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LA SRA. PRESIDENTA: 

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

EL SR. FERRÀ I TERRASSA: 

Sí, Sra. Presidenta, Josep Ferrà substitueix Joan Mas. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Començam el debat de l’ordre del dia relatiu al
debat i votació de les proposicions no de llei RGE núm.
1958/21 i 2376/21. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 1958/21, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
pel procediment d’urgència, relativa a ajuts directes a
PIME i autònoms d’activitats turístiques complementàries.

Començarem el debat amb la Proposició no de llei RGE
núm. 1958/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears pel procediment d’urgència, relativa a ajuts
directes a PIME i a autònoms d’activitats turístiques
complementàries.

Per a la seva defensa, per un temps de cinc minuts, té la
paraula el Sr. Josep Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Ja sabem que amb tota aquesta situació de la pandèmia els fets
es precipiten i canvien a una velocitat important i evidentment,
quan es va redactar aquesta proposició no de llei, no se sabia
que a priori poden arribar 925 milions d’ajudes a les Illes
Balears per a PIME i autònoms, entre d’altres, i empreses en
general.

Però bé, nosaltres trobam que aquesta iniciativa s’ha de
mantenir, que té encara així sentit mantenir-la perquè va
referenciada a un col·lectiu molt determinat. Tots sabem la crisi
econòmica que ha generat la COVID-19, segons dades de la
Fundació Impulsa unes 4.000 empreses a les Illes Balears han
hagut de tancar. Aquest nombre d’empreses que han hagut de
tancar podria ser molt superior perquè de vegades no entren en
aquestes estadístiques les empreses pròpiament de temporada,
empreses que només funcionen sis mesos i que obren i tanquen
per tant durant els mesos d’estiu, perquè ens entenguem. 

Ens referim sobretot a empreses d’activitats turístiques
complementàries: cafeteries, restaurants, souvenirs, roba,
alimentació, etc., que tenen una activitat normalment d’1 de
maig a 31 d’octubre. Aquestes PIME i autònoms el que els
passa és que molt sovint queden fora de les línies d’ajudes que
s’han aprovat fins a la data d’avui perquè estan dissenyades
aquestes línies d’ajudes i de suport per a activitats permanents
i no per a activitats amb aquesta temporalitat.

Per tant, algunes d’aquestes empreses es varen veure en la
situació d’haver de donar d’alta l’empresa dia 1 de maig de

2020, haver de fer front al pagament de tota una sèrie
d’obligacions, de Seguretat Social, etc., i que els seus
treballadors entrassin en ERTO, la qual cosa evidentment els va
suposar un cost econòmic sense cap guany perquè en realitat no
tenien cap activitat econòmica.

Per tant, atesa aquesta casuística i aquesta situació molt
concreta que afecta especialment, evidentment, les Illes Balears
molt més que la resta de l’Estat, consideram que s’ha d’instar
el Govern de les Illes Balears a aprovar la concessió urgent
d’un sistema d’ajudes no retornables que garanteixi la solvència
i la sostenibilitat de les empreses d’activitat turística
complementària de temporada perjudicades per la crisi de la
COVID 2019.

Estam contents, i així ho volem manifestar, perquè fa molts
mesos que el nostre grup parlamentari defensa el camí de donar
ajudes a fons perdut, que són les ajudes més efectives perquè
si no fem més gran la bolla de neu de l’endeutament de les
empreses. En aquesta línia van també els 900 milions que en
teoria han d’arribar a les Illes Balears.

El segon punt de la nostra proposta és instar el Govern de
l’Estat a allargar els ERTO. En aquest cas hem posat fins 31
d’octubre de 2021, ja sé que les dates han variat a les
iniciatives dels diversos grups, però bé, en tot cas, és evident la
voluntat, no només del nostre grup parlamentari, també del
nostre grup parlamentari, que els ERTO durin fins que hi hagi
una reactivació econòmica i les coses es normalitzin, que en
aquests moments la veritat és que cap de nosaltres no som
capaços d’establir una data concreta. En tot cas que s’allarguin
en el temps és la intenció de la nostra iniciativa i esperam rebre
el suport de la resta de grups parlamentaris.

Moltíssimes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Salomé Cabrera. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia senyores i senyors
diputats. Bé, des del Grup Parlamentari Popular farem un vot
favorable a aquesta iniciativa del Grup Parlamentari El Pi, com
no pot ser d’una altra manera.

I crec que sí, efectivament, té tot el sentit perquè encara que
hi hagi aquesta proposta d’ajudes de 1.000 milions d’euros
encara no són una realitat per a la gent. Per tant, li donarem
suport.

