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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. 

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, bon dia, presidenta, Sílvia Tur substitueix Patricia Font.
Gràcies.  

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Presidenta, Sebastià Sagreras substitueix Virginia Marí.
Gràcies.  

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Començam el debat de l’ordre del dia relatiu al
debat i votació de les proposicions no de llei amb RGE núm.
1763/21 i RGE núm. 2214/21. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 1763/21, presentada
pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i Unidas
Podemos, per unes pensions dignes.

Començarem el debat amb la Proposició no de llei RGE
núm. 1763/21, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca i Unidas Podemos, per unes pensions dignes.

Té la paraula..., bé, el deixarem arribar..., té la paraula el Sr.
Joan Mas, per MÉS per Mallorca. Li donam..., sí, li donarem
un segonet -exacte, això és el retard de les panades, Joan, sí,
tota la raó-..., que farà l’única defensa com a grup proposant
atesa l’absència de la Sra. Virginia Marí avui, per motiu
justificat.

EL SR. MAS I TUGORES: 

Bon dia. Gràcies, presidenta, diputades, diputats. Bé, el
primer de tot, sí que vull donar la benvinguda a totes aquelles
persones que ens segueixen per YouTube, que sabem que avui
són unes quantes.

Per a nosaltres, per als grups proposants, per a MÉS per
Mallorca, creiem que és molt important el plantejament
d’aquesta proposició no de llei. El moviment pensionista neix
els darrers anys amb la voluntat de posar damunt la taula el
tema de les pensions dignes per a tothom, creiem que és molt
important tenir en compte que a dia d’avui es fan diferents
plantejaments que són delicats a l’hora de plantejar el futur de
les pensions del sistema públic de pensions. Per tant, nosaltres
el que pretenem amb aquesta iniciativa és posar en valor el
sistema públic de pensions com a pilar bàsic dels drets del
conjunt de la societat.

Les propostes i reivindicacions del moviment pensionista
estan basades en l’article 50 de la Constitució Espanyola i,
entre d’altres, són pensions públiques dignes per a tothom, amb
un mínim, segons la Carta Social europea; avançar l’edat de
jubilació per facilitar l’ocupació a la joventut; eliminar al més
aviat possible l’escletxa de gènere de les pensions, pensau que

a dia d’avui es calcula en un 37%; revalorar les pensions
segons el cost real de la vida; consolidar els drets laborals i
socials per a totes les persones, sense treball digne no hi haurà
pensions dignes; i blindar constitucionalment aquest dret per a
les persones actualment pensionistes i sobretot per a les futures
generacions. 

Entenem que l’important de la proposta és que el sistema de
pensions sigui públic i arribi a totes les persones, per això
aquesta proposta i, sobretot, per això el moviment pensionista.
Segons quins plantejaments l’únic que fan és deixar persones
fora del sistema, per tant persones sense recursos.

A tot això cal afegir que a les Illes Balears, per mor d’un
mercat laboral desestructurat i de poca qualificació, les
pensions són més baixes que a la mitjana de l’Estat. Les
Balears aporten molt al sistema de la Seguretat Social perquè
hi ha molts de cotitzants, en condicions normals cream molts de
llocs de feina, però cada un d’ells individualment rep per davall
de la mitjana a causa de les característiques del nostre mercat
laboral, especialment la temporalitat. Això fa que les i els
pensionistes del nostre país, després de tota una vida de feina
i cotització, siguin els més pobres de l’Estat, precisament en el
lloc allà on costa més viure de l’Estat. 

Hem de tenir en compte -i ja acab- que els que ara som
cotitzants serem en un futur pensionistes, per tant, assegurar un
sistema públic just i equitatiu de pensions és cosa de totes i tots,
al cap i a la fi és assegurar-nos el futur de la societat. 

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, el Grup Parlamentari Unidas Podemos també signa
aquesta proposta, però en no poder abandonar la presidència
pel motiu que he comentat, no podrem procedir a la seva
defensa. Així, doncs, en el torn de fixació de posicions té ara la
paraula, pel Grup Parlamentari Popular, la Sra. Salomé
Cabrera. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia senyores i senyors
diputats. Bé, des del Partit Popular valoram positivament totes
aquelles iniciatives que vagin dirigides a defensar els
col·lectius vulnerables, la justícia social i concretament a
construir un sistema de pensions digne, just i sostenible en el
temps que garanteixi l’equitat intergeneracional i treballi per a
les pensions dels nostres majors, però també per a les pensions
dels nostres joves d’avui. 

El nostre partit, el Partit Popular, ve treballant, dins el marc
del Pacte de Toledo com la majoria de grups polítics, per tal
d’aconseguir, mitjançant el consens, un sistema de pensions
fort i que perduri en el temps, governi qui governi. Per tant,
partim de la base que el nostre posicionament en aquesta
iniciativa, en aquesta PNL que presenten avui Podemos i MÉS
per Mallorca, té com a base el nostre posicionament -dic- la
lleialtat a la feina i als acords presos al Pacte de Toledo i, per
tant, en virtut de les recomanacions que es van aprovar després
de mesos de feina conjunta de tots els grups parlamentaris, i
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que aquestes recomanacions es van aprovar el 27 d’octubre
passat.

He de dir també que novament ens sorprèn trobar aquesta
iniciativa de Podemos i MÉS, però especialment de Podemos
quan és un partit que forma part del Govern central,
responsable en aquests moments de redactar el marc legislatiu
que ha de recollir aquestes recomanacions o les millores que es
considerin adients des del Govern, que té un termini limitat
aquesta redacció i aquesta presentació del text legal i que
encara no és una realitat. I també resulta un poc sorprenent que
Unidas Podemos votés a favor de les recomanacions dins el
Pacte de Toledo i ara, com que s’autoesmeni, no ho sé..., sense
cap tipus d’acritud, s’autoesmeni amb aquesta iniciativa.
Consideram que en aquest cas tal vegada seria més efectiu, una
vegada més, dirigir-se a l’Executiu directament del qual en
forma part Podemos per un tema, com dic, de termini i eficàcia,
resulta molt mal d’entendre aquesta dicotomia, aquesta posició
doble, no?

