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EL SR. PRESIDENT:

Buenos días, inauguramos la sesión otra vez, espero que
hayáis tenido un buen verano. Comenzamos la sesión de hoy y
lo primero que tengo que hacer es preguntar si hay alguna
sustitución.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Bon dia, Pilar Costa substitueix Damià Borràs.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Comenzamos el debate con el orden del día
relativo al debate y votación de la Proposición no de ley RGE
núm. 5124/21 y RGE núm. 5544/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5124/21, presentada
pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment
d’urgència, relativa a cotització dels autònoms.

Se inicia el debate con la Proposición no de ley RGE núm.
5124/21, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos,
por el procedimiento de urgencia, relativa a la cotización de
autónomos y, para su defensa, por parte del Grupo
Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el Sr. Marc Pérez,
por un tiempo máximo de cinco minutos.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, presidente. Bien, presentamos hoy una proposición
no de ley sobre la reforma de cotización de autónomos que ha
propuesto el ministerio, una proposición no de ley que
registramos el 24 de mayo, por tanto, ya han pasado varios
meses.

Actualizándolo, según los datos que aporta el Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el mes de agosto
de 2021 el número de afiliados a la Seguridad Social en las
Illes Balears es de 552.221 trabajadores, de ellos 97.698 son
autónomos, trabajadores por cuenta propia, pero trabajadores.
Por tanto, un 18% de los trabajadores activos de las Illes
Balears en el mes de agosto son trabajadores por cuenta propia,
autónomos. Un colectivos que ha sufrido como nadie los
efectos de la crisis económica derivada de pandemia, que ha
visto como se desplomaba su poder adquisitivo; un colectivo
que está a la espera de recibir ayudas por parte del Govern; un
colectivo al que el gobierno Sánchez tiene encarada para
pegarle el sablazo en 2023. 

El ministro Escrivá perpetró un borrador para una reforma
de cotizaciones de los autónomos que torpedea este sector al
que carga a sus espaldas una dramática subida de cuotas que,
sin duda, les hará perder más poder adquisitivo. Todo ello
cuando todavía muchísimos de ellos no se han recuperado de
la crisis actual. ¿Es esto justicia social, es esto escudo social?

Si se materializa esta reforma propuesta va a significar la
puntilla para muchos autónomos, para muchas pequeñas
empresas y, además, desincentivará la creación de nuevos
negocios y evidentemente desincentivará la emprendeduría de
los jóvenes, les desincentivará para poner un negocio y en

definitiva les desincentivará para iniciar una carrera
empresarial.

El debate acerca de la cotización sobre ingresos reales de
los autónomos no es nuevo y siempre ha estado acompañado de
una gran controversia ya que chocan intereses enfrentados, por
un lado, el de ligar las cotizaciones de los autónomos a sus
ingresos reales y, por el otro, el de incrementar los derechos de
un colectivo que siempre se ha caracterizado por la
insuficiencia de la protección social en caso de desempleo,
accidente, baja por enfermedad laboral o jubilación.

Sin embargo esta situación no legitima al Gobierno a
encontrar en los trabajadores autónomos una fuente de ingresos
sin más, con subidas de la cotización que superan con mucho
las contribuciones que hacen los trabajadores por cuenta ajena.

Además, cualquier medida en este ámbito debe venir
avalada por un amplio consenso del sector, acuerdo que el
Gobierno no ha querido o no ha conseguido alcanzar, de nuevo
ha preferido optar por parches y vías unilaterales en lugar de
por defender a un colectivo eternamente perjudicado. Desde
Ciudadanos reclamamos que el Gobierno se siente a negociar
con todos los actores, asociaciones y partidos para lograr un
acuerdo amplio que permita resolver los problemas aquí
señalados. 

En Ciudadanos siempre hemos considerado que los
autónomos son una de las bases de la riqueza del país y que
necesitamos protegerlos en tanto en cuanto es el colectivo con
menor protección.

El Gobierno debe cejar en su empeño de actuar
unilateralmente y seguir condenando a los autónomos a la
desprotección y a la ruina, y vuelvo a insistir, el 18% de los
trabajadores activos de las Illes Balears en el mes de agosto son
autónomos.

Presentamos una proposición con tres puntos y el primero
de ellos insta al Parlamento de las Illes Balears a instar al
Gobierno de España a frenar, a frenar la reforma de las
cotizaciones de autónomos hasta encontrar una solución
consensuada con las asociaciones relevantes y con el resto de
grupos parlamentarios, evitando poner en riesgo la economía de
muchos autónomos en un momento en el que estamos lejos de
recuperar la actividad por completo.

El segundo punto, que el Parlamento de las Illes Balears
insta al Gobierno de España a aprobar un plan de rescate para
autónomos para asegurar la protección y la prosperidad de un
colectivo que ha sido constantemente maltratado u olvidado por
las administraciones públicas.

Y el tercer punto, el Parlamento de las Illes Balears insta al
Gobierno de España a conformar una mesa de negociación en
la que estén presentes las asociaciones de autónomos y aborden
el problema de la falta de protección que sufren los
trabajadores autónomos.

Muchas gracias, presidente. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202105124
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Por parte de los Grupos Parlamentarios Socialista
y Unidas Podemos se han presentado las enmiendas RGE núm.
7366, 7367 y 7368/21. 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, bon dia a tots i a totes. En primer
lloc, vull dir que aquesta PNL que es presenta avui és de
caràcter genèric que, davant d’un titular, presenten pertot arreu,
i crec que aquesta PNL a banda de tenir un discurs catastrofista
i derrotista i de sensació de caos, crec que no s’ajusta realment
a la realitat. 

Que els treballadors autònoms són una part important del
teixit econòmic d’Espanya i d’aquestes illes, això és
indiscutible; que els treballadors autònoms tenen una
problemàtica específica, tampoc, però que els treballadors
autònoms han estat abandonats totalment, això sí que és
discutible, perquè tots sabem que, sobretot el darrer any, en
aquest parlament s’ha parlat, i molt, dels autònoms, de les
cotitzacions, d’autònoms temporals, etc., i tots sabem, que ho
hem dit una i una altra vegada, que s’han posat a l’abast dels
autònoms tota una sèrie de mesures específiques per ajudar-los,
i la prova més significativa rau en la prestació econòmica que
durant molt de temps s’ha reclamat, ara hi ha una prestació
econòmica per cessament d’activitat que s’allarga i és fins i tot
compatible amb el treball assalariat.

