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LA SRA. PRESIDENTA:
Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam la sessió
d'avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.
EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:
Sí, presidenta, bon dia, Toni Fuster substitueix Virgínia
Marí.
LA SRA. CANO I JUAN:
Bon dia, presidenta, Sílvia Cano substitueix Pilar Sansó.

funcionamiento y, de hecho, en estos momentos sabemos ... y
hay un plan, hay un trabajo conjunto y está, digamos, que
solventada esa parte inicialmente.
¿Qué es lo que quedaba pendiente? Constatar que
efectivamente la titularidad, había un acuerdo claro, indudable,
de que pasaría al Ayuntamiento de Alaior. Sí que es cierto que
fueron un poco decepcionantes las declaraciones del Sr.
Negueruela en este sentido, públicamente en prensa, totalmente
a nuestro juicio innecesarias, poniendo en tela de juicio el
conocimiento del alcalde de Alaior respecto de la
administración o incluso pidiéndole humildad, cuando de lo
que se trataba era de un problema que había generado, en ese
caso, el Govern balear o la AETIB, rompiendo un acuerdo
unánime de las tres administraciones.

EL SR. FERRER I RIPOLL:
Bon dia, presidenta. Joan Ferrer substitueix Ares
Fernández.
LA SRA. PRESIDENTA:
Benvingut tothom, també el personal de la cambra que avui
ens acompanya. Passam a la deliberació de l'ordre del dia
relatiu al debat i la votació de les proposicions no de llei
12352/21 i 352/22.
1) Proposició no de llei RGE núm. 12352/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa al Convent de
Sant Diego d'Alaior.
Començam el debat amb la Proposició no de llei RGE núm.
12352/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
al Convent de Sant Diego d'Alaior. Té la paraula la Sra. Salomé
Cabrera.
LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:
Gracias, Sra. Presidenta. Buenos días, señoras y señores
diputados. En su momento presentamos esta iniciativa,
intentando hacernos eco y poder ayudar a una situación que
estaba viviendo el Ayuntamiento de Alaior conjuntamente con
el Consell de Menorca, a raíz de unas declaraciones que se
hicieron en la comisión de seguimiento del Convento de San
Diego el día 8 de julio de 2020, en las cuales se ponía en
entredicho un acuerdo previo de que la titularidad del Convento
de San Diego, pasaría, sería, del Ayuntamiento de Alaior.

Por tanto, en este sentido, nosotros lo que queríamos era
dejar constancia con esta iniciativa de la voluntad del
Ayuntamiento y del Consell de Menorca, de que finalmente
esto acabe siendo del ayuntamiento, la propiedad. Sabemos
posteriormente que el Govern -la AETIB- también tiene clara
esta situación y, por tanto, nos alegramos de ello.
Tenemos aquí una enmienda que nos habían presentado por
parte del PSOE y Unidas Podemos, pero que posteriormente ha
sido transaccionada, autotransaccionada por otro texto que, a
nuestro juicio, recoge perfectamente la situación y que por
parte nuestra sería aceptado.
Muchas gracias.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Cabrera. Té la paraula el Sr. Damià Borràs per
explicar aquesta esmena.
EL SR. BORRÀS I BARBER:
Gràcies. Bon dia a tots i a totes. Molt poc a afegir perquè,
evidentment, la Sra. Cabrera ho ha explicat molt bé. És cert que
hi va haver un moment de divergència que, afortunadament, es
va superar amb la bona voluntat -entenc- de les tres parts en
qüestió: Ajuntament d'Alaior, Consell Insular de Menorca i
Govern de les Illes Balears.

Por lo que se ve, se pretendía, por parte de la AETIB, dejar
esto en suspenso, cambiar ese acuerdo inicial unánime, lo que
lógicamente generó la indignación y la preocupación, tanto del
Consell de Menorca como del Ayuntamiento de Alaior.