Per tant, reiterar tot el nostre suport a tots els col·lectius i
als nostres pensionistes però també als pensionistes del futur.

Quant als punts d’acord, demanaríem votació separada i
passaré a explicar un poquet el sentit del vot. En el punt 1
farem una abstenció, així com al punt 2, com he dit, per
coherència i lleialtat als Acords del Pacte de Toledo, acords
que s’han pres des del consens, consens que ha costat molt
d’assolir, i també perquè en aquests moments el Govern
central, com dic, es troba en procés de redacció d’aquest marc
legislatiu en base a aquestes recomanacions.

Quant al punt 3, farem un vot favorable respecte de reduir
l’escletxa salarial, però novament ens trobam amb una
incoherència que creiem que és important reflectir perquè el
Govern del Sr. Sánchez, del qual Podemos forma part, va
aprovar, al marge del Pacte de Toledo, un nou complement de
les pensions que suposa una retallada de les pensions de les
dones, que és una retallada sense precedents que a qui més
afecta és a les mares treballadores amb dos o més fills, un Reial
Decret Llei 3/2021, respecte de la qual cosa el Partit Popular va
presentar una esmena a la totalitat però que, lamentablement,
va ser rebutjada. En qualsevol cas, dic, votarem a favor.

Al punt 4, si bé és cert que en aquest moment ja es negocia
a la Mesa de diàleg social i per tant ja està en procés el que
demana aquest punt, he de dir que no podem votar a favor de
derogar, a favor d’aquest punt, perquè diu, parla de derogar la
reforma laboral; com és sabut per tothom nosaltres la defensam
perquè, entre altres coses, és una eina necessària per afrontar
aquesta crisi que recull la possibilitat dels ERTO, que és
necessària per poder accedir també als fons europeus, entre
d’altres temes, i creiem que no és un tema anodí per incloure
d’aquesta manera un poc..., bé, doncs consideram que sense
debat.

I el punt 5, lògicament votarem a favor del punt 5, encara
que estam convençuts que els consells insulars i els ajuntaments
en el seu conjunt fan tots els esforços possibles dins les seves
possibilitats per tal d’atendre els seus ciutadans de la millor
manera possible i dins l’àmbit competencial de cadascuna de
les institucions insulars i municipals.

Per tant, insistir que des del Partit Popular defensam de
manera conjunta, amb tots els partits dins del marc del Pacte de
Toledo, un sistema de pensions sostenible, equitatiu i solidari
i creiem que la garantia del sistema de pensions va unida
íntimament a la creació de llocs de feina, objectiu que hauria de
ser prioritari per al Govern central i el Govern balear.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Vull saludar també als membres del
moviment pensionista que ens deuen veure per YouTube.

Bé, és evident que les pensions és la gran assignatura
pendent del nostre país, de la nostra legislació. Duim molts
d’anys amb un sistema de pensions que és evidentment
millorable i hem de treballar perquè, fruit del consens, es pugui
fer una regulació i una legislació que faci que les pensions al
nostre país siguin principalment sostenibles i que els que avui
en dia fem feina i cotitzam puguem al moment que ens jubilem
gaudir d’una jubilació justa i ben repartida entre tots els
ciutadans del nostre país.

És evident que les recomanacions del Pacte de Toledo han
estat fruit d’aquest consens, per tant, evidentment, estam
alineats amb aquestes recomanacions. 

I de cara a aquesta proposició no de llei que presenta MÉS
per Mallorca i Unidas Podemos sí que demanem, com ja ha
demanat la portaveu anterior, votació separada perquè depèn de
quin determinat punt votarem a favor o en contra. Evidentment,
votarem a favor que tant el Govern com els consells com els
ajuntaments, dintre de les seves competències i, com diu aquí
el text, amb els seus recursos, puguin implementar les mesures
destinades als nostres majors i als sectors vulnerables. Això és
bàsic perquè aquestes persones majors i vulnerables que no
tenen una pensió que els arribi per poder tenir una vida digna
es puguin acollir a totes les ajudes necessàries perquè això sigui
així, que puguin tenir una vida digna i sentir-se sense
necessitats bàsiques.

Sí que hi ha punts en què ens abstendrem, als dos primers,
perquè evidentment tot això encara es negocia i hem d’esperar
que hi hagi consens en una redacció final de la legislació sobre
pensions. I també ens abstendrem al punt 4 pel mateix, perquè
s’ha de fer una legislació fruit del consens i evidentment quan
aquesta legislació estigui aprovada ja afectarà la legislació
anterior.

Bé, donar suport a totes les persones que lluiten per unes
pensions dignes i res més.

Moltíssimes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspondria ara el torn al Grup VOX-Actua
Baleares, però no hi ha cap membre present a la sala. Així
doncs pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
El nostre grup parlamentari també demana la votació separada,
concretament del punt 4, que és l’únic punt al qual no podem
donar suport en aquesta iniciativa. 

El nostre punt de partida és coincident amb la filosofia que
impregna aquesta iniciativa, volem un sistema públic fort i
absolutament garantit i volem que aquest sistema públic es vagi
actualitzant d’acord amb el cost de la vida i, per tant, que els
nostres pensionistes no perdin, no tenguin una pèrdua de
capacitat adquisitiva i de poder viure amb dignitat els anys que
els resten de vida.

Ara bé, dit això, que és el nostre punt de partida, som
conscients que una cosa són els pensionistes actuals, als quals
se’ls ha reconegut un dret i aquest dret és intocable, aquest dret
s’ha de respectar i, ja dic, s’ha d’actualitzar en relació amb el
cost de la vida, i una altra cosa són els pensionistes del futur.
En els pensionistes del futur el sistema de pensions s’ha d’anar
adaptant, sempre està subjecte a retocs, a canvis, a millores, per
tant, hi ha algunes frases a aquesta iniciativa en què sembla que
volen evitar qualsevol modificació, que ens sembla que,
evidentment, no és viable aquest plantejament perquè és
evident que és un sistema evolutiu que ha de ser retocat al llarg
dels anys, perquè les circumstàncies canvien, la demografia
també canvia, el sistema productiu canvia, etc.

