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EL SR. PRESIDENT: 

Bon dia, señores diputados y diputadas. Comenzamos la
sesión de hoy y lo primero que tengo que hacer es preguntar si
hay alguna sustitución. 

LA SRA. TUR I RIBAS: 

Sí, bon dia. Sílvia Tur substitueix Patrícia Font. 

EL SR. PRESIDENT:

Vale.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2503/21, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, pel procediment d’urgència,
relativa a la millora del servei del SEPE a les Illes Balears.

Se inicia el debate de la Proposición no de ley RGE núm.
2503/21, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por
procedimiento de urgencia, relativo a la mejora del servicio del
SEPE en las islas Baleares. 

Para su defensa, por parte del Grupo Mixto, tiene la palabra
la Sra. Sílvia Tur, por un tiempo máximo de cinco minutos. 

LA SRA. TUR I RIBAS: 

Bon dia de nou a tothom. A veure, el primer que us diré és
que em sap molt de greu però estic pràcticament afònica, per
tant no m’esplaiaré moltíssim perquè no puc, sincerament. 

Bé, la situació del SEPE, ja la coneixem tots, coneixem tots
la situació del SEPE, la necessitat de cobrir places i reforçar
places dels treballadors d’aquest servei públic i també sabem
la importància que té poder cobrir aquestes places per millorar
l’atenció i els serveis que es donen a la ciutadania en aquest
moment tan delicat. Per tant, jo no sé si té gaire sentit que
m’entretengui a parlar de la problemàtica que tots coneixem
perquè en moltes ocasions ja hem traslladat aquesta
problemàtica a través de preguntes de control en el Ple del
Parlament, ho hem traslladat també a diferents comissions i ho
hem traslladat també als mitjans de comunicació, i pensam que
des d’aquí hi ha d’haver una posició, preferiblement, unànime,
perquè aquesta situació millori però, sobretot, per traslladar a
l’Estat la nostra preocupació i la reclamació d’una solució
imminent, imminent evidentment en la mesura del possible,
però imminent i prioritària per donar solució a aquest
problema. 

La gent pateix moltíssim, moltíssim, i moltes vegades pateix
moltíssim per qüestions que serien perfectament solucionables,
pateix moltíssim per aconseguir cites, pateix moltíssim per
tramitar els seus expedients i pateix moltíssim per poder cobrar
a temps les subvencions o indemnitzacions a les quals tenen
dret. Pensam que aquesta és una situació que, després d’un any
de pandèmia, ja ha passat un any de pandèmia, ja és hora de
revertir-la i pensam que hi ha maneres de solucionar-ho.

Per tant, nosaltres, en definitiva, al marge de tota
l’exposició de motius, creiem que és ben hora que es doni
solució a aquesta situació i que, com dic, facem tots un front

comú per reclamar amb la importància que mereix a l’Estat una
solució definitiva per donar un bon servei a les Illes Balears. I
també en concret a Formentera on, probablement, hi ha la
major carència de servei presencial del SEPE. 

Per tant jo, si vostès m’ho permeten, no m’aturaré a llegir
tots els punts d’acord perquè ja els ho dic no em veig capaç de
mantenir la veu fins al final, me la reservaré per a la rèplica
quan tothom hagi fet el seu posicionament. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sra. Tur. Por parte de los Grupos Parlamentarios
Socialista y Unidas Podemos se han presentado las enmiendas
RGE núm. 4853/21, 4854/21, 4855/21, 4856/21 y 4857/21.

Para su defensa, por parte del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el Sr. Enric Casanova, por un tiempo
máximo de cinco minutos. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

Moltes gràcies, president. Bé, bon dia. En primer lloc dir
que espero que es millori la veu i la puguem debatre, Sra. Tur. 

Aquesta PNL és una PNL que té molta raó de ser, que
nosaltres reconeixem que té raó de ser perquè el Servei Públic
d’Empleo Estatal ha tengut problemes i a això ho hem de
reconèixer tots perquè de sobte es va passar a tramitar un
element de manera massiva -que són els ERTO-, per tant això
va generar un augment descomunal de feina. A més a més,
també hem de dir que això a poc a poc s’ha anat normalitzant
i per arrodonir tots els mals tot coneixem que el Servei Públic
d’Empleo Estatal va ser objecte d’un atac de hackers que va fer
caure el sistema i per tant és va crear una situació una mica
complexa.

A més d’això, hem de parlar del SEPE a Formentera.
Formentera és un lloc on sí que hi ha oficina del SEPE però no
hi ha un punt d’atenció SOIB, com normalment estan junts,
però sí dir que -pel volum- normalment hi ha una persona del
Servei Públic d’Empleo Estatal i aquesta persona que estava
cobrint aquesta feina va demanar trasllat, se’n va anar, dins de
la mobilitat que hi ha i, per tant, reconeixem aquesta situació.

També hem de dir que som conscient que és fàcil resoldre
la situació perquè segurament es nomenarà a alguna persona a
través de comissions de serveis i demés i el que passa és que
també hem de dir que, com és sols una persona, necessita un
període de formació major que quan estàs inserit dins una
oficina perquè se’n va allà i està totalment sol i per tant el
període de formació ha de ser més llarg per poder donar
solucions a tot. 

Així i tot nosaltres consideram que la PNL és encertada.
Consideram que fa falta donar solucions a aquesta situació i,
malgrat això, hem presentat una sèrie d’esmenes que són
majoritàriament de puntualització, de matisació i esperem que
s’acceptin.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102503
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202104853
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202104854
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202104855
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202104856
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202104857
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Hem esmenat el punt 2 perquè nosaltres consideram que el
SOIB ha fet durant molts anys, subsidiàriament, feina per al
SEPE, i ara també en fa dintre de la mesura dels possibles, no?
Perquè, com ja he dit, el SOIB és un punt d’atenció i per tant
ha fet feina subsidiàriament mentre era un punt d’atenció
SOIB-SEPE i ara també en fa, per tant nosaltres hem presentat
aquesta esmena per continuar aquesta col·laboració per
resoldre els problemes dels ciutadans, perquè al final el que
hem de fer és que l’atenció sigui la millor possible. 

