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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputades. Començam la sessió
d’avui i, en primer lloc, demanaria si hi ha substitucions.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí, Sra. Presidenta, Cristina Mayor substitueix Alejandro
López.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Passam a la deliberació de
l’ordre del dia relatiu al debat i votació de les Proposicions no
de llei RGE núm. 8806/21 i RGE núm. 9615/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8806/21, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a processos participatius dels
treballadors a distància.

Començam el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
8806/21, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a processos
participatius dels treballadors a distància. Per a la seva defensa,
i en primer lloc, té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari
Popular, el Sr. Casanova. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres hem presentat
aquí avui una PNL que, malgrat en un primer moment sembla
que és una mica òbvia, és una PNL que té sentit de ser perquè
el que està clar és que amb la pandèmia, el Decret 463/2020,
pel qual es restringeix la mobilitat, de sobte va aparèixer
l’obligació de crear una nova modalitat o la necessitat de crear
una nova manera de relacionar-se, que és la modalitat de treball
a distància. Això és generalitza i durant uns mesos és el que
està a l’ordre del dia per necessitats òbvies de caràcter sanitari.

Què passa? Arran d’açò és fa un reial decret, el Reial decret
28/2020, pel qual es regula el teletreball per poder regular les
diferents opcions, aquí ja vàrem presentar una altra PNL
referida al teletreball, als teletreballadors i d’altres, però,
malgrat això, queden encara coses per regular i per adequar, hi
ha un problema que és d’adequació de la resta de legislació.
Per tant, aquesta PNL va referida precisament a això.

Un dels aspectes que queda per adequar, malgrat al reial
decret, a l’article 19, ja està contemplat, és la participació en
els processos d’eleccions sindicals, en els processos de caràcter
col·lectiu. Al reial decret llei, a l’article 19, es regulen els drets
col·lectius de les persones que treballen a distància, entre els
quals garantir la participació d’aquestes persones en els
processos de manera efectiva; però, malgrat això, sí que és cert
que en els processos que s’han convocat després al llarg del
2021 s’han generat problemes de..., hi ha hagut problemes que
moltes vegades s’ha limitat la possibilitat d’exercir el dret
perquè no hi eren presents i d’altres.

Arran d’això hi va haver una mesa social tripartida, en la
qual hi ha les tres branques afectades, els sindicats, la patronal

i l’administració i en aquesta mesa tripartida es posa de
manifest la necessitat d’aquesta adequació perquè s’han generat
problemes a l’hora de realitzar aquestes eleccions de caràcter
sindical.

Per tant, nosaltres portem aquí avui aquesta PNL
precisament per poder instar el Govern central que adeqüi la
resta de legislació, la resta de normativa existent de caràcter
previ a la regulació del teletreball del Reial Decret 28/2020 o
de la Llei 10/2021, per tal d’eliminar aquestes discrepàncies
que puguin sorgir entre una llei, com pot ser l’Estatut dels
Treballadors i d’altres, i que es generin divergències entre això
i una modalitat de feina que és la del teletreball que s’ha
presentat després. 

En definitiva, nosaltres presentam una PNL la qual sols té
un punt, que és el que demana l’adequació no de la llei, que ja
ho regula, sinó de la legislació existent per poder adequar la
participació i incloure la figura del teletreball. S’ha de pensar
també que en els casos de teletreball moltes vegades s’han
plantejat problemes perquè hi ha diferents teletreballs a
diferents municipis, a diferents -en el nostre cas-, a diferents
illes i d’altres.

Per tant, demanaríem el suport dels diferents grups per
poder instar fer aquesta modificació i adequar la legislació per
avançar en una nova modalitat de feina que és el teletreball.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. És el torn ara de la portaveu
del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. Aquesta
pandèmia ens ha portat molts de canvis a la nostra vida, entre
els quals la nova manera de treballar, moltes empreses es van
veure obligades a practicar l’activitat econòmica a causa de les
restriccions de mobilitat que es van haver de posar per
seguretat de la salut de les persones, el teletreball va permetre
salvar l’activitat i llocs de feina de milers d’empreses al nostre
país.

El teletreball va passar de ser una cosa residual a créixer
exponencialment durant la pandèmia i ens ha ensenyat que
aquest model de treball és vàlid i necessari per a la protecció de
la salut dels treballadors i les treballadores. El teletreball ha
tingut un impacte positiu en l’economia de les empreses i en els
treballadors i treballadores ja que permet flexibilitat horària,
conciliació de la vida familiar i laboral, reducció dels costs de
les empreses i un llarg etc. Per això el teletreball ha arribat per
quedar-se.

Pel fet que abans hi ha una modalitat d’ocupació residual a
implementar aquesta modalitat de teletreball, s’ha implementat
de manera desigual, depenent més dels criteris de cada empresa
que d’un marc comú, tenint en compte els drets dels
treballadors i treballadores i el que suposa aquesta modalitat
per a les seves vides, tant en comoditats com en perjudicis. Tan
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és així que des de l’Estat es va intentar regular o generar un
marc que regulés alguns aspectes mitjançant el Reial Decret
Llei 28/2020, de 22 de setembre, sobre el treball a distància.

Aquest creixement exponencial de la modalitat ha generat
situacions específiques i que poden requerir necessitats
diferenciades als treballadors i treballadores que treballen als
centres de treball habitual en lloc de treballar de manera
telemàtica. 

És per això que creiem necessari, tal com indica aquesta
proposició no de llei, adequar la regulació dels processos de
participació a l’elecció de representants sindicals per poder així
garantir tots els drets en qualsevol de les modalitats, ja sigui
presencial o a distància. 