Aquest convent, el Convent de Sant Diego, també conegut
com Pati de Sa Lluna, perquè va tenir una època una mica,
diguéssim, d’“okupes” abans d’inventar-se el fenomen
d'ocupació a Menorca, i que era de titularitat privada, perquè
s'havia desamortitzat i al final el Govern el va adquirir amb
recursos de l'ecotaxa, de l'època del conseller Barceló, si no ho
record malament.

A partir de aquí, se ha estado llevando a cabo una serie de
contactos; por parte del Ayuntamiento de Alaior se llevó
también una moción al Pleno, donde se pedía precisamente
constatar el hecho de que en el acta del 8 de julio de 2020,
según recogían ellos, quedó reflejado que la titularidad del
inmueble sería para el ayuntamiento de Alaior, con la previa
creación del ente gestor, y este ente gestor ha ido
evolucionando, los tres organismos: el Consell, la AETIB y el
Ayuntamiento, y ha venido encontrando soluciones de

A partir d'aquí, evidentment, té poc sentit que el Govern
gestioni una instal·lació com aquesta, que és un espai magnífic,
un pati amb les antigues cel·les dels frares, que poden tenir una
utilitat que, evidentment, han de decidir entre les parts; i, en
aquest sentit, entenem que és lògic i sensat que es creï un
instrument de gestió, sigui el que sigui, entre les parts
implicades, les tres parts, i a partir d'aquí la titularitat de
l'immoble pugui passar a ser propietat de l'ajuntament, amb una
gestió compartida, no només perquè el Consell Insular de
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Menorca té les competències en les matèries a les quals en
principi es pensa destinar el convent, l'antic convent, perquè
l'Ajuntament d'Alaior, evidentment, té també molt a dir, (...) la
principal perquè és al seu municipi, i el Govern de les Illes
Balears perquè és el qui ha fet les inversions necessàries per a
l'adquisició i per a la restauració d'aquest edifici.
I, evidentment, a partir d'aquí... Però -dic-, no només per
açò, sinó perquè, evidentment, la càrrega del manteniment i els
costs de manteniment d'aquest edifici puguin ser compartits
també per les tres administracions, que no hagi de passar, tot i
que la titularitat sigui municipal, no hagi de passar la càrrega
del seu manteniment només per part de l'ajuntament, que sabem
que els ajuntaments són, lamentablement -i ho hem de dir així-,
l'administració que més pateix els problemes financers, que
estan menys dotades financerament i, per tant, no seria de
justícia ni de rebut que li haguéssim hagut de carregar un mort
més -entre cometes-, quan el convent no hauria de ser un mort
sinó un viu ben viu, per millorar la vida cultural, social i
econòmica d'Alaior.
Gràcies, presidenta.
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de entendimiento entre las administraciones realmente llegue a
su fin y se pueda poner en marcha, además después de haber
hecho una inversión millonaria para rehabilitar este espacio.
Pero en cuanto al segundo punto, nosotros no votaremos a
favor porque, como saben, nuestra postura es que dedicar la
financiación exclusivamente pública a gestionar nuevos
organismos, pues bueno, si ya desde un principio a nosotros
nos hubiera gustado que este espacio no hubiera sido comprado
con dinero público, sino que se hubiera puesto a disposición de
la iniciativa privada, para dejar de gastar dinero público en
estos temas, pues que se cree un órgano que también sea
financiado exclusivamente públicamente, ... nosotros no lo
apoyamos, creemos que estaría mejor gestionado con iniciativa
privada. Por eso el segundo punto no lo votaremos a favor.
Muchas gracias.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, correspondria ara el torn al Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes, però no tenim cap diputat present;
llavors, pel Grup Parlamentari Mixt, Sra. Patrícia Font.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. FONT I MARBÁN:
Gràcies, Sr. Borràs. Correspondria ara el torn al Grup
Parlamentari Unides Podem però, en absència de la
vicepresidenta avui, per motius justificats, no en podré fer ús.
Així, doncs, en el torn de fixació de posicions, correspon al
Grup Parlamentari Ciudadanos, Sr. Marc Pérez-Ribas
EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:
Gràcies, presidenta. Bé, des del Grup Parlamentari
Ciutadans ens sumem a aquesta iniciativa que, com ja ha quedat
en evidència, té el consens pràcticament de tots els grups
d'aquí, del Parlament, perquè la titularitat d’aquest immoble
sigui per a l'Ajuntament d'Alaior i, com que ja s'ha dit
pràcticament tot, no tenim res més a dir.
Gràcies, presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la
paraula el Sr. Joan Mas.
EL SR. MAS I TUGORES:
Gràcies, presidenta. Vistes les intervencions anteriors,
tampoc no en farem ús.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Pel Grup P arlamentari VOX-Actua Baleares, Sr.
Jorge Campos.