I queda clar que a la seva exposició de motius i a la seva
explicació d’aquesta iniciativa que es tracta d’una petició justa,
de justícia, respecte de la qual cosa efectivament hem debatut
àmpliament i de fet altres grups hem presentat iniciatives,
també, en la mateixa línia, iniciatives que tenen per objectiu
defensar el teixit productiu, els autònoms, les PIME, les
empreses, en definitiva les famílies per tal que l’economia, els
llocs de feina no es perdin la gran quantitat d’ells de manera
definitiva.
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També és cert que després de tants de mesos, quasi un any,
demanant aquestes ajudes per part dels sectors productius, del
sector turístic, de les demandes ciutadanes que també s’han
transformat en plataformes o en moviments, com ara vull
recordar SOS Turisme, encara no sigui una realitat palpable per
a les butxaques de la gent. 

Per tant creiem que es necessita una solució urgent i agilitat
en la tramitació. 

Ara veiem que efectivament, com he dit, es rebran aquests
925 milions d’euros en ajudes directes, encara que també veiem
que moltes d’aquestes activitats han quedat fora, com és el cas
per exemple parlàvem dels souvenirs o dels lloguers de
bicicletes que són activitats pròpiament temporals o de
temporada i que efectivament queden totalment fora i és una
llàstima, i per açò també nosaltres hem demanat que es
complementin aquestes mancances amb la partida de fons
React-EU i, bé, creiem que és un tema que s’hauria de valorar
per part del Govern. 

El teixit productiu de les Balears necessita i necessitarà
ajudes per totes les mancances que pateix des de fa ja un any,
per la incertesa que vivim, avui mateix, i de com evolucionarà
la pandèmia i la temporada turística, la veritat és que tot és molt
preocupant. La vacuna, tampoc sabem per a quan, és a dir, hi
ha una situació d’incerteses de tancament de mercats que fan
més necessari tal vegada que mai tenir en compte totes aquestes
ajudes, els tancaments, les apertures dels establiments que fan
difícil la viabilitat.

Per tant, dit tot açò, nosaltres farem un vot favorable als dos
punts, també per l’allargament dels ERTO, lògicament, fins que
faci falta, efectivament, la data no és tan important, però fins
que faci falta i lògicament idò, com dic, farem un vot favorable
des del Partit Popular.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, presidenta. Nosaltres, el Grup Parlamentari
Ciutadans, també votarà a favor d’aquesta iniciativa que
presenta el Grup Parlamentari El Pi, d’ajuts directes a PIME i
a autònoms d’activitats turístiques complementàries, en aquest
cas de temporada. 

Estem d’acord amb l’exposició de motius d’aquesta
proposició i amb els dos punts d’ajudes a fons perdut i
d’allargament d’ERTO que també són propostes que des del
nostre grup parlamentari també hem presentat durant aquests
mesos de pandèmia. Aquestes mesures són bàsiques perquè el
teixit productiu el de l’oferta complementària de temporada
d’aquestes illes pugui reiniciar l’activitat de cara a aquesta
temporada sense motxilles de deutes ocasionats per la crisi
derivada per la pandèmia i que puguin treballar d’una manera
competitiva i rendible per als seus negocis. 

Per tant, bé, ja duim molts mesos parlant de mesures per
ajudar al teixit productiu que ara ha estat obligat a tancar les
persianes temporalment i evidentment votarem a favor
d’aquesta i de qualsevol mesura que sigui per ajudar als
autònoms, a les empreses i a tot aquest teixit productiu que
actualment ho passa molt malament. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspon ara el torn al Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, té la paraula el Sr. Josep Ferrà. 

EL SR. FERRÀ I TERRASSA: 

Moltíssimes gràcies, presidenta. Des de MÉS per Mallorca
anunciam que votarem a favor de la iniciativa, en la línia del
discurs d’aquest grup parlamentari i de la formació que
represent. 

En primer lloc, és clar, és a dir, al primer punt evidentment
hi votarem a favor, és cert, tota l’exposició que ha fet el
company d’El Pi, el Sr. Pep Melià, sobre que ja tenim una línia
d’ajudes a aquest sentit a damunt la taula.

Les Illes Balears jo crec que..., nosaltres utilitzam el
concepte però bé, és un concepte de zona catastròfica entès
econòmicament i socialment per la crisi derivada de la COVID,
amb una caiguda evidentment del PIB i una apujada de l’atur
considerables que fan que estiguem en el rànquing de l’Estat
espanyol i a un dels territoris més perjudicats de la Unió
Europea. És clar, en aquest sentit nosaltres amb aquesta
situació no podem estar, com no pot ser d’altra manera, més
que a favor d’aquesta iniciativa.