Els canvis que hem viscut a les nostres vides i com tornem
a una certa normalitat conforme es recupera la nostra economia
i se supera la pandèmia han de ser revisats perquè no es generin
situacions injustes o que perjudiquin els treballadors o
treballadores. En aquest cas concret, el treball telemàtic en
alguns sectors ha vingut per quedar-se, com ja he dit abans, i
per això creiem que és necessari revisar les legislacions perquè
les condicions diferenciades entre el que suposa un treball
presencial d’un telemàtic no sigui en perjudici dels treballadors
o les treballadores que optin per la modalitat telemàtica.

És per aquest motiu que demanem el suport a totes les
forces polítiques d’aquesta cambra. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Ara per defensar la proposició
no de llei té el torn de paraula el portaveu del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Joan Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Aquesta podria semblar una proposició
no de llei de tràmit o de poca importància, però entenem que és
tot el contrari, és vital, tenim una nova figura laboral, per dir-ho
de qualque manera i molt entre cometes, que és la del
treballador des de casa, el treballador telemàtic. Aquesta figura
si no anam molt alerta i no en tenim molta cura pot quedar prou
desprotegida. 

És clar, per vetllar pels drets de treballadores i treballadors
hi ha els sindicats, és a dir, es varen crear quan la revolució
industrial, evidentment neixen els sindicats i els sindicats són
precisament per a això, per vetllar pels drets de treballadores i
treballadors.

Per tant, el Govern de l’Estat, és imprescindible que reguli
la representació sindical dels treballadors telemàtics, dels
treballadors que fan feina des de casa. Perquè, com deia, és una
figura que ha vengut per quedar, de cada vegada hi haurà més
espais de feina i més sectors laborals que faran feina des de
casa, faran teletreball, i no ha de ser una excusa per poder fer
feina tot el dia, el fet de fer feina des de casa, ni ha de ser una

excusa perquè el treballador quedi desprotegit en segons quines
qüestions.

Per tant, creiem que és important la proposta i per això la
presentam i per això demanam el vot favorable. 

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Mas. Ara comencem els torns de fixació
de posicions i en primer lloc té la paraula la portaveu del Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Salomé Cabrera. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia senyores i senyors
diputats. Sí que és cert que la pandèmia ha canviat moltes
coses, lamentablement, la majoria per a malament, hem perdut
éssers estimats, hem patit atur, 4.000 empreses tancades, patim
avui els majors índexs de pobresa i d’exclusió, són coses que
mai no es podran recuperar. Allò de no deixar ningú enrere,
definitivament, sí que ha quedat enrere.

Per tant, tot el que sigui treballar per millorar les condicions
i drets dels treballadors, des del Partit Popular ens trobarà al
costat. I una de les coses que ha canviat ha estat la feina, tal
com recull aquesta PNL el teletreball ha estat una necessitat
que s’ha imposat davant l’estat d’alarma, el confinament, la
necessitat de tenir cura de majors i fills, els distanciaments
imposats per seguretat, ha estat una eina útil per intentar
continuar amb una mínima normalitat per a moltes feines,
encara que moltes altres, probablement les que van resultar
essencials en aquells moments, quedaven molt enfora de poder-
s’hi acollir. 

El Partit Popular creu en el teletreball, de fet, va ser el
primer a regular-ho, molt abans del coronavirus ja s’havia
assumit com a un fet a incorporar a la nostra realitat, de tal
manera que, a la reforma laboral del 2012, entre altres
qüestions, la nostra formació ja va regular aquest dret del
teletreball de la mateixa manera que va incloure la figura dels
ERTO que tants de llocs de feina han salvat.

Amb la modificació de l’article 13 de l’Estatut dels
treballadors al 2012 ja vam assegurar els mateixos drets i les
mateixes garanties per als treballadors a distància, com per als
que quedaven en els centres de treball. De la mateixa manera
que també el Partit Popular va votar a favor del Reial Decret
Llei 28/2020 que esmenta aquesta iniciativa. 

De la mateixa manera també, durant la legislatura 2011-
2015, vull recordar que el Partit Popular va incorporar aquí, al
Govern balear, els drets dels treballadors a possibilitar fer feina
mitjançant teletreball a la Funció Pública, feina que, vull també
recordar, no es va continuar després.

D’altra banda, vull dir que el Reial Decret 28/2020, com
també ja ha esmentat la portaveu del Partit Socialista, al seu
article 19, concretament, a “Derechos colectivos de las
personas que trabajan a distancia”, veiem que recull
clarament, o almanco és el que nosaltres entenem, aquesta
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petició que vostès fan avui en aquesta iniciativa. Vostès
demanen, en el paràgraf de petició, avançar en la regulació
específica. Bé, vull dir que s’acaba d’aprovar no fa, bé, fa just
un any, a l’octubre de 2020 aquest reial decret, que es va fer
per urgència, i ara veiem que vostès consideren que és
incomplet. Sincerament, no ho acabam d’entendre, nosaltres
vam votar a favor d’aquell document i nosaltres consideram
que aquell document és correcte.

Vostès demanen la reforma de la legislació existent. A què
es refereixen, què volen reformar el Reial Decret 28/2020, que
no fa pràcticament un any que està aprovat i que hi va haver un
consens? Volen modificar l’article 13 de l’Estatut dels
treballadors? Demanen que es reculli la participació en els
processos d’elecció de la representació legal dels empleats i
dels treballadors, si parlam que ambdós tipus de treballadors,
presencials i a distància, tenen els mateixos drets col·lectius i
que la negociació col·lectiva podrà establir les condicions per
garantir aquest exercici, sincerament, no acabam d’entendre la
petició de regulació d’alguna manera més rígida i estricta,
entenem, de com s’han de fer les coses, quan moltes vegades
sabem que els convenis col·lectius responen a necessitats
específiques de diferents realitats. 

