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LA SRA. PRESIDENTA:

Si els sembla bé començarem. Si volen asseure’s als seus
llocs, per favor. Bé, bon dia, senyores i senyors diputats,
començam la sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si
es produeixen substitucions.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, presidenta, Juli Dalmau substitueix Helena Benlloch.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Maria Antònia Truyols.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Patricia Font substitueix Sílvia Tur.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si no es produeixen més substitucions, passam a l’ordre
del dia d’avui que consisteix el primer punt en la
compareixença RGE núm. 6867/19, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, del president de Red Elèctrica
d’Espanya, Sr. Jordi Sevilla Segura, per explicar les actuacions
dutes a terme per tal de garantir el subministrament elèctric de
Menorca després de la interrupció patida l’octubre de 2018,
i informi sobre la instal·lació del nou enllaç submarí.

El segon punt, debat de les Proposicions no de llei RGE
núm. 7340/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a la reobertura de l’expedient del Govern de les Illes
Balears a Red Elèctrica d’Espanya SA pel tall  del
subministrament elèctric patit a Menorca l’octubre de 2018;
la segona, RGE núm. 7391/19, presentada pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a les
mesures per cobrir situacions d’incobrament de nòmines per
part dels treballadors d’empreses entre la presentació
fallida/concurs i la seva declaració judicial.

I. Sol·licitud de compareixença RGE núm. 6867/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, del president
de Red Elèctrica d’Espanya, Sr. Jordi Sevilla Segura, per
explicar les actuacions dutes a terme per tal de garantir
el subministrament elèctric de Menorca després de la
interrupció patida l’octubre de 2018, i  informi sobre la
instal·lació del nou enllaç submarí.

Pel que fa al primer punt de l’ordre del dia respecte de la
compareixença RGE núm. 6867/19, el president de Red
Elèctrica d’Espanya, Sr. Jordi Sevilla Segura, mitjançant
l’escrit RGE núm. 7718/19 expressa la seva màxima
disposició a col·laborar i a assistir a la Comissió d’Economia,
però no podrà comparèixer a la sessió d’avui i demana un
ajornament de l’esmentada compareixença per poder prepara
una adequada explicació i informació del tema en qüestió.

Per tant, queda ajornada aquesta compareixença i la Mesa
de la comissió d’avui adoptarà un acord respecte d’aquest
escrit en qüestió. 

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 7340/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
reobertura de l’expedient del Govern de les Illes Balears
a Red El éctri ca d’Espanya SA, pel tall de
subministrament elèctric patit a Menorca l’octubre del
2018.

Per la qual cosa, passam al segon punt de l’ordre del dia, el
debat de la primera Proposició no de llei RGE núm. 7340/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular.

Per a la seva defensa té la paraula la Sra. Asunción Pons,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
mes de novembre de 2017, ara fa dos anys, Red Eléctrica
d’Espanya va decidir no reparar l’enllaç submarí
d’interconnexió elèctrica entre Menorca i Mallorca, i
precisament avui, a només tres dies de les eleccions generals,
havien de començar a instal·lar aquest nou cable, tot i que s’ha
hagut d’ajornar per motius meteorològics. Benvingut sigui i
que entri en funcionament com més aviat millor perquè a dia
d’avui Menorca segueix en situació d’aïllament energètic.

Amb aquella decisió de Red Eléctrica tota Menorca va
passar a dependre exclusivament de la central d’Endesa de
Maó; onze mesos després 38.000 usuaris varen quedar durant
56 hores sense un servei tan essencial com és l’electricitat
per una interrupció que va començar, diumenge dia 28
d’octubre, i no va quedar reparada fins dijous dia 1 de
novembre, tot açò en ple segle XXI.

Menorca va quedar paralitzada, un gran nombre d’empreses
van haver de tancar; equips informàtics que evidentment no
funcionaven; benzineres col·lapsades; bars, restaurants i
comerços van haver de suspendre l’activitat, i tots els hotels
de la banda de Ponent van haver de desviar els seus clients a
Maó. Una situació tercermundista que es va complicar perquè,
a més de no disposar d’energia elèctrica, també es va
interrompre el subministrament d’aigua potable en deixar de
funcionar les bombes d’extracció. Tones de menjar de
supermercats, restaurant, empreses càrnies, tot es va fer malbé
després de tres dies sense poder refrigerar els seus productes
i tot es va haver de tirar.