Nosaltres, des de MÉS per Mallorca sí que hem llançat
altres punts que creiem que aquests dies s’han de debatre,
evidentment avui, nosaltres ja fa dies que hem llançat la
proposta que és, i crec que hi ha hagut qualque diputat que n’ha
fet referència, també, que és intentar que dins aquesta línia
d’ajudes es reflexioni sobre la necessitat d’exonerar del
compliment de la Llei estatal de subvencions, en aquest cas del
compliment del pagament de la Seguretat Social i d’Hisenda de
forma molt extraordinària; de forma molt extraordinària perquè
afecta, entenem, molt directament un sector com és el de la
restauració que s’ha vist molt agreujat i sempre de forma molt
extraordinària perquè vivim una situació molt extraordinària.

MÉS per Mallorca sempre defensarà que les línies d’ajudes
duguin incorporat el requisit de trobar-se al corrent del
pagament de les obligacions amb l’administració autonòmica
i estatal, però vivim una situació extraordinària.

Primer, duim 12 mesos de situació d’inestabilitat a les Illes
Balears i també a l’Estat espanyol.

Segon, el tipus d’activitat de la restauració, el tipus
d’activitat de la restauració és un negoci que els qui el coneixeu
necessita d’una renovació constant de l’estoc, d’una relació
amb els proveïdors molt propera, molt directa, molt periòdica,
setmanalment i que s’han d’avançar pagaments o pagar en el
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mateix moment, no es poden generar deutes amb aquests
proveïdors perquè si no el producte no arriba, i la restauració
no pot continuar si no té aquest producte per oferir als seus
clients.

És difícil en aquest sentit no tenir deutes amb Hisenda i la
Seguretat Social per tot el que he exposat i evidentment també
demanam que s’exonerin perquè aquestes ajudes han d’arribar
als petits, han d’arribar a les PIME i als autònoms. 

Avui en el Congrés dels Diputats es debat aquesta línia
d’ajudes i jo crec que des d’aquí hem de fer una crida que tots
els grups parlamentaris que teniu representació en el Congrés
dels Diputats faceu pinya perquè s’aprovin aquestes línies
d’ajudes dels 1.000 milions i es voti a favor de forma unànime,
un crit a favor de les Illes Balears.

I també tenim una obligació, jo crec que tots, moral amb
aquestes empreses, moltes, com la restauració i d’altres, no han
tancat o no tenen activitat per la conjuntura de la COVID, ho
dic perquè és distint. Si un hoteler pot tenir obert i no té clients,
per la conjuntura de COVID és una cosa i l’altra cosa és que
l’administració et digui “tanca”, com en el sector de la
restauració. Que ho ha de fer, nosaltres, des de MÉS per
Mallorca estam d’acord amb les mesures que s’aproven; però
és distint, tenim un deute superior amb aquest tipus de negocis. 

Respecte del segon punt també estam d’acord que
s’allarguin els ERTO. Sembla ser, en principi, que en cap cas
no serà un estiu normal a les Illes Balears, esperem que només
sigui per l’impacte al mes de maig, però només per això ja val
la pena replantejar aquest allargament si el mes de maig i el
mes de juny, per exemple, no fossin normals com a l’any 2019. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyors diputats.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspondria ara el torn al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, però no tenim a la sala cap representant.
Pel Grup Parlamentari Mixt ens passa exactament el mateix,
així que pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Enric Casanova. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

Gràcies, presidenta. Bé, jo crec que del Grup Parlamentari
Socialista ja també anunciam el nostre vot favorable a aquesta
iniciativa. Nosaltres consideram que l’acció de govern que s’ha
fet va encaminada per aquí, l’acció de govern des d’un primer
moment anava encaminada primer a protegir la salut de tots i
totes, després a protegir els llocs de feina i després a protegir
les empreses. 

Jo crec que tot això s’ha desenvolupat al llarg del 2020 i del
2021 i de cada vegada és més palesa la feina que s’ha feta. Per
una banda, tenim el tema de la protecció dels llocs de feina, que
ja hem parlat dels ERTO, crec que ja hem posat de manifest
que a través dels ERTO s’ha aconseguit, en certa manera,
mantenir uns llocs de feina i per tant que s’han d’allargar, el
que passa és que no sé si fins al 31 d’octubre o fins que s’hagi
de menester, però també he de dir que aquesta pròrroga dels

ERTO ha d’anar, com s’ha fet fins ara, dins de l’acord amb els
agents socials, conforme s’ha fet fins ara per poder anar
avançant.