Tenim aquests dubtes respecte de la seva proposta la qual
entenem ben intencionada, que nosaltres, ja li dic, vam votar a
favor del Reial Decret 28/2020, però creiem que està recollit,
previst i especificat de quina manera s’ha de donar resposta a
aquests drets i a aquesta igualtat entre les dues realitats de
teletreball i presencial. 

Per tant, sí que és cert que ens agradaria que ens acabés
d’aclarir el per què, perquè sincerament tenim molts dubtes de
la pertinència de la petició que fan, ja dic, i sincerament ens
agradaria que ens ho acabessin d’aclarir, si realment el que se
cerca és més rigidesa i més encotillament de com s’han de fer
les coses dins l’àmbit laboral i com s’han d’entendre les
relacions empresaris, treballadors i sindicats, en el seu àmbit
d’actuació. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. És el torn ara del Grup
Parlamentari d’Unidas..., ai, del Grup Parlamentari de
Ciudadanos, passem el torn de paraula al Sr. Marc Pérez-Ribas. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, presidenta. Bé, el treball a distància o teletreball ja
era anterior a la pandèmia i és cert que la pandèmia el que va
accelerar és tot aquest procés que ja es produïa dintre de les
empreses de les nostres illes i del nostre país, d’un progressiu
increment del teletreball. La pandèmia va accelerar aquest
procés i va fomentar i va impulsar la definitiva digitalització de
la major part de les empreses perquè aquest teletreball pogués
realitzar-se amb les millors condicions de seguretat i per a la
pròpia empresa.

El Govern evidentment, davant d’aquesta situació, el
Govern d’Espanya va fer el reial decret llei, del qual ja s’ha

parlat, el 28/2020, que va tenir al moment de convalidar-se un
aclaparador suport del Congrés dels Diputats. De fet, ara he
estat mirant el resultat d’aquella convalidació i van ser 293 vots
a favor, 1 en contra i 54 abstencions. Amb aquest decret llei idò
ja es dona compliment a les garanties dels treballadors que fan
la seva feina per teletreball.

I ara, els grups parlamentaris que donen suport al Govern
ens presenten aquesta iniciativa de processos participatius de
treballadors a distància. A veure, nosaltres considerem que en
el seu moment també vam votar a favor de la convalidació, el
Grup Parlamentari Ciutadans del Congrés dels Diputats va
votar a favor de la convalidació d’aquest decret llei, ja està clar
que la participació dels treballadors en teletreball dintre de les
organitzacions sindicals idò això ja és un tema pràcticament
sindical, i que és vera que per ventura s’ha de modificar algun
punt d’alguna legislació actual, però, bé, això ja es farà a
mesura que sigui necessari. I, a més a més, que en el mateix
reial decret llei ja ho estipula així. 

Per tant, considerem que el Parlament de les Illes Balears
no s’ha de pronunciar en una situació que evidentment el dia a
dia ja demostrarà quins punts s’han de tocar, quins no i
evidentment una cosa que ja està regulada per un reial decret
llei que es va validar en el seu moment en el Congrés dels
Diputats, per una àmplia majoria. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Es el turno ahora del
Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares, tiene la palabra
su portavoz, el Sr. Jorge Campos. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Gracias, Sra. Presidenta, o vicepresidenta. Bueno, la verdad
es que nosotros no entendemos realmente la intención de esta
proposición no de ley porque viene a hacer una petición que,
efectivamente ya se está llevando a cabo, ya está regulada en el
Real Decreto Ley 28/2020, de hecho, ya se está aplicando,
tenemos incluso ejemplos recientes aquí en nuestro propio
Gobierno balear, como el pasado 25 de marzo, donde la propia
Mesa Social tripartita ya acordó incluir mecanismos para la
participación en los procesos de elecciones sindicales de las
personas en teletrabajo, precisamente, a raíz de esa regulación.
O incluso, también, en todo lo que tiene que ver con los
empleados públicos, hay un acuerdo del 12 de abril de este
mismo año, del 2021, del Ministerio de Política Territorial, que
además se llevó con los representantes sindicales, donde ya se
tiene en cuenta el garantizar este derecho.

Por tanto, nosotros no consideramos procedente esta
proposición no de ley y no tendrà nuestro voto favorable.
Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Campos. Procedeix ara el torn al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, té la paraula el Sr.
Melià.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades i
senyors diputats. El Grup Parlamentari El Pi s’abstindrà en
aquesta iniciativa perquè genera dubtes, perquè de la seva
lectura podríem deduir que és que els treballadors que es troben
en teletreball no estan representats i, evidentment, es troben
representats i tenen uns drets sindicals existents i, per tant, ja
participen, tindran a cada empresa un pes específic i, per tant,
en relació amb el seu pes per ventura les seves demandes
legítimes seran escoltades amb més força o amb manco força,
però, diguem, això forma part de la situació de cada empresa
on les diferents categories poden tenir pesos diferents i això
passa a tots els ordres de la vida.

Com que no veiem especificat l’objecte clarament d’aquesta
iniciativa farem aquesta abstenció perquè evidentment no vol
dir que el règim jurídic actual no pugui ser millorable i no
pugui haver de necessitar alguna modificació per adaptar-la a
aquesta realitat que és innegable, que és una realitat que fa
estona que ha començat, però que no només s’ha potenciat
moltíssim amb la pandèmia, sinó que encara anirà a més perquè
això és el futur. 

