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Punt únic. Proposició no de llei RGE núm. 10229/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
presentació i tramitació en el Parlament de les Illes Balears
del Pla per a la reactivació i la diversificació econòmica i
social de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT: 

Començam la sisena sessió plenària extraordinària, que té
un únic punt de l’ordre del dia que consisteix en el debat i
votació de la Proposició no de llei RGE núm. 10229/20, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a presentació i tramitació
en el Parlament de les Illes Balears del Pla per a la reactivació
i la diversificació econòmica i social de les Illes Balears. 

Correspon en primer lloc la intervenció del Grup
Parlamentari Popular, qui ha presentat la iniciativa, té la
paraula el Sr. Costa. 

(Alguns aplaudiments i petita cridòria)

EL SR. COSTA I COSTA: 

Bé, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Intentaré ser breu perquè ja duim moltes hores avui, ja,
debatent i per tant...

Bé, en primer lloc, ja ho havíem dit abans, però ho vull
reiterar, crec que un dels objectius, nosaltres creiem des del
Partit Popular que un dels objectius cabdals que tenim en el dia
d’avui, una vegada que la crisi sanitària està parcialment
controlada, esperem que hi estigui de forma definitiva, una de
les fites que tenim és tornar a reactivar l’activitat econòmica en
aquestes illes. En conseqüència, sent aquest un objectiu
fonamental per al Govern de les Illes Balears i també per a
aquest Parlament i els grups parlamentaris que el conformam,
creiem que poder debatre en el futur un pla de reactivació
econòmica i fer-hi aportacions és fonamental.

Per altra banda, diré una obvietat, però és que de vegades
és necessari dir obvietats, aquí estan representats els ciutadans
de les Illes Balears, els grups parlamentaris que conformam
aquesta cambra som la representació popular dels ciutadans
d’aquestes illes i, en conseqüència, semblaria del tot lògic que
un pla de reactivació, amb la importància que té per al futur
dels ciutadans d’aquestes illes, sigui debatut en aquesta cambra.
Per això el Grup Parlamentari Popular hem presentat aquesta
proposició no de llei que només té un únic punt que consisteix
en això: que aquest pla de reactivació es pugui debatre en
aquesta cambra.

I per què entenem que s’ha de debatre en aquesta cambra?
Ho hem dit abans, perquè el Partit Popular, almenys, i jo crec
que altres grups parlamentaris, volem fer-hi aportacions, volem
fer-hi aportacions! Ja ho hem dit abans, creiem que si es pot fer
despesa també s’hauria de poder fer menys ingrés i poder
abaixar els imposts als ciutadans d’aquestes illes per potenciar
la reactivació econòmica; creiem que s’ha de poder donar més
liquiditat a les empreses, als autònoms i a les PIME, que la que
dóna ara mateix el pla de reactivació que planteja el Govern de
les Illes Balears.

Creiem que s’han de fer reformes, sí, sí!, reformes
estructurals, creiem que s’ha de tornar a les reformes que es
varen fer a la legislatura 11-15 i que han donat -al nostre
entendre van donar, al nostre entendre-, bons resultats quant a
creació d’ocupació i creixement econòmic.

Per això els demanam, des del Partit Popular, que votin a
favor d’aquesta proposició no de llei, votin a favor d’aquest
punt, l’únic punt que té aquesta proposició no de llei que
consisteix senzillament que el Govern de les Illes Balears
presenti a aquest Parlament el pla de reactivació econòmica, si
efectivament és un pla flexible què millor que el debatem en
aquesta cambra?, i que els grups parlamentaris puguem fer-hi
les aportacions que resultin pertinents, puguem votar-les i, si
reben el suport d’aquesta cambra, quedin incorporades en el pla
de reactivació. Els demanam, per tant, que no facin com varen
fer amb la comissió no permanent que va plantejar el Partit
Popular, a la que vostès -la bancada de l’esquerra- va votar-hi
totalment en contra, de forma incomprensible, va votar-hi
totalment en contra. 

Si efectivament volen consens, si efectivament volen pacte,
i el seu consens i el seu pacte no és un simple eslògan, votin a
favor de la PNL que planteja el Partit Popular i, a partir d’aquí,
començarem una nova etapa en la qual farem aportacions a un
pla de reactivació el qual, com dic, és una de les fites més
importants que tendrem en aquestes illes els pròxims anys.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Costa, en torn de fixació de posicions,
pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO: 

Gracias, Sr. Presidente, buenas tardes, señores diputados y
señoras diputadas. Miren, los datos son abrumadores y
bochornosos: 4,2 millones de personas viven en una pobreza
severa; 1 millón de ellos son menores; el 30% de esas personas
tienen un trabajo; el 40% de esas personas son menores de 29
años. ¿Y saben cuál es el perfil de esas personas que viven en
pobreza severa? Una mujer, una mujer con trabajo, con un
nivel educativo medio-alto, una mujer con hijos.

¿Saben ustedes qué es la pobreza severa? Estar en una
situación de pobreza severa es no tener dinero para comer
verdura, fruta, carne o pescado en las cantidades que
recomiendan las autoridades sanitarias. Estar en pobreza severa
significa no tener dinero para ningún imprevisto, no poder
pagar ninguna factura básica. No se puede hablar de economía,
con esos datos, en todo caso, podemos hablar de miseria
generalizada, en todo caso, con esos datos, podemos hablar de
riqueza mal repartida.

 El desastre económico de la COVID-19 es más acuciante
aún en estas islas, y los datos así lo dicen: hay un 20% más de
desempleo, un 57% menos de negocios y el Producto Interior
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Bruto ha caído hasta en un 8% en las islas de Ibiza y
Formentera. Por eso, con el apoyo de los principales sectores
económicos, sociales y políticos, se han aprobado 132 medidas
cuantificadas en 3.000 millones de euros, que euro a euro ya
nos encargaremos, ¡Euro a euro!, Sr. Costa, van a ir destinados
a regenerar la economía de las Islas Baleares y, por lo tanto,
van a repercutir en el beneficio de las personas de estas islas.