Del punt 3, també és una esmena de matisació perquè no
sols les mesures de consolidació dels treballadors del SEPE a
Formentera són mesures de caràcter econòmic perquè també hi
ha altres mesures, hi pot haver altres mesures de fidelització i
les hem incorporades amb l’esmena.

La del punt 4, el que hem plantejat és que cobrir de manera
definitiva una plaça del SEPE a Formentera és cobrir una plaça
de l’administració de l’Estat, per tant ha d’estar inclosa,
immersa dintre del cos de funcionaris de l’Estat i per això hem
presentat aquesta esmena.

I també hem presentat esmena al punt 7 perquè al punt 7
l’atac de hackers, tal com està plantejat, demana la renovació
informàtica de la infraestructura però no sols és infraestructura
sinó que, a més a més d’infraestructura, hi ha altres elements,
com poden ser elements de software, tallafocs i demés que
facilitin o dificultin, en aquest cas, l’entrada de hackers a la
pàgina web. 

Per tant crec que són esmenes de matisació i li demanaríem
que les acceptàs per millorar la iniciativa i per poder aprovar-la
unànimement per la majoria. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sr. Casanova. Por parte del Grupo Parlamentario
Unidas Podemos no se hará uso del turno de palabra. Para el
turno de posición, el Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra la Sra. María Salomé Cabrera, por un tiempo máximo
de cinco minutos. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Gracias, presidente. Buenos días señoras y señores
diputados. Bé, des del Partit Popular valoram positivament
aquesta iniciativa que presenta el Grup Mixt, Gent per
Formentera, una iniciativa que recull, d’una banda, un
problema concret perfectament diagnosticat i denunciat des de
l’illa de Formentera pels usuaris, sindicats i per les forces
polítiques i, d’una altra banda, recull una situació generalitzada
de problemes de funcionament i servei a la totalitat de les Illes
Balears.

Des del Partit Popular de Formentera hem de dir, i també
mitjançant iniciatives dutes a terme pels nostres senadors i
diputats en el Congrés, en tot moment s’ha defensat un servei
del SEPE correcte i adaptat a les necessitats de Formentera, i
de Balears, en general, en igualtat de condicions. Dir que
passem d’un govern del Partit Popular que va possibilitar

habilitar aquesta plaça del SEPE per donar estabilitat o per
intentar donar estabilitat, amb una plaça en comissió de serveis,
estabilitat que sabem que és difícil d’assolir, i per aquest motiu
també s’han fet altres iniciatives recents per part del Partit
Popular a Formentera i, de fet, el passat mes de febrer es va
presentar una iniciativa, una moció, la qual va ser consensuada
precisament amb Gent per Formentera i PSOE i, lògicament,
aprovada, en la qual es demanava a la Direcció General del
Servei d’Ocupació Estatal a prendre totes les mesures per
cobrir la vacant de la seva oficina a Formentera per restablir
l’atenció presencial continuada. 

Per tant, és evident que nosaltres donarem suport almanco
aquests punts 1 i 2, encara que, quant al punt 2, tenim
constància que el personal del SOIB actualment ja passa per
una situació complexa perquè ha d’atendre de manera totalment
indeguda o sense tenir obligació de fer-ho situacions
complexes, per tant és urgent que açò se solucioni.

Quant al punt 3, dir també que des del Partit Popular estam
d’acord a compensar, a aplicar aquest complement salarial de
destí per tal que sigui viable que s’ocupi aquesta plaça d’una
manera real, i dir que va en la línia d’iniciatives també que
s’han presentat pel nostre grup proposant l’apujada del plus als
funcionaris de l’Estat a Balears i la seva equiparació amb
Canàries precisament per evitar que fugin de funcionaris que és
una cosa que veiem recentment que es reedita en diferents
àmbits, no únicament aquí. 

Quant a les places a cobrir de forma immediata, les places
vacants del SEPE i a prorrogar els contractes dels treballadors
interins del SEPE -que es van contractar de manera
extraordinària arran de la COVID fins al 31 del 12- idò aquests
dos punts, el 4 i el 5, lògicament també ho valoram
positivament. 

Tots hem pogut observar els problemes del col·lapse del
servei, del desbordament que s’ha viscut tots aquests mesos de
COVID, els treballadors, impotents, i les situacions de
desesperació que les persones que esperaven per rebre les seves
prestacions de les quals depenien les seves necessitats bàsiques
i poder assumir la seva vida i el seu futur. Fins i tot recordam
el cas en els mitjans d’una senyora que cridava desesperada
davant el SEPE d’Eivissa perquè feia 6 mesos que no cobrava,
situacions totalment inacceptables. 

De la mateixa manera que s’ha de reforçar l’atenció
telefònica, lògicament, esperes eternes i estèrils i, quant a
renovar el sistema informàtic del SEPE, per prevenir nous atacs
informàtics, lògicament heu pogut veure que açò és una cosa
totalment necessària, s’ha dit que no hi havia hagut cap
repercussió negativa, tots sabem que sí que n’hi ha hagut, per
tant entenem que s’han de prendre totes les mesures.

Dir respecte de les esmenes que han presentat els grups
PSOE i Podemos que entenem que una vegada més afluixen,
volen afluixar la determinació que presenta aquesta PNL, la
qual cosa consideram que, bé, que no és l’adequat i adient per
a aquestes circumstàncies. 

Moltes gràcies, Sr. President. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sra. Cabrera. Por parte del Grupo Ciudadanos
tiene la palabra el Sr. Marc Pérez-Ribas, por un tiempo máximo
de cinco minutos. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, president. Primer de tot, desitjar a la Sra. Tur que
recuperi la veu l’abans possible. Bé, estudiem, debatem avui
aquesta proposició no de llei presentada pel Grup Mixt i
anunciar també que votarem a favor de la major, bé de tots els
punts, perquè considerem que evidentment la situació del SEPE
durant aquesta pandèmia ha deixat molt, molt que desitjar. 

