agrupa
els treballadors autònoms, que és una de les majors cobertures
mai fetes a aquest col·lectiu. Perquè, en definitiva, si
s’analitzen bé les dades del que ha passat, en el gener del 2021
hi havia més afiliats al règim RETA que en el gener del 2020,
això són dades objectives, a nivell d’estatal. 

Per tant, tenim una protecció que abans no existia i és una
passa de gegant respecte de l’anterior. S’ha establert la
prestació pel cessament d’activitat. S’ha incorporat la
possibilitat que els autònoms temporals puguin cobrar aquesta
prestació, precisament, de temporalitat. I també s’ha contemplat
que, davant d’una reducció d’ingressos, es pugui cobrar aquesta
prestació per cessament d’activitat, compatible amb l’activitat,
és a dir, es cobra la prestació alhora que s’exerceix parcialment
o de manera reduïda això. 

Aquesta prestació, per una banda, el que fa és pagar
directament entre el 50 i el 70% de la base reguladora,
s’exonera del pagament de les contingències comunes, i no es
generen llacunes perquè aquestes contingències comunes les
assumeix la Seguretat Social. 

Respecte de l’apujada de les quotes, que també es parla
aquí, dir que al 2018 hi va haver un acord, un acord, un
consens, en el qual es va acordar una reforma del règim RETA
i s’avança cap a una prestació més equilibrada en incorporar,
precisament, la contingència de cessament d’activitat de 4 a 24
mesos, jo crec que és important. Abans, els autònoms, mai en
la vida no havien tingut una prestació pel cessament d’activitat
i ara sí. El que passa és que això s’ha incorporat...

L’apujada havia de ser progressiva, des del 2019 al 2022,
i el darrer que s’ha fet ha estat, la darrera apujada era fruit
d’aquest recorregut que s’ha de fer, que jo li puc dir que
l’apujada de la base mínima dels 994 euros, que és la base
mínima de cotització dels treballadors autònoms, que inclou el
85 % de la població d’autònoms, ha tingut una apujada de 2,85
euros. 

Sí vull dir que els autònoms amb prestacions no paguen la
part d’aquesta prestació de contingències i que, en el Decret
2/21, ja s’ha acordat que no es farà factible aquesta apujada en
la part de contingències comunes, de les contingències
professionals, fins que no s’apugi el salari mínim
interprofessional. 

Respecte de l’últim punt, dels crèdits ICO, nosaltres hem
presentat una esmena, perquè hi ha una part dels crèdits ICO
que assumeix l’Estat, i hi ha una part dels crèdits ICO que
assumeix la mateixa entitat. I, per tant, nosaltres consideram
que aquest normalment està entre el 20 i el 30% de risc, si
obliguem les entitats a assumir aquest risc del 20-30% del
capital cedit, podria retreure el crèdit. Per tant, hem fet una
esmena en la qual el que fem es que es creïn incentius bancaris
perquè no s’exclogui tots els treballadors autònoms.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016176
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Esperem, bé, ja ha dic que accepte l’esmena perquè, així, és
molt més adient. 

Res més, moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos passarem
el torn. I, correspon ara al Grup Parlamentari Popular, la Sra.
Salomé Cabrera. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Gràcies, presidenta. Com no pot ser d’una altra manera,
valoram positivament totes aquelles iniciatives que vagin en
benefici d’aquest col·lectiu, ja ho hem dit en multitud de
vegades, però, bé, no s’ha de deixar de repetir, el teixit
productiu, les petites i les mitjanes empreses pateixen per una
manca de liquiditat i passen una situació dramàtica. Totes les
iniciatives, per tant, en aquesta direcció, per part del Grup
Parlamentari Popular seran suportades.

De fet, tant des del Partit Popular com d’altres grups
polítics s’han presentat iniciatives que van en la mateixa línia
i amb objectius amb els que coincidim. Ho dèiem dimarts
passat, durant el debat de la PNL de Ciutadans, i així ho vam
recollir també en el debat de la nostra PNL que, precisament,
es va debatre fa dues setmanes en aquesta mateixa comissió, on
nosaltres presentàvem una bateria de mesures precisament per
a ajuda i amb l’objectiu, bé,  d’ajudar i d’impulsar les
empreses, PIME, autònoms i famílies, per tal que poguessin
sobreviure a aquesta terrible crisi. 