Per tant, no podem dir que tenen una desprotecció total i
absoluta perquè no és cert, tenen, per una banda, una protecció
per cessament d’activitat, poden treballar i, a més a més, també
tots sabem que han tengut tota una sèrie d’exoneracions de
cotització durant un temps, etc. Per tant, hi ha hagut unes
ajudes específiques a partir del Decret 11/2021 que ajuden per
tirar endavant l’activitat dels autònoms.

Per altra banda, parla de les cotitzacions i de l’adequació.
Sí que és cert que s’intenta una reforma, s’avança una reforma
i hi ha un canvi de cotització, perquè del que es tracta és
d’augmentar la cotització perquè després hi ha un problema
derivat, el gran problema dels autònoms ve una vegada cessen
en la seva activitat, és a dir, a les pensions. Els autònoms fins
ara cotitzen de manera molt baixa i, per tant, poden assolir unes
pensions també molt baixes, i això és un gran problema que
s’ha de tenir en compte. Per tant, s’han d’adequar les
cotitzacions durant la vida laboral per tenir després unes
pensions dignes i tenir després una jubilació amb uns ingressos
adients. 

Què passa? Que ara hi ha 4 trams, 4 no, 6 trams de
cotització, i amb la reforma es plantegen passar a 13 trams de
cotització. Per tant, hi ha una diferència substancial perquè
s’adequa més la cotització als ingressos. Però, a més a més, hi
ha un element substancial en la reforma de les cotitzacions i és
la possibilitat de canviar de tram fins a 6 vegades l’any. Això
què fa? Que cada treballador autònom podrà adequar la seva
cotització en funció dels ingressos. Canviar 6 vegades l’any és

canviar moltes vegades, eh?, és canviar moltes vegades, per
tant, jo crec que és important. 

A més a més, crec que també el que passarà és que hi ha
una diferenciació de trams, hi ha uns trams molt baixos que
veuran reduïda la seva cotització, mentre que els trams més alts
veuran augmentada la seva cotització, perquè s’adequa als
ingressos. No és just, ara, una persona que té uns ingressos
d’aproximadament 3, 4.000 euros, cotitza al voltant de 200 al
mes; una persona que té més de 40.000 euros d’ingressos en
cotitza 400. Jo crec que això no és just i s’ha de fer un
ajustament i això és el que es treballa amb aquesta reforma, es
treballa.

Sí que és cert que aquesta reforma es treballa i, per tant,
nosaltres hem presentat aquestes esmenes que el que fan és, per
una banda, crec que al punt 1...

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Casanova, debería ir acabando.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

... -sí, simplement era explicar les esmenes- que el que fan és
permetre poder aprovar aquesta PNL i avançar, ja que demana
consens, idò nosaltres intentem arribar a un consens i tirar
endavant això. Per tant, nosaltres és una passa cap al consens
i, per això hem de...

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Unidas
Podemos no se hará uso de la palabra. Y en el turno de fijación
de posiciones, por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra la Sra. María Salomé Cabrera, por un tiempo
máximo de cinco minutos. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, senyores i senyors
diputats. Bé, des del Partit Popular valoram positivament
aquesta iniciativa del Grup Parlamentari Ciutadans que, entre
altres coses..., perquè el Partit Popular ha defensat també que
aquesta reforma de les cotitzacions d’autònoms consideram que
és una imposició del Govern del Sr. Sánchez contra els sectors
productius, sense diàleg ni consens amb les parts implicades. 

Els autònoms venen de patir, dels que més, a causa de la
pandèmia encara que no únicament a causa d’aquesta
pandèmia, sinó que ja d’abans les reivindicacions i necessitats
han estat presents.

Des del Partit Popular hem manifestat i presentat iniciatives
des del principi d’aquesta crisi per dur a terme polítiques que
els protegissin, començant des d’abril de 2020 quan, en
previsió, vam presentar proposta d’ajudes directes a autònoms,
PIME, ajudes a fons perdut, per poder afrontar aquests
tancaments, restriccions, aforaments, restriccions d’aforaments,
la manca de demanda i la manca de mobilitat, totes aquestes es

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202107366
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202107367
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202107368
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van rebutjar, en vam tornar a presentar en més ocasions, també
en els pressuposts i també sense èxit. 

Hem de fer referència, també, que des del Govern i del
Govern central s’han desatès aquests sectors productius i quan
han reaccionat ha estat tard, per la pressió de la societat, tots
recordam manifestacions, protestes, desesperació dels
autònoms, de l’hostaleria, recordam el SOS Turisme, al qual es
van sumar multitud de col·lectius.

Ara, tenim aquestes ajudes, 855 milions d’euros, de les
ajudes que no acaben d’arribar, que s’han demostrat
discriminatòries, enrevessades, retards en el pagament. Avui
sembla que havien de pagar i ja no paguen, únicament es fan la
foto i ho passen per a la setmana que ve, quan països europeus,
com Alemanya, Holanda, França i Itàlia, van destinar des del
principi partides milionàries i ajudes directes de fàcil
adjudicació. 

Parl de tot açò perquè és la muestra, un botón, de quin és
el tractament que s’ha donat a aquest col·lectiu i al sector
productiu durant aquests mesos. Per tant, creiem que, una
vegada més, ara s’ataca aquest col·lectiu, durant la pandèmia
el Sr. Sánchez va obligar els autònoms a pagar les seves
cotitzacions, malgrat no tenir activitat ni ingressos; ara es
planteja una nova estocada fiscal, incrementar les seves
cotitzacions, un sistema que empobrirà els autònoms ja que
desincentiva l’activitat a partir de determinats trams de
facturació i fomentarà una economia submergida; primer, van
apujar la quota un 20%, en plena pandèmia, després van
plantejar fins i tot l’apujada de la base de cotització i, fins i tot,
s’ha plantejat que els autònoms també es vegin afectats per la
reforma de les pensions encara que, bé, s’ha tret ja, sembla, de
la negociació. 