Gràcies, Sra. Presidenta. I bon dia a tothom, avançam que
votarem a favor d'aquesta iniciativa. Defensam que la titularitat
sigui de l’ajuntament amb un ens de gestió en el qual hi han de
ser l'ajuntament, el consell i el Govern amb responsabilitats
econòmiques compartides, tal com especifica el segon punt.
Aquest ens de gestió haurà de vetllar perquè sigui un espai per
a tot el poble de Menorca i que afavoreixi l'equilibri entre totes
les administracions implicades. Respecte de l'esmena, només
dir que la votarem a favor.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Correspondria ara la suspensió per un temps de
deu minuts, però entenc que podem passar ja a la cloenda per
part de la Sra. Cabrera.
LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:
Gracias, señora presidenta. Bueno, agradecer el apoyo a
esta iniciativa total o parcial, decir que efectivamente que la
solución que se pudiera dar a este a este tema dependía no solo
de un tema jurídico-legal de la titularidad, sino también de la
viabilidad de que el Convento de San Diego, este espacio
cultural se convirtiera en un espacio para acoger eventos
principales de la región gastronómica europea, un evento
suficiente ... con entidad suficiente como para seguir
posicionando Menorca y Alaior a nivel internacional, más allá
de lo que siempre decimos, del turismo tradicional de sol y
playa. Por tanto, creo que es muy importante.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:
Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros votaríamos a favor del
primer punto, ya que es un acuerdo ya he afirmado, y además
es deseable que se lleve a cabo cuanto antes para que esta falta

Y finalmente repetir que aceptamos el texto que han
aportado modo de transacción o de autotransacción del punto
1 y el punto 2. Insistir en la necesidad de la financiación
conjunta por parte del Consell Insular de Menorca, del
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Ayuntamiento de Alaior y del Govern balear para la gestión del
Convento, puesto que es patrimonio de Baleares, de Menorca,
de Alaior también, pero es patrimonio de Baleares y es un
espacio que, de la misma manera que posicionará Menorca,
posicionará Baleares a nivel internacional en un edificio en el
que han colaborado y trabajado conjuntamente gobiernos de
todos los colores para que esto sea hoy lo que es.
Muchas gracias.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Cabrera.
Entenc que el primer punt el podem donar per aprovat per
unanimitat.
I el segon punt. Vots a favor?

i són les bases de cotitzacions, és a dir, a dia d'avui, els
autònoms cotitzen molt baix. Nosaltres creim que s'han de pujar
la base de cotització sense haver d'apujar la quota, s'han de
redistribuir la quota que es paga, no s'ha de augmentar la quota,
però sí la base de cotització, perquè ens trobam amb vertaderes
injustícies, tant a l'hora d'estar de baixa com a zona de
jubilació, perquè la veritat és que les jubilacions que cobren els
treballadors autònoms ens haurien de fer empegueir a tots, ens
haurien de fer empegueir tots històricament, perquè la veritat és
que és un insult haver cotitzat tota la vida i cobrar el que
cobren, segons quins autònoms.
I després la activitat artística i cultural, tan important per al
país, com que té una temporalitat tan alta i és tan inestable,
creim que necessita una cotització especial; a dia d'avui els
actors i artistes cotitzen en el mateix epígraf que els toreros i
creim que hauria d’actualitzar-se l'epígraf, generar un epígraf
a posta, i creim que l'activitat artística i cultural ha de tenir un
epígraf aposta amb un estatus especial.