Avui observam com Alemanya, França, Itàlia, Grècia,
Portugal, han apostat per abaixar imposts a autònoms, han
apostat per ajudes directes i, malauradament, el Sr. Sánchez té
unes polítiques que van tot just a l’inrevés, Espanya es troba a
la cua d’Europa quant a ajudes directes a petites i mitjanes
empreses, els imposts no únicament davallen, sinó que
s’incrementen amb una total manca de resposta a aquesta
desesperació de la gent, gent que perd el seu patrimoni, que
s’endeuta i que, difícilment, podran recuperar-se mai més
d’aquesta situació.

Nosaltres tornam a insistir en la importància que “zero
ingressos, zero imposts”. I és important, també, recordar que en
països on el turisme i el sector serveis no té tant de pes com a
Espanya, s’han pres mesures molt més decisives, com és el cas
d’Alemanya, que ha davallat el 7%  l’IVA de la restauració.

I veiem aquesta manca d’iniciativa de Sánchez, però li he
de dir, Sr. Mas, que també del Govern de les Illes Balears, del
que vostè, del proposant, del que vostès són membres, d’aquest
govern, i que segur que si vostè ho reflexiona bé veurà que el
Govern podria fer molt més del que fa per a aquest col·lectiu,
perquè -de moment, ja li dic- ni s’han davallat imposts i les
ajudes són totalment insuficients. 

I veiem que presenta vostè aquesta proposta en solitari, en
solitari, fa dues setmanes també votava en solitari a favor de
demanar a Madrid més mitjans i sembla que PSOE i Podemos
vulguin guardar les esquenes únicament al Sr. Sánchez en tost

de defensar decididament els interessos de Balears i ajudar
aquest teixit productiu que està tan danyat. 

Ara veiem que la Sra. Armengol se n’ha anat a Madrid a
anunciar que, precisament, demanarà totes aquestes coses que
nosaltres fa mesos que demanam, que el sector fa mesos que
demana i que tothom li demana. Tant de bo!, com deia abans,
venguin els resultats. 

Quant als punts, votarem a favor del punt 1, en coherència,
lògicament, amb les nostres propostes i amb el que hem
exposat, tot el que sigui ajudar i reduir i facilitar és positiu i,
insistim, però, en l’incomprensible que aquesta qüestió hagi
arribat a açò, que s’hagin posat les quotes i que no s’hagin pres
mesures preventives prèvies a aquesta situació.

També votarem a favor del punt 2, essent conscients que és
un tema de debat que s’hauria d’enfocar d’una manera
coordinada, consensuada amb el col·lectiu, en línia també amb
el que es fa feina al Pacte de Toledo i pensant en el llarg
termini.

Al punt 3, vull dir que la nostra PNL també fa dues
setmanes que parlaven al punt 10, varen demanar que es tingués
en compte l’especial situació dels autònoms de temporada,
inclosos també als sectors culturals, musical, taurí, firaire entre
d’altres i que, bé, recordarà, Sr. Mas, que vostès ens varen
votar en contra perquè considerava que algun sector d’aquests
no era susceptible de ser ayudado o no eren dignes de ser
ayudado, cosa que nosaltres no vàrem acabar d’entendre.

En qualsevol cas, nosaltres sí que li votarem a favor, no
tenim cap prejudici.

De la mateixa manera que també votarem a favor del quart,
també en la línia del nostre punt 8 de la nostra PNL, on
demanàvem prioritzar els sectors econòmics més afectats per la
crisi econòmica, encara que sense discriminar cap sector,
inclosa l’esmena del PSOE i de Podemos.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el
Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Els autònoms són un dels col·lectius
més afectats per la crisi derivada d’aquesta pandèmia i és
veritat i s’ha repetit ja aquí en diverses ocasions que tots els
grups parlamentaris hem presentat propostes per alleugerir la
càrrega que pateixen els autònoms, molts d’ells sense facturar
des de fa mesos.

En general, totes les propostes que presentem els grups
parlamentaris, fins i tot els que som a l’oposició, acostumen a
ser aprovades, el que passa és que ens trobem que, ara per ara,
els autònoms es troben que a finals de mes se’ls carregarà la
quota amb un increment respecte de l’any passat, vinga més
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quota i... i això no ho hem aconseguit aturar, no ho hem
aconseguit aturar de cap de les maneres i és una llàstima.