Hi ha hagut molts empresaris que han hagut d’avançar els
doblers que haurien d’haver arribat pel SEPE als seus
treballadors perquè no es trobessin desemparats i el SEPE no
ha estat diligent. Fins i tot hi ha hagut empreses que s’han
proposat anar al SEPE de gestionar... empreses amb molts de
treballadors gestionar elles mateixes el pagament d’aquests
ERTO i tampoc el SEPE no ha volgut negociar aquestes
situacions. I entre una cosa i l’altra, la situació ha provocat que
molts dels nostres treballadors adherits a ERTO han passat
mesos per cobrar les seves nòmines i amb situacions molt
precàries. 

Dels punts que es relacionen en aquesta proposició,
evidentment estem a favor de la situació de cercar una persona
per a l’illa de Formentera, evidentment votarem a favor del
punt 1 i del punt 2.

Del punt 3, bé, anunciar que nosaltres ja en el seu moment
en el tema de crear un complement salarial al destí ja vam
presentar com a esmenes als pressuposts generals de l’Estat, als
actuals del 2021, una esmena des del Grup Parlamentari de
Ciutadans en el Congrés dels Diputats, perquè hi hagués una
partida per apujar la indemnització per residència perquè està
vist que aquesta convenció actual no compensa el cost de vida
de les Illes Balears, i ens trobem amb una situació injusta i
discriminatòria per als funcionaris de l’Estat que són a les
nostres illes, i això és fer un greuge comparatiu, o sigui,
comparat amb altres comunitats.

I sobretot també, i encara més incidència, amb la doble
insularitat d’Eivissa i Menorca. Eivissa i Menorca que només
s’incrementa el plus 10 euros respecte de Mallorca, quan a
Canàries les illes menors tenen el doble de plus.

Evidentment tot això afecta la plantilla i, bé, no donam als
ciutadans precisament de Formentera el servei que necessiten
perquè no hi ha funcionaris que vulguin venir a Balears amb un
plus que oscil·la entre els 50 i els 97 euros depenent de la
categoria.

Aquesta esmena que vam fer en els pressuposts generals de
l’Estat no va ser aprovada. 

Però és que també des d’aquí, des del Parlament de les Illes
Balears, vàrem presentar una proposició no de llei, el 25 de
febrer, que sí, sí que es va aprovar, relativa a la revisió
immediata, actualització i equiparació de la indemnització

compensatòria per residència, el plus d’insularitat, de tots els
empleats públics -de tots els empleats públics de l’Estat i agents
de les forces i cossos de seguretat de l’Estat- destinats a les
Illes Balears, i llegiré el punt 2 que es va aprovar en aquest
parlament, després de vàries transaccions: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a negociar amb
el Govern central que s’inclogui aquesta indemnització per
residència coneguda com a plus d’insularitat- en el Règim
Especial de les Illes Balears, REIB, justament sempre que el
Govern de les Illes Balears conegui el cost efectiu d’aquesta
indemnització i que aquest cost no computi en la dotació final
del factor d’insularitat previst en el títol 3 del Reial Decret Llei
4/2019, i que no es recull únicament a la Llei de Pressuposts
Generals de l’Estat com succeeix actualment. Així com que es
tingui en compte la doble i la triple insularitat que ha de ser
compensada i emparada també amb el REIB”. 

Això es va aprovar en el Parlament de les Illes Balears i
tampoc -com sabem- no s’ha fet efectiu.

De la resta dels punts evidentment s’han de cobrir les places
vacants, en el punt 4. En el punt cinquè, en el cas que no
accepti l’esmena que li han presentat des del Grup Parlamentari
PSIB i Unides Podem, sí que li demanaria, tal com està
redactat, prorrogar els contractes a treballadors interins del
Servei d’Ocupació Pública Estatal, SEPE, contractats de forma
extraordinària arran de la situació provocada per la COVID-19
com a mínim fins a desembre de 2021, in voce li demanaria si
no accepta l’esmena del PSIB: “Sempre que s’ajusti a dret”,
perquè...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pérez debería de ir acabando. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

... -sí, ya acabo, president- perquè tots sabem la situació que
estan passant molts interins a les nostres illes amb situacions
que ells consideren que no s’ajusta a dret per tant aquesta
pròrroga hauria d’estar ajustada a dret, en el cas que no accepti
l’esmena. 

I del sisè punt i del setè punt, evidentment, votarem a favor.
La infraestructura de la informàtica ha de millorar perquè no
torni a passar el que ens ha passat aquests últims darrers mesos
amb atacs informàtics.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias. Sr. Pérez. Por parte del Grupo Parlamentario MÉS
per Mallorca tiene la palabra el Sr. Joan Mas, por un tiempo
máximo de cinco minutos. 

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, president. Bé, que el SEPE s’ha vist desbordat
especialment a Formentera però no només a Formentera és una
evidència, és una evidència igual que molts de serveis de
l’administració pública.
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En aquesta crisi, primer pandèmia sanitària, que ha
desembocat també en una crisi econòmica, crec que hi havia
tres potes que s’haurien d’haver aguantat fermes i que han rebut
molta pressió: per una banda, salut; per una altra, serveis
socials; i per una altra, les administracions dedicades a drets
laborals de treballadors, autònoms i empreses. 

La pota dedicada als drets laborals depenent de l’Estat ha
caigut i és el SEPE, i és la que ha caigut més. És a dir, serveis
socials, salut sempre han donat resposta, d’una manera o una
altra sempre s’ha donat resposta a les necessitats de la
ciutadania, perquè són administracions que depenen dels
ajuntaments, dels consells o de la comunitat autònoma, el que
ha depès de l’Estat ha caigut, i només era una part dels drets
laborals.

No hi ha..., no hi ha..., és clar, a tot això els mateixos
sindicats, per tant els mateixos treballadors del SEPE han
denunciat la situació; és a dir, els treballadors del SEPE han
donat el mil per mil, el que passa és que si des de l’Estat no
s’aporten els recursos necessaris no es pot donar el servei que
la ciutadania demanda. 

És una evidència per part nostra que és senzillament una
pura qüestió de voluntat política de l’Estat de voler resoldre el
problema o no i del tractament que reben les Illes Balears, en
especial per part de l’Administració de l’Estat quant a recursos. 