Per tant, nosaltres entenem que es pugui ajustar i que hi
pugui haver unes modificacions, però com que no veiem molt
clar el marc general de la proposta, farem una abstenció i
veurem si els grups que la presenten són capaços d’especificar
una mica més quina és la pretensió real i quina és la
problemàtica real que intenten solucionar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per últim passem la paraula a la
portaveu del Grup Parlamentari Mixt, Sra. Patrícia Font.

LA SR. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta i bon dia a tothom. Nosaltres
votarem a favor i, davant els comentaris que sent ja començ a
dubtar si he entès la PNL també, jo crec que el que demanen els
grups és facilitar aquesta participació telemàtica a l’hora de
poder votar i garantir així que tothom tengui el mateix accés a
aquesta participació democràtica de les eleccions.

Insistesc, nosaltres donarem el nostre vot a favor perquè
entenem que el que ens demana aquesta PNL és actualitzar
aquesta legislació per moll recent que sigui a aquesta nova
situació que diem.

Jo ara mirava el reial decret llei.., -ai, ara m’he oblidat-, bé,
i al seu article 19, Derechos colectivos de las personas que
trabajan a distancia, al punt 3r diu: “Deberá garantizarse que
las personas trabajadoras a distancia puedan participar de
manera efectiva en las actividades organizadas o convocadas
por su representación legal o por el resto de las personas
trabajadoras en defensa de sus intereses laborales, en
particular su participación efectiva presencial para el ejercicio
del derecho a voto en las elecciones a representantes legales”.

Entenc que el que vostès demanen és afegir aquesta opció
telemàtica per a aquests treballadors que fan feina a distància.

Si ho he entès bé, perquè ja començ a tenir molts dubtes, el
meu vot és a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Passem ja al torn de
contradiccions, en primer lloc té la paraula el portaveu del
Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies. Jo crec que hi ha una part dels grups que no
han entès directament la PNL. Jo hi insisteixo: hi ha un acord
firmat dia 25 de març del 2021, un acord social en matèria de
processos d’elecció de la representació legal dels treballadors,
signat per representants de l’administració, el representant de
les organitzacions empresarials CAEB i PIME i els
representants de les organitzacions sindicals, on es demana
precisament el que es demana en aquesta PNL.

En aquesta PNL no es demana actualitzar l’article 19 del
reial decret, que ja hi està, aquesta PNL ja està, per tant,
l’article 19 no s’ha d’arreglar, no s’ha de tocar el reial decret.
El que s’ha de tocar és tota una sèrie de legislació, que és el
que es demana aquí, que va al voltant de les eleccions sindicals,
com por ser la Llei Orgànica 11/1985, sobre llibertat sindical,
la Llei Orgànica 3/2018, de protecció de dades, el Reial Decret
1844/1994, sobre eleccions dels òrgans de representació, etc.;
és a dir, hi ha tota una sèrie de legislació que sí que cal
puntualitzar, i és el que es demana aquí, i en aquest acord de la
tripartida és el que es demana, precisament és el que es
demana, actualitzar aquesta legislació.

Per tant, és el que hem portat aquí perquè el que està clar és
que el teletreball s’ha regulat a través del reial decret i ara cal
actualitzar-lo. Ja s’ha dit aquí que el teletreball està posant-se
cada vegada més a l’ordre del dia, però cada vegada hi ha més
problemes a l’hora de fer-lo efectiu.

Sí que està clar que el reial decret regula dos principis: un
és la voluntarietat del teletreball, tant del treballador com dels
empresaris, i l’altre la igualtat de dret. Per tant, nosaltres en el
que insistim aquí és en la igualtat del dret, però no sols del dret
de participació en el moment de les eleccions, sinó també en el
dret de comunicació, poder rebre telecomunicacions perquè hi
ha problemes d’informació sindical, de com es rep la
informació sindical, etc. I de fet, els sindicats es queixen de la
manca de taulons...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Com?... Sí, de participació, però per participar...

(Remor de veus)

... però per participar...  però per participar...

(Remor de veus)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Perdonin... Senyors diputats..., senyors diputats, no es tracta
de fer un debat...

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

I per participar un s’ha d’informar, el dret... sí, la part de la
informació sindical és imprescindible...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... la part de la informació...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats...

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

... la part de la informació sindical és imprescindible per poder
participar, si no estàs informat no pots participar de ple dret, ho
sent molt, però és així.

I després...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Jo, senyora...

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo he avisat dues vegades.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

... -crec que és..., a banda que no és correcte, estic fent la meva
argumentació, si volen debatem directament, fem un debat com
una tertúlia i ja està. Si volen fem una tertúlia, si no fem un
debat.

En definitiva...

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuï. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Crec que és necessari i, a més a més, aquesta PNL no fa
més que recollir un acord de la mesa tripartida en aquest sentit,
per tant, és l’únic que hem fet, no hem fet res més, no hem fet
res més, més que recollir l’acord de la mesa tripartida.

I a banda d’això, també he de dir a la representant del Partit
Popular que ha fet aquí un speech de la situació tan dramàtic i
que tot ja està fet molt abans de la pandèmia, el teletreball, la
regulació i la regulació dels ERTO..., però realment jo li he de
dir, Sra. Cabrera, els ERTO han servit per poder mantenir
l’activitat econòmica i anteriorment els ERTO no eren una
figura predominant i, en canvi, ara s’han impulsat i són una
figura que pot tirar endavant la nostra economia.