És veritat, el Sr. Portaveu del PSIB ho ha explicat molt
àmpliament, tota la quantitat d’ajudes que s’ha donat al
col·lectiu dels autònoms durant aquests darrers mesos, s’han
donat ajudes, però clarament -clarament- insuficients per la
realitat que pateixen moltíssims, segurament milers d’autònoms
a les nostres illes.

Nosaltres votarem a favor d’aquests punts de la PNL
presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, que en
molts casos són molt similars a les que ja hem plantejat des del
nostre grup parlamentari i evidentment sempre amb el suport i
sempre cercant fórmules per alleugerir la càrrega que pateixen
aquests treballadors de les nostres illes, aquest col·lectiu tan
perjudicat per la pandèmia i aquest col·lectiu al qual hem
d’ajudar perquè quan es reactivi l’economia no tinguin
motxilles que els impedeixin treballar d’una manera
competitiva i que puguin tornar a tenir els ingressos que tenien
abans de la crisi.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Como no puede ser de otra forma,
todas las proposiciones no de ley que puedan favorecer de
alguna manera a los autónomos siempre contarán con nuestro
voto positivo, aunque vengan de parte de un partido como
MÉS, que es capaz de haber votado en contra de propuestas
muy similares que hemos presentado nosotros, por el único
hecho de que lo presentaba VOX. A nosotros..., no solo nos
diferencia un abismo ideológico, sino que también nos
diferencia un abismo de sectarismo. Para nosotros lo primero
son las propuestas que sean favorables a los ciudadanos o a los
autónomos o a los trabajadores o a los pequeños empresarios,
por encima de quien la proponga.

Por eso nosotros votaremos a favor. Si bien hay que matizar
ciertos aspectos de los que se dicen en la exposición de motivos
en el contenido de la iniciativa, cuando se habla de las ayudas
que llegan por parte de la administración autonómica y demás.

A ver, si usted habla con cualquier autónomo verá que las
ayudas o no llegan o son absolutamente insuficientes por parte
de las administraciones autonómicas y locales, y evidentemente
también por parte del Estado, pero también habría que
recordarle a MÉS, que se pone tan estupendo reivindicando al
Estado, que ellos mismos, a través de Esquerra Republicana de
Cataluña, están sosteniendo al Gobierno de Pedro Sánchez, que
podrían de alguna manera hacer algo para que el Gobierno de
Pedro Sánchez realmente ayudara a los autónomos, en el
mismo sentido que ustedes mismos están proponiendo. 

Una vez más intentan hacerse un lavado de cara frente a un
electorado que no entiende que ustedes mismos que están allí

en el Congreso de los Diputados, sosteniendo al Gobierno de
Sánchez, permitan que no hagan absolutamente nada, con lo
cual una vez más su credibilidad es cero.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
El nostre grup parlamentari donarà suport a aquesta iniciativa,
no deixa de ser una iniciativa que recull, refon moltes
iniciatives que han presentat els diversos grups de l’oposició al
llarg dels mesos, sorprenentment moltes d’elles votades
negativament pel grup que ara les proposa, però benvinguts a
aquestes reivindicacions.

Evidentment l’increment del cost de les quotes de la
Seguretat Social per als autònoms és absolutament indefensable
en les circumstàncies que vivim; que es tengui en compte la
regulació dels autònoms de temporada també és una enorme
realitat de les Illes Balears i una necessitat; que les línies de
liquiditat arribin per tot també evidentment és una petició que
compartim absolutament; i després el tema del canvi legislatiu
per les cotitzacions, un tema més polièdric, més complex, però
que està bé que s’entri o que almanco es faci aquesta
convidada.

No sé si ho he entès malament, però el Sr. Campos ha dit
que ell vota les iniciatives en relació amb el fons i no amb qui
les presenta, dimarts no va tenir aquest criteri, perquè dimarts
el seu gran argument, per no donar suport a una iniciativa, va
ser exactament el contrari, però bé, deixant de banda
contradiccions manifestes, nosaltres donarem suport a la
iniciativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. No hi hagut cap país que hagi
pogut salvar la crisi econòmica, no obstant açò no tots els seus
governs han respost igual a aquesta emergència, de fet, Espanya
es troba a la cua d’Europa quant a ajuda als seus autònoms es
refereix, en concret el Govern tan sols hauria destinat 14 euros
en ajudes als seus treballadors per cada 100 euros de pèrdues,
enfront dels 38 euros del Regne Unit, o dels 44 euros d’Itàlia,
els 58 euros de França o els 74 euros d’Alemanya, els cinc
grans països d’Europa.