A nivell nacional el Partit Popular hem manifestat el nostre
rebuig a aquest nou sistema de cotització d’autònoms plantejat
pel Sr. Sánchez i hem exigit la seva retirada, creiem que s’ha de
dialogar, no s’ha d’imposar; rebutjam aquest afany recaptador
que, per altra banda, és propi dels governs d’esquerres i que ja
s’ha deixat clar, per part de la presidenta, dient que no
davallarà cap impost. 

Per tant, tant al Senat com al Congrés dels Diputats, en el
mes de maig passat, es va interpel·lar el Govern, es van
presentar iniciatives, per tal que no s’abordi aquesta reforma en
aquest moment econòmic de crisi. 

Per tant, com he dit, farem un vot favorable d’aquests tres
punts, encara que en el punt 1 voldríem proposar una esmena
in voce, permeti’m-ho, en la línia de la defensa que fa el Partit
Popular a nivell nacional, i demanar canviar la paraula “frenar”
la reforma” per la paraula “retirar”. Faig aquesta menció, més
que res, en coherència amb el que defensa el Partit Popular a
nivell nacional però, en qualsevol cas, s’accepti o no, nosaltres
farem un vot favorable perquè “frenar” consideram que va en
la línia del que defensam.

I a la resta de punts, nosaltres farem..., bé, depèn un poc de
l’acceptació o no de les esmenes, en qualsevol cas nosaltres
consideram que el més adequat és el redactat original. Moltes
gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias. 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: 

Moltes gràcies, president. Esperem que tots plegats haguem
passat un bon estiu i venguem amb ganes de fer molta de feina. 

Bé, parlar d’autònoms és parlar, segurament, de la figura
laboral menys protegida i més poc valorada per part de l’Estat,
i vos ho dic amb coneixement de causa perquè bona part de la
meva vida laboral he estat autònom. 

Autònoms n’hi ha a tots els sectors, a tots, i hi ha autònoms
que, per exemple, en el cas del sector primari, després de
quaranta anys de cotització, a l’hora de cobrar la seva pensió,
no els arriba a 700 euros, falten uns quants euros per arribar a
700, després de quaranta anys de cotització. Per això crec que
és important, entenem nosaltres que és molt important reformar
el règim d’autònoms, tant en les cotitzacions com en les
prestacions, en tots els aspectes; reformar o en lloc de reformar
per ventura podríem emprar la paraula actualitzar, actualitzar
al segle XXI i a les necessitats que tenen tots els treballadors i
empresaris en el segle XXI. 

La figura de l’autònom no sabem si qualificar-la com a
treballador o qualificar-la com a empresari perquè, al cap i a la
fi, pot tenir gent contractada, per tant és un empresari, és un
empresari a més..., però fa més hores que un rellotge, per
tant..., normalment es parla de treballador autònom, quan
s’hauria de parlar d’empresari autònom o d’alguna
denominació d’aquestes perquè, al cap i a la fi, pot tenir gent
contractada i la majoria d’autònoms, en tenen. 

Si tots estam d’acord que és necessària una
actualització/reforma, aprofitem l’actualització/reforma que es
troba en marxa, n’hi ha una en marxa: el Govern de l’Estat s’ha
decidit a posar una reforma en marxa, cosa que s’haurien
d’haver decidit anteriors governs a fer-ho, i o no s’han atrevit
o no ho han arribat a fer o no han tengut temps o el que sigui,
però la qüestió és que qui ho ha posat en marxa, és l’actual
Govern.

Tant si ens agrada més com si ens agrada manco el
plantejament inicial, que és el que hi ha ara damunt la taula, la
proposta que hi ha ara damunt la taula, treballem la proposta,
perquè si ara aturam aquesta reforma, quan en posarem una
altra en marxa, com en posarem una altra en marxa? Per tant,
aprofitem aquesta reforma, fem-la el més favorable possible al
treballador autònom, a l’autònom, i facem possible d’una
vegada per totes dignificar laboralment i quant a prestacions la
figura de l’autònom, perquè és que, si no, només en parlam i no
ens hi arribam a posar.

Per tant, aprofitem que el Govern de l’Estat ha volgut
afrontar això i fem-la el més favorable possible a l’autònom. 
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Per tant, nosaltres, si el redactor de la proposta accepta les
esmenes hi votarem a favor i, si no les accepta, veurem què
fem. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Por parte del Grupo Parlamentario VOX no hay
nadie en la comisión. 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.

És evident, i no importa reiterar-ho, la importància del
col·lectiu dels autònoms a l’economia de les Illes Balears;
també és evident i conegut per tothom que sempre ha estat el
col·lectiu més maltractat, amb més dificultats i més oblidat per
part dels poders públics, i nosaltres entenem que la seva
iniciativa, al punt primer, el que pretén és que hi hagi un
consens en la reforma, no pretén que no hi hagi reforma, no diu
que no hi hagi coses importants a canviar, a millorar, a
actualitzar, el que diu és que la reforma es faci en consens amb
les principals entitats representatives d’aquest col·lectiu.

I evidentment nosaltres pensam que això sempre és positiu
i és una manera encertada de donar continuïtat a un canvi
legislatiu que afecti un determinat sector, en aquest cas els
autònoms.

I en relació amb la resta de punts, crec que no mereixen cap
discussió, suport econòmic, ajudes per a un col·lectiu que ho ha
passat molt malament amb la crisi de la COVID, i diàleg,
diàleg, negociació i proximitat per part dels poders públics de
les Illes Balears per intentar donar solucions a les
problemàtiques que presenta el col·lectiu d’autònoms. Ens
sembla una proposta de sentit comú i té tot el nostre suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Mixto tiene la
palabra la Sra. Patrícia Font, por un tiempo máximo de cinco
minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Bon dia a tothom, gràcies, Sr. President. A veure, és evident
que el tema fiscal dels autònoms cal revisar-lo, amb açò crec
que tothom podem estar d’acord i, evidentment, és fonamental
que hi hagi una bona entesa entre les diferents parts implicades
si volem que aquesta reforma realment es dugui a terme i de
bones maneres.

Crec que també és necessari i és evident que cal més diàleg
i que cal exigir-lo a més a més, perquè jo entenc que aquesta
reforma encara es troba en marxa, encara es fa, no hi ha res
definitiu, vull dir que pens que encara tenim temps de continuar
dialogant per arribar a un acord amb el qual tothom es trobi bé.