Ustedes, usted, Sr. Costa, podría haberse adherido a este
plan de regeneración económica. ¿Qué les parece mal,
exactamente, que Baleares se recupere o que este plan lo haya
aprobado un gobierno progresista? ¿Qué les parece mal, a
ustedes, del Partido Popular? Porque se han habilitado 1.000
camas para pacientes, se han habilitado 220 plazas más para la
UCI, se van a contratar hasta 700 personas más en el ámbito
sanitario, se conceden ayudas para el pequeño y mediano
comercio, ayudas para la agricultura y para la pesca, se aplazan
los pagos para autónomos, se hacen exenciones de pago en
locales comerciales, hasta 1.200 millones de euros para ERTE.
¿Qué les parece mal, a ustedes, Sr. Costa? Ustedes podrían
haber formado parte de este pacto.

¿Saben ustedes qué ha hecho el Partido Popular mientras el
gobierno de coalición se estaba partiendo la cara en Europa
para que en España llegue dinero en unas condiciones justas,
para que en España llegue dinero desde Europa que se pueda
utilizar para el beneficio de la gente y no se tenga que recortar,
como hicieron ustedes, sabe qué estaba haciendo, el Partido
Popular, mientras tanto? Yo se lo voy a decir: estaba votando
en contra. O lo que es lo mismo: se estaba aliando con los
países ricos, con los países del norte, y además estaba
exigiendo fuertes controles y fuertes condiciones a los países
más devastados por la pandemia del coronavirus, entre ellos,
España. 

Aquí y allí llevan ustedes la misma estrategia, el objetivo es
destrozar al gobierno, que eso suponga un perjuicio para este
país y para esta comunidad autónoma. En la comunidad y en el
ayuntamiento de Madrid están ustedes gobernando, han
propuesto ustedes su propio plan de activación de la economía,
en una de las ciudades más devastadas en víctimas por la
pandemia del coronavirus, ¿saben en qué consiste, su plan de
reactivación económica? En una fuerte financiación a la
tauromaquia, porque consideran ustedes que la tauromaquia
vertebra la sociedad de este país. 

Sr. Costa, ustedes podrían haber formado parte de este
pacto de reactivación económica y no han querido, pero en este
sentimiento de mano tendida seguiremos desde el gobierno.
Aprobar un plan de reactivación económica es lo que se espera
de un gobierno en tiempos de crisis, no se esperan recortes, ni
desahucios, no se esperan expolios al sector público, no se
esperan rescates a los bancos, ¡no!, se espera que el gobierno
esté a los mandos y apruebe un plan de reactivación económica,
se esperan soluciones ¡ya!, sin demora, y eso, es lo que se ha
hecho. 

Aquí se viene a cambiar la vida de la gente, no a acribillar
al gobierno sin pensar en las consecuencias sociales, ¿qué creen
ustedes, que la gente está esperando aquí a que todos
discutamos; qué creen ustedes que la gente está esperando aquí
a que el Partido Popular dispare a discreción al Gobierno,

contra todas las propuestas que hace el Gobierno? No, la gente
quiere comer, la gente quiere trabajo, la gente quiere un trabajo
que le saque de la pobreza, y en eso sabemos que no hay
fórmulas mágicas para salir de esta crisis, lo que tiene que
haber es una vocación al servicio público sin precedentes;
empatía para sentir lo que se siente cuando no se tienen
privilegios de clase, y entereza para continuar cambiando un
sistema hacia otro modelo que garantice que el trabajo va a
sacar de la pobreza.

Sabemos que queda mucho por hacer y que no hemos
acertado siempre, pero también sabemos que en la anterior
crisis económica Unidas Podemos no estuvo en el Gobierno y,
lamentablemente, las cosas se hicieron de otro modo.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Permítame que hoy empiece esta
intervención celebrando el pacto histórico alcanzado hoy en el
seno de la Unión Europea, que refuerza y fortalece el proyecto
europeo. Hoy es un buen día para los que creemos en España
y en Europa y un mal día para los que quieren destruir nuestro
país y también destruir nuestro proyecto común.

Sra. Santiago, le voy a regalar un mapa político de Europa,
porque lo conoce usted bastante mal, y no voy ahora aquí a
hacerle una demostración de qué partidos políticos gobiernan
en Suecia, en Finlandia, pero, si quiere, lo hablamos después,
Sra. Santiago.

(Remor de veus)

Como digo, hoy estamos celebrando este pacto, creemos
que la Unión Europea ha estado -Sr. Presidente, si puede pedir
que...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, senyors diputats.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. La Unión Europea hoy ha estado a la
altura y ahora hay que acometer las reformas estructurales, por
mucho que la bancada de la izquierda lo niegue, y llegar
también a pactos de estado para la mejor inversión de estos
fondos.

Pero vamos al Pacto de reconstrucción de las Islas Baleares,
que es lo que nos ocupa hoy. Como ustedes saben, mi partido,
Ciudadanos, dimos apoyo al plan de reactivación económica y
social de las Islas Baleares, por coherencia y por
responsabilidad política...
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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci, perquè se sent
constantment enrenou darrere. Gràcies.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. El objetivo de Ciudadanos, desde el
inicio de esta crisis, ha sido, desde el consenso, encontrar
medidas que ayuden a reconstruir nuestra comunidad, a
reactivar nuestra economía y a proteger a las familias, a los
autónomos, a las PYME, a los trabajadores y a las empresas de
nuestras islas. Desde el primer momento tuvimos claro que no
era el momento de ideologías ni de personalismos, debíamos y
debemos estar a la altura de la sociedad balear, y es nuestra
responsabilidad compartida dar una respuesta excepcional ante
la crisis sin precedentes que estamos viviendo.