Per tant, nosaltres votarem a favor de la proposta tant si
s’accepten les esmenes com si no. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Mas. Por parte del Grupo Parlamentario VOX
tiene la palabra el Sr. Jorge Campos, por un tiempo máximo de
cinco minutos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Nosotros consideramos
acertada esta proposición no de ley, incide en un problema
importante que afecta especialmente a Formentera, si bien
afecta a todas las Islas Baleares y me atrevería a decir a toda
España. La verdad es que si ya es lamentable el servicio del
SEPE en todas partes, desde luego ya en Formentera es una
auténtica vergüenza, sobre todo porque además los más
afectados siempre son los más necesitados.

Y es evidente que se viven meses, y va a seguir así, con una
avalancha de peticiones, de gestiones administrativas, de
necesidad de realizar prestaciones a millones de personas en
toda España y a más de 100.000 en Baleares, pues que
necesitan estas prestaciones pues, bueno, a causa de esta grave
crisis que estamos sufriendo. Evidentemente, entonces, se
debería reforzar este servicio y lo que vemos es que si ya
funcionaba mal pues ahora funciona mucho peor. Y es ahí
donde la administración debería hacer un esfuerzo importante.

Por no hablar del punto que hace referencia al complemento
salarial de destino, que hemos repetido en muchas ocasiones
desde VOX, que afecta a todos los funcionarios de la
Administración General del Estado que trabajan y que intentan

vivir de la mejor forma posible en las Islas Baleares, y que
desde luego, pues, bueno, es un agravio importante que sufren
si lo comparamos con sus condiciones en la península, y eso se
debería de alguna manera compensar y pasa el tiempo,
seguimos reivindicándolo y las compensaciones o son muy
leves o brillan por su ausencia. Por eso también consideramos
que es acertado.

Nos gusta más la proposición no de ley original que si se
aceptan las enmiendas, pero, en todo caso, pues, bueno, si son
aceptadas también votaremos a favor.

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Campos. Por parte del Grupo Parlamentario El
Pi Proposta per les Illes tiene la palabra el Sr. Josep Melià, por
un tiempo máximo de cinco minutos.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari El Pi
donarà suport a aquesta iniciativa de reforç del Servei
d’Ocupació Estatal, sobretot a Formentera, però també en
genèric a les Illes Balears perquè ens sembla absolutament
imprescindible i necessari. 

Si es pot entendre que a un primer moment de la pandèmia
el servei no estigués dimensionat i no estigués preparat per
donar una resposta a l’allau de tramitacions que havia de fer
sobretot com a conseqüència dels ERTO, transcorregut un any
aquesta comprensió minva, es redueix perquè evidentment
l’administració ha tengut mesos per reforçar el sistema i per
millorar les prestacions i poder fer front a aquesta situació de
moltíssimes més tramitacions a les quals ha de fer front el
servei.

Per a El Pi aquí hi ha un problema estructural que, mentre
alguns partits reclamen més centralització, resulta que els
serveis públics que millor funcionen són els gestionats pels
ajuntaments i per les comunitats autònomes, i resulta que els
serveis públics reals que ha de prestar l’Estat són els més
deficitaris i els que pitjor funcionen i els que pitjor tracten els
ciutadans. I aquesta és la realitat pràctica i el SEPE és un
exemple paradigmàtic d’aquesta situació, per la qual cosa a
nosaltres no ens deixa de sorprendre que encara hi hagi partits
que demanin la centralització de determinades competències,
quan el que hauríem de fer és un canvi i que, per exemple, el
SEPE fos gestionat des de les comunitats autònomes, perquè
segurament passaria el que passa amb la resta de serveis, que
funcionari d’una manera més eficient i més àgil.

Finalment, un comentari en relació amb el complement
salarial dels funcionaris estatals, això és una reivindicació
històrica que tots els partits assumim a les Illes Balears i la
comparació amb Canàries és escandalosa, és simplement
escandalosa. I nosaltres tornam a l’explicació purament
política, la gran desigualtat que existeix en relació amb el
complement a Balears i a Canàries sobretot té una explicació
perquè a Canàries se n’han preocupat que aquesta compensació
pugi, perquè evidentment cercaven que hi hagués un servei
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públic eficient i que donàs el servei, perquè si no anirien molt
malament. A les Illes Balears com que no hi ha pes polític de
res ens tracten com ens tracten, que és l’exemple que reflecteix
aquesta iniciativa. Per tant, tot el nostre suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Melià. Ahora tocaría una suspensión por un
tiempo máximo de diez minutos y tengo que preguntarle a
Sílvia Tur, la portavoz del Grupo Mixto, si procede o prefiere
no suspender la sesión.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president, crec que no serà necessari. 

EL SR. PRESIDENT:

En ese caso tiene la palabra la Sra. Diputada Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies. Sí, gràcies a tots els grups. Ja suposava que aquesta
no seria una qüestió de discussió entre nosaltres sinó que, com
he pogut constatar, és una qüestió que té el consens de tothom
perquè compartim la diagnosi del problema, la gravetat del
problema i la necessitat d’una solució urgent. 

Per tant, anant per feina, diguéssim, accept les esmenes que
ha presentat el Grup Socialista, excepte a la quarta..., és a dir,
accept la del punt 2, la del punt tercer.

En el cas del punt quart, el que faria és proposar una
transacció i és: “el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l’Estat a cobrir, en el termini més breu possible, les
places vacants del Servei d’Ocupació Públic Estatat, SEPE, a
les Illes Balears”. Per tant, on diu “de forma immediata” diria
“en el termini més breu possible”, perquè efectivament, vull
explicar que efectivament he constatat que aquestes places no
es poden cobrir tan fàcilment d’una manera immediata perquè
requereixen d’una convocatòria prèvia de trasllats i no és tan
senzill. En tot cas, però, s’ha de fer, evidentment s’ha de fer. 

En el punt cinquè també l’acceptam. En el punt setè també
l’acceptam.