En definitiva, jo sent molt que no hagin entès la PNL, crec
que si llegeixen l’acord de la mesa és exactament el que
reprodueix la PNL i l’únic que intentem fer és donar un
caràcter polític, un caràcter institucional a un acord social, res
més, passar l’acord social al caràcter polític d’aquesta
necessitat.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. És el torn ara de la portaveu
del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Cristina Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Poc més a afegir, tal i com
ha dit el Sr. Enric Casanova i també l’aportació que ha fet a la
seva intervenció la Sra. Patrícia Font, del Grup Mixt, qui no vol
entendre de què va aquesta PNL simplement és perquè no hi té
interès.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. És el torn ara del portaveu del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Donar les gràcies als grups que votaran
a favor i poca cosa més.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Passem doncs a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 8806/21.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

Cap vot en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 abstencions.
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LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 8806/21, relativa a processos de participació dels
treballadors a distància. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 9615/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a salvaguarda de
les inversions ITS.

Passam ara al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
9615/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
salvaguarda de les inversions ITS. Per a la seva defensa i per
part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Salomé
Cabrera. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Un minut, Sra. Diputada, demanaria, per favor, una miqueta
de silenci i de respecte als diputats que parlen. Gràcies.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. La COVID-19 va generar una
situació sanitària especialment dolorosa, però també quant a les
conseqüències de l’economia, pèrdua d’empreses, llocs de feina
i greus dificultats de les persones. Una de les mesures que va
prendre el Govern de les Illes Balears en aquest context va ser
poder destinar fons de l’ITS, de l’impost de turisme sostenible,
a fons COVID-19 per tal d’ajudar a fer front a la crisi sanitària. 

La nostra proposició no de llei el que fa és demanar la
salvaguarda d’aquestes inversions que varen quedar aturades
com a conseqüència d’aquesta decisió reflectida a la Llei
2/2020 de totes aquelles inversions de tots aquells municipis i
illes que no varen ser agraciats amb la declaració
d’estratègiques per part del Govern. 

Ja en el seu moment ho vam denunciar, vam manifestar que
no era de rebut que no es comptés ni amb els municipis ni amb
els consells per prendre aquesta decisió que els afectava molt
directament, però és que tampoc no van tenir en compte la
comissió específica per a aquest fi que per altra banda va
quedar suspesa.

De fet, el destí dels fons expropiats, bé, expropiats o
canviats de destinació, va ser totalment discrecional, no va
intervenir, com diem, ni la comissió ni afectats ni tampoc el
Parlament. 

És evident que aquesta decisió del Govern va suposar un
esforç que van haver de fer les administracions i també
òbviament els ciutadans i que, per tant, sembla assenyat pensar
i fixar criteris perquè la càrrega de l’esforç es distribueixi
igualment de forma equitativa entre els territoris i els municipis
i que s’estableixi un sistema i calendari de recuperació
d’aquestes inversions, encara que hagi de ser d’una manera
ajornada.

Hem de dir, però, que ja abans de la pandèmia, durant
l’aprovació del pressupost 2020, el Partit Popular va denunciar
també l’ús, que nosaltres consideràvem pervers, que es feia de
l’ITS deixant de tenir un caire finalista i que el Govern els
emprava per tapar forats pressupostaris que ja produïa una
queixa que també varen manifestar altres grups d’aquesta
cambra.

De la mateixa que, per altra banda, observam també
renúncies a determinats projectes finançats amb l’ITS per part
de diferents administracions i institucions de tal manera que
alguns d’ells passarien a ser finançats per altres fons, com els
europeus, altres quedarien al calaix i altres no se sabe, no
contesta, però és que també hem de dir que la resposta del
Govern ens va dir que no saben tampoc on aniran destinats
aquests fons alliberats.

Per tant, a la nostra iniciativa demanam aquesta salvaguarda
perquè l’històric del Govern respecte de l’ús que fa de l’ITS
deixa clara la discrecionalitat amb què empra aquest fons,
l’incompliment de l’esperit i objectius i el fons de la Llei de
l’ITS, moltes vegades l’ús partidista, en molts de casos com he
dit, i molta opacitat que impera i unilateralitat.

Demanam també aquesta iniciativa perquè creiem important
la recuperació de projectes no estratègics perquè són projectes
que tenen com a objectiu aquesta necessària recuperació
econòmica, recuperació i creació de llocs de feina i en molts de
casos són projectes que possibilitaven donar serveis de qualitat
a la ciutadania. 

Per tant, concretam en dos punts específics: un és que
demanam un sistema i un calendari de recuperació i, en el cas
que es canviïn els tipus de fons amb què es financen aquests
projectes, doncs concretar aquesta variable també. I un segon
punt on demanam que la Comissió per a l’impuls del turisme
sostenible vetlli també pel manteniment d’aquests projectes i
inversions, assignats a cada ajuntament i territori, sense
perjudici que hi pugui haver canvis o substitucions als projectes
per altres de més ràpida viabilitat i major oportunitat, però
sempre, sempre dins de les línies establertes i sense que es
pugui produir un desequilibri entre les inversions entre
municipis i territoris respecte del que ja estava previst en un
inici.

Demanam aquesta iniciativa perquè entenem que és de
sentit comú, és en positiu i esperam el suport dels grups.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. Començam ja el torn de
fixació de posicions. En primer lloc té la paraula la portaveu
del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Cristina Mayor. 

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sorprèn la preocupació del
Partit Popular en matèria d’impost de turisme sostenible, el
conegut ITS. La seva oposició davant d’aquest important i
necessari impost és coneguda per tothom. És evident que el PP,
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el Partit Popular, presenta aquesta proposició no de llei per la
“figurera” que tenen. Sempre han dit que no volen ITS i una
vegada més, com avui, demostren l’oposició a les polítiques de
gestió de la pandèmia a les nostres illes.