El segon punt. Abstencions?
I en contra?
EL SR. SECRETARI:
11 vots a favor, 1 abstenció.
2) Proposició no de llei RGE núm. 352/22, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
cotitzacions d'autònoms.
Passam idò a la següent Proposició no de llei RGE núm.
352/22, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a cotitzacions d'autònoms. Té la paraula el Sr. Joan
Mas.
EL SR. MAS I TUGORES:
Gràcies, presidenta. Nosaltres vàrem presentar aquesta
proposta quan vàrem veure, vàrem saber pels mitjans de
comunicació que el Govern de l'Estat s'havia posat a negociar
amb les associacions d'autònoms un nou sistema de cotitzacions
per als autònoms que es plantejava en funció dels ingressos, i
entenent la importància del col·lectiu de treballadores i
treballadors autònoms, que deu ser un ..., per no dir el més
important, dels més importants del mercat laboral i l'economia
del país i que massa vegades és un col·lectiu oblidat, perquè no
és un col·lectiu amb capacitat de generar conflicte, moltes
vegades, entenguérem ..., i vàrem veure tant la proposta del
ministeri com la proposta, les reaccions del col·lectiu
d'autònoms i vàrem veure la necessitat de presentar aquesta
proposta, perquè, tot i que s'està negociant, es continua
negociant, hi ha de temps fins a acabar enguany, fins a acabar
el 2022, creim que és important també que des dels diferents
parlaments i des de diferents àmbits allà on es pugui fer pressió,
se’n faci.
El col·lectiu d'autònoms reclama que es cotitzi per
ingressos, però d'una forma mesurada. Per tant, entenem que el
camí és bo, però que les propostes presentades a dia d'avui no
són encertades perquè no recullen la realitat de les necessitats
dels treballadors. Després hi ha una altra cosa molt important,