I sense més qüestió, ja dic, crec que és important que ens
facem ressò d’aquesta problemàtica i que d’una manera
específica també es pugui resoldre la circumstància particular
a Formentera que crec que agreuja més la necessitat de donar
una estabilitat a aquest servei quan sobretot veiem que passa
per una persona, una. Per tant, crec que aquí el SOIB ens pot
donar una cop de mà molt important i per això estam contents
que vostès entenguin aquesta circumstància i que li donin
suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Tur. Para ordenar simplemente la votación,
¿no hay inconveniente en aceptar la transacción por parte de
ningún grupo?, o sea...

(Se sent de fons el Sr. Casanova i Peiró que diu: “sí, sí”)

Bien. He creído entender por como se ha llevado a cabo el
debate que se podría aprobar por unanimidad, tengo que
preguntar si es así o no. Es así.

En ese caso la PNL 2503 con todas las enmiendas incluidas,
a excepción del punto 4 donde se ha realizado una transacción
que ha indicado la Sra. Tur, quedaría aprobada por unanimidad.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2833/21, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a pròrroga de l'habilitació per exercir activitat
turística, per renovació d'acreditació de qualitat i per
presentació de modernització.

Pasamos al siguiente debate que es la Proposición no de llei
RGE núm. 2833/21, presentada por El Pi Proposta per les Illes,
relativa a la prórroga de la habilitación para el ejercicio de la
actividad turística, por renovación de acreditación de calidad
y presentación de modernización.

Para su defensa, por parte del Grupo Parlamentario El Pi
Proposta per les Illes, tiene la palabra el Sr. Josep Melià, por un
tiempo máximo de cinco minutos. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari d’El Pi
presenta avui a debat i votació aquesta iniciativa, que pretén ser
un suport per a les empreses del sector turístic. Tots sabem, ho
hem repetit mil vegades, els efectes absolutament dramàtics que
ha provocat la pandèmia de la COVID-19, ha provocat que no
hi hagi activitat turística, que la temporada 2020 gairebé fos
inexistent i la 2021 presenta evidentment molts de punts de
foscor. 

I resulta que, d’acord amb la normativa turística, molts
d’establiments han comprat places, perquè han fet ampliacions,
perquè han començat la seva activitat i, com tots sabem, a les
Illes Balears hi ha el sistema de l’intercanvi de places i per a
qualsevol nova plaça turística s’ha de comprar a l’administració
aquesta plaça que té un cost econòmic. Aquest cost econòmic,
d’acord amb la normativa, es pot comprar de manera
prorrogada en el temps, és a dir a terminis. I per tant, es pot fer
el pagament en diverses anualitats.

Atès que això està permès i que algunes empreses, com a
mínim prou empreses o prou operadors jurídics han fet la
compra de places d’aquesta manera, a terminis, resulta que
evidentment han de fer una despesa i han de fer front a un
pagament sense haver tengut els ingressos de l’explotació
d’aquestes places. La qual cosa evidentment provoca que es
trenqui el seu pla d’amortització i el seu pla d’inversió en
relació a aquest cost.

Davant d’aquesta situació i com hem fet en qüestions
paral·leles i similars a aquestes, el que plantejam de d’El Pi és
que se’ls doni un any més, s’ajorni el pagament de manera
automàtica d’una anualitat d’aquest pagament de la compra de
places, per intentar donar oxigen, per intentar donar vida, per
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intentar ajudar, per intentar suavitzar els efectes econòmics que
provoca la pandèmia.

Això és la primera part de la nostra proposició no de llei.

La segona part és la relativa a les autoavaluacions, plans de
modernització, acreditacions de qualitat que també alguns
establiments turístics, d’acord amb la normativa vigent, han de
presentar. Entenem que en les circumstàncies actuals,
evidentment tot això requereix un esforç, al final tot també és
un cost econòmic i també entenem que aquesta necessitat,
aquesta obligació de presentar aquestes acreditacions, també es
podria ajornar o prorrogar, la qual cosa també ajudaria a
suavitzar aquesta dramàtica situació que viuen les empreses que
tenen, com tots sabem, l’aigua al coll.

Per tant, és intentar donar una ajuda, pensam que això no és
un cost excessiu per a l’administració, més aviat no existeix el
cost, simplement és un ingrés que s’allarga en el temps i, per
tant, entenem que té tot el sentit del món que aquest Parlament
doni suport al món del turisme, a les empreses i a tots els
propietaris que han adquirit places, o que han de presentar
acreditacions aquest 2021.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Melià. Para el turno de fijación tiene la palabra
por parte del Grupo Parlamentario Popular la Sra. María
Salomé Cabrera, por un tiempo máximo de cinco minutos.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies president. Bé, des del Grup Parlamentari Popular
estam totalment d’acord amb la iniciativa que presenta el Grup
Parlamentari El Pi, amb aquesta eina o aquesta mesura per tal
de facilitar de qualque manera un poc la vida als empresaris en
aquest cas.

Nosaltres també, com ja hem dit moltes vegades, a l’inici de
la pandèmia es preveia que el sector turístic seria el més afectat
i que també tindria més dificultats per recuperar-se. En aquests
moments ja sabem que així és i diem també que davant aquesta
possibilitat, consideram que el Govern de les nostres Illes
s’hauria d’haver preparat, hauria d’haver pres totes les mesures
necessàries per facilitar el reinici d’aquesta activitat, per
constituir-se també en una destinació segura, per recuperar el
turisme, per ajudar a donar continuïtat i les millors condicions
possibles en el teixit productiu en general i al sector turístic en
particular.

A dia d’avui creiem sincerament que no es posen aquestes
eines, no són presents aquestes mesures necessàries per afavorir
la recuperació. De fet, veiem que no s’impulsen mesures
senzilles administrativament, ni de les que estan a l’abast del
Govern per ser competència directa. Especial menció per
exemple a mesures proposades per molts de grups, que amb
poc esforç per part de l’administració s’hauria pogut donar
molta ajuda, com ara la suspensió de l’ITS per un any, o reduir
el cànon de sanejament al 50%, que són demandes
generalitzades, però que no hi ha manera que el Govern ho

acabi d’entendre. Mesures que també reiteradament hem
demanat des del nostre grup i també per altres grups d’aquesta
cambra des de fa un any, de cercar mesures decidides per
reactivar l’economia, per tal de poder sobreviure aquest teixit
productiu. També al Govern central en el tema de la liquiditat,
les ajudes directes, la reducció d’obligacions fiscals,
burocràtiques, bé, etc. 