I pel que fa a les esmenes, nosaltres pensam que no canvien
realment l’objectiu d’aquesta proposta i en el nostre cas les
votarem a favor, en cas que siguin acceptades. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Procedería ahora una suspensión de diez minutos,
pero es que el grupo que propone la PNL considera que se
puede continuar.

Pues, una vez seguimos la sesión, tocaría la parte de
intervención del Grupo Parlamentario Ciudadanos, por parte
del Sr. Marc Pérez-Ribas, por un tiempo máximo de cinco
minutos.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, presidente. Bien, primero agradecer a todos los
grupos parlamentarios que han presentado enmiendas que
pretenden mejorar el texto de nuestra proposición no de ley y
también agradecer a los grupos que han mostrado su apoyo a
esta iniciativa.

Sobre las enmiendas que presentan el Grupo Parlamentario
Socialista y Unidas Podemos, en la enmienda del primer punto
no la aceptaremos porque en nuestro redactado preferimos que
se mantenga la palabra “frenar la reforma” a no “adecuar la
reforma a las condiciones”, consideramos que la reforma tal
como está planteada se debe frenar.

Sin embargo, en los otros dos puntos a los que se han
presentado enmiendas sí que proponemos una transacción de
nuestros dos puntos para llegar a un consenso entre lo que
redacta la enmienda y lo que nosotros poníamos en el texto
original. La primera transacción en el punto 2 sería mantener la
primera frase, digamos que “El Parlamento de las Illes Balears
insta al Gobierno de España a aprobar el plan de rescate para
autónomos para asegurar la protección y prosperidad del
colectivo” y finalizar aquí el punto, que se eliminaría la parte
de que “ha sido constantemente maltratado u olvidado por las
administraciones públicas”. Esto es cierto, ya lo ha indicado el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que durante estos
últimos meses sí que se han planteado ayudas para este
colectivo, insuficientes, pero es cierto que se han planteado.

Y en el punto 3 también transaccionamos la enmienda que
se nos propone de forma que unimos, digamos, el redactado de
las dos propuestas, en nuestra propuesta hablábamos de que
“aborden el problema y la falta de protección” y en el que
proponía la enmienda era que “se aborde la problemática
específica”; lo fusionamos diciendo que “se aborde la
problemática específica, principalmente la falta de protección
que sufren los trabajadores autónomos”, y así se ve recogida la
enmienda que presentaban los dos grupos parlamentarios.

Respecto a la enmienda in voce que propone la portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, la Sra. Cabrera, agradecerle la
enmienda; de todas maneras ya consideramos que ya viene
implícito, cuando hablamos de frenar al reforma de las
cotizaciones de los autónomos “hasta encontrar una solución
consensuada con asociaciones relevantes” ya se entiende que,
evidentemente, la propuesta que presenta el ministro Escrivá no
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queremos que si tire adelante, en el fondo estamos pidiendo que
se retire, pero en el redactado no manifestamos que estemos en
contra de que se haga una reforma, como ya ha dicho el
portavoz del Grupo Parlamentario El Pi, el Sr. Melià, que
nosotros lo que queremos es que se reforme pero a mejor, y de
una manera consensuada con las asociaciones relevantes y el
resto de los grupos parlamentarios. Por tanto, lamentándolo
mucho no aceptaré su enmienda in voce.

Y bien, pues estas en definitiva sería como quedaría el texto
final propuesto por nuestro partido. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Acabado el debate, pasaríamos a votar por puntos separados
la Proposición no de ley RGE núm. 5124/21, el primer punto
pasaríamos a votarlo sin cambio alguno, tal cual -sí, sí, he
imaginado con su intervención que era por separado, que lo
quería por separado.

Para el primer punto, ¿votos a favor?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

¿Votos en contra?

EL SR. SECRETARI:

7 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

¿Abstenciones? No, no...

Vale, para el segundo punto, sí que se votaría el segundo
punto con la transacción que ha indicado el ponente y
pasaríamos a votarlo.

¿Votos a favor? Unanimidad.

Para el tercer punto, lo mismo, se votaría con la transacción
indicada por el ponente.

¿Votos a favor? Unanimidad también.

En consecuencia, queda aprobada la Proposición no de ley
RGE núm. 5124/21, relativa a la cotización de los autónomos.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5544/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment
d’urgència, relativa a reactivació del turisme britànic.

Pasamos al debate de la Proposición no de ley RGE núm.
5544/21, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, con
procedimiento de urgencia, y modificada mediante el escrito
RGE núm. 7330/21, en el cual se indica la retirada de los
puntos 1, 3, 4, 5, 6 y 7, relativa a la reactivación del turismo
británico.

Para su defensa tiene la palabra, por parte del Partido
Popular, la Sra. María Salomé Cabrera, por un tiempo máximo
de cinco minutos.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Bé, debatem avui aquesta iniciativa
que vam presentar dia 10 de juny, fa ara tres mesos, amb una
bateria de mesures dirigides a la recuperació del mercat
britànic, segon en importància a Balears i primer a Menorca i
a Eivissa i parts de Mallorca, com ja és sabut.

Vull recordar que amb data 17 de juny, es va debatre una
iniciativa, una PNL presentada pel nostre grup, amb data 31 de
març, també dirigida a la recuperació del mercat britànic i
s’abordaven dos punts: establir corredors segurs i per a unes de
control per a una mobilitat segura. En aquell moment vam
considerar positiu presentar una esmena in voce i incorporar-hi
una sèrie de punts que ja es recollien a la PNL que avui
debatem, també referits a la recuperació del mercat britànic,
que la completàvem i que encaixava en el temps.

Vull dir que es va acceptar la seva incorporació per part
dels grups parlamentaris, la qual cosa torn agrair, es va debatre
i es van votar. Per tant, avui he retirat punts que ja es van
tractar, a més que alguns ja han quedat obsolets. Se n’ha donat
coneixement als grups, com ha dit el president, però, en tot cas,
efectivament, són els punts 1, 3, 4, 5, 6 i 7.

Quant als punts que queden, vull dir-los que des que la vam
presentar les circumstàncies han canviat: el Regne Unit va
passar Balears al semàfor verd, la qual cosa va suposar una
gran notícia; la crisi dels estudiants i els macrobetllots; la mala
gestió de la crisi i la pandèmia, que va generar xifres
descontrolades, i la baixa vacunació; problemes judicials; mala
imatge de Balears; fins al 19 de juliol no es va permetre per
part del Regne Unit viatjar, moment en el qual Balears va
retornar a ser ambre.