Jo crec que aquesta línia s’està seguint i per tant votaríem
a favor. Simplement, jo li demanaria al grup proposant idò això
de posar fins al 31 o almenys fins al 31 d’octubre..., és a dir,
posar una data crec que és una mica absurd perquè podria ser
fins i tot més llarg. 

Després respecte del tema de les ajudes dir que ja s’han
establert tota una sèrie d’ajudes per part del Govern. Durant el
2020 es van establir en el si del Govern totes unes ajudes
directes a la restauració, per compra de purificadors, per
establiments de cultura, per transport discrecional, tot això dins
del si del Pacte de reactivació que es va firmar per una bona
part dels grups parlamentaris d’aquesta cambra i que es va
desenvolupar.

Ara, després, durant el 2021, vam seguir millorant ajudes,
ajudes directes que, malgrat pesi, sí que arriben, són ajudes
directes que ja arriben i molts d’autònoms ja cobren, però hem
de seguir. Ara tenim aquesta demanda d’aquí, aquesta demanda
d’aquí després del Decret 5/2021 en el qual s’estableix el fons
dels 1.000 milions per a autònoms i empreses de manera
d’ajudes directes per a pagament de proveïdors, per a pagament
de lloguers, per assegurar la viabilitat financera, crec que són
de màxima importància aquests 1.000 milions que s’han posat
a l’abast per part del Govern de l’Estat.

Jo també incidiria en el que ha dit aquí el Sr. Ferrà, que hem
d’estar tots a una en el parlament, en el Congrés dels Diputats
per votar a favor d’aquesta iniciativa perquè és històrica i per
a les Illes Balears serà històrica, serà la primera vegada que
arriba un muntant de milions que arribarà a moltíssimes
empreses, és a dir, es calcula que aquestes ajudes podran
arribar a 40.000 empreses, i això és important. 

Respecte del que diu aquí la PNL sí dir que és cert que
potser de les ajudes algunes empreses queden excloses, n’hi
ha..., jo vaig estar mirant el BOIB i hi ha al voltant de 95
CNAE establerts, sí que és cert que -i és el problema- els
CNAE són de quatre dígits, estan establerts al nivell de quatre
dígits. Si en lloc de quatre dígits estiguessin establerts a nivell
de dos, moltes empreses d’aquestes de què parlam ara hi
podrien entrar, perquè, de fet, els souvenirs poden estar com a
petit comerç o com a establiment turístic, etc., per tant, jo crec
que això és una feina que tenc constància que es fa per part del
Govern, poder reivindicar que es canviïn. De tota manera crec
que és important establir ajudes i que les ajudes arribin a
aquests sectors directament relacionats amb el turisme perquè
al final hem de mantenir l’economia.

En definitiva, nosaltres donarem un vot a favor a aquesta
iniciativa per poder avançar en la protecció de les empreses, en
la protecció de l’economia i, com no, en la protecció dels
treballadors. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Per contradiccions té ara la paraula el Sr. Melià. 
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EL SR. MELIÀ I QUES: 

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, agrair el suport de
tots els grups a la nostra iniciativa i només fer dos comentaris
molt breus en relació amb el debat.

Un, primer comentari, que evidentment és possible que una
part d’aquestes empreses entrin dins aquesta línia d’ajudes que
venen de l’Estat, però també és possible que una part no entri
i quedi defora, per tant que hi hagi una protecció
complementària d’aquestes empreses ens sembla necessària i
imprescindible.

I la segona reflexió és arran del que deia el portaveu de
MÉS per Mallorca, el Grup Parlamentari El Pi té presentada
una iniciativa específica a aquests efectes, que en les ajudes
COVID no sigui requisit trobar-se al dia de la Seguretat Social
i de tributs a tots els nivells, també per a les del Govern de les
Illes Balears, no només per a les de l’Estat, també per a les del
Govern de les Illes Balears, perquè, efectivament, al final
resultarà que ajudarem no a qui més ho necessita, perquè qui
més ho necessita és qui ha estat incapaç de fer front a les seves
obligacions de la Seguretat Social i dels tributs, perquè la
situació l’ha ofegat tant i l’aigua li ha passat tant per sobre que
evidentment ha creat un deute amb la Seguretat i Hisenda. 

Per tant, nosaltres entenem que en aquesta situació
extraordinària, tots, tots, ajuntaments, Govern balear, consells
i Govern de l’Estat, haurien de fer un esforç de replantejar
aquest requisit que és habitual i és ordinari a les ajudes i a les
subvencions, però que avui en dia s’hauria com a mínim de
matisar, sinó eliminar, perquè puguin entrar a les ajudes totes
aquelles empreses i autònoms que tenien una bona activitat i
que no tenien deutes històrics, fins a l’arribada de la COVID,
i que, a partir de la COVID no han pogut fer front a aquestes
obligacions. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Idò aprovaríem la PNL per unanimitat. Moltes
gràcies a tots els presents.