I després hi ha el tema dels joves, quan un jove inicia una
activitat empresarial, quan un jove emprèn una activitat, haver
de pagar el mateix que una empresa, que un autònom
consolidat, tampoc no ens pareix acceptable. Per tant, creim
que s'hauria de posar, almanco durant els primers anys de
l'activitat, un màxim de cotització amb tots els drets, amb tots
els drets.
Per això presentàrem aquesta proposta. Sabem que s'està
negociant. Sabem que va per bon camí, confiem que s'acceptin
les propostes de les associacions que representen els autònoms
i que, a la fi, puguem tenir un sistema just de cotització per als
treballadors i les treballadores autònomes.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Té la paraula la Sra. Salomé Cabrera.
LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Debatem avui aquesta iniciativa
presentada per MÉS per Mallorca, en defensa dels autònoms i
de les seves condicions, que consideram que és molt positiva.
De fet, MÉS per Mallorca ha demostrat sempre molta
sensibilitat en aquest sentit, i hem de reconèixer que han votat
a favor moltes coses fins i tot si les ha presentat el Partit
Popular.
Han passat dos anys des de l’inici de la pandèmia, és
evident que és necessària aquesta recuperació, recuperació de
llocs de feina, mesures incentivadores perquè l’activitat
econòmica i el teixit productiu es recuperin, també, però, tenim
les previsions de creixement que eren positives per part del
Govern, però també és cert que hi ha entitats, com BBVA
Research o associacions dels mateixos empresaris que tal
vegada diuen que estarem fins 2023 a aquesta recuperació. La
temporada 2022 ve molt bé, sembla ser, afortunadament és així,
per tant creim que és important posar per part de les
administracions les eines incentivadores que ajudin a
consolidar aquest impuls positiu.
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Com dic, aquestes mesures incentivadores, fiscals,
facilitadores, simplificació administrativa, reduir aquesta
burocràcia ... parlàvem també de la segona oportunitat, que fos
àgil, hem parlat de moltes coses en aquesta comissió, i també
des del Partit Popular s'han presentat -i altres grups- iniciatives
a nivell nacional.
També vull dir que hem de recordar que durant la
pandèmia, quan l'activitat estava prohibida o fins i tot
restringida o simplement no hi havia activitat, perquè hi havia
un estat d'alarma, el Govern no únicament -el Govern central-,
no únicament va continuar cobrant les quotes d'autònoms més
enllà que la facturació fos zero, sinó que les va apujar. Vull dir,
aquestes coses són les que no s'acaben d'entendre i que creim
que s’han de denunciar i evitar. També va anunciar en els
pressuposts generals de l'Estat de 2022 que s’inclouria un
important increment de bases de cotització d’autònoms, que
s’incrementaria la quota, per la qual cosa nosaltres també vam
presentar una iniciativa en contra, que també es va votar
favorablement per part dels grups, excepte el PSOE, que hi va
fer una abstenció.
El Grup Parlamentari Popular hem vingut també a presentar
iniciatives en aquest sentit, però respecte de la que ens ocupa
en aquests moments, nosaltres consideram que els quatre punts
són molt positius, hi estam d'acord, hem d’escoltar també les
associacions, que són les que demanden o tenen una informació
més clara de la situació; també consideram, per tant, que són
positius els quatre punts que presenten, l’aclariment del punt 2
que ens ha fet el Sr. Mas sobre que el que es demana és pujar
la base sense pujar la quota, perquè ja han dit les associacions
també que els autònoms no es poden permetre continuar
incrementant les seves quotes, perquè no poden pagar més
percentatge, ... a més a més a més de la flexibilitat necessària.
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Analitzats els punts, sobre el punt 4, sí que m'agradaria
incidir que el Grup Parlamentari Ciutadans va presentar una
esmena al pressupost de les Illes Balears per a 2022, una
esmena que demanava que les quotes dels autònoms joves que
inicien la seva activitat fossin subvencionades pel Govern
balear. Aquesta esmena d’un milió d'euros va ser aprovada pels
grups parlamentaris que donen suport al Govern i pel
Parlament. Per tant, ja s'està complint que els joves -o s'hauria
d'estar acomplint-, que els joves que inicien la seva activitat i
que es donen d'alta d’autònom tenen subvencionada la seva
quota pel Govern de les Illes Balears durant l'any 2022. Si són
dos anys, com diuen en aquest punt, perfecte, nosaltres, el Grup
Parlamentari Ciutadans, hem presentat també iniciatives en
aquest sentit, i sé que altres grups parlamentaris també han
presentat -com el PP- iniciatives en aquest sentit.
I, bé, insistir que tal com estan plantejades les quotes per
part del ministeri són inacceptables per la major part dels
autònoms de les nostres illes i que sí que és ver que el ministre
Escrivá ja ha començat a dir que és possible que estiguin
revisant a la baixa determinats segments de quotes, però
aquesta revisió a la baixa considerem que ha de ser molt més
important que la que s'està anunciant.
Gràcies, presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Correspondria ara el torn al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, però no tenim cap membre present. Del
Grup Parlamentari El Pi tampoc no tenim ningú present.
Per tant, Sra. Patrícia Font, li ha arribat el torn.
LA SRA. FONT I MARBÁN:

I els punts 2, 3 i 4, lògicament també consideram que són
molt positius. Per tant, faríem un vot favorable.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Cabrera. Correspondria ara al Grup P
arlamentari Unidas Podemos, però ens passa igual que a
l’anterior. Llavors correspon ara el torn al Grup Parlamentari
Ciudadanos, Sr. Marc Pérez-Ribas.
EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:
Gràcies, presidenta. Bé, evidentment, quan debatem
iniciatives per millorar les condicions econòmiques dels
autònoms, el nostre grup parlamentari les veu positivament i,
evidentment, donarem suport a aquesta iniciativa que presenta
el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca. És necessari arribar
a un consens, com s'ha arribat en reforma laboral o en altres
aspectes socials i, en aquest cas, seria ... imprescindible, perquè
les discrepàncies actuals entre la proposta del Govern i les
propostes que fan les organitzacions d’autònoms són
galàctiques, estam parlant de molta distància entre les propostes
d’uns i les propostes d’altres, i aquí s'hauria d'intentar arribar
que aquestes propostes fossin més properes.