Nosaltres donarem suport al punt primer, amb el benentès
que no rebutja la previsió de sistemes complementaris de gestió
privada, el que diu és que no ha de minvar l’entrada de doblers
a la caixa de la Seguretat Social. Nosaltres que no hagi de
minvar l’entrada de doblers a la caixa de la Seguretat Social ens
sembla bé, ara bé, també evidentment s’han de poder
complementar les pensions públiques amb altres sistemes
privats, això no ens crea evidentment cap problema i ens
sembla que fins i tot és una ajuda i una col·laboració al
sosteniment del sistema de pensions.

Al segon punt també li donarem suport perquè marca un
objectiu, un objectiu general que és l’horitzó cap al qual
hauríem d’avançar, i nosaltres estam d’acord que aquest horitzó
hauria de ser la Carta Social Europea, ja veurem si ho podem
assolir o no ho podem assolir, però ens sembla que com a
objectiu, que és el que diu la iniciativa, evidentment s’hi ha
d’estar d’acord i s’ha de donar suport i nosaltres estam en
aquesta línia.

El tercer punt, el tema de l’escletxa de gènere, evidentment
s’ha d’intentar pal·liar i s’ha d’intentar canviar i s’ha d’intentar
avançar perquè aquesta escletxa de gènere deixi d’existir.

El quart punt ens sembla que és irreal i que, de fet, els
grups, sobretot Podemos, no és el cas de MÉS per Mallorca,

però Podemos, que té diputats i que forma part del Govern de
l’Estat, no ho farà això, perquè no derogaran ni la reforma de
pensions ni la reforma laboral, el que faran, en tot cas, és
modificar-la. Perquè parlen molt i estan molt en contra de la
reforma laboral, però fa un grapat de mesos que són al Govern
de l’Estat i el tema no avança, i mira que fan decrets lleis cada
setmana, podrien haver-ho fet perfectament, però evidentment
aquí el que es produirà serà, en tot cas, una modificació, no es
produirà una derogació. Per tant, crec que per no enganyar el
ciutadà i per tenir un plantejament seriós i rigorós en aquest
punt ens hem d’abstenir. 

Al punt 5 li donarem suport, tot i que som crítics amb el que
ha fet el Consell Insular de Mallorca, parl de Mallorca que és
el que més conec, en relació amb continuar implementant
mesures destinades als nostres majors, perquè tot el sistema de
suport que té el Consell de Mallorca de dinamisme de la gent
gran, el que ha fet durant la pandèmia és suspendre-ho i deixar-
los a lloure als seus domicilis, quan evidentment és un
col·lectiu que necessitava un suport. Per tant, el nostre
plantejament era que no s’havien de suspendre tots aquests
programes sinó que s’havien de readaptar a una realitat
evidentment molt diferent i, per tant, es podien fer moltes
activitats, més de caràcter domiciliari, amb moltes més
dificultats, ja ho sabem, amb més complexitat, però el que ha
fet el consell és suspendre-ho directament i evidentment deixar-
los tot sols i deixar-los sense companyia, sense una
socialització, sense un manteniment d’activitat física que ens
sembla que ha estat un error per a la gent gran. Li donarem
suport amb aquest matís que coment.

Per tant, nosaltres votarem a favor quatre punts i al punt
quart és a l’únic que ens abstendríem només per aquest matís,
que al final això acabarà amb una modificació i no amb una
derogació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té ara el torn el Grup Parlamentari Mixt, la Sra.
Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta, bon dia, diputades i diputats. Bé,
m’agradaria començar per una qüestió i és que la majoria de
grups que han intervengut fan referència a aquest consens que
hi ha dins l’àmbit del Pacte de Toledo i, no obstant, obvien que
aquest acord del Pacte de Toledo, aquest consens que tant
posen en valor, resulta que no obeeix a les principals
reivindicacions del moviment pensionista. Per tant, ja
m’explicaran vostès quin valor pot tenir un consens per part de
formacions polítiques que es va d’esquena a les majors i
principals reivindicacions del moviment pensionista, que
precisament és el principal interessat a canviar la situació que
descrivim i sobretot a garantir el sistema públic de pensions.
Per tant, no ho sé, m’agradaria que ja que parlen de consens al
Pacte de Toledo, expliquin també com contrasta aquest consens
amb aquestes reivindicacions perquè no sé com es pot treure pit
d’un consens que no obeeix a les necessitats d’aquest
moviment, però bé.
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Nosaltres donarem suport als cinc punts d’acord i, més enllà
que s’hagi de revisar la normativa que fa referència al
manteniment del sistema de pensions, que hi estam d’acord, per
enfortir-la -per enfortir-la- i perquè doni com a resultat un
enfortiment i una consolidació i una garantia de pervivència
d’aquest model de pensions públiques, també volem dir que, és
clar, si per exemple posam sobre la taula el fet que l’Estat
espanyol a l’any 2020 es va gastar més de 20.000 milions
d’euros en compres d’armament o en la indústria
armamentística en general, que és el mateix que tenia com a
pressupost anual per a l’ingrés mínim vital, escoltin, tal vegada
hauríem de veure si..., és a dir, si no hi ha duros o no els volem
gastar en el que realment importa; no hi ha duros o és que no
els volem invertim en l’estat del benestar.

Jo crec que és una aberració, és una aberració absoluta i un
engany a la ciutadania i especialment als pensionistes dir-los
que les arques públiques no poden sostenir el sistema públic de
pensions, quan aquest estat, d’una forma perversa,
maquiavèl·lica i corrupta es gasta 20.000 milions d’euros de
fons públics per comprar armes. Vull dir, facem-nos-ho mirar.