La Llei 24/2013, del sector elèctric, estableix que
l’operador del sistema, en aquest cas Red Eléctrica, tindrà
com a funció principal garantir la continuïtat i seguretat del
subministrament elèctric. Des del moment que decideix no
reparar l’enllaç submarí Red Eléctrica havia d’haver previst
unes mesures de reforç i un pla de contingència per fer front
a una illa en situació de vulnerabilitat energètica, però aquest
pla no va funcionar quan vam patir aquesta interrupció. Sense
enllaç submarí, sense pla de contingència, tampoc sense
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mesures de reforç, Menorca va quedar sense electricitat
durant 56 hores.

Les omissions de Red Eléctrica són constitutives d’una
infracció molt greu que hauria d’haver motivat un expedient
sancionador amb imposició de mesures correctores i
exigència de responsabilitats econòmiques pels danys i
perjudicis ocasionats.

L’anterior govern del pacte va obrir un expedient
informatiu, que no sancionador, a Red Eléctrica per aquesta
greu interrupció del subministrament elèctric, però dia 1
d’abril d’enguany, i també quina casualitat, el dia que a
Menorca celebram el dia d’enganyar, la conselleria del Sr.
Marc Pons va decidir arxivar-lo, va decidir arxivar l’expedient
en considerar que el cap de fibló era una causa de força major
i que no s’havia produït incompliment del servei, i afegia que
els perjudicis que hem sofert podran ser reclamats per la via
civil.

Des del Partit Popular discrepam totalment amb aquesta
decisió que dóna la raó a Red Eléctrica i condemna tots els
menorquins perjudicats a no rebre cap indemnització. 

Per açò, instam a reobrir l’expedient que va arxivar el
conseller Sr. Pons, i demanam l’aplicació del Decret llei
1955/2000, segons el qual tots els afectats  tenen dret a la
compensació econòmica d’un 10% de la facturació anual per
aquesta incidència. Perquè no ha de ser el Consell de Menorca
ni ha de ser el Govern qui pagui les indemnitzacions les quals,
per cert, han estat anunciades reiteradament, però a dia d’avui
encara no ha cobrat ningú, sinó que ha de ser Red Eléctrica. I
ho fem apel·lant al Pla de responsabilitat social corporativa de
Red Eléctrica que disposa d’un apartat destinat a protegir,
respectar i solucionar qualsevol risc en matèria de drets
humans, perquè el mes d’octubre de l’any passat la companyia
que presideix el Sr. Sevilla no va defensar els drets dels
menorquins.

Per tant, l’operador del sistema elèctric, que va tancar el
2018, l’any de l’apagada, amb un -sí, ja acab, Sra. Presidenta-
amb un resultat de 704 milions d’euros, creiem que ha de
destinar una part dels  seus beneficis a indemnitzar els
menorquins.

I aquí, si m’ho permeten, voldria introduir una esmena
d’addició en el sentit, no la llegiré ara, en el sentit que els he
passat abans.

Vull manifestar també que per cortesia parlamentària hem
acceptat l’ajornament de la compareixença del Sr. Sevilla.

I, finalment, el darrer, precisar que a la tercera proposta de
la proposició no de llei em volia referir al Decret 1955/2000
i no 1999/2000, ha estat un error meu de transcripció.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Ara, en torn de fixació de posicions,
intervendrà pel Grup Parlamentari Unidas Podemos el Sr.
Alejandro López, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Desde el Grupo Unidas Podemos
sabemos que la situación con el suministro eléctrico de
Menorca se encuentra en una situación delicada, por eso
mismo nuestro  conseller ya ha ido hasta cinco veces a
Menorca y además tuvo una reunión con el ministerio
competente, y consiguió que un representante del ministerio
tuviese una reunión en Menorca hace pocos días para informar
de primera mano de como está la situación.

El Partido Popular en el rol de oposición bien que hace
entrar este tipo de cuestiones a pesar de que el vicepresidente
y conseller de Transición Energética y Sectores Productivos
ya ha dado explicaciones muy detalladas en esta misma
comisión sobre estas problemáticas. Sin ir más lejos, su
última comparecencia en esta comisión fue monotemática
sobre la problemática del suministro energético en Menorca.