Quant a la iniciativa del Grup Parlamentari El Pi que avui
tractam, igual que vam dir ja en el seu moment, que vam donar
suport a una iniciativa en aquesta línia, lògicament continuam
considerant del tot adequada aquesta proposta que avui tractam,
en el seu punt 1 que demana suspendre i prorrogar
automàticament el cobrament de l’anualitat 2021, derivada de
la compra de places, de manera que el termini de pagament
s’allargui més d’un any. Creiem que és una manera fàcil
administrativament i eficaç per ajudar molt i de manera directa
els empresaris, les persones que es troben en aquesta situació.
De fet, nosaltres també anam un poc en aquesta línia demanant
que se suspengués el cobrament de la borsa de places qui
volgués iniciar una activitat. Iniciativa que tampoc es va tenir
en compte.

I quant al punt 2, també donar suport a un any de pròrroga
automàtica als establiments que enguany havien de presentar
autoavaluacions, plans de modernització, gestions de qualitat
i ho consideram també una manera d’ajudar a no perdre temps
i doblers de manera totalment estèril i ajudar a recuperar aquest
any o dos, pràcticament perduts i que han generat una fallida
important a totes les economies.

Aquestes peticions, si hi hagués voluntat política per part
del Govern, creiem que no seria difícil de posar en marxa, fer
les modificacions jurídiques que demana aquí a la proposició,
jurídiques o marcs normatius, perquè clar, vist la quantitat de
decrets llei que es fan i s’aproven en el Govern per temes que
tal vegada no són tan peremptoris com aquest, o que podrien
encaixar a una tramitació ordinària, doncs creiem que si hi ha
voluntat política, es pot assolir perfectament qualsevol tipus de
modificació en el marc normatiu per poder donar resposta i
poder-se dur endavant.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Cabrera. Por parte del Grupo Parlamentario
Unidas Podemos no se hará uso de la palabra. Por parte del
Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el Sr. Marc
Pérez-Ribas, por un tiempo máximo de cinc minutos.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies president. El Grup Parlamentari Ciutadans, com no
pot ser d’una altra manera, donarà suport a aquesta proposta del
Grup Parlamentari El Pi, que es tracta de dues mesures molt
concretes, molt definides i que, com ja s’ha dit per anteriors
portaveus, són possibles, són realitzables amb voluntat política,
evidentment.

La primera està clara, hem d’intentar entre tots que la
motxilla que arrosseguen les empreses, principalment les
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petites empreses i les petites cadenes hoteleres, sigui el més
lleugera possible perquè puguin reiniciar l’activitat amb
liquiditat i dintre d’aquesta motxilla hi ha molts imposts i entre
ells hi ha aquest pagament de places que van ampliar al seu
moment per millorar el seu establiment, per donar-li més
qualitat, per millorar diguéssim tot el sector turístic de les Illes
Balears. Per tant, van ser inversions positives per a tots. 

I és lògic que en una situació com la que tenim actualment,
tots aquests pagaments a compte o per terminis d’aquestes
places, es vagin ajornant fins que l’activitat turística torni a
reactivar-se, com a mínim que puguin obrir amb tranquil·litat
i amb totes les garanties sanitàries. Per tant, evidentment, el
primer punt compta amb el nostre suport claríssim.

I el segon punt estem en una situació similar, aquí ja no és
un tema econòmic, ja és un tema de gestió, però que al final
també deriva en un tema econòmic, perquè això significa hores
de feina i a vegades haver de requerir serveis externs. I bé, i a
més a més tenint en compte que tots aquests plans
d’autoavaluació, plans de modernització i acreditacions de
qualitat, amb l’era COVID ventura requeriran altres indicadors
i no està de més esperar que passi aquest reinici de l’activitat
per saber quins indicadors poden donar-li més qualitat a un
establiment hoteler referents a la seguretat sanitària perquè ja
a partir d’ara tots aquests documents ja incorporin aquestes
mesures que evidentment tots els grans hotels, les petites
cadenes i els petits hotelers han d’implementar.

Per tant sapigueu que votarem a favor. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sr. Pérez. Por parte del Grupo Parlamentario MÉS
per Mallorca tiene la palabra el Sr. Joan Mas, por un tiempo
máximo de cinco minutos.

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, president. Bé, al cap i a la fi la proposta aquesta
ens parla de facilitar, facilitar les coses i facilitar la posada en
marxa de l’activitat turística si a la fi la podem posar en marxa,
que sembla que sí, per a aquest estiu. 

Ens parla que el cost econòmic d’aquesta posada en marxa
sigui -quant a l’administració pública, al que fa referència a
l’administració pública- sigui el més senzill possible i sigui tot
plegat molt més fàcil. 

Per tant nosaltres votarem a favor, votarem a favor dels dos
punts i creiem que una de les obligacions que té l’administració
pública, al cap i a la fi, és facilitar la vida a l’administrat, i una
de les funcions que té l’administració pública al mes de maig
del 2021 és facilitar la posada en marxa de l’activitat
econòmica, sigui la que sigui. Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Mas. Por parte del Grupo Parlamentario VOX
tiene la palabra el Sr. Jorge Campos, por un tiempo máximo de
cinco minutos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Nosotros votaremos a favor
de esta proposición no de ley, nos parece acertada y, por
supuesto, como digo, votaremos a favor. 

Lo que a mí, yo, trasladaría, le traslado de hecho una
pregunta al Sr. Melià, de El Pi, porque El Pi está en ese Plan de
reactivación económica del Gobierno balear, al igual que
Ciudadanos, y claro, cuando yo veo que presentan estas
proposiciones no de ley que, pues realmente..., son interesantes,
son necesarias para el momento que estamos viviendo, me
pregunto, oigan ¿en esas mesas, en reuniones que deben hacer
ustedes, que están apoyando ese plan, en el cual VOX no está,
porque ya preveíamos que iba a ser un fracaso, como se ha
demostrado, proponen cosas así? Porque lo que estaría muy
bien es que ya que se han sumado que les hagan un poco de
caso, porque entonces, ¿para qué están?