A Espanya s’han posat en marxa els avals ICO i el
cessament extraordinari d’activitat, però el pla del Govern no
ha inclòs la tan demanada exoneració de les quotes d’autònoms
a la Seguretat Social. De fet, la política ha anat en la direcció
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contrària, a pujar les quotes dels autònoms, l’únic país que ha
anat contracorrent en aquest sentit.

El pla de rescat als sectors més afectats per la crisi de la
COVID-19, com hostaleria, el comerç, el turisme, no ha acabat
de convèncer els col·lectius als quals van destinades aquestes
ajudes. Des de les principals associacions d’aquests sectors s’ha
remarcat que aquest pla és insuficient i s’ha instat el Govern a
oferir ajudes directes tal com ho han fet altres països europeus.

Sí que és cert que la setmana passada es va anunciar que el
Govern de l’Estat reformarà el marc legal existent per poder
augmentar les ajudes directes a autònoms i empreses afectades
per la pandèmia de la COVID-19, ja que la Comissió Europea
va revisar el passat 28 de gener el marc comunitari d’ajudes de
l’Estat, però mentre tots aquests canvis  no es produeixin, i per
açò hi insistim, votarem a favor d’aquesta iniciativa. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Procediria ara la suspensió de deu minuts, Sr.
Casanova, entenc que no fa falta.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ai, perdoni,...

(Remor de veus i algunes rialles)

..., Sr. Mas, perdoni, disculpi, ja em feia senyes, perdoni. Fa
falta? Vol...?

Idò li correspon ara la seva intervenció.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. No n’hi ha prou a posar-me a primera
fila i ben enmig es veu, però vaja...

(Algunes rialles)

..., és broma, és broma, també va bé de tant en tant fer una
broma.

Bé, jo crec que un poc contestant al Sr. Casanova, sobre la
pujada aquesta que ell ha explicat el motiu pel qual venia
aquesta pujada, nosaltres entenem que en temps de pandèmia
no és el moment de fer pujades sigui pel que sigui i siguin de la
quantitat que siguin. La situació és molt greu i no crec que
tampoc a l’Estat li vengui d’un ajornament d’aquest acord per
a uns quants mesos fins que la situació estigui més
normalitzada.

Una cosa que crec que és important és que és ben hora, per
part de l’Estat, d’una forma consensuada amb els col·lectius i
d’una forma consensuada amb tot l’arc parlamentari, si és
possible i si no almanco amb les forces que hi vulguin venir a
bé, afrontar la revisió de les cotitzacions dels autònoms. Crec
que és una cosa que fa massa anys que rodola, fa massa anys
que se’n parla i no s’ha arribat a afrontar amb valentia.

I és clar, al cap i a la fi, quan parlam dels autònoms i parlam
de les Illes Balears, parlam d’un col·lectiu del teixit productiu
que deu ser dels que més riquesa, més ocupació i més aportació
fa a les arques de l’Estat, per tant, creiem que se l’ha d’aviciar
i se l’ha de tractar un poc millor del que es fa i del que s’ha fet
històricament, perquè no ve d’aquí el maltractament als
autònoms, és a dir, no és d’aquesta pandèmia, ve d’enrera, que,
com que aporten i no estan units i no estan arreplegats a
l’entorn de res, són un col·lectiu que és bo de fer carregar-li
pesos feixucs. 

Per tant, facem una crida també en seu parlamentària
d’això, que s’afronti aquesta revisió i s’aviciï, es tracti bé
aquest col·lectiu, que es present a tots els sectors econòmics i
molt important almanco per al teixit econòmic i per al teixit
productiu de les Illes Balears.

I afegir-me, perquè no ho podré dir millor, a les paraules del
Sr. Melià, referint-se a l’actuació de VOX i a la coherència dels
vots de VOX.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Cap grup no ha demanat votació separada, entenem
que farem la votació conjunta. L’esmena el Sr. Mas ha explicat
que l’havia acceptada, llavors s’incorporarà al punt
corresponent. Procedim idò a la votació.

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat.

I sense més assumptes a tractar, podem aixecar la sessió.
Gràcies.
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