El meu grup parlamentari no donarà suport a aquesta
proposició no de llei presentada pel Partit Popular. Aquesta
maleïda pandèmia va obligar a destinar tots els recursos a la
salut per a la seguretat ciutadana i la reactivació econòmica.

La Llei 2/2020, de 15 d’octubre, aprovada pel Parlament,
va acordar davant una situació greu d’extrema necessitat, el
canvi de destí dels fons. A dia d’avui la situació no està
normalitzada ni de lluny, les necessitats i prioritats socials i
sanitàries segueixen sent preferents a la nostra comunitat
autònoma. Els projectes aprovats en el seu dia només cal veure
de quina manera es poden finançar per agilitar la seva execució
i confiem que quan es torni a activar el comitè d’ITS tots els
dubtes quedin aclarits.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Passam ara el torn al portaveu
del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres votarem a favor d’aquesta
iniciativa que presenta el Grup Parlamentari Popular per la
salvaguarda de les inversions de l’ITS i a més a més que lliga
amb vàries propostes que nosaltres també, el nostre grup
parlamentari, hem presentat, principalment la de tornar a
activar la comissió per a l’impuls del turisme sostenible, que el
Decret 8/2020 i posteriorment la Llei 2/2020 varen dissoldre.

Aquesta comissió s’hauria de tornar a constituir per definir
els propers projectes, però com s’ha fet en els darrers anys, que
es presentava un paquet amb tots els projectes junts que
s’havien de votar tots o cap, el que caldria és que es pugui
treballar projecte a projecte d’una manera singular perquè
aquesta comissió pugui decidir projecte a projecte, que és més
o manco el que diu el punt número 2, la idoneïtat o no de tirar
endavant el projecte presentat o si és necessari destinar els
recursos d’aquest impost a altres projectes.

Per tant, bé, votarem a favor, com ja he manifestat.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. És el torn ara del portaveu
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. És clar, el que ens diu el PP en aquesta
proposta, llegit des de la innocència, és que l’ITS és una gran
idea que reverteix en el territori en forma de projectes que
generen riquesa, però, és clar, el PP molt poc coses les fa des

de la innocència, la innocència infantil em referesc, eh!, no em
referesc a altres coses, però fa molt poques coses des de la
innocència, i en el cas que ens ocupa la preocupació que
expressa aquesta PNL és falsa, i ens sap greu.

El primer que hauria de fer el PP és reconèixer honestament
que l’ITS és una bona idea i que no llevarà l’impost si algun dia
torna a governar, com ja va fer el 2003 llevant aquell impost,
llevant aquell impost del qual en deriva aquest, aquell va ser
l’embrió del que en deriva aquest.

Per tant, quan el PP honestament es preocupi pel turisme
sostenible, quan el PP honestament reconegui i no vulgui llevar
un impost que ajuda de veritat a les Illes Balears, als seus
municipis i als seus territoris i quan el PP honestament vulgui
tenir un debat sobre la necessitat d’aquest impost i cap on
l’invertim i honestament vulgui parlar d’aquests temes,
nosaltres estam disposats a fer-ho i estam disposats a votar
segons quines qüestions.

Fins llavors, hi votarem en contra.

Gràcies presidenta.

LA SRA. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Es el momento ahora del turno del Grupo
Parlamentario VOX-Actua Baleares, pasamos la palabra al Sr.
Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Desde VOX sí que lo tenemos
clarísimo y lo hemos dicho un montón de veces, el impuesto de
turismo sostenible debería eliminarse, y eso es algo que
nosotros tenemos muy claro. Somos defensores del turismo
sostenible, pero para ello no es necesario este impuesto de
turismo sostenible. 

No voy a repetir los argumentos porque tampoco es tema
del debate de esta proposición no de ley, que yo puedo
entender que tenga una buena intención, que esos fondos
realmente, visto como actúa este Gobierno, pues se han
dedicado... es porque se tienen que dedicar, lo que pasa es que
nosotros, en coherencia, porque partimos de la base de que ese
impuesto debería eliminarse, votaremos abstención.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Campos. Correspon ara el torn de
paraula al Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, té la
paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari d’El
Pi demana la votació separada dels dos punts d’aquesta
proposició no de llei, i explicaré per què.
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En el primer punt, entenem que és un punt sobretot de
transparència i d’informació i, per tant, el votaríem a favor,
perquè el que es demana al Govern és que estableixi què ha
passat amb aquelles inversions que s’havien de finançar per
l’impost de turisme sostenible, que han quedat aturades arran
de la pandèmia i arran d’haver de desviar aquests recursos a
altres prioritats sanitàries, i, bé, el que es demana en aquest
punt, entenc jo, és escoltin, expliqui’ns com es troben aquestes
inversions, faci’ns un calendari de la seva execució, digui’ns si
han de canviar de fons de finançament i concreti’ns les
variables que hi pugui haver. Entenc que aquest és l’objecte del
primer punt, el compartim plenament, és un tema purament de
transparència i d’informació, per tant, hi estam totalment
d’acord.

El punt que no podem votar favorablement és el punt segon,
i no perquè no puguem compartir la intenció, que la podríem
compartir, sinó perquè consideram que parteix d’uns punts,
d’una base falsa, que és com si l’impost de turisme sostenible
assignàs recursos a cada ajuntament. Assigna recursos a cada
ajuntament l’impost de turisme sostenible? Nosaltres ho
voldríem, ho hem defensat, però no és el cas, malauradament,
diria jo. Per això dic que podem compartir la finalitat, però...