Entendimos que debíamos dejar a un lado nuestras
diferencias y buscar soluciones para los problemas de nuestra
comunidad, toda la sociedad balear sale ganando: nuestras
familias, nuestros trabajadores, nuestros autónomos, las PYME,
las empresas, no podíamos y no podemos fallarles. Hemos
demostrado en todo momento una actitud propositiva y
constructiva poniendo a los ciudadanos de nuestras islas en el
centro y tendiendo la mano para dar una respuesta sensata y
moderada, capaz de resolver los problemas de la sociedad
balear.

Y ya dijimos en su momento que esto no iba de que el
Govern o las instituciones se pusieran medallas, esto no iba de
triunfos partidistas, porque entendemos que el plan de
reactivación económica es un pacto de la sociedad civil y es un
pacto para la sociedad civil, consensuado con los agentes
económicos y los agentes sociales de nuestras islas, en el que
han participado los sindicatos, la patronal, la CAEB, la
PYMEM, la Federación de Entidades Locales, los tres
consellers y los tres consejos insulares y las formaciones
políticas que hemos querido participar en la reconstrucción de
nuestra comunidad autónoma. Con este acuerdo, nuestro
compromiso es con la ciudadanía, nuestro compromiso es con
la sociedad balear, no significa que estemos dando un cheque
en blanco a este govern, de hecho, de una de nuestras
exigencias al Govern fue que se incluyera en este plan una
comisión de seguimiento, porque vamos a vigilar muy de cerca
su cumplimiento, pero nosotros tenemos entidad para hacerlo
porque estamos en este acuerdo y quisimos participar en él.
Vamos a fiscalizar los acuerdos y seguiremos haciendo
propuestas.

Y otra de nuestras exigencias y una de nuestras líneas rojas
fue eliminar, no solo del título, sino en la esencia de este pacto
el concepto de transformación del modelo económico, y eso fue
un triunfo de Ciudadanos, y se lo agradecemos a este govern
que tuvo que rechazar las recetas populistas, gracias a que sí
firmamos y sí apoyamos este acuerdo.

Miren, las diferencias ideológicas que tenemos con los
partidos que conforman el Govern son evidentes y, desde la
crítica dura que hemos hecho y seguimos haciendo de su
gestión de la crisis, mi partido está y siempre estará al lado de
las soluciones y de la política útil, porque eso es lo que nos

exigen los ciudadanos. Porque de nada sirve la crítica
destructiva, la crítica estéril o la bronca permanente, como
hacen y utilizan muchos grupos parlamentarios, porque parece
que lo que esperan es que fracasemos y llevarnos a la ruina
total, que el Sr. Campos hoy se ha referido a ello, pero parece
que están buscando esto por puro rédito electoral y tacticismo
político, y ahí les aseguro que nunca encontrarán a Ciudadanos.

Teníamos dos opciones, quedarnos de brazos cruzados
esperando el fracaso de la gestión del Govern y, por tanto, la
ruina de todos los ciudadanos de estas islas, o teníamos la
opción de participar con medidas y con propuestas, y eso
hicimos, y tuvimos reuniones con el Govern y esa ha sido la
línea de Ciudadanos, porque pensábamos que necesitábamos
una respuesta urgente y ágil, y útil para esta crisis, y por eso
votamos abstención a la comisión parlamentaria, porque no iba
a dar esa utilidad y esa agilidad que los ciudadanos nos están
exigiendo.

Y esa línea ha sido la propositiva, nosotros hemos
conseguido incluir en este plan ayudas directas a nuestros
autónomos, ayudas a las familias y un plan transversal de
conciliación, programas de apoyo a las empresas y al comercio,
impulsar la fórmula de colaboración público-privada, un plan
contra la precariedad laboral, con medidas y programas
encaminadas a aumentar la productividad de nuestras empresas,
y la simplificación administrativa para conseguir una
administración ágil y eficaz.

Y ahora no entendemos por qué piden someter a tramitación
parlamentaria este plan...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp, hauria d’anar acabant, per favor.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... -sí, presidente, acabo ya-, porque, Sr. Costa, estoy de
acuerdo, este parlamento representa la voluntad popular, pero
representa la voluntad popular con una representación política,
pero es que este acuerdo tiene la representación popular
económica y social de nuestras islas. Mi grupo parlamentario
no puede votar a favor hoy de su proposición no de ley, por
coherencia, por compromiso con la ciudadanía y porque esto,
por mucho que se empeñen, no es un plan del Govern, es un
acuerdo social, y manifestamos nuestro respeto así, a los
agentes económicos...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Guasp, per favor.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

..., a los agentes sociales, a los consejos insulares, a los
ayuntamientos y a todas las entidades que se han sumado a este
acuerdo.

Y, como dije ya el día de la firma, y lo reitero hoy, todos
debemos dejar a un lado nuestros... el partidismo, los ideales
que tengamos y primar el interés general.
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp, acabi.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Muchas gracias.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president, diputades, diputats. Quan agafes la
proposta del PP, i sense tenir en compte la feina prèvia del
Govern ni el plantejament del pla, sembla una proposta feta
amb bona fe, però, és clar, quan te’n vas al 14 de març i
repasses com ha anat la cosa, com s’ha afrontat la crisi
sanitària, econòmica, des d’aquell moment, quines han estat les
prioritats del Govern, com va reaccionar el Govern i totes les
administracions públiques, quina fórmula va decidir aquest i la
majoria de governs de l’Estat, és clar, entens que la proposta
del PP no és adequada. Però resulta que aquesta proposta no és
adequada, però tampoc no ha estat adequada la resposta
política del PP de les Illes Balears a la crisi que vivim, no ha
estat adequada ni encertada.

Aquest acord, aquest acord neix del diàleg social, un acord
al qual se suma la majoria d’aquest parlament, la majoria de la
societat civil, és un acord que reuneix la majoria de la societat
i és un acord fet també a base de renúncies i, és clar, el
problema és que vostès no estan avesats a renunciar a res, així
estan, amb 16 diputats, així estan.

(Remor de veus)

No hem passat de 35 a 16, no, 3 no, 4, Sra. Riera, 4, avui
tenim una baixa, però som 4, eh?, no 3; vostès han passat, amb
dues eleccions, de 35 a 16.