Cediré la presidència ara a la Sra. Marí.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En conseqüència, doncs queda aprovada la
Proposició no de llei RGE núm. 1958/21, relativa a ajuts
directes a PIME i autònoms d’activitats turístiques
complementàries.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2376/21, presentada
pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, pel procediment
d'urgència, relativa a reivindicació del manteniment de les
seus d'Air Europa a les Illes Balears i Madrid juntament
amb propostes de manteniment dels llocs de feina.

Passam, doncs, ja al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 2376/21, presentada pel Grup Parlamentari Unidas

Podemos, pel procediment d’urgència, relativa a la
reivindicació del manteniment de les seus d’Air Europa a les
Illes Balears i Madrid juntament a propostes de manteniment
dels llocs de feina.

Per a la seva defensa, per un temps de cinc minuts, té la
paraula la portaveu la Sra. Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. En el mes de febrer, vàrem defensar en
aquesta comissió ja una PNL relativa a la situació de la compra
d’Air Europa per mor de les seves dificultats econòmiques
derivades de la pandèmia, com en moltes altres empreses i
sectors. En aquesta comissió també hem debatut en relació amb
les necessitats tant de guies turístics com de tot tipus
d’establiments turístics, és imprescindible que puguem fer
iniciatives adreçades a tots i a cadascun dels sectors que es
troben afectats a les nostres illes.

En el cas d’Air Europa afecta aproximadament unes 1.500
famílies, amb llocs de treball vinculats directament a aquesta
empresa, però són moltes més les que en depenen.

S’ha indicat que per part d’IAG, que s’havien d’iniciar les
converses amb la SEPI sobre les condicions no financeres
associades al restat, i a nosaltres ens preocupen dues qüestions:
el manteniment dels llocs de feina d’aquesta empresa i, per una
altra banda, que es puguin mantenir tant les seus de Madrid
com la d’aquí, de les Illes Balears, exactament igual que hem
reclamat en el cas de Majorica, exactament igual que hem
reclamat per a d’altres empreses, volem que qualsevol tipus de
situació que afecti una empresa, vengui aparellada, siguin ajuts
per part de les administracions públiques encara que siguin per
a compra d’altres empreses, que lluitem per defensar aquests
llocs de treball, perquè quedin aquí i perquè les seus
evidentment també es mantenguin a les nostres illes.

En aquest sentit, presentam aquesta iniciativa que té tres
punts: en primer lloc, instar el Govern d’Espanya a convocar
les parts negociadores a una mesa informativa, per fer un
seguiment actiu de l’estat de la qüestió, és una queixa reiterada
per part dels treballadors i treballadores, tant de terra, com de
vol, com d’administració, que no se’ls informa puntualment de
totes negociacions.

En segon lloc, reivindicar enfront de tercers, tant Iberia,
IAG i SEPI el manteniment de les seus d’Air Europa tant a les
Illes Balears com a Madrid.

I per acabar, establir conjuntament amb els sindicats un
possible pla de reubicació de treballadores i treballadors que es
puguin veure afectats per aquests ajustaments de plantilla.

Pensam que és un interès compartit per part de tots els
grups polítics aquí representats, així que esperam que pugui
tenir el suport de la resta de diputats i diputades representats
aquí avui.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Començam ara el torn de
fixació de posicions, en primer lloc té la paraula la portaveu del
Grup Parlamentari Popular, la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta, bon dia una altra vegada. Bé,
nosaltres, des del Grup Parlamentari Popular, doncs valoram
lògicament aquesta proposta del Grup Parlamentari Unides
Podem favorablement, positivament, perquè ja hem dit altres
vegades que totes les iniciatives que vagin encaminades a
defensar, a mantenir llocs de feina, en general, a la nostra terra,
en particular, mantenir empreses estratègiques a les nostres
illes, en aquest cas i per al nostre correcte desenvolupament
econòmic i social lògicament, doncs ja hem dit que hi estam
totalment d’acord.