Jo també agrairia que Podem, que sí està dins el Govern,
comenci a... Podem i Partit Socialista comencin a executar els
canvis als quals es varen comprometre.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per acabar aquest torn d’intervencions pel Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres consideram que les
pensions s’han de mantenir, un sistema públic de pensions, un
sistema digne de pensions que diferenciï clarament les pensions
de caràcter contributiu de les no contributives, perquè aquí el
gran... un dels problemes que tenim és que al llarg del temps
s’han implementat totes aquelles pensions no contributives que
han anat també fent incidència dins la caixa de la Seguretat
Social.

La proposició no de llei que portem avui aquí està basada
en... parla del Pacte de Toledo i aquí comença la..., per a mi hi
ha una certa incongruència, perquè, per un costat, tenim el
Pacte de Toledo, que és un pacte que és un fons on s’ha
establert el consens i on s’han tret tota una sèrie de
recomanacions i després aquelles recomanacions... es ve aquí
a dir que no es posen en pràctica. Per tant, queda una mica
incongruent dir que el Pacte de Toledo és una comissió que
s’estableix el 1995 i fruit d’aquesta comissió surten quinze
recomanacions que són les que varen posar en marxa la primera
reforma del sistema de pensions, després al 2011 hi ha unes
altres recomanacions que fan, que reformen la Llei de pensions
del 2011, i ara hi ha unes altres recomanacions on s’estableixen
22 mesures.

He de dir que les recomanacions, que -també hi hem
d’insistir- varen ser aprovades amb el vot a favor de la major
part de l’arc parlamentari a nivell estatal, fan recomanacions i

estableixen uns principis, que són el caràcter públic del sistema
de pensions, la solidaritat intergeneracional, la solidaritat
intersectorial i la solidaritat interregional. Això vol dir que és
un sistema de pensions que s’ha de basar en la solidaritat i s’ha
de basar en el control de l’Estat dintre del sistema públic. 

Ara bé, aquí ens vénen a plantejar tota una sèrie de punts als
quals no votarem a favor per mantenir la coherència, és a dir,
no podem votar a favor d’unes recomanacions i votar a favor de
no aplicar aquestes recomanacions. Per tant, per coherència no
hi votarem a favor.

Sí que votarem a favor del punt 3 i del punt 5, crec que
mantenir, intentar reduir l’escletxa de gènere és imprescindible
i es treballa envers d’aquesta reducció. I per altra banda, també
consideram que les accions per part de l’administració local
envers del col·lectiu pensionista, que cada vegada és més
nombrós, també s’han de mantenir i s’han de seguir
implementant.

En definitiva, des del Grup Socialista consideram que el
sistema públic de pensions ha de mantenir-se públic; el sistema
públic de pensions ha de recuperar... unes pensions que siguin
suficients i equitatives i, per això, per recuperar aquesta
suficiència i aquesta equitat s’ha implementat ja la revaloració
de les pensions en funció de l’IPC, cosa que s’havia suspès des
del 2013 en què es va fer una introducció on es va introduir el
factor de sostenibilitat i la revaloració del 0,25, que es va fer
sense consens, i això va ser molt criticat. Per tant, tornem a la
senda del consens.

Crec que en el tema de pensions hem de mantenir el
consens i per mantenir el consens una vegada que s’arriba a
unes recomanacions, a partir d’allí hem de seguir pel camí del
consens i demanar que aquestes recomanacions s’implementin
en la mesura que hi hagi consens polític per poder-ho
transformar en una llei.

En definitiva, donem suport al sistema públic de pensions,
però ens abstindrem en uns punts de la proposició.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula per contradiccions el Sr. Juan Mas
per MÉS per Mallorca.

EL SR. MAS I TUGORES:

Moltes gràcies, presidenta. Vull agrair als grups, tant als
que votaran a favor com als que facilitaran l’aprovació de la
iniciativa o dels punts de la iniciativa amb la seva abstenció.

L’arribada d’aquesta proposició no de llei a aquest
parlament la veritat és que és fruit de la feina incansable del
Moviment Pensionista i de les persones que el duen endavant
i que el lideren. L’únic que hem fet humilment aquests diputats
és traslladar les reivindicacions d’aquest moviment a aquest
parlament, per tant, és a ells, és a aquestes persones, és a elles
que se’ls ha d’agrair la feina que fan, i crec o entenem nosaltres
que l’agraïment ha de ser part no només dels pensionistes
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d’avui, sinó i sobretot dels pensionistes del futur, dels actuals
cotitzants.

Per tant, crec que entre tots el que fem és posar en valor,
per una banda, la feina que fa, les reivindicacions que fan el
Moviment Pensionista i, per una altra, posar en valor la feina
que s’està fent i que s’ha de fer en favor del sistema públic de
pensions.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel cosignant Unidas Podemos no hi haurà
intervenció. Passam idò a votar la proposició. Si els sembla, pel
que hem entès accepta la votació separada.

EL SR. MAS I TUGORES:

S’accepta la votació separada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Evidentment. Crec que podríem agrupar els punts 1 i 2
ateses les intervencions que s’han fet, votaríem 1 i 2
conjuntament, si no hi ha cap impediment ni comentari,
d’acord?

Idò passam a votar els punts 1 i 2.

Vots a favor? 

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

En contra? Cap ni un.

Punt 3. 

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Punt 4.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Són 3 a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

En contra?

EL SR. SECRETARI:

3 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Punt 5.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

S’ha produït empat en el punt 4.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò tornam repetir.

Punt 4.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

En contra?

EL SR. SECRETARI:

3 vots en contra. Es produeix novament empat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò tercera votació.
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Punt 4.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Si es pot repetir per favor la votació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Punt 4.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

En contra?

EL SR. SECRETARI:

3 en contra. Persisteix l’empat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò punt que passarà al plenari. I ja està, no?

Punt 5.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Aquest sí per unanimitat. Moltíssimes gràcies, gràcies per
la col·laboració.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2214/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment
d’urgència, relativa a l’execució urgent dels projectes
pendents per tal de dinamitzar l’economia des de
l’administració.

Passam idò a la següent proposició no de llei, RGE núm.
2214/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, relativa a l’execució urgent dels
projectes pendents, per tal de dinamitzar l’economia des de
l’administració.