La realitat és que vostès diuen que es produeixi..., no es
produeix un desequilibri en les inversions entre els municipis,
però és que es produeix un desequilibri entre municipis, perquè
no és un criteri del fons de turisme sostenible, al contrari del
que defensa El Pi, però no és un criteri de l’impost de turisme
sostenible, que hi hagi un repartiment territorial, o que hi hagi
una assignació per municipis. Això no és un criteri, nosaltres ho
hem defensat a la seva tramitació com a projecte de llei, però
això no és així.

Per tant, com que no és així, no li podem donar suport,
perquè, és clar, parlam d’una cosa que simplement no existeix
a la realitat, no existeix aquest equilibri, per tant, no hi pot
haver un desequilibri quan es canviïn, ni es reparteixen per
ajuntaments, ni per municipis. Aleshores aquesta situació fa
que ens abstenguem en aquest punt, perquè pensam que aquest
punt té un enfocament que no és encertat, pel que és l’impost
de turisme sostenible, una altra cosa és el que defensi el Partit
Popular o el que defensi El Pi, però això són altres coses.

I només fer un petit comentari al company Marc Pérez-
Ribas, que, si no ho record malament, és un tema absolutament
anecdòtic, la Comissió de Turisme Sostenible no es va
eliminar, va quedar congelada perquè fins i tot jo crec que el
Grup Parlamentari d’El Pi va presentar una esmena, que es va
estimar i es va incorporar; va quedar amb unes funcions molt
més rebaixades, però com a desaparició de la comissió no és el
cas.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. És el torn ara de la portaveu del
Grup Parlamentari Mixt la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres votarem en contra per
dos motius bàsicament: el primer és per coherència, ja que
nosaltres ens vam mostrar molt crítics amb alguns dels
projectes que es volien finançar a l’any 2020, perquè trobàvem
que no responien als criteris específics de l’ITS.

I el segon és perquè entenem que la pandèmia ha obligat a
fer uns canvis i uns esforços econòmics enormes i entenem que
aquesta excepcionalitat del moment ha justificat algunes
actuacions en aquest sentit amb escreix. A més a més, també
pensam que han d’arribar a altres fons de finançament que
poden servir per finançar alguns d’aquests projectes que ja
estaven prevists a l’ITS.

Així que votam en contra. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. És el torn ara del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo en primer lloc demanaria al
Partit Popular un poc de coherència, perquè no tenc clar la seva
postura referent a l’impost de turisme sostenible.

Pel que fa al títol de la iniciativa en si: salvaguarda de les
inversions ITS, bé, em sembla molt bé que se salvaguardin les
inversions de l’ITS, però també podrien haver-hi afegit “i
salvaguardar o salvaguarda de l’impost de l’ITS en si mateix”,
perquè, segons la seva exposició de motius, sembla que aquest
fons, el fons de l’Impost de turisme sostenible, per tant,
l’impost de turisme sostenible, segons vostès diuen a
l’exposició de motius, tracta de projectes que tenen com a
objectiu la necessària recuperació econòmica, recuperació i
creació de llocs de feina i moltes possibilitats de donar serveis
de qualitat a la ciutadania. Per tant, aquesta és una de les
finalitats de l’impost de turisme sostenible.

Però vostès sempre amb les seves anades i vingudes, no
arribam a saber quina posició tenen referent a l’impost de
turisme sostenible. Com ja han comentat alguns grups, com el
Sr. Mas de MÉS per Mallorca, el 2003 vostès van decidir
suprimir l’anterior impost turístic, anomenat col·loquialment
ecotaxa, i aquest Govern el 2016 va implementar l’actual
impost de turisme sostenible, que era continuista de l’anterior,
amb unes especificitats i modificant alguns aspectes i des del
primer moment vostès van demanar per activa i per passiva
l’eliminació d’aquest impost turístic. Ho van demanar perquè
seria la causa de tots els mals d’aquesta terra, varen dir que si
es posava l’impost de turisme sostenible deixarien de venir els
turistes, seria una desgràcia per a tota l’economia de la nostra
terra, seria una desgràcia per a tota la ciutadania, bé, tots els
mals que vostès sempre diuen que ens (...) negatiu quan
governa l’esquerra.

Idò no va passar això, en el 2016 es va implantar l’impost
de turisme sostenible, en el 2017, 2018 i 2019 aquestes illes
varen tenir les millors temporades turístiques i no només en
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número de visitants, sinó també en despesa turística, que això
és molt important i que la dreta mai no ho té en compte o mai
no ho diu, que aquests anys varen ser molt bons, sobretot en
despesa turística per visitant. Idò no va passar res, l’impost de
turisme sostenible, com passa a altres països d’Europa i del
món i com passa a altres ciutats d’Espanya, s’implanta i no
passa res amb aquest tipus d’imposts, perquè la ciutadania, els
turistes que vénen amb una visió molt més àmplia de la que
tenen vostès i amb una mentalitat més sostenible de la que té la
dreta d’aquesta terra, per tant, no els afecta un impost
sostenible per venir a visitar les nostres illes ni cap territori.

Per tant, jo li demanaria que a qualque moment, crec que ja
el Sr. Mas li ho ha comentat, que facin una proposició no de
llei i donin suport a l’impost de turisme sostenible, diguin si un
dia governen si volen continuar aplicant aquest impost, i que
facin una proposta un poc per saber en quin marc podem
treballar amb vostès, perquè vénen aquí, presenten propostes de
l’ITS que creiem que no tenen cap sentit, quan a més en aquests
moments de crisi, i aquest moment amb molt bon criteri va
destinar el fons dels projectes que no s’havien utilitzat al 2016
i 2019, així com els fons del 2020 els va utilitzar per fer front
a despeses i inversions per pal·liar els efectes de la crisi
sanitària de la COVID-19. 