El cas és que la temporada va començar tard, això va
afectar greument molts establiments, Balears ha perdut quota
de turisme britànic, encara que l’internacional s’hagi comportat
millor del que s’esperava. En qualsevol cas, creiem necessari
continuar fent feina a nivell diplomàtic, al més alt nivell, per
aconseguir ser inclosos entre els destins turístics dins la llista
verda, i amb més motiu quan el Sr. Sánchez va nomenar
ambaixador al Regne Unit fa únicament tres dies, per tant,
molta pressa no s’ha donat.

Vull dir també que nosaltres volem que s’inclogui dins la
llista verda o dins els nous criteris que estableixi el Regne Unit
on sembla ser que establirà països als quals es pot viatjar i
països d’alt risc, per tant consider necessari continuar fent feina
en aquest sentit. Vull demanar si aquest punt 2, on esmentam
que la data sigui abans del dia 24 de juny, lògicament
demanaria llevar-ho, perquè és evident, més que evident que ha
queda obsolet i si, per favor, es pot retirar.

Mantendríem el punt 8, on s’insta el Govern central a
dissenyar una fórmula compensatòria extraordinària per a
PIME, microPIME, autònoms del sector turístic i de tota la
cadena de valor turístic, en especial els destins més dependents
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del mercat britànic que han estat especialment damnificats, i no
tenim coneixement que açò s’hagi executat. Per tant, creiem
que és positiu reiterar-ho ara que en constatam la seva
necessitat.

També continuar fent feina des del Govern central i des del
Govern balear per al reposicionament competitiu postpandèmia
i postBrexit, que també és aquí, tant de la marca turística
“Espanya” com del nostre destí “Illes Balears”, junt amb els
consells insulars, que són els que ostenten les competències en
promoció turística, i del sector turístic, lògicament, creiem que
s’ha de fer una feina continuada en el temps i més si es vol
allargar la temporada i avançar l’inici de la del 2022.

I per atendre i donar servei de qualitat també és necessari
mantenir l’entorn de les millors condicions de manera que
l’esforç d’inversió i millora contínua que du a terme el sector
privat i que se li exigeix per part de les administracions tengui
resposta també des de les institucions polítiques, de les
institucions, els polítics i de les administracions, en aquest cas
mitjançant fons europeus i també en donar compliment a
l’acord del Parlament perquè des del Govern central s’habiliti
anualment una partida per a la millora de les zones turístiques,
acord que es va prendre l’any passat també i que a dia d’avui
encara no s’ha produït.

Creiem també necessari, en el nostre darrer punt, impulsar
el suport a la solvència de les empreses del sector turístic, per
al fons de suport a les empreses estratègiques que gestiona el
SEPI, creiem que s’han de posar tots els mitjans per contribuir
des de tots els àmbits a mantenir el sector productiu, el sector
turístic i els llocs de feina.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista se ha
presentado la enmienda RGE núm. 7369/21 y para su defensa
tiene la palabra la Sra. Pilar Sansó, por un tiempo máximo de
cinco minutos.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, vull dir que,
efectivament, la situació del turisme britànic a les Illes Balears
no és la que més ens agradaria atès que hi ha algunes zones a
Mallorca i a Eivissa i a Menorca, molt territori d’aquestes illes
que depenen del turisme britànic, però també volem dir i volem
remarcar que, gràcies a la feina que ha fet el Govern de les Illes
Balears, aquesta manca de turisme britànic s’ha sustentat un
poc o prou en el turisme nacional que ha vengut i sobretot en
el turisme entre illes, i aquí també vull remarcar la campanya
que es va fer dels bons turístics per als residents de les Illes
Balears que ha tengut molt bona acceptació, i que ha demostrat
que les Illes han gairebé omplert amb gent, amb turisme de les
mateixes illes i també amb turisme nacional.

Supòs que llavors em contradirà la Sra. Cabrera, però puc
demostrar, i tenc fotografies, que certament a Eivissa i a
Menorca hi ha hagut moltíssim turisme de les illes, sobretot de
Mallorca, i també turisme nacional.

Per tant, també vull dir que consideram coherent que retiri
alguns dels punts d’aquesta proposició no de llei ja que es
varen aprovar dia 17 de juny, però també em sorprèn que
mantengui alguns punts que es van aprovar el mateix 17 de
juny, un és el punt segon, que votarem a favor, per coherència,
perquè també el vam votar el dia 17 de juny aquest acord, i que
també li volíem proposar que retiràs el 24 de juny, però ja ho
ha exposat vostè i, per tant, hi estam totalment d’acord, perquè
ja ha quedat obsoleta aquesta data, hi va haver una altra revisió
dia 19 de juliol, perquè la del 24 de juny va ser favorable i
se’ns va posar a la llista verda, i les revisions es fan quan ho
considera el Regne Unit, per tant, consideram oportú que hagi
retirat aquest esment.

Referent al punt 8, on vostès proposen que s’ajudi o es
compensi les empreses del sector turístic, li he de dir que
aquestes empreses ja tenen les ajudes corresponents, que es
troben incloses dins les ajudes dels 855 milions de recuperació
que ha enviat l’Estat i que ja es paguen, de fet als autònoms
s’han pagat el 95% de les empreses autònomes que es varen
presentar i ara comença el pagament de les empreses de menys
de 10 treballadors. Per tant, aquestes empreses es troben
incorporades a les ajudes, és a dir que les empreses que vostè
proposa aquí es troben incorporades, poden demanar les ajudes
dels 855 milions, si els ha interessat les han demanades.

Amb referència al punt 9 i al punt 10, on vostè parla del
reposicionament competitiu postpandèmia i postBrexit, he de
dir que, amb referència al punt 9, Turespaña va signar un
conveni amb el Govern de les Illes Balears per 300.000 euros,
cofinançat a parts iguals, per posicionar les Illes Balears en els
principals mercats emissors. També li he de dir que aquest punt
el vàrem aprovar també el dia 17 de juny, però, a part de
l’aprovació d’aquest punt, també vull dir que hi ha hagut aquest
conveni signat entre Turespaña i el Govern de les Illes Balears.