A pesar de que desde Unidas Podemos sí que compartimos
la preocupación que tiene el Partido Popular sobre esta
temática, me imagino que todos los grupos aquí presentes
también comparten, creo que sí que hay que precisar bien la
situación para comprender qué cuestiones entran dentro de la
lógica para mejorar y garantizar los servicios a la ciudadanía
y cuáles podrían parecer oportunidades que la oposición puede
usar para desgastar la imagen del Gobierno, cosa legítima, y
que los grupos políticos que dan apoyo pues también puedan
verse desgastados.

En la PNL sí que se explica la apertura y un cierre de
expediente informativo a Red Eléctrica, cuando, bueno, lo que
sí que consta desde la dirección general es que se pide esa
información, para ver si se pueda hacer la apertura de un
expediente administrativo a Red Eléctrica por el corte
energético. Pero, claro, la cuestión es que detectar una mala
praxis también va por el Real Decreto de..., en el artículo 27.8
del Real Decreto 1955/2000, del 1 de diciembre, en el que se
regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, subministro  y procedimientos de
autorización de instalación energética, y al no apreciarse mala
praxis ni detectarse por parte de la compañía, como es lógico
no se abrió ese expediente administrativo que podría haber
acabado en expediente sancionador. El motivo: la seguridad en
Menorca sí que cumple los estándares en cuanto a sistema
eléctrico establecido por ley; la distancia máxima que los
caps de fibló acostumbran en general a llegar a penetrar desde
la costa es de 5 quilómetros, mientras que la segunda línea de
transporte se encuentra a más de 7 quilómetros de la costa. 

Que un cap de fibló atraviese la isla de Menorca de punta
a punta es algo muy poco común y considerado un desastre
natural, y, por tanto, descrito como fuerza mayor. Entendemos
que así queda justificado el motivo de por qué sí que se hizo
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el cierre de ese expediente informativo y no llegó a un
expediente administrativo que acabase en uno sancionador.

En la exposición también se menciona que debido a que no
se ha abierto el expediente administrativo por parte de no
haber incumplido el servicio de calidad, ya que fue debido a
circunstancias de fuerza mayor, las 35.000 personas afectadas,
entre ellas pequeñas empresas, no han podido reclamar
indemnizaciones, pero esta información no se ciñe
completamente a la que es, ya que el escrito de respuesta que
se mandó a los reclamantes y que el Partido Popular tiene
conocimiento, sí que aclara que queda vía libre para la vía civil
para realizar reclamaciones pertinentes sobre los perjuicios
ocasionados, que como he comentado antes es legítimo que
la oposición intente desgastar el Gobierno, pero la
información sí que debe ceñirse sobre todo en cuestiones tan
serias. 

Hay que mencionar que estos días ya ha comenzado el
tendido del cable, estará listo, como ya dijo el conseller en la
última comparecencia, a mediados más o menos del año que
viene, con lo cual estará garantizada y será una realidad el
suministro energético en Menorca. Estos meses, mientras
tanto, claro que también estamos a favor de la instalación de
los generadores como medida de contingencia, pero a
consecuencia del monopolio del mercado eléctrico su
instalación requiere autorizaciones de la Unión Europea, tal y
como informó el representante del Ministerio de Transición
Ecológica que se desplazó a Menorca para informar de esas
cuestiones hace pocos días. Nos llama la atención que el
Partido Popular mostrase en la última comisión..., se
mostrasen indignados por el hecho de que una empresa como
Red Eléctrica, con grandes beneficios, no sumara las
compensaciones necesarias para paliar el efecto a las familias
afectadas, algo en lo que desde Unidas Podemos creemos y
por eso mismo en nuestro programa electoral llevábamos
medidas para que la gente siempre sea lo prioritario y nuestro
discurso, incluso a nivel estatal, siempre está al lado de la
gente y no de las grandes empresas. 