Molt ràpid que ha arribat avui. Gràcies, Sra. Presidenta.
Nosaltres també votarem a favor d'aquesta iniciativa que ens du
MÉS per Mallorca, perquè pensam que la reforma proposada
pel Govern ha rebut moltes crítiques, i jo crec que algunes amb
raó, és cert que Espanya és el país amb més càrrega fiscal per
als seus autònoms (...) amb una quota que arriben al 30% de la
seva facturació, que no dels seus ingressos, IVA i IRPF, a
banda.
Ingrés evidentment no vol dir cobrament. La Llei 15/2010,
junt amb les mesures especials de morositat per la COVID 19,
que marquen terminis per pagar, com 30 dies per a les
administracions públiques i 60 dies per a les empreses, ningú
no compleix. L’autònom, cobri o no cobri, a principis de mes
ha de pagar la seva quota. Però clar podríem mirar que fan
altres països. Per exemple, el Regne Unit paguen 14 euros al
mes si no s'arriba als 600 euros i un 9% dels ingressos
posteriorment; als Països Baixos es paguen 50 euros al mes; a
Alemanya, 140 euros al mes si els ingressos no superen 1.700
euros; a França paguen entre el 12 i el 21% dels ingressos en
funció del sector; a Itàlia, entre el 22 i el 28% de la renda.
Per tant, reiteram el nostre suport a aquesta iniciativa.
Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té ara
la paraula el Sr. Enric Casanova.
EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:
Moltes gràcies, presidenta Bé, des del Grup Socialista
nosaltres també donarem suport a aquesta iniciativa. Jo crec
que en aquest parlament, en aquest parlament s'ha parlat molt
aquesta legislatura d’autònoms, jo crec que està molt bé,
seguim parlant de millorar, de millorar les condicions dels
autònoms; arran de la pandèmia s’ha posat de manifest la
necessitat d’una major protecció de tots els autònoms, i, de fet,
es va posar per primera vegada la prestació d'autònom per
finalització d’activitat, cosa que no hi havia, però, així i tot,
crec que està bé continuar endavant en la millora de les
prestacions, que sí que és cert que són desequilibrats en relació
amb es treballadors per compte d'altri.
Per tant, nosaltres consideram que la iniciativa és positiva,
demana al Govern de l'Estat consensuar amb les associacions
la reforma del sistema de cotització, la cultura de consens.
Nosaltres consideram que el diàleg social és una senya
d’identitat sobretot dels governs d'esquerra, i la prova és que
s'ha fet una reforma laboral en base als acords, a l’acord social,
es va arribar a acords entorn als ERTO per anar prorrogant-los,
per anar (...), tot això s’ha fet envers a un acord. Per tant,
consideram que se n'ha de seguir parlant.
Respecte del punt 2, crec que adequar les bases de
cotització al que correspon, jo crec que la proposta que s’ha fet
per part del ministeri a la reforma és passar de 3 trams a 13,
d’adeqüen les cotitzacions als ingressos en certa manera. I sí
que és cert que hi ha alguns trams que pugen molt, però hi ha
altres trams que fins i tot baixen, estam mirant la proposta
inicial, i crec que és considerable ... ara mateix, una persona
que cobra, que guanya més de 600 euros en paga 280 de quota,
però és que una persona que en guanya més de 4.000 en paga
350, i jo crec que això no és just i s’ha d'establir una
progressivitat. Per tant, es planteja passar de 3 a 13 trams,
cadascun en funció dels ingressos, i, a més a més, la possibilitat
de canviar sis vegades l'any de tram. Per tant, adequar la teva
cotització als ingressos de cada període, i sobretot aquí, a les
Illes Balears, és molt important perquè hi ha períodes en què
tens més ingressos, pots cotitzar més, i hi ha períodes que tens
molt menys ingressos i, per tant, permetrà canviar. Ara no, ara
és una quota estable. Per tant, crec que és important remarcar
això, perquè això també deriva de les prestacions. Si volem
unes prestacions dignes per als autònoms, hem de fer un
sistema de cotització també equilibrat, que equilibri el sistema
i no perjudiqui els.
Respecte del punt 3, de l'activitat artística i cultural, crec
que és de justícia, hi ha un sector d'autònoms, igual que ja hem
parlat aquí del sector de temporada, els autònoms temporals o
els artistes que necessiten una cotització, un tractament
específic. Per tant, hi votarem també a favor.
I del quart punt crec que també és important fomentar la
iniciativa, fomentar l'emprenedoria i, per tant, establir aquesta
quota bàsica de 50 euros no ens sembla malament, però sí que