Per a la seva defensa, per un temps de cinc minuts, té la
paraula la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, des del Grup Parlamentari
Popular vàrem presentar aquesta iniciativa que avui debatem i
ho fem per intentar cercar mesures en positiu, mesures que
puguin produir un benefici a la ciutadania a curt i a mig termini,
amb recursos i fons que ja es troben a l’abast de les institucions
de la nostra comunitat autònoma. 

Des del nostre grup proposam i reivindicam des de fa
mesos, mesures per tal de proporcionar ajudes als autònoms,
PIME, empreses i famílies, mesures per davallar la pressió
fiscal, eliminar per exemple almanco un any l’ITS, o reduir al
50% el cànon de sanejament. També demanam ajudes directes
al teixit productiu, hem proposat instar al Govern central la
davallada de l’IVA turístic, la davallada de la quota
d’autònoms, etc.

Hem de dir també que les ajudes del Govern per al teixit
productiu, han estat pràcticament anecdòtiques i que les del
Govern central han arribat tard, fins i tot diria que de manera
injusta. I no sabem quan seran una realitat i la gent i el teixit
productiu se’n podrà beneficiar.

La gravetat de la situació econòmica a la nostra comunitat
és tal que, desgraciadament, lideram el rànquing de destrucció
de llocs de feina, lideram la caiguda del PIB, amb una
desaparició de quasi 4.000 empreses el 2020. De la mateixa
manera que Balears va a la cua quant al grau de vacunació i no
serà fins a l’agost quan hi hagi un 70%, segons recents
declaracions del Sr. Sánchez, que tampoc no tenim garanties
que així sigui, però mentre tampoc no tenim un pla B alternatiu
per afrontar la nostra temporada turística. 

Aquesta situació no únicament, com dic, va en contra de la
salut dels ciutadans, sinó que suposa una amenaça real a la
supervivència del teixit productiu de llocs de feina que avui ja
es troben en una situació extremadament greu. Creiem que la
recuperació econòmica va íntimament lligada a la capacitat que
tengui el Govern balear d’aconseguir liquiditat per a les
empreses, ajudes a fons perdut, com dèiem, per a la
supervivència del teixit productiu, o fons des del Govern
central o des d’Europa per assolir projectes que siguin capaços
de reactivar l’economia, posicionar el nostre arxipèlag com a
destí turístic segur i de qualitat, i impulsar la tan sospirada
diversificació econòmica.

Però també consideram que va igualment lligada a la
capacitat del Govern d’impulsar la urgent execució de projectes
dels fons que es rebin i que siguin suficientment àgils per
executar els seus pressuposts, acomplir la previsió d’inversions
i les previsions de les ajudes als diferents sectors. Creiem
realment que des del nostre punt de vista és tan important rebre
fons, com la seva diligent execució, per poder realment
dinamitzar l’economia i que beneficiï la gent i que, per tant,
també creï llocs de feina.

Per tant, en el nostre punt 1 demanam l’agilitació de la
tramitació i executar de manera urgent i sense la més mínima
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demora els projectes que s’acordin conjuntament amb el sector
turístic, corresponents als 100 milions d’euros dels fons
europeus que es van anunciar per arribar a les Illes Balears, per
a la reactivació del turisme. He de dir que hi havia 20 milions
prevists per al 2021, que encara no tenim constància que hagin
arribat.

Dir que una de les peticions fetes des del Partit Popular,
també era l’eliminació de l’ITS, almanco per un any, la
suspensió també del cobrament del cost de les places turístiques
per un any, per incentivar la inversió i ajudar la competitivitat.
Propostes que han estat reiteradament rebutjades pels partits
que en aquests moments donen suport al Govern. Peticions que
van en línia amb el nostre punt 2, on demanam que almanco, si
no es vol rebaixar o si no es volen atendre les nostres peticions
de rebaixar aquesta pressió al sector privat, almanco que
aquests fons, que no han estat confiscats per la COVID, siguin
impulsats, conjuntament amb la resta d’administracions
implicades, en la ràpida execució d’aquests projectes pendents,
els que són finançats amb l’ITS, els que són finançats amb la
borsa de places turístiques, a més també d’executar de manera
urgent tots els projectes d’inversió, que estiguin aprovats en els
pressuposts de la comunitat per al 2021, especialment els
corresponents a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i
Treball. 

I per tenir una previsió d’aquestes actuacions, coneixement
dels beneficis que generen i efectuar un seguiment, creiem que
és necessari un calendari d’execució de totes aquestes
inversions, el més aproximat possible lògicament. I també està
clar que per tal de poder impulsar d’una manera eficient les
inversions, s’ha de dotar de les eines jurídiques necessàries i
agilitar tots els procediments i tramitacions administratives,
encaminades a resoldre els expedients de concessió d’ajuts a
aquests sectors.

Dir que aquest darrer punt, és una petició que des del Partit
Popular es fa, però que també s’ha fet des d’altres partits
polítics, de fet, la setmana passada o fa dues setmanes, es
debatia una iniciativa d’El Pi en aquest sentit.

Simplement valorar que aquesta proposició és totalment en
positiu i que demanam el suport dels grups polítics. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspondria ara el torn al Grup Parlamentari
Unidas Podemos, però no l’exercirem. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos el Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Bé, anunciar que votarem a favor
d’aquesta iniciativa del Grup Parlamentari Popular, que com ja
diu el seu títol ja ens agrada molt, “execució urgent de
projectes pendents, per tal de dinamitzar l’economia des de
l’administració”. Des del Grup Parlamentari Ciutadans hem
presentat moltíssimes iniciatives i estam absolutament
focalitzats en presentar mesures que impulsin l’activitat
econòmica, després de molts mesos en què l’activitat ha estat
aturada per mor de la crisi ocasionada per la pandèmia de la
COVID. Dinamitzar l’economia ha de ser una de les principals

feines que com ha de govern ha d’adquirir aquest compromís
el més prest possible.