(Remor de veus)

I així i tot...

(Alguns aplaudiments)

..., i així i tot no es volgueren perdre la foto, perquè almanco els
del galliner varen ser coherents i no vengueren a la foto, però
vostès no signaren i no es volgueren perdre la foto, no fos cosa
anàs bé, no fos cosa anàs bé i no ens vegin a la foto. Per tant,
vegin, vegin, analitzin...

(Remor de veus)

..., i vegin..., no que, no que..., el tema rau en què vostès no es
banyen, però sortim a la foto, per tant, vegin un poc quina és la
realitat social, econòmica, que els envolta i veuran que

s’equivocaren i veuran que s’equivocaren, durant tot el temps
de la crisi i s’equivoquen i es tornen equivocar ara. Per tant...,

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci.

EL SR. MAS I TUGORES:

És que, Sr. Company, vostè no està avesat a escoltar de
baix, perquè no hi és mai aquí i ara, justament avui, ha hagut
d’aguantar un debat i no hi està avesat i les coses de vegades,
fillet, mala sort, mala sort, Biel, mala sort!

(Remor de veus)

En definitiva, en definitiva, analitzin i vegin socialment,
econòmicament el que els envolta, vegin com ha reaccionat
aquest govern i la resta de comunitats autònomes i el Govern
central i veuran com la resposta que han donat a la crisi no ha
estat l’adequada.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Hay personas a las que les sientan
mal las siestas y al Sr. Mas le sienta mal la siesta, pero no pasa
nada...

(Remor de veus i algunes rialles)

..., duerma bien esta noche y se recuperará.

Sra. Guasp, Sra. Guasp, nosotros, al menos desde nuestro
grupo, desde el Grupo VOX, que estamos en la oposición,
tenemos una política activa para que este gobierno, el gobierno
social-comunista que preside la Sra. Armengol, pues no nos
arruine a todos...

(Se sent de fons un petit crit)

..., por eso nuestra principal actividad parlamentaria va
enfocada a intentar que los desmanes de este lado pues no se
hagan efectivos.

No nos queremos entretener en discutir con ustedes, los
señores de Ciudadanos, aunque es verdad que, claro, nosotros
pensamos que ustedes estaban en la oposición, pero
evidentemente ustedes son socios de la Sra. Armengol, como
son socios del Sr. Sánchez, de ahí que entienda que si ustedes
ya forman parte de este pacto multipartito, pues, bienvenidos
sean, y con esto quiero decir que, si nos buscan, nos van a
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encontrar, o sea que no, no..., yo lo que les recomiendo es que
intenten focalizar su acción política en aquellos que realmente
están dañando a los ciudadanos, a las pequeñas empresas, a los
autónomos.

Porque, precisamente, en esta crisis es lo que intentamos
desde VOX, que fuimos de los primeros que aportamos una
batería de medidas para llegar a acuerdos con el Gobierno, de
un modo constructivo, incluso antes de que lo hicieran ustedes,
lo que pasa que en aquel momento no sé la veleta hacia donde
iba, entonces a lo mejor cambiaron de opinión. Pero nosotros
fuimos de los primeros que hicimos una propuesta constructiva,
lo que pasa es que no vamos a hacer como ustedes, de
sumarnos al carro de un gobierno que nos va a arruinar;
nosotros no vamos a colaborar en planes que son humo, en
decretos leyes que perjudican a los trabajadores, que perjudican
a los ciudadanos, en general, que perjudican a los autónomos
y que, además, inciden aún más en una crisis gravísima a la que
nos ha llevado esta crisis sanitaria, también mal gestionada por
estos señores.

Por eso, nosotros no vamos a hacer como ustedes, y estos
señores nos van a tener enfrente, precisamente para que no siga
la ruina hacia la que nos llevan estos señores y, por otra parte,
para seguir salvaguardando las libertades que también
perjudican estos señores de la izquierda. Si ustedes quieren
sumarse, están en su derecho, pero vamos, los tendremos como
un partido de gobierno, también, en nuestra acción
parlamentaria.

Por otra parte, aquí se ha presentado una proposición no de
ley que nosotros vamos a apoyar...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., y que la vamos a apoyar porque lo que nos parece
asombroso es que, si estamos en democracia, planes en teoría
tan importantes como este no se debatan en sede parlamentaria,
es una de las principales propuestas que hicimos desde el
primer momento en todo aquello que tenía que ver con planes
o decretos o medidas de recuperación que se llevaran al
parlamento, donde están los ciudadanos representados.

Yo sabía de..., a ver, yo solo llevo un año, y los compañeros
de grupo solo llevamos un año como diputados en el
Parlamento balear, pero sabíamos de los desmanes de la
izquierda, llevo muchos años en la sociedad civil y los partidos
de la izquierda entienden el consenso cuando todo el mundo se
pliega a lo que ustedes quieren, pero, claro, es que se han
encontrado al menos con un sector de este lado que nosotros no
nos vamos a plegar a medidas muy perjudiciales para los
ciudadanos. Es más, como sí que creemos en la democracia,
consideramos que medidas que ustedes puedan proponer se
puedan traer aquí para intentar mejorarlas, porque aquí, insisto,
no están representados todos los ciudadanos, pero ustedes no,
ustedes van aplicando los rodillos.

Por eso, nos parece adecuada esta proposición no de ley y
la vamos a apoyar, para que aquí se debata, en sede
parlamentaria un plan que ustedes dicen que es tan importante.
Y estaremos dispuestos, incluso, a escuchar barbaridades como
las que dice la Sra. Gloria Santiago, no hay ningún problema,

que viene aquí a dar un discurso sobre la pobreza y lo mal que
lo pasa la gente. Y no sé si sabrá que es Baleares la que ya
lidera el aumento de la pobreza a nivel nacional, gracias a las
políticas de un gobierno como el suyo, o sea, no hace falta que
se vaya a hablar de pobreza en general, hable de la pobreza que
ustedes están generando en Baleares.