Per tant, creiem que el criteri del Govern de les Illes Balears
és correcte, que en moments de dificultat econòmica i de crisi
sanitària aquests doblers no utilitzats s’han destinat a defensar
i a intentar pal·liar aquesta situació i que, una vegada la
situació sanitària, que està molt millor, com tots sabem, però
també l’econòmica, s’ha d’arribar a la normalitat i llavors ja
serà el moment de plantejar els projectes que es financen amb
l’impost de turisme sostenible i amb els fons europeus, que
també arribaran o amb altres fons que també puguin venir
d’altres indrets de l’Estat o d’altres institucions o dels mateixos
fons propis.

Per tant, atès que no entenem que ara presentin aquesta
proposició no de llei, com ja ha dit el Sr. Mas, no és una
proposició no de llei de caire molt innocent, sinó més aviat que
va amb un poc de punyeteria, crec que... bé, crec no, no tendran
el nostre suport, hi votarem en contra...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sra. Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

... -sí, ja acab-, i sí els agrairia, com ja he dit al principi, que
ens aclarissin d’una vegada per totes què fan comptes fer amb
l’impost de turisme sostenible si un dia governen vostès.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sansó. Ara ja en torn de contradiccions té la
paraula la portaveu del Grup Parlamentari Popular la Sra.
Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. A veure, tenen molta preocupació
respecte del que diu o pensa o fa el Partit Popular respecte de
l’ITS, però és que aquesta proposta va del compliment d’una
llei que dóna la casualitat que és el compliment de la llei que
vostès van aprovar respecte de l’ITS. 

Per tant, parlam que nosaltres demanam que es compleixi
una llei, no demanam ITS o no ITS, aquest no és el debat. Jo
comprenc que vostès ho volen dur cap aquí perquè a vostès ja
els va bé tot açò, però no parlam de tot açò.

Parlam del compliment d’una llei i parlam que hi havia uns
projectes aprovats per a una sèrie d’illes i municipis, que
comptàvem amb açò, que el Govern d’una manera unilateral va
prendre una decisió per una excepcionalitat de la situació que
nosaltres podem arribar a comprendre; el que no arribam a
comprendre és com es fan les coses, com fa les coses el Govern
sense cap transparència, amb tota discrecionalitat, sense que
passi pel Parlament, sense la tutela de la comissió creada a tal
efecte per la llei, tot açò és el que no entenem. 

Per açò nosaltres, com que veiem que la seva forma de
funcionar en el tema de l’ITS ha estat totalment erràtica, han
incomplert, han modificat, han passat d’un impost que havia de
ser finalista a no ser finalista i a emprar-ho en funció de les
necessitats pressupostàries del moment. Vull dir, totes aquestes
coses vostès han d’entendre que generen preocupació als partits
de l’oposició i a la ciutadania, i més a tots aquells batlles i
consells insulars que estan pendents d’aquestes inversions que
el Govern va dir: que va a ser que no, i a veure, el que
demanam és que diguin, manifestin en funció del pròxim
pressupost i els fons que vindran o del que es consideri oportú,
de quina manera s’executarà i de quina manera es restituirà
aquesta expropiació que es va fer per part del Govern.

Nosaltres, insistesc, creiem que a la llei de l’ITS s’hi ha de
donar compliment i és aquí on nosaltres fem força, diguem. 

Diu el Sr. Mas de MÉS que nosaltres... que diguem si s’ha
de llevar l’impost, és que l’impost el Govern balear de la Sra.
Armengol ja se l’ha carregat perquè l’empra per a tot menys pel
que va dir que l’havia d’emprar, l’objectiu, l’esperit i el fons de
la llei de l’ITS ha desaparegut, s’ha emprat per a tot, menys per
a açò. Balears no és més sostenible des que hi ha l’ITS. Balears
és més o manco sostenible en funció de les polítiques que es
duen a terme o no es duen a terme des del Govern balear, però,
per descomptat, per l’ITS no ho serà perquè no s’ha emprat per
a res totes aquelles coses que s’havien d’emprar.

Per tant, no té massa sentit que debatin o duguin el debat
cap aquí perquè del que es tracta és dels drets que vostès
mateixos promouen de cara a dur a terme projectes amb
inversions de fons de l’ITS, que ara diuen que no, però no
únicament diuen que no unilateralment, sinó que no es volen
comprometre o demanar al Govern que es comprometi a dir
quan i de quina manera es reprendran. 

Açò és el que vostès voten en contra, que els és igual la
situació dels municipis i de les illes que tenen projectes que
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pengen sense cap contestació per part del Govern, sincerament
aquesta és la trista realitat.

Quant a clarificar el punt 2 al Sr. Melià, d’El Pi, nosaltres
el que demanam és que dels projectes que es canviïn, és evident
que no hi ha una territorialitat equitativa, nosaltres també ho
vam demanar al seu moment, tampoc no ens van fer massa cas,
però nosaltres el que demanam és que si s’han aturat uns
projectes i aquests projectes es canvien per un tema de
viabilitat, com diem aquí, que no vagi en perjudici de les
quantitats que ja estaven aprovades, que hi hagi equilibri entre
el que es canvia i el que es posa de nou, no sé si m’explic
massa bé, però en qualsevol cas estam d’acord que no hi ha
aquesta equitat.

Ja està. Simplement agrair el vot favorable dels grups que
així ho han manifestat de manera total o parcial. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrera. Accepta la votació per separat, que
no m’ho ha confirmat?

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, sí, Sra. Presidenta, sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrera. Passem doncs, acabat el debat,
passarem a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
9615/21.

Passem a votar en primer lloc el punt 1.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

7 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar ara el punt 2.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

7 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 9615/21, relativa a la salvaguarda de les inversions
ITS.

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