Sobre els punts concretament. Bé, evidentment al punt 1,
bé, a tots hi votarem a favor, però al punt 1 sí que vull
comentar que és imprescindible que els projectes que s’orientin
a aquests 20 milions d’euros que tenim destinats per al 2021,
siguin com diu el punt, conjuntament amb el sector turístic. És
bàsic que això sigui així i que es torni a utilitzar el consens per
a l’execució dels projectes. Com sabem, a l’any 2020 en el
Decret Llei 8/2020 i després a la llei, es va dissoldre la
comissió d’impuls al turisme que hi havia a l’AETIB, que era
l’òrgan que estava format pel Govern, però també pel sector
turístic i pel sector empresarial de petites empreses, que decidia
quins projectes s’executaven i quins no. I el Govern va prendre
la decisió de quins projectes s’executarien d’una manera
unilateral, volem que torni el consens i que siguin tots els
sectors els que decideixin quins projectes tiren endavant, i més
quan és una quantitat important 20 milions d’euros.

Sobre el punt 2, l’impost del turisme sostenible, no és
desconegut que nosaltres ja vàrem presentar esmenes durant la
tramitació de la Llei de pressuposts del 2021 en les quals
demanàvem l’exempció per part dels visitants que venen a les
nostres illes d’haver de pagar aquest impost del turisme
sostenible, l’impost a instal·lacions turístiques. Aquesta
exempció la motivàvem que consideram que en període de
pandèmia o d’inici de l’impuls de l’activitat econòmica, obligar
als nostres visitants a pagar un impost que podem evitar i que
podem justificar dient que necessitem millorar la nostra
competitivitat, doncs seria un missatge molt clar de cara als
empresaris i als turistes que ens venen a visitar, conforme
realment estem interessats que vinguin.

Al punt 3, evidentment també hi votarem a favor, s’ha de
presentar un calendari d’execució de tots aquests projectes i
dels terminis prevists.

I evidentment al quart punt, idò també s’ha de mirar
d’agilitar els procediments i les tramitacions administratives.
Nosaltres, ja des del principi de la legislatura, vàrem demanar
que es fes una auditoria operativa de gestió per intentar agilitar
duplicitats i gestió a fer de l’administració que gestioni
eficientment els seus procediments. I ara més que mai es fa això
necessari, el que no pot ser és que els projectes que s’inicien
ara es torbin mesos i mesos o anys a poder tenir les llicències
necessàries. Per tant, estam a favor que tots aquests expedients
tenguin una gestió administrativa molt més àgil i molt més
eficient.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, aquesta és una proposta, una
proposició no de llei ben intencionada, entenem que sí que feta
en positiu, tal com ha dit la portaveu, però plena d’evidències...
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(Remor de veus)

... -no, no, hi votarem a favor, ja li avanç, hi votarem a favor-,
però plena d’evidències; és a dir, els projectes ITS tenen un
calendari; els projectes europeus tots sempre han tengut un
calendari, de fet, els que en el 2023, em sembla que és, no
estiguin concedits s’hauran de tornar els doblers, és a dir, hi ha
un calendari fet, plantejat tant per part de la Unió Europea com
per part de la comunitat autònoma, en el cas dels projectes ITS
i en el cas dels projectes de la borsa de places turístiques.

Per tant, està bé recordar-ho, està bé fer aquests
plantejaments. Crec, si no ho he llegit malament, que en els
punts d’acord d’aquesta proposició no de llei en cap moment
no es parla de l’impost turístic, si posar-lo o llevar-lo, crec, ho
dic perquè hi ha hagut portaveus aquí que han fet una defensa
de llevar aquest impost i jo enlloc no he vist cap acord que parli
de llevar l’impost turístic...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., però bé, massa bé, endavant.

Votarem a favor, creiem que és important aprofitar al
màxim els fons europeus que arribin; creiem que és important
els projectes ITS aprofitar-los al màxim, sobretot a dia d’avui
en el nostre país en què necessitam reactivar l’economia. Ara
bé, també creiem que és important que aquests recursos,
aquests fons europeus s’utilitzin en bé d’un futur, no només per
a un present per reactivar molt aviat l’economia, sinó en bé
d’un futur amb una economia més diversa, més neta i per a una
societat també amb un repartiment de la riquesa més just.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspondria el torn al Grup VOX-Actua
Baleares, però no han comparegut. Així, doncs, per El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el nostre grup
parlamentari donarà suport a aquesta iniciativa, hi estam
absolutament d’acord, tan d’acord que la setmana passada en
el plenari vàrem presentar una proposició de llei d’agilitació i
reactivació econòmica que pretenia que l’administració només
deixàs al sector privat invertir i tirar endavant economia, i no
ho vàrem aconseguir. Estic content que quan s’obren les
inversions venint del sector públic, els grups que donen majoria
al Govern considerin bé votar-hi a favor.

El problema és que tots som conscients que les coses de
palacio van despacio i que els projectes es tramiten amb una
lentitud desesperant, i més en aquests moments que necessitam
que hi hagi economia damunt la taula i que es reanimi i es doni
oxigen a l’activitat.

Per tant, està bé fer una iniciativa perquè això sigui així,
perquè l’administració es posi les piles i perquè també es
modifiquin algunes tramitacions i alguns procediments que als

partits que donen suport al Govern els costa molt, com va
quedar palès dimarts passat, els costa molt replantejar alguns
procediments que són d’una lentitud, ja dic, exasperant.

Volia fer un comentari en el cas de la borsa de places,
perquè nosaltres hem presentat una sèrie de preguntes escrites
a la conselleria corresponent i resulta que la darrera
convocatòria del Consorci de places turístiques va ser el juliol
del 2018, és a dir, fa gairebé tres anys que no es fa cap
convocatòria de projectes a finançar per la borsa, i resulta que
la borsa disposa de més de 27,5 milions d’euros acumulats.
Evidentment, aquest és un exemple claríssim, indiscutible, de
tenim doblers al banc, tenim capacitat de fer inversions, però
no les convocam, no les posam en moviment, i del que es tracta
amb aquesta iniciativa és que l’administració ho posi en
moviment, és un exemple que està absolutament relacionat amb
la iniciativa i per això, amb aquest exemple, només volem
emfatitzar que evidentment estam d’acord amb la filosofia, amb
el plantejament i tendrà tot el nostre suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Bé, crec que també en aquest cas hi ha
poc a discutir, vostès demanen aquí l’agilitació en la inversió
d’uns fons que ja estan compromesos i que tenen per objecte
dinamitzar la indústria turística, sobretot..., bé, indústria
turística i no només, però, bé, en bona part la indústria turística
des de diferents borses d’inversió que s’han creat els darrers
anys arran de diferents mesures. Lògicament hi estam d’acord.