(Remor de veus)

I después, después podremos hablar de otros temas que se
incluyen en este plan de activación.

Yo lo único que les pido es que les digan realmente la
verdad a los trabajadores, les digan realmente la verdad a los
pensionistas que van a sufrir este rescate que hoy han aprobado,
que no es ninguna buena noticia, es un rescate, y los más
perjudicados van a ser los pensionistas y los trabajadores,
quienes van a tener que pagar todo ese dinero que tenemos que
devolver. Y mediante este acuerdo tan fabuloso, que, insisto, es
un rescate, hemos perdido soberanía, nos han intervenido la
economía y ya no vamos a decidir, no me parece una buena
noticia; eso se podría haber evitado si no hubieran hecho la
política que han hecho tanto en el Gobierno de España como en
el Gobierno de Baleares.

Nosotros apoyaremos esta proposición no de ley. Muchas
gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Jo,
prèviament, els dic que nosaltres sí que donarem suport a
aquesta proposició no de llei.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Perquè és una aposta, és una aposta pel Pla de reactivació
i diversificació econòmica i social de les Illes Balears, un pla
de reactivació en què hem participat amb les nostres
aportacions, perquè el nostre grup parlamentari el considera
imprescindible per sortir de la crisi generada per la COVID-19,
sincerament, és un full de ruta que intentarà portar les nostres
Illes a la recuperació econòmica i social.

Votarem a favor perquè des d’El Pi Proposta per les Illes
sempre estarem d’acord amb les propostes que tenguin com a
finalitat el consens i la promoció de la participació de tots els
grups parlamentaris, hem de sumar. La consellera abans ho ha
dit, no és un pla tancat, és un pla on es poden agrupar i afegir
altres propostes. Propostes que pensam que amb aquesta
col·laboració es reforçarà i s’enfortirà com a resultat de les
aportacions de tots els grups parlamentaris que s’afegiran a les
aportacions ja fetes des de la societat civil, des de sindicats,
patronal, consells, ajuntaments i partits polítics.
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Sempre és positiu millorar les accions acordades, ja ho hem
fet durant aquests mesos perquè s’han fet propostes des dels
diferents grups parlamentaris per pal·liar aquesta crisi sanitària
i econòmica, seria estudiar, com vostès diuen, i ampliar les
possibles accions del pla.

Evidentment, tots faríem noves aportacions perquè es
poguessin tenir en compte i estic segura que tots les faríem amb
la intenció de millorar-lo.

Però també m’ha de permetre, Sr. Costa, que li digui que,
a un moment com el que vivim de greu crisi econòmica i social,
pensam que els grups parlamentaris, que els partits polítics hem
d’estar a l’alçada de les circumstàncies, una alçada de mires
que en aquests moments ens demana la ciutadania, cercar un
camí comú per poder resoldre problemes, per trobar solucions. 

Durant aquest estat d’alarma podem dir, com ja he dit, que
va ser així, llevat d’alguna excepció puntual, perquè vàrem
viure setmanes de feina conjunta, d’acords per unanimitat.
Aquesta crisi sanitària ens va unir i va deixar de banda les
qüestions partidistes i es va treballar conjuntament per a un
objectiu comú, la salut i la defensa dels drets de la ciutadania
de les Illes Balears. Hem de reconèixer que es va tenir força i
es va aconseguir contenir la crisi sanitària millor que en altres
comunitats. Actualment la greu crisi econòmica i social que
patim ens demana continuar en aquesta línia de col·laboració
i participació conjunta perquè hem de reactivar Balears. Però
ja ho hem dit, amb un pressupost just, que cobreixi les
necessitats que s’han de tirar endavant, en la lluita per seguir
demanant i reivindicar les possibles entrades econòmiques
noves i pendents per part de l’Estat.

Sr. Company, el seu grup parlamentari avui demana a
aquesta cambra que el pla es presenti al Parlament i, com dic,
nosaltres li votarem a favor, però quan va tenir l’oportunitat de
participar en la seva confecció no ho va fer, i pensam que això
va ser una enrabiada perquè podria haver fet aportacions, i
estam segurs que aportacions positives. Per tant, els he de dir
que en aquest cas no ha estat a l’alçada de les circumstàncies.

El Sr. Costa deia durant la compareixença que no donaran
suport al pla de reactivació, però no ens podem quedar així, no
i ja. Hem de cercar solucions i nosaltres, des de l’oposició,
també tenim l’obligació d’ajudar a cercar-ne ja que, en aquest
cas, hem de fer totes les propostes que puguem.

Per tant, i per acabar, pensam que el fet de no participar en
la redacció del pla de reactivació per part seva no ha de
qüestionar la sol·licitud de presentació d’aquest pla de
reactivació al Parlament, ja que és totalment legítim, per la
mateixa raó que el nostre vot a favor no ha de qüestionar la
nostra participació en el pla.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. La veritat és que he quedat
molt sorprès i astorat d’algunes de les intervencions, m’han
sorprès, la veritat, i comentaré algunes de les coses que he
sentit i que no vull deixar passar per alt, perquè també em
semblen preocupants. 

Començaré per vostè, Sra. Guasp, diu: “dejemos el
partidismo de lado y prioricemos el interés general”. És que en
democràcia l’interès general el definim entre tots, és fruit del
debat entre tots nosaltres. La confrontació democràtica no és
partidisme, la confrontació democràtica és l’interès general. Em
sap greu posar-li aquest precedent, però és el que m’ha vingut
al cap, hi havia un senyor, que es deia Francisco Franco, que
deia: “¿pero cómo quieren que esté a favor de los partidos
políticos si partido viene de partir? La sociedad tiene que estar
unida”. El rerafons és la mateixa idea; és a dir, partidisme és
dolent. No!, escolti, partidisme és la confrontació democràtica
que és d’on deriva l’interès general.

El mateix, però, li he de dir a la Sra. Santiago, que m’ha
semblant molt preocupant també, i em sap greu, Sra. Santiago,
perquè ja sé que no li agrada que l’escoltin i li repliquin les
coses que diu, però és el que jo faig aquí.