Aquesta pandèmia, ho hem parlat moltes vegades, ha danyat
greument l’economia de les nostres illes, som la comunitat que
pateix més, amb més atur, amb més caiguda del PIB i també hi
està el nostre principal sector econòmic, el turisme, que va,
com tothom sap, íntimament vinculat al transport aeri i marítim,
concretament el 85% dels turistes que arriben al nostra
arxipèlag ho fan via aèria i, lògicament, la connectivitat aèria
és estratègica pel fet insular en si mateix, com dèiem abans. I
hem de ser conscients que aquestes companyies aèries també,
com a empreses que són, pateixen greument també pel xoc de
demanda, per la manca de mobilitat causada per les limitacions
pel tema de la pandèmia; demanda que no tenim massa clar
quan ni com es recuperarà. Com dèiem abans, els mercats, els
britànics i els alemanys, els nacionals, els tancaments
perimetrals, la situació és complexa.

A partir d’aquí, simplement dir que, en relació amb la PNL
d’avui, com hem manifestat al principi fem aquesta valoració
positiva d’establir una mesa informativa per fer un seguiment
actiu d’aquesta qüestió, creiem que és molt correcta, per a una
millor transparència per tal de poder interactuar i traslladar
inquietuds i aportacions en benefici dels treballadors, de la
permanència de les seus aquí a Espanya, a Balears, per tant,
farem el vot favorable.

I el punt 2, doncs també consideram necessari el fet de
reivindicar, efectivament, la permanència. Ja el novembre del
2019, davant la notícia de la compra per part d’Iberia d’Air
Europa, el Partit Popular ja ens vam posicionar, així com la
resta de grups, a favor de mantenir aquesta seu aquí, a Balears,
i preservar llocs de feina.

I el punt 3, doncs lògicament, de la mateixa manera ho
consideram positiu i necessari i també hi farem un vot
favorable.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. És el torn ara del portaveu del
Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Des del Grup Parlamentari Ciutadanas
veiem favorablement també aquesta iniciativa del Grup
Parlamentari Unides Podem. Evidentment, estam sotmesos a
una crisi dramàtica que afectarà moltíssimes empreses i entre
tots hem de fer el possible perquè el teixit productiu i dels llocs
de feina de les Illes Balears es mantengui fins que es reiniciï
l’activitat.

En el cas d’aquesta companyia, d’Air Europa, que ha estat
comprada per IAG i que, a més a més, ha pogut disposar de
475 milions que venen del SEPI, per tant, doblers públics, hem
d’incidir que aquesta lluita ha de ser encara més focalitzada a
mantenir la ubicació de la seu d’Air Europa al municipi de
Llucmajor i que es mantenguin tots els llocs de feina, que són
llocs de feina, com tots sabem, de qualitat, que no depenen de
l’estacionalitat i, per tant, altament interessants per mantenir el
nostre teixit productiu.

Bé, independentment d’aquesta PNL la qual evidentment
votarem a favor, sí que volia assenyalar que, així com el SEPI
ha tractat la situació de l’empresa Air Europa d’una manera
correcta i dotant d’aquesta quantitat per al seu manteniment,
sabem que hi ha altres aerolínies, com la de Plus Ultra que s’ha
vist beneficiada també d’ajudes del SEPI, que realment no
tenim molt clar si serveixen per salvar llocs de feina ni quins
altres motius tenen darrera.

Bé, finalment, doncs això, que hi votarem a favor.

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Correspon ara al portaveu
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Josep Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des de MÉS per Mallorca ja
avançam que votarem a favor d’aquesta proposició no de llei
del Grup d’Unides Podem. Evidentment la situació i el context
actual no deixen lloc a molt debat, tenim una situació prou
complexa i complicada a les Illes Balears, no repetiré les
paraules o els arguments que ha dit la diputada del Partit
Popular en aquest sentit, els compartim, són els que són, i
perdre la seu d’Air Europa a les Illes Balears, a Llucmajor,
seria evidentment un drama; perdre també o mantenir, per dir-
ho d’alguna forma positiva aquests llocs de feina que
representen una manera de vida per a 1.500 famílies a les Illes
Balears ha de ser una prioritat de tots nosaltres.

I respecte de la seu d’Air Europa a Madrid, nosaltres, com
a grup política amb una vocació internacionalista i de defensa
dels treballadors, creiem fermament que aquests llocs de feina
s’han de mantenir aquí i s’han de mantenir allà on faci falta.

Per tant, votarem a favor de tots els punts. Això sí, hauríem
de traslladar aquesta proposició no de llei a qui correspongui,
també crec que a la Comunitat de Madrid i fer-li saber a la Sra.
Ayuso que Madrid també nos debe una. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. No havent-hi cap representant del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares a la sala, passam el torn de
paraula al portaveu del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears votarà favorablement aquesta
iniciativa perquè, en definitiva, va adreçada a mantenir Air
Europa a les Illes Balears o la màxima part de l’empresa a les
Illes Balears, per dir-ho d’una forma més correcta.