I per tant, és que no hi ha molt més a dir, vull dir, podem
estar d’acord amb el ritme d’execució, podríem entrar a debatre
sobre cadascun d’aquests plans que s’enumeren en els diferents
punts de l’acord, però, en tot, coincidim amb la necessitat que
l’agilitació es faci el més ràpid possible, la inversió d’aquests
fons també.

I una altra cosa és, tal vegada el matís seria al punt 4, però
tampoc no hi ha raó com per no donar-hi suport, quan vostès
diuen que “El Parlament insta el Govern a dotar les eines
jurídiques necessàries i l’agilitació dels procediments i
tramitacions administratives encaminades a resoldre els
expedients de concessió d’ajuts als diferents sectors
productius”. Bé, en teoria les eines per aconseguir aquesta
agilitació s’han donat i aquestes eines s’han aprovat a través de
decrets que el Govern ha portat a aquest Parlament per a la seva
validació, per tant, això s’hauria de produir ja, en teoria, una
altra cosa és si es fa en major o menor grau.

Però, en tot cas, ja els ho dit, és un matís i per tant li donam
suport. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la
Sra. Pilar Sansó.
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LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. Miri, Sra.
Cabrera, és curiós que vostès venguin aquí a demanar, perquè
vostè ho diu a l’exposició de motius, però també ho ha dit
públicament aquí, a la comissió, que el Govern de les Illes
Balears ha de tenir capacitat d’aconseguir liquiditat per als
empresaris de les nostres illes i, efectivament, estam totalment
d’acord amb això, però és curiós que vostès demanin això quan
el seu partit, en el Congrés dels Diputats, no va votar a favor
del decret que destina quasi 1 milió d’euros d’ajudes directes
als empresaris d’aquestes illes, i justificant..., per una part
varen justificar, perquè no saben què han de dir per a la
justificació, varen dir des del Congrés dels Diputats que no
estaven d’acord perquè a Madrid, una comunitat precisament
que no ha donat cap ajuda ni ha tret cap convocatòria per als
seus empresaris, que a Madrid no se li donaven les mateixes
ajudes que a les Illes Balears, quan les Illes Balears és la
comunitat o de les comunitats més afectades per la COVID, ja
que depèn bàsicament del turisme, bàsicament no, totalment del
sector turisme. I per una altra part diuen que es varen abstenir
perquè, si no, no hagués sortit endavant el decret.

Miri, jo crec que si vostès defensen tant l’empresariat
d’aquí, surten amb pancartes de SOS Turisme en els mitjans de
comunicació i fan manifests a favor del turisme i dels
empresaris, crec que el mínim que haguessin pogut fer és votar
a favor del decret que dóna quasi 1 milió d’euros a les
empreses de les nostres illes. Per tant, creiem que això és prou
incongruent per la seva part.

Per tant, tampoc... dir que encara no s’han adherit al Pla de
reactivació econòmica on en formen part i s’aproven projectes
per reactivar l’economia a les nostres illes i, juntament amb el
Govern de les Illes Balears, els representants econòmics i
socials de les nostres illes i altres partits polítics que formen
part d’aquesta cambra, però no vostès. Per tant, encara els
convid que s’adhereixen a aquest pla de reactivació si defensen
tant l’empresariat de les nostres illes.

Bé, dit tot això, dir que nosaltres, per coherència, perquè
creiem que les empreses necessiten ajudes i en aquests
moments més que mai, votarem a favor dels punts que
presenten en aquesta proposició no de llei. En el primer punt
demanen agilitar la tramitació dels projectes que s’acordin amb
el sector turístic corresponents als 100 milions d’euros dels
fons europeus; he de dir que aquests fons, aquests projectes
s’acorden entre el Govern de les Illes Balears i l’empresariat,
hi ha empreses o hi ha projectes privats que es presentaran a
aquesta convocatòria d’ajuts o que es presenten; hi ha projectes
públicoprivats i hi ha projectes públics que es presenten.

Vull dir que qui ha d’executar aquests projectes o ha de
donar el vist-i-plau d’aquests projectes és la Unió Europea i
que es tramiten a través de l’Estat espanyol, per tant, s’aproven
aquí, en el Govern de les Illes Balears, es presenten aquests
projectes a l’Estat i l’Estat ho dona a la Unió Europea perquè
la Unió Europea aporti el finançament d’aquests projectes. I
s’ha de dir que si en el 2023 no s’han executat s’haurà de
retornar aquesta inversió, per tant, des d’aquest punt de vista no
podem fer més que donar suport a l’agilitació de la tramitació

d’aquests expedients i que arribi el finançament per als
projectes que es presentin des de les Illes Balears.

Al punt segon demanen activar i impulsar l’execució de
projectes aprovats i finançats amb fons ITS, fons de la borsa de
la places turístiques i pressuposts del 2021; vull dir que,
sobretot, ens alegram moltíssim d’haver-los convençuts de la
importància de tenir un impost finalista com l’ITS per poder
dur a terme projectes estratègics per reactivar l’economia de la
nostra terra. I encara que avui hagi tornat comentar que vostès
troben que s’ha d’eliminar l’ITS i que s’han d’abaixar altres
imposts com l’IVA turístic, avui no és el debat que tenim aquí,
per tant no entraré a debatre aquest tema, però sí que ens
alegram que, per una vegada, puguin veure la importància de
tenir un fons d’un impost turístic per dur a terme projectes
estratègics per a la nostra terra. Per tant, benvinguts a aquesta
proposta i també la votarem a favor, com no podia ser d’una
altra manera.