(Algunes rialles i alguns aplaudiments)

L’associació de la gente quiere comer i, per tant, no perdem
el temps discutint les coses a un parlament, això, aquesta idea,
és perillosíssima. La gente quiere comer, no perdem el temps
discutint en un parlament. No!, és que precisament els països
més avançats del món on la gent menja més bé són
democràcies, es debat allà; és a dir, on la gent realment passa
gana és on no hi ha democràcia. Per tant, confrontar la gana de
la gent amb el debat democràtic em sembla molt lamentable.

I també, Sr. Mas, perquè vegin que aquí per repartir, doncs,
repartim a tot arreu, jo l’argument de dir, escolti...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... tota la societat civil, tota la societat civil, tots els partits..., la
major part de partits d’aquest parlament. No!, la major part de
partits d’aquest parlament és dilucida en aquest parlament, aquí
és on som els partits en tant que partits amb representació
parlamentària discutint, no fora.

I respecte de la societat civil, doncs miri, jo li donaré només
alguns exemples de societat civil que han estat crítics amb
aquest acord: STEI, GOB i Obra Cultural Balear. Per a mi
aquestes entitats són uns referents i voldria pensar que per a
vostè també.

(Remor de veus)

Per tant, jo els diré ara per què MÉS per Menorca no va
signar això, i bàsicament no el va signar, i ara entr a la segona
part de la meva intervenció, perquè aquest pla està a mig fer i
no té uns objectius clars de cap on anam, no hi ha uns objectius,
que és el bàsic d’un pla. Cap on anam? En quina direcció
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anam? Això que dic no m’ho podran rebatre perquè és així, és
a dir, no es veu cap a on va.

Per tant, com que no sabem cap a on anem, no sabem si
hem arribat o, encara pitjor, no sabem si anam en direcció
absolutament contrària; és a dir, una amalgama de mesures
moltes d’elles inconnexes i sense calendari, mai no pot ser un
pla de treball. Això la persona que hagi fet aquest pla, i els ho
diré així de clar, si fos a una empresa ja seria al carrer, així de
clar, perquè com a pla no és una eina útil, no és una eina útil de
direcció política.

De fet, per això m’ha sobtat moltíssim al debat anterior que
hi ha hagut, el Sr. Gómez Gordiola, quant a la compareixença
de la consellera deia: bé, encara no sabem com es finançarà
perquè ens han dit que no pujaran els imposts, bé; però vostè
mateix reconeixia que això no ho explicava. És a dir, vostès
mateixos, que reconeixen que té unes mancances molt greus
aquest pla, la definició de saber cap a on anem, la veritat, sobta
molt que no vulguin que això es debati aquí, com a mínim per
aclarir això que el Sr. Gómez Gordiola deia, com és finançarà
aquest pla, com a mínim això. I ara m’estranya molt que ara hi
votin en contra i no vulguin que això es debati en aquest
parlament. 

En definitiva, nosaltres votarem a favor d’aquesta
proposició del Partit Popular, sense fer judicis de valor, que se
n’han fet molts aquí i que, evidentment, tinc moltes coses a dir
sobre el paper del Partit Popular; primer, per coherència, per
coherència, perquè si tan important és per a la comunitat
autònoma aquest pla és de jutjat de guàrdia que no es pugui
debatre en aquest parlament. És que a mi em sembla
insostenible...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... em sembla insostenible la postura de votar en contra que es
debati en aquest parlament. 

I després, per exigència democràtica, per exigència
democràtica, perquè en aquesta comunitat autònoma estam en
una deriva, vostès ara diran que exagero, en la que sembla que
ara hi ha en lloc de..., les fonts del dret a aquesta comunitat
autònoma són tres: la llei, el reglament i la conversa. Perquè ara
les coses es parlen amb, o sigui, no es troben a un corpus
jurídic, a un butlletí oficial, no, ara es parlen amb: no, hem
parlat amb aquest, hem parlat amb aquell. Escoltin, aquí en el
Parlament, aquí en el Parlament hi ha uns procediments, hi ha
uns calendaris, hi ha unes regles del joc, hi ha una fiscalització,
Sra. Guasp, vostè que deia, ahora nosotros fiscalizaremos. No,
perdoni, però és que la fiscalització transparent és la que es fa
en aquest parlament, perquè vostè per fiscalitzar aquest pla la
convocaran o no la convocaran, amb més gent o amb menys
gent..., vostè no ho sap. A aquest parlament hi ha uns
procediments, hi ha unes regles del joc i és la garantia de debat
democràtic que tenim.

Per tant, per tots aquests arguments nosaltres estam
totalment disposats a tendir la nostra mà per arribar a consens,
però fins a aquest moment encara no estam disposats a
combregar amb rodes de molí, perquè és el compromís que
tenim amb els nostres electors, precisament els nostres electors.

Vostès (...) bipartidisme? No, nosaltres no volem enganyar els
nostres electors, quan vegem un pla amb uns objectius que
sapiguem on va i aquesta direcció és la que nosaltres creiem
que és la que toca, evidentment nosaltres posarem la nostra
signatura i signarem el que faci falta.

Però, al marge de tot això, aquí ens plantegen una altra
cosa, que és simplement que això passi per aquesta seu
parlamentària, que em sembla totalment injustificable que no
sigui així.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President, bon vespre quasi, senyors diputats i
diputades. Bé, dia 1 de juliol el Govern va signar, juntament
amb els principals agents econòmics, socials i polítics de
l’arxipèlag, el Pacte per a la reactivació i la diversificació
econòmica i social de les Illes Balears, li vàrem donar suport
els quatre consells insulars, la FELIB, les patronals CAEB i
PIMEM, els sindicats UGT i Comissions Obreres i els partits
polítics PSIB, MÉS per Mallorca, Unides Podem, Ciutadans i
Proposta per les Illes. També hi varen participar i fer
aportacions desenes de col·lectius dels sectors educatius,
universitari, d’acció social, Cercles de d’Economia de Menorca
i Mallorca, el Consell Econòmic i Social, la Fundació Impulsa
i les Cambres de Comerç de Mallorca, Menorca i Eivissa, entre
d’altres entitats.