Porque ustedes, se lo tengo que reconocer, en algunas
ocasiones -no en todas, tampoco no nos vamos a venir arriba-
presentan PNL interesantes que desde luego nosotros
apoyamos; pero, claro, si ustedes están en ese Plan nosotros
entendemos que las medidas que salen de ahí, se reúnen
periódicamente, o deberían reunirse no sé si se reúnen o no,
pues deberían llevar estas propuestas adelante y en teoría el
Gobierno balear debería llevarlas a cabo. Por eso que después
vengan a comisión a presentar estas proposiciones no de ley
entendemos que en esas mesas o en esas reuniones no se
atienden estas propuestas, por eso me gustaría preguntarle
realmente, no sé, ¿qué hacen ahí?, o sea, ¿se llevan estos temas,
no?

Muchas gracias, votaremos a favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sr. Campos. Por parte del Grupo Parlamentario
Mixto tiene la palabra la Sra. Sílvia Tur, por un tiempo máximo
de cinco minutos. 

LA SRA. TUR I RIBAS: 

Gràcies. A veure, la proposta que presenta El Pi, en termes
generals, la trobam raonable i pensam que totes les mesures que
s’han aprovat els darrers mesos o al llarg del darrer any que han
anat adreçades a facilitar en general tant al ciutadà com a les
empreses la seva subsistència, ja sigui en el món empresarial o
en el món civil -diguéssim, de gent normal i corrent-, estan bé.

Nosaltres votarem a favor del primer punt. No obstant, ens
abstendrem en el segon i li vull explicar per què.

Nosaltres pensam que la feina que correspon a les
autoavaluacions, als plans de modernització i a les
acreditacions de qualitat és una feina contínua, no és una feina
periodificable, és una labor contínua que deriva, d’una banda,
de la pròpia voluntat de les empreses del sector de mantenir uns
bons estàndards de qualitat, d’una feina continuada que duen a
terme les empreses al llarg de tot l’any i de la seva trajectòria,
independentment de si es tracta d’establiments que obrin tot
l’any o d’establiments que únicament obrin uns mesos de

 



TURISME I TREBALL / Núm. 49 / 13 de maig de 2021 779

temporada, i per tant no veiem suficientment acreditada -i
respectam la seva opinió- però no veiem justificat el fet que,
pel fet de trobar-nos en pandèmia no s’hagin de seguir
presentant les autoavaluacions o no s’hagi de seguir treballant
en els plans de modernització.

Pensam que aquesta és una feina que es pot fer
perfectament i que fins i tot és una feina que s’ha pogut
intensificar al llarg d’aquest any pel fet de no haver tengut
possibilitat de gairebé obrir les portes més que una part molt
petita de la temporada. Per això nosaltres no veiem justificada
aquesta necessitat ni veiem justificada la demanda d’una
pròrroga per una feina que consideram que és part fonamental
i vital de totes les empreses del sector i que es va fent al llarg
de tot l’any i és per això la nostra abstenció. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sra. Tur. Por parte del Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra el diputado Damià Borràs, por un
tiempo máximo de cinco minutos. 

EL SR. BORRÀS I BARBER: 

Gràcies, president. Sr. Melià em corregirà si vaig errat
perquè segur que el coneix molt millor que jo, però crec
recordar que en el Pla de reactivació econòmica de les Illes
Balears no hi ha cap clàusula que impedeixi als signats..., que
impedeixi mantenir la seva iniciativa política, capacitat
d’activitat parlamentària i propositiva. 

Igual en els Planes de desarrollo d’una altra època sí, que
les parts no podien mantenir la gestió política, però crec que en
democràcia els partits polítics i els grups parlamentaris sí que
sempre mantenen la seva capacitat d’iniciativa. 

He sentit alguna intervenció que feia intuir que l’intervinent
-i no és el cas del Sr. Melià- pensava que els grups que donen
suport al Govern votarien en contra d’aquesta iniciativa. No, no
hi votarem en contra perquè ens sembla una iniciativa raonable
i a més que ha raonat de manera suficient i clara el Sr. Melià i,
per tant, hi ha molt poc a afegir a la seva intervenció.

El sistema de compra de places és un sistema assentat
bàsicament a l’illa de Mallorca, és un sistema que té un
recorregut llarg. És cert que és un cost important per a les
empreses però que quan fan aquesta passa ho fan a partir d’uns
càlculs empresarials d’amortització d’aquestes places i tots els
seus plans de negoci, no? Evidentment, tots aquests plans de
negoci, tots aquests càlculs, tots aquests estudis se n’han anat
en orris, la mesura que proposa el Sr. Melià no significa un cost
afegit o una minva d’ingressos per part de l’administració sinó
simplement demorar un any aquests ingressos -esperem que
sigui un any, que sigui suficient amb un any, que l’any que ve
l’activitat econòmica s’hagi recuperat- i per tant ens sembla
molt raonable aquesta iniciativa. 

Pensam que és perfectament compatible amb la línia
d’actuació que duu el Govern de les Illes Balears. 

A mi m’ha semblat..., a veure, la portaveu del Partit
Popular, evidentment, ha aprofitat els seus cinc minuts perquè
tenia poca cosa a dir sobre la iniciativa, ha fet tot un seguit de
retrets a l’acció de Govern en matèria de política econòmica, de
política turística, i més m’ha sorprès de política sanitària,
perquè acusar que no s’ha fet res per garantir la seguretat en
aquestes illes, quan normalment es queixen que el Govern ha
fet massa, ara em sembla relativament contradictori, no?,
perquè ara demanen, el que acostuma a demanar el Partit
Popular és com que el Govern obri, i ara diu que no fem res.
Vull dir crec que és un contrasentit però, bé, els contrasentits
són cosa a què ja estem prou acostumats i per tant no passa res.

Pel que fa al punt segon, estem d’acord també amb la
possibilitat d’ajornar un any la presentació d’aquests plans
d’avaluació, de modernització d’acreditacions de qualitat,
pensam que tal vegada -i no és un retret a la iniciativa però
perquè és totalment fortuït- la instància al Govern balear per
modificar açò igual els mateixos grups parlamentaris del
Parlament ho podrem resoldre abans que el mateix Govern de
les Illes Balears, atès que tenim una oportunitat legislativa
oberta o que obrirem ben prest per poder prendre aquest tipus
d’iniciatives, evidentment el nostre grup estarà obert a arribar
acords en aquest sentit.