Pel que fa al punt tercer, diu que han de presentar un
calendari d’execució de les inversions esmentades als anteriors
punts. He de dir que tots els projectes d’inversió tenen un
calendari d’execució, pel que fa als projectes finançats de l’ITS
tenen un horitzó de calendari d’un any i aquells que s’han de
dur a terme en un període plurianual d’execució també estan
prevists els períodes anuals d’execució; el que ve dels fons
europeus, tots els projectes dels fons europeus també venen ja
amb un calendari per la mateixa Unió Europea i, per tant, no
podem votar en contra d’un tema que és obvi que s’ha
d’acomplir i que ja està previst.

I referent al quart punt, que demanen la dotació d’eines
jurídiques necessàries per agilitar els procediments i la
tramitació de subvencions, vull dir-los -ja acab, Sra. Presidenta-
, que ja es va aprovar el Decret 8/2020, convalidat en la Llei
2/2020, que són eines jurídiques per a l’agilitació
administrativa de tots els procediments administratius; que des
del Govern de les Illes Balears es treballa en un nou decret per
agilitar la tramitació d’ajudes dels fons europeus; i vull dir i
vull recalcar que en el Govern de les Illes Balears hi ha equips
de funcionaris extraordinaris a les conselleries, on es tramiten
la major part d’ajudes, que ho fan de la manera més àgil i més
ràpida possible, ara bé, hi ha procediments administratius i
filtres i controls que l’administració ha de tenir en compte i
s’han de fer a l’hora de concedir ajudes.

Així i tot, les ajudes que es concedeixen...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Sansó...

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

... es tramiten d’una manera rapidíssima i, per tant, també
donarem suport a aquest punt.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per contradiccions té la paraula la Sra. Cabrera.
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LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, agrair el suport
dels grups polítics a aquesta iniciativa que presentam avui per
dinamitzar l’economia, a partir d’eines i de recursos de què ja
disposa la comunitat autònoma que n’ha de disposar.

Nosaltres insistim molt en la necessitat que tan important és
rebre fons com executar-los d’una manera urgent i diligent, i
més en aquest moment de crisi tan greu que vivim, que fa falta
que, efectivament, els fons que siguin a les arques de
l’administració, al compte corrent de l’administració, com és
l’ITS o la borsa de places, com deia el Sr. Melià, doncs que
surtin dels comptes de l’administració i que, efectivament,
causin un benefici a la ciutadania, que repercuteixin a la
destinació turística, a la nostra terra i que generin llocs de feina
i dinamitzin l’economia a curt termini o màxim a mig termini.

Parlam d’inversions també moltes vegades que,
efectivament, els fons europeus a un moment donat tenen una
tramitació un poquet més enrevessada, però el compliment de
l’execució de les inversions recollides en els pressuposts de la
comunitat autònoma s’haurien de poder tenir ja executats o
s’haurien d’executar en funció de l’any en què està prevista la
seva execució, per què? Pel que diem, perquè dinamitza
l’economia, perquè és positiu per a la comunitat i perquè està
previst.

D’aquí que nosaltres parlam d’un calendari realista de cara
a saber quan seran una realitat totes aquestes inversions. Per
tant, insistim en aquest sentit, sabem que tenen calendaris tots
els fons que venen de fora, però nosaltres parlam que realment
s’acompleixin i que els que tenim a l’abast s’agilitin.

Quant al tema de..., perdó, amb el tema dels fons,
efectivament, tenim un problema, si no s’executen s’han de
tornar, però tenim molts d’exemples de fons que s’han rebut, no
s’han executat i s’han hagut de tornar, amb interessos fins i tot,
fons estatutaris, molts d’exemples en aquesta comunitat
autònoma. I açò no ens ho podem permetre en aquest moment,
per tant la importància d’insistir en aquest tema.

Vull dir també que, respecte de la proposició que va fer El
Pi, reiterar el nostre vot a favor d’aquella proposició perquè
creiem que realment és molt important i va totalment lligada al
que parlam.

Respecte de l’ITS, nosaltres continuam considerant i instant
en contra de l’ITS, de l’impost d’estades turístiques, nosaltres
el que diem és que els fons que estan recaptats s’han
d’executar, açò és el que diem en aquesta proposició, que s’han
d’executar aquests fons.

Vull dir també, respecte del que deia la Sra. Sansó, que al
Pla de reactivació nosaltres no ens hi hem adherit, ho hem dit
moltes vegades, perquè consideram que no reunia ni es va
adaptar a les necessitats reals de la comunitat autònoma; el
Decret 8/2020, que se suposava que havia de reactivar
l’economia, crear llocs de feina, a la vista està que no ha
produït cap benefici.

Ens parla la Sra. Sansó que nosaltres no hem fet una
abstenció en el Congrés dels Diputats, li diré que aquest decret
deixa fora moltíssimes empreses de Balears, li diré que aquest
decret és de 150 milions manco del que vostès van anunciar;
que aquest decret dona més perjudicis en molts de casos, més
que beneficis, i li diré una cosa, no sabem quan serà una
realitat, no ho sabem, i la gent necessita realitat i necessita
immediatesa. I també li diré una cosa, el Partit Socialista abans
de dur a aprovació una cosa tan important com aquesta hauria
d’haver cercat els suports entre els seus socis de govern, açò és
el mínim que haurien d’haver fet vostès, i no culpar el Partit
Popular d’haver sortit al rescat de la seva proposició i sempre
tenint per damunt el benefici de la comunitat autònoma de les
Balears. 

Dit açò, simplement reiterar el nostre agraïment pel suport,
insistir en la necessitat d’agilitar totes les inversions, treure, fer
aflorar els fons que hi ha en els comptes corrents de les
administracions públiques en benefici de la gent i en benefici
de la dinamització de l’economia.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrera. En no haver-se demanat votació
separada i d’acord amb el sentit del vot manifestat, podríem
donar aquesta iniciativa aprovada per assentiment. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, aixecam la sessió i
els desitjam que tenguin un bon dia.
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