Hoy en esta PNL se puede entender que el Partido Popular
defiende que la Unión Europea y su posición sobre el libre
mercado algunas veces no son deseables, algo que también
compartimos y que estamos de acuerdo, y por eso
defendemos siempre que tenemos la ocasión. Bueno, como es
evidente esta PNL sí que creemos que está pensada
únicamente en aprovechar la situación excepcional de una
causa mayor para generar más desgaste al Gobierno y que es
una situación muy delicada, porque al fin y al cabo sí que es
una problemática real que ocurre en Menorca y de la cual pues
tenemos que ser muy responsables y ver cómo se hace para
que la gente que padeció  esa problemática en el corte
energético pueda ver garantizados sus derechos y pueda
reclamar como es debido.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. Ara per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Jesús Méndez, per un temps de
cinc minuts. Gràcies.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. A ver, nosotros valoramos mucho
esta petición de comparecencia y los tres puntos de la
proposición no de ley, en tanto en cuanto por fin un año
después parece haber cierta voluntad de empezar a dirimir
responsabilidades ante las carencias o la mala planificación,
o este  riesgo no cierto que nuestro trío de diputados de
Podemos considera de fuerza mayor, que establece de fuerza
mayor, lo que delimita las responsabilidades porque esta
fuerza mayor declararía o no el riesgo cierto, que es aquello
que solicita la ley para poder establecer que se hagan o no se
hagan las cosas por parte de las distintas administraciones.

Aquí lo que estoy intentando establecer es que hay un lío
de administraciones, y cuando las administraciones, cuando
una isla como Menorca, los menorquines viven gobernados
por cinco administraciones, es decir, por Bruselas, por
Madrid, por Palma, por su propio consejo y por su propio
ayuntamiento, una gente que está tan considerablemente
gobernada lógicamente puede ser muy exigente, paga un
precio muy alto para estar así de gobernada, así que exige todo
tipo de garantías y todo tipo de seguridades. Cuanto estas
cinco administraciones, si una de ellas se pone de perfil, la
otra se pone de lado, la otra se pone de espaldas y otra se pone
detrás de todas ellas, constituyen evidentemente, como ven, la
figura que estoy describiendo es la de un laberinto, que es la
figura con la que estamos enfocando este asunto.

La Ley de suministro eléctrico del año 13 declara
clarísimamente en varios de sus puntos -pueden consultar el
BOE-, sobre todo en el punto séptimo de las garantías de
suministro, el cómo se..., estoy citando de memoria, si a
alguien le interesa se lo haría..., es el título tercero,
ordenación del suministro, y sobre todo el artículo 7, garantía
del suministro -ah, no estaba citando tan mal-, el Gobierno
podrá adoptar por un plazo determinado las medidas
necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica
cuando concurra alguno de los siguientes supuestos: riesgo
cierto para prestación del suministro de energía eléctrica -
existe un riesgo cierto, de hecho no existió el suministro- o
situaciones de las que se pueda derivar..., perdón, situaciones
en las que se produzcan reducciones substanciales de los
índices de calidad del suministro imputables a cualquiera de
ellas; aquí hubo una reducción desde luego notable del índice
de calidad del suministro.

En el punto 3 se dice que las medidas que se adopten por
el Gobierno para hacer frente a las situaciones descritas en el
apartado anterior pueden ser, como en el punto c),
establecimiento de obligaciones especiales en materia de
existencias de seguridad de fuentes primarias para producción
de energía eléctrica, o sea, quiere que se garantice la
existencia de seguridad de fuentes primarias, o sea,
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exactamente los generadores de los que estamos hablando,
parece referirse a ellos. Y en el punto 5, cuando las medidas
adoptadas por el Gobierno de acuerdo con lo previsto en el
apartado 2 afecte únicamente a una comunidad autónoma, la
decisión se adoptará en colaboración con esta. No obstante lo
anterior, en el caso de que en los territorios no peninsulares
-el nuestro- se produjeran situaciones de riesgo cierto para
prestación del suministro de energía eléctrica, las medidas
allá previstas podrán ser también adoptadas por las
comunidades o ciudades autónomas afectadas -veamos que
baja hasta este nivel, el de las ciudades autónomas afectadas-,
siempre que se restrinjan a su respectivo ámbito territorial.

Esto viene a que estamos ahora, vamos a comenzar las
consultas, vamos a comenzar a intentar establecer el marco
normativo y las posibilidades para ir a suplicar el beneplácito
de la Unión Europea para instalar unos generadores. No nos es
necesario. Estamos utilizando las distintas administraciones
para dar vueltas y administrar mal a nuestros administrados.
Aquí hay autoridad más que suficiente, hasta en un consejo,
para poner unos generadores. Además unos generadores de
megavatios, seamos claros, no es una cosa ni tan difícil ni
tan..., lo que es muy caro; lo que hay aquí es que ninguna de las
administraciones quiere asumir que esto cuesta 250.000 euros
al mes de alquiler. Estamos hablando de 250.000 euros al mes
de alquiler la evitación de un riesgo que nadie da por posible,
pero entonces hablemos de esto francamente, hablemos con
esta franqueza.