Amb referència al reposicionament que vostè planteja en el
punt 10, el Govern de les Illes Balears, de les Illes Balears
mitjançant l’AETIB, va signar una campanya turística amb el
Govern del Regne Unit per promocionar el turisme segur a les
Illes Balears. Dins aquest conveni hi ha una campanya
específica, que es diu “Stick with your mates”, per conscienciar
la població britànica sobre els perills del turisme d’excessos i
va en la línia de reforçar la Llei de turisme d’excessos aprovada
per aquest Parlament.

Amb referència al punt 12, vostè diu que, des d’un punt de
vista financer, es reconsideri actualitzar les zones turístiques
optimitzant els fons europeus, li he de dir que també ja vam
votar a favor d’aquest punt i que votarem a favor d’aquest punt
i que s’ultimen els detalls per trametre els projectes a les
convocatòries que hi ha hagut, estatals, des del Govern de les
Illes Balears a través de l’AETIB, ja s’ha fet una relació de
projectes per actualitzar o rehabilitar o reconvertir zones
turístiques perquè siguin més competitives.

Vull dir que és vera que estarem pendents, que falten encara
fons europeus a haver d’arribar mitjançant convocatòries
estatals i que estarà pendent el Govern de les Illes Balears de
les publicacions d’aquestes noves convocatòries per poder
presentar projectes.
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Amb referència al punt 12, en què diuen d’habilitar una
partida anual dels pressuposts generals de l’Estats destinada a
modernitzar i millorar zones turístiques, hi estam totalment
d’acord i votarem a favor d’aquest punt.

I amb referència al punt 13, en el que...

EL SR. PRESIDENT:

Debería de ir acabando.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

... -sí, ja acab-, en el que demanen suport de solvència a les
empreses del sector turístic amb el fons gestionat pel SEPI,
hem presentat una esmena per la qual ampliam aquest fons i
diem que “i també així com qualsevol fons o crèdit públic en
què puguin encapçalar-se aquest tipus de polítiques”, hem
presentat aquesta esmena per no encapçalar (...) al fons SEPI
sinó ampliar-ho a qualsevol fons estatal que pugui adherir-se a
aquestes empreses. És una esmena en positiu, si no l’accepten
seguirem votant a favor d’aquest punt.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. En turno de fijación le tocaría al Grupo Unidas
Podemos, no vamos a hacer uso de la palabra. Por parte del
Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el Sr. Marc
Pérez-Ribas, por un tiempo máximo de cinco minutos.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Bé, vull anunciar que votarem a favor de
tots els punts que es mantenen d’aquesta proposició no de llei
que presenta el Grup Parlamentari Popular. És evident que el
turisme britànic és bàsic per a l’economia de les nostres Illes i
que el Govern ha de fer un esforç en mantenir les relacions el
més cordials possibles amb el Govern del Regne Unit, de
manera que l’atractiu de les nostres Illes es mantengui ara que
ha succeït el Brexit i a tota l’era postBrexit hem d’estar molt
alerta de qualsevol moviment que perjudiqui les nostres illes. 

Sí que, bé, vull afegir que aquesta col·laboració entre el
Govern de les Illes Balears i el Govern britànic s’hauria de
suportar amb la col·laboració publicoprivada, tenim empreses
multinacionals turístiques que tenen també interessos i
treballadors a Anglaterra, al Regne Units, i s’han d’aprofitar
aquestes sinergies per posicionar les nostres illes i per afavorir
el màxim nombre de visitants a les nostres illes. 

I sobre l’esmena que presenta el Grup Parlamentari
Socialista he de dir que si el Grup Parlamentari Popular
l’accepta també hi votarem a favor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. 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 final ha acabat la proposició no de
llei amb els punts que ha retirat la Sra. Cabrera, que, a més,
crec que ha estat molt intel·ligent retirar-los perquè tanmateix
haver de discutir d’una cosa que ha passat ja com que no val la
pena, però en el fons han quedat unes quantes coses amb les
quals nosaltres no hi podem estar d’acord i d’altres que sí que
li votarem a favor.

Perquè nosaltres entenem, en el cas, per exemple, de fer
promoció, que hauria de ser el sector i qui té les competències,
que són els consells, qui ha de fer la promoció, i s’ha de
respectar, s’ha de respectar molt l’àmbit competencial, perquè
no és obligació fer promoció i s’hauria de decidir si se n’ha de
fer o no, i això són els consells que ho han de decidir. No sé si
m’explic, és a dir, vostès donen per fet que sí, que
obligatòriament s’ha de fer promoció, però és que per ventura
no, per ventura els consells, que són els que tenen la
competència per fer-ho, decideixen que no o decideixen que,
vist que aquest estiu ha anat bé, jo diria que exageradament bé
a segons quins moments, decideixen que han de canviar i no
han de fer promoció al mercat britànic sinó que l’han de fer a
una altra banda.

Per tant, respectem el marc competencial -respectem el
marc competencial-, i deixem que sigui el sector i els consells
que decideixin si se n’ha de fer i on se n’ha de fer, no pos en
dubte que se n’hagi de fer, sinó que també on se n’ha de fer, i
no, obligatòriament, mantenir els mateixos patrons tota la vida
sinó que per ventura de vegades ens interessa canviar-los.

Perquè, a més, hem vist aquest estiu com a totes les Illes,
fins i tot a llocs on històricament no havia passat, la saturació
i la pressió han estat notícia, han estat protagonistes. Per tant,
deixem que sigui qui té les competències, que al cap i a la fi qui
té les competències és qui ho viu dia a dia i que viu dia i dia
quina és la necessitat, que prengui les decisions de forma
autònoma que és com pertoca. 

Estam d’acord que el Govern central de qualque manera
doni una mà i, per exemple, facem possible això, la recepció
dels fons europeus postCOVID i que sigui el Govern central
que ens ajudi. És a dir, crec que dins aquesta proposta hi ha
algunes coses que sí, que hi podem estar d’acord, però hi ha
algunes coses amb les quals no podem estar d’acord
precisament per això, perquè són els qui tenen les competències
els que han de votar a favor i han de decidir com ho volen fer
i a qui dirigir-ho, sobretot, i si ho volen seguir fent de forma
tradicional o no.