I altres raons evidents que fan que votem favorablement la
iniciativa: una que sempre estam a favor de mantenir teixit
productiu i teixit empresarial a les Illes Balears i aquesta
iniciativa encaixa en aquesta línia d’actuació i de defensa d’El
Pi.

Segon, sempre estam a favor, com a mínim, que no minvi
la connectivitat de les Illes Balears i, evidentment, la nostra
dependència del transport aeri és molt gran i Air Europa té un
paper important, ha tengut i volem que continuï tenint un paper
important a la connectivitat d’aquesta terra.

I tercer argument, perquè hi ha hagut una intervenció de
l’Estat, hi ha hagut un rescat, hi ha uns doblers públics i, per
tant, el Govern de l’Estat té un paper determinat en aquests
moments en relació amb aquesta empresa, perquè una altra cosa
és que aquesta empresa diguem fos a la lliure competència del
mercat i no hi hagués una injecció de recursos públics per part
del Govern de l’Estat; com que no és el cas, és evident que
podem i estam legitimitats per demanar uns determinats
compromisos, més generals, més públics, més d’interès general
per part d’aquesta empresa.

Per aquestes tres raons donarem suport a la iniciativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. No havent-hi cap representant
tampoc encara del Grup Parlamentari Mixt, passem la paraula,
per últim, per posicionar-se, al Grup Parlamentari Socialista, el
Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, presidenta. Com que som el darrer grup d’aquest
parlament o almanco dels presents avui a la Sala que ens
correspon parlar, puc entendre que aprovarem aquesta
iniciativa per unanimitat o assentiment, així que ho celebr, ho
celebr perquè almanco som capaços de posar-nos a les Illes
Balears, en el Parlament de les Illes Balears tots els grups
d’acord amb donar suport a una iniciativa que el que fa és
vetllar per la defensa dels llocs de feina, de més de 1.000 llocs
de feina directes, i prou més indirectes a les Illes Balears que
el que representa la seu central de la companyia Air Europa.

Air Europa ja tenia dificultats abans de la pandèmia de la
COVID, és a dir, ja abans d’aquest moment ja hi havia una

amenaça sobre molts de llocs de feina, que ara tornen a trobar-
se en qüestió, arran, diguéssim, de les negociacions de compra
de la companyia per part d’IAG, del grup d’empreses, del
holding d’empreses aèries IAG, de la qual formen part Iberia,
Vueling, British Airways, etc.

La pandèmia evidentment ha agreujat moltíssim aquesta
amenaça que ja hi era per als llocs de feina i fins al punt que les
negociacions entre companyies que s’han reobert darrerament
s’ha vist com s’ha devaluat el preu de venda de la companyia
en més de la meitat del que s’havia negociat i pactat
inicialment. Per tant, vull dir, plou damunt banyat i a més a més
estan amenaçats els llocs de feina.

A part de, com recordava el Sr. Melià, està amenaçada
també la connectivitat de les nostres illes, d’una manera directa
i indirecta, perquè, d’una manera directa, si desaparegués
aquesta companyia, però d’una manera indirecta, perquè,
encara que no desaparegués la companyia, evidentment tindrem
problemes, diguéssim, de pèrdua de capacitat de competència
en transport aeri, perquè hi haurà manco concentració de la
propietat de les companyies, hi haurà manco competència i, per
tant, d’una manera indirecta també podem sortir perjudicats en
els vols entre illes i també en la connectivitat cap a l’exterior.

Evidentment, la companyia, com ja ho han dit tots els
portaveus, ha rebut importants ajudes públiques, tant en forma
de crèdits com en forma d’ajudes directes i avals i, per tant,
evidentment, és necessari que hi hagi un control i que sigui
responsabilitat dels poders públics, i estam d’acord amb
intentar salvaguardar els llocs de feina d’aquesta companyia i
especialment a les Illes Balears, que és el que ens correspon.

I no només és açò, perquè, sinó que, a més, també, de rebot,
Air Europa pertany encara avui al grup Globalia i Globalia
també ha rebut altres ajudes públiques, com són els 300 milions
per a la unificació amb Barceló i, per tant, diguéssim, no són
només aquestes ajudes que han anat al grup, sinó que són altres
també d’importants.