Lo siento, esto es de hablar así de claro, porque ¿cuál es el
miedo que tienen estas cinco administraciones? Que suceda
otra vez algo; ya que sucedió, existe la posibilidad de que
suceda. Y nadie quiere afrontar ese riesgo porque nadie se ve
soportando que este invierno haya otro cable (...) y diciendo
“no, no tomamos medidas porque no creímos que fuera a
suceder otra vez”; no tomamos medidas quiere decir “no
alquilamos por 250.000", pero, claro, hasta que esté el cable,
que quedan diez meses, estamos hablando de 2,5 millones de
euros. ¿Pero por qué no hablamos de esto con esta franqueza?
No engañemos a nuestros administrados, contémosles la
situación, es esta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Méndez, ha d’anar acabant.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Ah, perdóneme, perdone, estoy (...) mucho con el tiempo.
No se preocupe, Sra. Presidenta, creo que mis ideas han
quedada perfectamente claras, (...) interesante. 

Lo dejo aquí, muchas gracias, he dicho, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Méndez, gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Joan Mas, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. A parer nostre el problema no va ser
només el cap de fiblo, no va ser només un cap de fibló que va
travessar l’illa i va deixar... em sembla que són pràcticament
tres dies sense corrent més de la meitat de l’illa, el problema
ve de més enrere, el problema ve des del moment que des d’un
despatx de Madrid decideixen no... deixar Menorca
desconnectada, deixar Menorca desconnectada de Mallorca i
no arreglar l’enllaç submarí amb Mallorca.

Per tant, és clar, sabem que al sud de la Mediterrània o a la
Mediterrània hi ha caps de fibló, sabem que a principis de
tardor, finals d’estiu hi ha tempestes que són considerables,
totes aquestes previsions meteo..., és vera que no es pot
preveure si hi seran o no hi seran, però és fàcil que hi siguin
perquè hi són cíclicament.

Per tant, crec que algú ha de prendre mesures en aquest cas
i crec que des del Parlament instar que les diferents
administracions públiques i les empreses privades i les
empreses que conflueixen en aquest trull, que en aquest cas és
Red Eléctrica, prenguin, assumeixin les responsabilitats que
els pertoca i prenguin les mesures que els pertoca, entenem
que no és res de l’altre món, és el que els toca.

Per tant, m’agradarà escoltar la resta de diputats, sobretot
MÉS per Menorca que és... que són els que de veres, de veres
patiren les conseqüències d’això, però, en principi, nosaltres
valoram positivament la proposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula la Sra. Idoia Ribas, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros estamos a favor de esta
iniciativa del Grupo Popular, creo que ya ha quedado clara
nuestra posición en otras comisiones donde se ha tratado este
asunto. 

Para empezar, cuando tuvimos la comparecencia del
vicepresidente del Govern, competente en esta materia, ya
pudimos comprobar que, bueno, quedo claro que si hoy por
hoy hubiese otro problema exactamente igual los menorquines
sufrirían lo mismo que sufrieron hace ahora más de un año,
porque no se ha hecho absolutamente nada para corregir la
situación.

Aparte de esta desidia y de esta falta de previsión que
estamos viendo, estupefactos, además, de acuerdo con lo que
ha dicho el representante de Ciudadanos, que es que además
los menorquines tienen que sufrir esta desidia teniendo una
administración sobredimensionada en diferentes niveles
administrativos y competenciales que parece ser que luego no
sirven para garantizar los servicios básicos, como por ejemplo
es la luz, el acceso al suministro eléctrico.
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Pues bien, yo creo que sí que se deben depurar
responsabilidades, al f inal las personas afectadas están
pagando un contrato de suministro eléctrico que tienen que
pagar religiosamente cada mes y que, si no lo pagan, les cortan
el suministro eléctrico y, por tanto, cuando este suministro
eléctrico falla y tienen unos perjuicios por culpa de este fallo
de suministro eléctrico, por supuesto que alguien tiene que
hacerse responsable. Y se tiene que determinar si el
responsable es el Gobierno autonómico, ya sabemos que el
plan de contingencia brillaba por su ausencia, si es el
Gobierno estatal, o si es Red Eléctrica, por no reparar el cable
submarino en su momento y no tener suficientemente
asegurado el suministro de Red Eléctrica en Menorca. Porque,
como ya también adelanté en pasadas comisiones, al final los
menorquines están afrontando un coste con sus impuestos de
todo este sistema administrativo sobredimensionado que
tenemos en nuestro país, y también en Menorca, y luego
resulta que a la hora de la verdad están más solos que la una
porque nadie les hace caso y porque nadie les indemniza y
porque nadie les da los suministros que les corresponden,
porque están más cerca de un país tercermundista que de un
país que tendría que ser la España del siglo XXI, y ellos están
pagando impuestos exactamente igual que los demás.