Per tant, ja dic, el nostre vot variarà de punt en punt,
demanam votació separada, supòs que això ja es tenia en
compte, i veurem punt per punt el que acabam votant. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Sería el turno del Grupo Parlamentario VOX, pero
no hay nadie en la comisión por parte de este grupo, por lo
tanto, 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.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup parlamentari
donarà suport als punts que queden d’aquesta iniciativa perquè
en el fons el que pretén la iniciativa és reactivar i ajudar que el
mercat britànic vengui i funcioni amb normalitat cap a les Illes
Balears. És evident, tots ho sabem, que és un mercat
fonamental, el segon gran mercat del turisme a les Illes Balears
i per tant té tota la lògica que posem esforços i sacrificis perquè
això sigui una realitat i es reactivi. També tots sabem que és
segurament el mercat que més ha patit dels grans mercats de les
Illes Balears aquesta temporada, el que més ha reduït. Ja sabem
que això es reparteix per zones, però és important intentar que
també el turisme britànic torni a les Illes Balears amb un volum
rellevant com ha tengut altres anys.

Evidentment aquesta iniciativa té una part de suavització de
mesures COVID que queden fora de les nostres competències
i té una part, diguem, de promoció de destinació i té una altra
part més genèrica de reconversió de zona turística, d’inversió
i de millora de l’oferta que tenen les Illes Balears, no només per
al turisme britànic, sinó en general per a qualsevol tipus de
britànic. 

Nosaltres sempre hem estat en aquesta línia, en els
pressuposts generals..., en els pressuposts de la comunitat
sempre hem intentat incidir que havíem de fer una inversió més
gran, així ho recull aquesta iniciativa i, per tant, el nostre vot no
pot ser més que favorable.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Mixto tiene la
palabra la Sra. Patrícia Font, por un tiempo máximo de cinco
minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Els efectes encadenats de la
pandèmia han provocat un canvi sobtat de tipologia de turisme,
manco gent de tot inclòs i piscina d’hotel, però molta més que
va per lliure i vol anar a cales, places, restaurants, així ha estat
a grans trets i se’n parla prou i, de fet, crec que ha estat un dels
debats més candents aquest estiu a Menorca.

L’estiu 2021 a Menorca es tindrà a la memòria com la
temporada on les platges s’omplien molt prest, a les set i mitja
del matí, on desembarcaven cada dia 500 vehicles nous de fora,
on les embarcacions atapeïen l’horitzó, on s’havia de reservar
taula amb dies d’antelació. És per açò que no podem compartir
la visió que planteja aquesta proposta del PP, que no deixa de
ser un déjà vu d’altres propostes. El problema, sota el nostre
punt de vista, és que volen perpetuar un model que a hores
d’ara sabem que no és viable atesa la pressió del canvi climàtic
i hi ha tot un seguit d’excessos que ens fan molt de mal.

A Menorca aquest estiu ha tornat posar-se damunt la taula
la necessitat de posar límits, no hauríem d’oblidar que hi ha
altres indicadors transversals, com l’aigua potable,
l’acumulació de residus, la capacitat de depuració o les

emissions atmosfèriques, que incrementen la seva conflictivitat
perquè no ens acabam de decidir a posar els límits necessaris.
A aquestes alçades convé enfocar el debat cap a les mesures
concretes.

Cal recordar també que la crisi pandèmica encara no ha
passat, que no hem aconseguit la immunització global
necessària i, per tant, estam exposats a altres mutacions del
virus, i mentre el virus continuï circulant lliurement la manera
de viatjar es veurà condicionada.

Cal donar ajudes a les empreses que pateixen? Hi estam
d’acord, però a totes les que pateixen, no segmentàriament,
perquè si no el que sembla és que és més un plantejament
electoralista amb la mirada posada en un sector molt concret
del turisme. 

El nostre sentit de vot que farem serà el següent: en contra
del novè i del desè, cal tornar recordar que la promoció recau
a cada illa i no entenem què hi ha de dir el Govern central, de
fet, potser, en lloc de seguir parlant de promoció, hauríem de
començar a parlar de com gestionam el destí, es tracta de
gestionar l’èxit; és a dir, si saps que el producte és bo i es
vendrà bé, n’has de tenir cura i gestionar-lo perquè no hi hagi
excessos; a favor de l’onzè i del dotzè punt, estam a favor
d’aquelles actuacions de millora i modernització, sempre amb
criteris de sostenibilitat i tenint en compte la capacitat de
càrrega de les nostres illes; ens abstindrem al vuitè i al tretzè.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Procedería a la suspensión si la ponente quisiera,
entiendo que no. Entonces podemos continuar. Continuamos y,
por parte del Partido Popular, tiene la palabra la Sra. María
Salomé Cabrera, por un tiempo máximo de cinco minutos. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, en principi agraïm el suport que
fan alguns grups de tot o part dels punts que nosaltres
presentam avui en aquesta iniciativa. 

Quant a l’esmena presentada pel Grup Socialista els he de
dir que nosaltres l’acceptarem, consideram que al final
completa, per tant, no hi tenim cap inconvenient. 

Voldria esmentar, però, una sèrie de temes que s’han parlat,
i jo crec que no sé si són conscients que aquest ha estat un any
totalment atípic, crec que tots som conscients que hi ha hagut
un turisme descompensat, n’hi ha hagut molt de nacional,
efectivament, com deia la Sra. Sansó, molt d’interilles, n’hi ha
hagut de francès, un tipus de turisme no de paquet, un tipus de
turisme que interactua amb la destinació i que açò implica
sensació d’aclaparament potser, una sensació de saturació, com
s’ha parlat per aquí, però que és una cosa puntual, un any, un
mes, mes i mig, i que en açò hem de ser conscients que tal volta
l’any que ve aquesta situació tornarà enrere. 

Vull dir a la Sra. Sansó, que vostè, si em vol demostrar el
fet que hi ha hagut una bona temporada a Menorca perquè hi ha
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fotos amb gent a les platges, em sembla que és prou frívola
aquesta valoració, Sra. Sansó, tal vegada sí que hi havia gent a
les platges, tal vegada sí que hi havia gent a la carretera,
lamentablement, però perquè la carretera no hi ha manera que
l’acabin o perquè les platges no s’havien ordenat correctament
o perquè parlava del 12 d’agost, però tal vegada al setembre, a
l’octubre, que serà quan necessita Menorca i totes les illes tenir
un turisme estable que desestacionalitzi, que és del que es
tractava amb el turisme britànic, doncs no hi serà, no hi serà, i
és en açò que hem de pensar.