Aquest pacte fa visible la importància de la col·laboració
publicoprivada, de la lleialtat institucional, que no la del Partit
Popular, i de la voluntat de totes les institucions i entitats
signants, de posar-se a disposició del Govern de les Illes
Balears, per superar junts la crisi sanitària, econòmica i social
derivada de la COVID-19. És, en definitiva, un pla amb
aportacions constructives i un compromís amb el nostre estat
del benestar i els seus serveis públics essencials; un compromís
amb les empreses, els autònoms i els treballadors; amb el sector
turístic, amb el sector primari, amb la indústria i amb el medi
ambient. És el pacte del consens, dels que han volgut fer
aportacions en temps, de tots els que posam les persones en el
centre de les polítiques, que no és el cas del Partit Popular. 

Quan ha fet falta sumar, vostès han restat, restat suport a la
reactivació necessària per a la ciutadania. El Partit Popular
arriba a misses dites, desperta quan el tren ja ha passat, va a
mal borràs i així dia 2 de juliol, un dia després de la signatura
del pacte, presenta aquesta proposició no de llei i al·lega la
urgència d’un pla, ja consensuat, ja aprovat, ja pactat i ja
acordat amb les entitats i institucions...

(Alguns aplaudiments)

... econòmiques i socials de la nostra comunitat autònoma.
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I el que (...) no és més que un menyspreu a totes i cada una
de les valuoses aportacions, un menyspreu a la feina feta per la
CAEB, la PIMEM, els partits polítics signants i els sindicats,
entre d’altres. Els seus fets no fan més que ratificar el que els
ha dit avui la consellera Patricia Gómez: quan governen
retallen i quan estan a l’oposició demanen i demanen, i, per
més afegitó, demanen el que no fan quan governen.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I en aquest cas no només demanen el que sabem que no
farien, sinó que ho demanen tard, fora de temps, una vegada
acabat el partit. Bé, ja ho diu el refrany: “festes passades,
coques menjades”. Mirin, no record cap pla de reactivació
econòmica el 2011, ni el 2012, ni el 2013, ni el 2014...

(Alguns aplaudiments)

..., el que sí record, el que sí record, i també ho varen recordar
els ciutadans a l’hora de votar a les darreres eleccions
autonòmiques, són les retallades a l’estat del benestar,
l’apujada de tots i cada un dels imposts de la nostra comunitat...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., el menyspreu a la tasca i a l’experiència dels docents, quan
es varen obstinar amb l’aplicació del TIL, sense cap tipus de
consens. L’amenaça de tancament d’hospitals, les llargues
llistes d’espera i un llarg llistat de mancances en la prestació
dels serveis públics essencials.

I ara dóna lliçons Sr. Costa? La urgència que ara demana...

(Alguns aplaudiments)

... la tenia en el cap quan retallaven i retallaven, quan apujaven
i apujaven els imposts? Ho ha dit avui en aquesta cambra, que
“s’han d’abaixar els imposts per reactivar l’economia”, ho ha
dit textualment. I per què no ho varen fer? Vostè era el director
de Pressuposts i menteix com a un bellaco.

(Remor de veus)

Crec que un bon gestor ha de saber mesurar el per què, el
com i el quan actuar. El Sr. Rajoy bravejava del bon gestor que
era el Sr. Matas i ja veuen on ha anat a parar. I vostès fan com
deia el seu líder, “cuanto peor, mejor” i volen que a aquesta
comunitat li vagi “peor” per treure’n un rèdit partidista. Idò
no!, com millor, millor, només faltaria! Encara hi són a temps,
deixin de crispar, col·laborin i siguin útils i constructius.

Demà al Congrés dels Diputats s’aprovarà el pla de
reconstrucció i votaran vostès que no, i tampoc no se sumaran
als acords. Deixin de posar pals a les rodes, que en la seva
estratègia ja està ben demostrat que no els va gaire bé. I, a més,
democràticament aquesta cambra va dir no a la fórmula del PP
i de VOX, democràticament vàrem optar per la proposta de
govern amb la societat civil, les institucions i els agents socials.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Truyols. Ara correspon al grup
proposant, té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Creuen realment vostès que han fet
el millor pla de reactivació econòmica de la galàxia? Creuen
vostès que el seu pla de reactivació econòmica és immillorable,
que no val la pena debatre’l perquè vostès han fet un ou de dos
rovells, com si hagués vengut l’esperit sant que ha fet..., bé, una
cosa immillorable? Es veu que sí, perquè si creguessin que es
poden introduir millores, acceptarien la proposta del Partit
Popular.

Mirin, aquí hi ha presents consellers que un dissabte ens
entregaren un document. El dilluns següent ens varen convocar
a una reunió en el Consolat i el dimecres es presentava el pla de
reactivació. És cert que hi ha alguns partits, alguns grups
parlamentaris que avui han dit que havien pogut fer moltes
aportacions, no és el cas del Partit Popular. Els ho vull dir amb
total claredat, i si hi ha algú que cregui que dic alguna mentida,
pot sortir aquí, li deix un minut a la tribuna, i que vengui i que
ens ho expliqui.

(Remor de veus)

Perquè, repeteix, dissabte ens varen entregar el document,
dilluns ens convocaren a una reunió i dimecres es presentava el
pla. En aquella reunió de dilluns, el Partit Popular va fer tres
plantejaments...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci senyors diputats!

EL SR. COSTA I COSTA:

..., tres plantejaments: primer plantejament, els vàrem demanar
que posessin en el pla que no s’apujarien els imposts, que si no
es podien abaixar, almenys que no s’apujarien. La Sra.
Armengol ens ha dit avui mateix que no apujarà els imposts.
Per què no ho va posar en el pla, com li va demanar el Partit
Popular? Què els hauria costat posar-ho en el pla? Un conseller
ens va cridar la mateixa tarda, perdó, sí, la mateixa tarda del
dimarts per dir-nos: no ho posarem.