I, simplement, afegir que, a mig termini, dins de la
necessitat de revisió que s’haurà de produir més prest o més
tard -evidentment no és el moment ara de fer-ho- de la Llei
8/2012 que, diguéssim, ha estat apedaçada amb diverses
iniciatives posteriors i s’haurà de fer una revisió a fons, igual
serà el moment d’obrir una reflexió sobre si aquests
mecanismes que preveu actualment la llei són els més útils tant
per la funció de control de l’administració com també els més
útils perquè les empreses puguin -diguéssim- modernitzar-se,
puguin actualitzar les seves instal·lacions, puguin posar-se al
dia, i no siguin tant com són -crec ara- un procés molt
burocratitzat, enrevesat i que no respon segurament a la
intenció que el legislador quan la va proposar va tenir.

Per tant serà -crec- positiu obrir aquest procés de reflexió,
evidentment no és ara el moment, enmig d’una pandèmia, de
baratar aquestes coses, Sant Agustí no ens ho perdonaria i per
tant crec que en aquest moment simplement ajornem els
problemes i les solucions de fons a llarg termini ja les
abordarem quan evidentment es pugui obrir una reflexió
tranquil·la i també amb les empreses de les Illes Balears...

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Borràs, tendría que ir acabando...

EL SR. BORRÀS I BARBER: 

... són necessàries de ser escoltades en aquest cas.

Res més, votarem a favor d’aquesta iniciativa i evidentment
celebram que el Grup El Pi sigui dins el Pla de reactivació i
evidentment celebram també que tingui capacitat d’iniciativa
política i l’exerceixi.

Gràcies, president. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sr. Borràs. Ahora por contradicciones tiene la
palabra el Grupo Parlamentario El Pi Proposta per les Illes, que
lo hará el Sr. Josep Melià, por un tiempo máximo de cinco
minutos. 

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies, Sr. President. Agrair el suport bàsicament
unànime de tots els grups parlamentaris a aquesta iniciativa. 

En relació amb el punt segon vull accentuar que em sembla
molt positiva l’aportació que ha feta el Sr. Marc Pérez-Ribas,
en relació amb què, en tot cas, més enllà de la reflexió que
plantejava el Sr. Borràs, estaria bé incloure indicadors en
relació amb la pandèmia i fer més incidència en temes sanitaris,
i em sembla que és un tema interessant i és una línia de feina a
tenir molt en compte. 

Com, Sra. Tur, és clar, és vera que és una feina contínua
però és que, malauradament, la continuïtat s’ha trencat amb la
COVID, això malauradament és així i, per tant, les empreses no
han tengut aquesta continuïtat. I per tant es troben en una
situació que han de fer un esforç, una dedicació d’hores i un
cost econòmic que en aquest moment els és francament
dificultós per presentar aquestes acreditacions de plans de
modernització o autoavaluacions. Per tant pensam que té tot el
sentit del món que això s’ajorni o es prorrogui un any més i que
no sigui en el 2021 quan se’ls ho demani.

L’any passat El Pi ja va presentar una iniciativa per a
l’anualitat 2020 i enguany ho tornam a fer del 2021, de fet ens
agradaria no haver-ho de presentar perquè això voldria dir que
l’activitat turística s’ha recuperat, però tots sabem que això no
és així. 

En relació amb el Pla de reactivació. És clar, El Pi el que
pretén és ajudar i el que fa és fer les seves propostes i defensar
les seves idees. Ara bé, entenem que estam en un marc molt
més ample on no només s’ha de fer el que considera oportú El
Pi, hi ha un govern que té una majoria parlamentària,
absolutament legítima, i evidentment té la capacitat de governar
i després hi ha la CAEB, la PIMEM i els sindicats, que
evidentment també fan les seves propostes.

Sempre es recullen totes les propostes que fan tots els
membres del Pla de reactivació? No, lògicament que no, només
faltaria!, seria un Pla fantàstic si totes les propostes que fan tots
els membres es poguessin recollir, però a més a més que de
vegades són incompatibles entre les visions que tenen els
diferents actors, per tant això és inviable. Un pacte i un pla per
definició és una cessió de tots els que el conformen.

Ara, o es té voluntat de col·laborar i tirar endavant i ajudar
en un moment extraordinari de crisi profunda, o no es té
aquesta voluntat. El Pi té aquesta voluntat. Altres partits fan
càlculs diferents? Eh, nosaltres no ho criticam, però
evidentment això no és un mando y ordeno, vol dir que tot allò
que proposam en el Pla de reactivació i no s’hi incorpora, per
les raons evidentment explicades, no vol dir que El Pi no les

pugui continuar defensant, i evidentment que les continuam
defensant amb llums i taquígrafs. 

I per això mantenim la nostra iniciativa política i per això
continuam fent les nostres iniciatives en el Parlament, perquè
la nostra pretensió és que quedi absolutament palès que això,
que la línia política d’El Pi és aquesta i que nosaltres
continuarem defensant aquesta línia política l’assumeixi o no
l’assumeixi el Pla de reactivació, l’assumeixi o no l’assumeixi
el govern que en aquests moments hi ha a les Illes Balears. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Melià, acepta la votación separada o... Pues, una vez
acabado el debate, pasamos a votar la PNL RGE núm. 2833/21.

Pasamos a votar el primer punto. 

¿Votos a favor del primer punto?

EL SR. SECRETARI: 

13 vots a favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

13 votos a favor. 

¿Votos en contra?

Ay, perdona, sí. Tenéis razón. 

Pasamos a votar el segundo punto. 

¿Votos a favor?

EL SR. SECRETARI: 

12 vots a favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

¿Abstenciones?

EL SR. SECRETARI: 

1 abstenció. 

EL SR. PRESIDENT: 

En consecuencia, queda aprobada la Propuesta no de ley
RGE núm. 2833/21.

Y no habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión.
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