I del turisme britànic, en aquest cas, nosaltres el que fem és
insistir en la importància perquè aporta equilibri, aporta una
sèrie de situacions, una sèrie d’inputs necessaris per a
l’estabilitat.

Necessitam recuperar la quota de turistes de majoristes de
viatges, en general, que s’ha perdut, perquè consideram
necessari que constitueix una eina fonamental per donar
estabilitat al sector turístic, donar estabilitat laboral, perquè
millori la connectivitat -i més en el cas de Menorca,
especialment- i per allargar la temporada amb operatives que
puguin arribar, tal vegada, a sis mesos amb un poc d’equilibri,
tenir un percentatge 50 i 50. No sé si aquesta és la recepta però
crec que s’hauria de treballar en aquest sentit. 

Enguany té especial rellevància, precisament, l’allargament
de la temporada, no sabem fins quan, perquè la Sra. Armengol
diu que serà fins Nadal, el Sr. Negueruela diu que fins el
novembre, però totes les accions que es puguin activar per
recuperar seran positives, no únicament per allargar sinó amb
la mirada posada ja a l’inici del 2022. També al mercat britànic
és necessari fer feina perquè ens ajudi en tot açò, un turisme
britànic que no ha d’anar acompanyat de qualificatius de baixa
qualitat o de turisme d’excessos que, de manera genèrica, s’ha
vist que s’havia tractat o que en ocasions, darrerament, hi ha
segons quins gurus que confonen una cosa amb l’altra; el
turisme familiar és molt important; el turisme sènior, un turisme
que també és de qualitat, encara que no sigui de luxe, però que
també se li ha de donar un espai. 

Enguany hem vist com, precisament amb aquest tipus d’any
atípic que tenim, com l’increment del turisme que no viatja amb
paquet ha generat una major demanda de serveis,
d’infraestructures, d’instal·lacions..., nosaltres creiem que
d’ordenació, concretament. Per tant insistim en aquesta
necessitat de fons per reordenar, reconvertir i millorar el nostre
destí i dimensionar aquests serveis, i més si l’objectiu és un
turisme de qualitat, les administracions, com he dit abans, hem
d’estar a l’alçada.

Vull recordar a la Sra. Sansó que la Sra. Maroto fa un any,
més d’un any, va anunciar 100 milions d’euros de fons
europeus per a la reactivació econòmica de Balears, dels quals
20 havien de ser efectius el 2021, enguany. No ha arribat res,
que nosaltres sapiguem, no sabem quins projectes es tenen
prevists fer, encara que vostè digui que hi són..., idò
consideram que açò no és adequat, no és de rebut i no és el
camí que nosaltres consideram que s’ha de fer, per açò no
podem retirar cap dels punts que nosaltres tenim aquí. 

Vull fer una valoració respecte del que diu el Sr. Mas,
nosaltres no llevam cap competència als consells insulars, molt
el contrari, nosaltres li diem a la Conselleria de Turisme que
faci la seva feina, que és l’estratègia de mercats internacionals,
que és l’estratègia de mercats, estratègia de posicionament, no
li diem que faci campanyes de promoció turística específica a
mercats, li diem que faci feina amb els consells insulars per fer
la promoció. I li record que la promoció turística és una
competència que ve dotada econòmicament, qualque cosa
s’haurà de fer, perquè, si no, què feim amb aquests doblers, Sr.
Diputat? És obligació de l’administració executar la
competència...

EL SR. PRESIDENT: 

Debería ir acabando. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

... que té transferida.

Per tant, una altra cosa és que..., la línia de promoció que
vostè vulgui fer, però em sembla increïble que es pugui
plantejar ni tan sols no fer promoció, fer-ne una altra tal
vegada, però ni tan sols no fer promoció em sembla increïble. 

En qualsevol cas, agraïm el suport i moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias. Entiendo que sí que acepta votación separada,
¿verdad?, de los puntos.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Sí, sí, per separat.

EL SR. PRESIDENT: 

Acabado el debate, pasaremos a votar la Proposición no de
ley RGE núm. 5544/21. Para que tengamos todos claro lo que
votamos, diré los números que corresponden al escrito que
tenemos en lugar de descontar lo que se ha retirado, porque si
no será un lío. 

Pasaremos a votar el punto número 2, con la fecha retirada,
tal y como ha dicho la diputada del Partido Popular.

¿Votos a favor?

EL SR. SECRETARI: 

10 vots a favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

¿Votos en contra?

EL SR. SECRETARI: 

Cap vot en contra.
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EL SR. PRESIDENT: 

¿Abstenciones?

EL SR. SECRETARI: 

2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT: 

Pasaremos ahora a votar el punto número 8. 

¿Votos a favor?

EL SR. SECRETARI: 

10 vots a favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

¿Votos en contra?

EL SR. SECRETARI: 

Cap vot en contra.

EL SR. PRESIDENT: 

¿Abstenciones?

EL SR. SECRETARI: 

2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT: 

Pasamos a votar el punto número 9.

¿Votos a favor?

EL SR. SECRETARI: 

10 vots a favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

¿Votos en contra?

EL SR. SECRETARI: 

2 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT: 

Pasamos a votar el punto número 10.

¿Votos a favor?

EL SR. SECRETARI: 

10 vots a favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

¿Votos en contra?

EL SR. SECRETARI: 

2 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT: 

Pasamos a votar el punto número 11.

¿Votos a favor?

EL SR. SECRETARI: 

12 vots a favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

Pasamos a votar el punto número 12. 

¿Votos a favor?

EL SR. SECRETARI: 

12 vots a favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

Y ahora el número 13 incluye la enmienda presentada por
el Partido Socialista, pasamos a votarlo con la enmienda
incorporada. 

¿Votos a favor?

EL SR. SECRETARI: 

10 vots a favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

EL SR. SECRETARI: 

2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT: 

En consecuencia, queda aprobada la Proposición no de ley,
RGE núm. 5544/21, relativa a reactivación del turismo
británico.

Y no habiendo ningún punto más a tratar, se cierra la
sesión.
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