li volia fer una esmena in voce, i és afegir al final del paràgraf
“sempre i quan els seus ingressos no superin els 30.000 euros
anuals”. Això és simplement perquè també consideram que,
malgrat ser joves o malgrat ser emprenedor, tal vegada el
primer any no, però després el segon any el negoci que emprèn
funciona de manera considerable, i si té uns ingressos ja
considerables és de justícia que també aporti el sistema.
En definitiva, el que crec que es busca amb aquesta reforma
és, per una banda, progressivitat i, per una altra banda,
equilibrar el sistema, facilitar ...si volem tenir ..., augmentar les
pensions, perquè sí que és veritat que les pensions són molt
minses, hem d’equilibrar el sistema de cotitzacions per
augmentar la cotització sense perjudicar els que cobren més.
Per tant, si ens accepta aquesta esmena in voce, si ningú no
s'hi oposa, votaríem tots els punts a favor.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Secretari. Té la paraula ara per contradiccions
per part del grup proposant, el Sr. Joan Mas.
EL SR. MAS I TUGORES:
Primer de tot, agrair a tots els grups l'anunci del seu vot
favorable.
Sra. Cabrera, si les propostes són fetes amb esperit
propositiu i són beneficioses per al país i la gent del país, vostè
sap que nosaltres sempre hi venim a bé.
Quant a Ciudadanos, clar, és que l'objectiu és que no hagi
de ser la comunitat autònoma la que subvencioni, és l'Estat que
cobra, per tant, és l'Estat que ha d'assumir el tema, és a dir,
massa bé, però la comunitat autònoma no cobra les cotitzacions
dels autònoms ni les gestiona, per tant, crec que allò important
és que sigui l'Estat que assumeixi les seves responsabilitats.
Quant a l'esmena jo l'acceptaria i l’acceptaré, però, clar,
quan sabrem que cobra 30.000 euros l'any?, a partir del segon
any, un cop n'hagi cotitzat un ..., hem de cercar la manera
d'escriure que el primer any, com a mínim, cotitzarà un màxim
de 50 euros, no sé si m'explic.
(Remor de veus)
A partir del segon any, a partir del primer any, un cop
passat el primer any, alguna manera així, ja ho parlam amb el
lletrat, si tots hi estau d'acord, i acceptam l'esmena, perquè és
evident que hi pot haver emprenedors als quals els vagi molt bé
i han de cotitzar, evidentment, com els altres.
Per tant, jo crec que el sistema proposat per part del
ministeri és encertat. De fet, és una reivindicació històrica del
col·lectiu, el que és allunyat de la realitat és la taula de quotes
presentada, que és el que s’ha d'ajustar a les necessitats reals de
les famílies a l’hora de viure, perquè ens entenguem.
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Repetesc, agraït i ... això, confiam que puguem presentar
moltes propostes que siguin aprovades amb el mateix consens.
LA SRA. PRESIDENTA:
Correspon demanar si algú s'oposa a aquesta esmena.
Entenc que no. Podem donar la iniciativa aprovada per
unanimitat en base a les exposicions que ha fet cadascun dels
portaveus? D’acord.
Pregaria que passin al lletrat la redacció final i els agraïm,
com no pot ser d'altra manera, el tarannà i el to d'avui molt
diferent al Ple aspre que vàrem tenir dimarts.
Així que, sense més assumptes a tractar, podem aixecar la
sessió.
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