Por tanto, si el cable submarino está deteriorado lo que
tiene que hacer Red Eléctrica es repararlo y si luego, por no
haberlo reparado, falla el único sistema que tienen para llevar
la luz hasta los hogares, hasta los comercios de la gente, pues
alguna responsabilidad debería de tener. Además no estamos
hablando de una empresa deficitaria ni mucho menos, Red
Eléctrica es una empresa que tiene suculentas ganancias
anuales. Por tanto, tampoco se debería tratar aquí de un tema,
de un problema económico.

Que Red Eléctrica tiene unos seguros, unas aseguradoras
que ahora no le quieren... no quieren asumir la responsabilidad
porque fue una causa de..., fue un problema de causa mayor,
bueno, muy bien, usted puede ser que su seguro no le cubra
pero no por eso deja de ser responsable.

Por tanto, yo creo que sí que se debe abrir este expediente
informativo, reabrir de nuevo para depurar estas
responsabilidades y para dar a los menorquines lo que es justo
y lo que en justicia les toca, porque es que si fuese otra
empresa, si fuese otro organismo, si fuese cualquier entidad
privada que está dando un suministro y que no cumple con sus
obligaciones les puedo asegurar que esas empresas pagan su
responsabilidades y para eso tienen los seguros, y si el seguro
no les cubre, pues lo pagan ellos directamente.

Lo que no podemos hacer es que creer que esta gente esta
por encima del bien y del mal, ni Red Eléctrica está por
encima del bien y del mal, ni el Gobierno balear ni el
Gobierno del Estado. Aquí los ciudadanos tenemos unos
derechos y es una auténtica vergüenza que no se les estén
respetando.

Por tanto, simplemente..., nada más que añadir. Nosotros
estamos a favor de esta iniciativa y si finalmente se aprueba la

enmienda de adición también estamos a favor de esta
enmienda.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes té la paraula el Sr. Josep Melià, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup
parlamentari votarà favorablement la iniciativa, és un tema
reiteratiu en aquesta comissió, n’hem parlat ja diverses
vegades, evidentment és un tema molt greu i, per tant, és lògic
que n’haguem parlat moltes vegades, no és cap crítica, sinó
que crec que és el que pertoca al Parlament de les Illes
Balears.

M’agradaria aclarir algunes coses perquè aquí sembla que
hi ha un embull interadministratiu; no hi ha cap embull, la
responsabilitat bàsica del que ha passat és del Ministeri
d’Energia, és del Ministeri d’Energia, no hi ha cap embull, ni
ajuntaments, que m’estan contant!, ni el consell. El Ministeri
d’Energia va possibilitar que no es reparàs el cable i això és
l’inici dels mals, i això ho va fer el ministeri amb les seves
competències. No hi ha cap embull.

Aquí n’hi ha que aprofiten per carregar en contra de no sé
quin... estat de macroadministració, no, hi ha un responsable
que es diu Ministeri d’Energia, del Partit Popular. Que jo sé
que al Partit Popular no li interessa recordar-ho, del Partit
Popular. Convé tenir-ho clar i llampant.

Segon tema, els generadors. No és molt car, bé, o és car,
però no ho ha de pagar la comunitat autònoma. Els generadors
els ha de pagar l’usuari a través de la tarifa, que és una tarifa
estatal. Si el ministeri tengués voluntat -si el ministeri tengués
voluntat-, perquè aquí el problema no és que sigui car, el
problema és que el ministeri no té voluntat d’arreglar aquest
tema, el problema és que el ministeri no ha agafat el bou per
les banyes i no ha dit: aquesta instal·lació de generadors és
imprescindible i la duré a tarifa estatal. I amb la tarifa estatal
evidentment aquest cost és irrisori.