Dos. Vostès creuen que realment són suficients 200 milions
d’euros d’avals per a PIME i autònoms? Vostès creuen que
amb 15 milions arreglam el problema de les PIME i autònoms
d’aquestes illes, d’ajudes directes? Ho creuen sincerament? La
resposta és no! Els vàrem demanar: podríem augmentar
aquestes quanties. No! Perfecte, ja està! Li he dit que no,
almenys mantenir-les.

Tercera qüestió. Els vam dir, ja que han fet vostès un pla...,
un Decret Llei 8/2020, que, suposadament, és de reactivació
econòmica, els vàrem dir: podrien anar més lluny amb aquest
pla, fer reformes més intenses per tal d’ajudar l’emprenedoria
d’aquestes illes, per tal d’agilitar l’activitat econòmica, que les
empreses puguin, quan la situació s’estabilitzi un poc, puguin
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reactivar l’economia? La resposta va ser, no ho posarem, tenim
un poc de por de la resta de grups parlamentaris que conformen
el Govern, no fos que s’enfadassin massa i, és clar, això no ens
convé incloure-ho. D’acord, perfecte!

Els vam dir, podríem incloure, per exemple, jo que sé, el pla
que reclamarem a Madrid, el bloc de fiscalitat del REB? No, el
bloc, la part de documentació de demandes a Madrid la farem
amb un altre document, ens varen dir.

Tot això és totalment cert, ni una de les demandes que va
fer el Partit Popular va ser inclosa dins el document...

(Se sent una veu de fons que diu: “molt bé, Toni” i alguns
aplaudiments)

..., ni una!

I ara quan els demanam a vostès que debatem en aquesta
cambra aquest pla de reactivació, vostès que sempre parlen de
consens i de pactes i no sé què, ara diuen que no el volen
debatre? És absolutament incomprensible. Ho ha dit bé la Sra.
Sureda, ho ha dit molt bé el Sr. Castells, és incomprensible que
vostès no ho vulguin debatre.

(Remor de veus)

O és que és el millor pla del món? Vostès han fet un ou de
dos rovells, com els he dit abans, i no cal debatre res més? Però
no ens han dit que és un pla flexible!

Mirin, senyors de la bancada de l’esquerra, i senyores, ha
quedat acreditat a la compareixença de la consellera que no hi
ha memòria econòmica perquè no saben com finançaran aquest
pla. No podien incloure una memòria econòmica per saber,
perquè els ciutadans sapiguen que això és una cosa creïble, que
són unes mesures que no són fum?

O és que vostès..., per cert, és clar, els ho he dit abans
també, se’n recorden de la foto del REB o no? Sí, hi ha una
foto que és molt..., és paradigmàtica, 200 persones al Consolat,
tenien el suport de tots, fins i tot del Partit Popular. El Partit
Popular va votar a favor a Madrid. Sí, vàrem votar a favor del
seu..., del REB que vostès varen plantejar,...

(Remor de veus)

... i quin va ser el resultat? Zero, zero euros va ser el resultat.
Ens varen dir que tramitarien el bloc de fiscalitat tot d’una,
arribaria el Sr. Sánchez i, bé, seria..., estaríem corrent a tramitar
el bloc de fiscalitat del REB! A dia d’avui, on és el bloc de
fiscalitat del REB? Sí, Sra. Truyols, on és el bloc de fiscalitat
del REB?

(Remor de veus i petita cridòria. Se sent una veu de fons
que diu: “no hi és”)

No hi és el bloc de fiscalitat del REB.

I finalment, i finalment, m’agradaria dir-li una cosa a la Sra.
Truyols, m’agradaria preguntar-li, perquè vostè és regidora de

l’Ajuntament de Manacor, vostè està segura que no retallarà, ho
sap cert vostè que no retallarà? Sí? Ho sap?

(Algunes rialles)

Ho sap o no? Sap vostè què significa tenir 1.600 milions
d’euros de deute dins els calaixos? Vostè ho sap això o no? No,
vostè no ho sap. Ho sabrà, això sí, ho sabrà, ho sabrà, sí que ho
sabrà, no es preocupi que vostè ho sabrà!

La consellera d’Hisenda també ho sap, també ho sap, per
això no ho diu. Vostè sí, vostè surt a aquesta tribuna i diu, no,
no retallarem! Ja en parlarem un poquet més endavant perquè
quan falten els recursos de vegades resulta un poc difícil,
resulta un poc difícil no retallar algunes coses, algunes coses
resulta un poc difícil. 

Quan vostès fan fallida les administracions públiques i
vénen uns altres a haver-hi de governar, és clar, és fa un poc
difícil no haver de prendre algunes mesures doloroses, sense
cap dubte doloroses. Ara, que siguin vostès qui ens venguin a
parlar de retalls quan només ha començat la crisi econòmica,
quan vostè sap, Sra. Truyols, per exemple, que els ingressos
d’aquesta comunitat autònoma poden caure 800 milions
d’euros, i li dic...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, ha d’anar acabant.

EL SR. COSTA I COSTA:

... perquè qualque cosa d’això, doncs, podria saber, quan les
previsions són aquestes, venir aquí i, entre cometes, permeti’m
l’expressió, no s’ho prengui malament, eh?...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., “xulejar” que no retallaran, vagin alerta perquè podria ser
que sí.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, senyores diputades, acabat el debat,
procedim a la votació. Votam.

(Remor de veus)

Senyors diputats, senyors diputats.

El resultat de la votació és: 22 vots a favor; 26 en contra; i
5 abstencions.

Per tant, queda rebutjada la Proposició no de llei RGE núm.
10229/20. 

I ara sí, no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió.

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 45 / extraordinari / 21 de juliol de 2020 2459

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	Punt únic. Proposició no de llei RGE núm. 10229/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a presentació i tramitació en el Parlament de les Illes Balears del Pla per a la reactivació i la diversificació econòmica i social de les Illes Balears.