Per tant, simplement ja, per acabar, dir que celebr aquesta
unanimitat, perquè evidentment no va ser possible en el
Congrés dels Diputats quan, dia 16 de febrer del 2021, també
per iniciativa d’Unidas Podemos, es va dur una iniciativa
semblant a aquesta, perquè hi va haver grups que es van
abstenir que afortunadament avui o no hi són o, com a mínim,
aquí sí que donarà suport a la iniciativa, com és el Grup
Popular, que, davant... que està molt més preocupat d’una cosa
que és legítima i evidentment podem compartir, que és que,
diguéssim, la transparència que puguin tenir accés a tot
l’expedient de les ajudes que ha rebut Air Europa i per part del
SEPI, que no l’interès de la defensa dels treballadors i
treballadores que era el que demanava el Grup Unidas
Podemos, i que, davant, diguéssim, la negativa d’Unidas
Podemos, d’acceptar els termes que havien presentat les
esmenes del Grup Popular, va negar la major, que és la defensa
dels drets dels treballadors d’Air Europa, que era el que
pretenia la iniciativa d’Unidas Podemos i, per tant...

Que, com es demostra també amb una iniciativa que va
presentar el Partit Popular, també encara no s’ha debatut en el
Congrés dels Diputats, que es diu sobre el rescat d’Air Europa
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i quan vaig veure la llista, vaig dir, ostres!, el súper Popular es
preocupa també per salvar Air Europa, no, es preocupa per la
transparència per veure l’expedient, cosa que és molt legítima,
però ni una sola paraula sobre la defensa dels llocs dels
treballadors i treballadores d’Air Europa, compatible
perfectament amb la vigilància a què té dret, tot el dret el Partit
Popular, diguéssim, que l’expedient s’hagi fet amb tota
claredat, transparència i legalitat; l’expedient vull dir de les
ajudes del SEPI.

Per tant, celebram aquesta unanimitat aquí i votarem a favor
de la iniciativa d’Unidas Podemos i esperem que evidentment
els llocs de feina que en aquests moments té Air Europa a les
Illes Balears es mantenguin, que és diguéssim l’activitat
econòmica que els llocs de feina generen de manera indirecta
també es puguin mantenir i també que Air Europa pugui
continuar volant des dels aeroports de les nostres illes i que ho
faci, diguéssim, dintre de les lògiques del mercat i de la
competència i que no hi hagi, diguéssim, pèrdua, per tant, de
compatibilitat per part de l’economia i l’activitat turística de les
nostres illes.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Ara en torn de contradiccions passam
el torn de paraula a la portaveu del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Crec que avui enviam un missatge fort
i contundent en defensa d’aquesta empresa i dels llocs de feina
dels treballadors i treballadores d’Air Europa, no només a les
Illes Balears sinó també a Madrid.

En relació amb les diferents aportacions, com no pot ser
d’altra manera, totalment d’acord, hem de lluitar per aquesta
millor transparència, la mesa informativa és fonamental, els
treballadors i treballadores estan molt angoixats perquè dia a
dia veuen com passa el temps i no se’ls informa, i això ens
sembla que és fonamental. No té cap sentit, hi ha diversos
grups que ho han comentat, no té cap sentit invertir recursos
públics que s’han pogut tenir en base als esforços, als imposts
recaptats de les persones individuals i de les empreses, per
acomiadar gent, no té cap sentit ni un. S’ha de tenir aquesta
contraprestació per mantenir al màxim tots aquells llocs de
feina que es puguin en aquesta empresa.

I tenir un pla de reubicació, evidentment, hi ha d’haver un
futur per a aquelles persones si al final s’haguessin de reduir
plantilles.

Evidentment, molt d’acord també amb la qüestió de la
connectivitat, no ens podem permetre perdre connectivitat a les
nostres Illes. Les aerolínies han de fer la seva feina, no parlam
d’una lògica de mercat, parlam d’una empresa rescatada amb
doblers públics i evidentment hi ha d’haver contraprestacions
que han de ser fortes i els treballadors i treballadores han de
tenir la seguretat que, una vegada que s’intervé des de
l’administració pública, això és una garantia per al seu futur.

En relació que es pugui dur a l’Assemblea de Madrid, vull
comunicar-los que també hem fet extensiva aquesta proposta al
nostre grup allà perquè es pugui tramitar, es pugui debatre i
que, efectivament, també els farem saber avui, i agraïm el vot
favorable del Partit Popular, en el sentit de veure si la
presidenta i els grups d’allà també se sumen a aquesta
iniciativa, que seria el que caldria.

En definitiva, moltíssimes gràcies per la col·laboració, pel
consens d’avui i realment per al suport als treballadors i
treballadores d’aquesta empresa, que pensam que és molt
important.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Així, doncs, queda aprovada
per unanimitat la Proposició no de llei RGE núm. 2376/21.

És un plaer tenir una comissió com avui en què tots els
grups han estat capaços de posar-se d’acord amb dues
propostes que hi ha hagut.

(Remor de veus i algunes rialles)

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