El que passa és que no hi ha pes polític, amb Menorca no
importa, i no ha interessat políticament al ministeri, aquest sí,
socialista també, no només del Partit Popular, també
socialista, no ha interessat dur-ho a tarifa; però evidentment
que hi ha una manera de finançar aquest cost dels generadors,
que és imprescindible si realment creiem en la garantia del
subministrament a Menorca. El que passa és que el ministeri
no creu en tenir la voluntat per arreglar aquest problema.

I evidentment El Pi el que no pot acceptar és que es deixin
tirats els usuaris i els afectats, i això és el que ha passat,
perquè, en definitiva, el que ha passat és que tots els que han
tengut perjudicis per aquesta situació tan greu resulta que
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ningú no els ho compensa i per a nosaltres això és una
vergonya i per això donarem suport a aquesta iniciativa.

Em sap greu haver-ho de dir, però l’argument del Grup
Parlamentari Podemos em recorda allò que diuen: l’operació
ha anat molt bé, però el malalt és mort, eh?, l’operació ha anat
molt bé, però el malalt és mort; ens expliquen moltes coses,
i d’altres, però la qüestió és que això no funciona i, per tant, si
no funciona el que no podem fer és rentar-nos les mans i dir:
no, es troba a les distàncies que toca, no sé... No, no, no, no,
aquí els fets han estat molt greus i el que s’han de demanar són
responsabilitats a qui les ha provocades, que és Red Eléctrica,
sí, però sobretot és el que té la competència de supervisió,
que és el Ministeri d’Energia. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Patrícia Font, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Moltíssim d’acord amb el que ha
dit el Sr. Melià. La pana elèctrica va posar de manifest la
precarietat en què es troba Menorca i com d’oblidats ens
tenen, perquè no importam, així de trist i així de real. El
problema radica en què no es va substituir el cable quan
tocava.

També voldria recordar que MÉS per Menorca va presentar
una esmena als pressuposts generals de l’Estat del 2019 de
200 milions d’euros, per millorar la infraestructura i el
sistema elèctric, i que va ser votada en contra, precisament, i
em sap molt de greu, però pel PP i pel PSOE. 

Nosaltres sempre hem tengut moltíssims dubtes d’aquest
pla de contingència, fins i tot de la seva existència. No podem
negar que, tot i que els caps de fibló són fenòmens habituals
de la Mediterrània, és excepcional que travessin l’illa, però,
tenint en compte la situació d’aïllament energètic, no ho
podem acceptar perquè no és tolerable deixar tres quartes
parts de la població de Menorca sense subministrament
elèctric durant 55 hores. És evident que açò s’ha de
compensar d’alguna manera.

Respecte dels punts, cap problema per reobrir l’expedient;
ara bé, i  compartesc les paraules del Sr. Melià, jo tenc
claríssim quina és la responsabilitat: el ministeri, un cop es va
anul·lar el cable, va decidir que no era urgent canviar-lo.

Respecte del segon punt, en aquest punt podem tornar a
repetir el que ja he dit al primer punt, qui dóna l’ordre a Red
Elèctrica per fer la substitució del cable és el ministeri, qui
era el ministre en aquells moments? El PP, de fet e l segon
enllaç ja estava planificat i hauria d’haver funcionat des del
2015, i el 2017 es produeix la pana elèctrica i no hi havia ni el
primer ni el segon enllaç. Parlam que el Gobierno de España
va decidir deixar Menorca en situació d’aïllament.

Per tant, jo tenc molt c lar que les responsabilitats són
d’uns governs espanyols totalment insensibles a les nostres
necessitats i a la nostra realitat. 

Respecte del tercer punt, voldria destacar sí, molt bé, el
Reial Decret 1955/2000, supòs que la Sra. Pons es refereix a
l’article 105, “conseqüències de l’incompliment de la qualitat
del servei individual”, i  de fet el punt 8 d’aquest article, ja
parlen, no?, i fan una mica l’excusa, diu: “no se considerarán
incumplimientos de calidad los provocados por causa de
fuerza mayor o las acciones de terceros”; ara bé, diu, “en
cualquier caso, no se considerarán como causas de fuerza
mayor los que resulten de la inadecuación de las
instalaciones eléctricas al fin que han de servir, la falta de
previsión en la explotación de las redes eléctricas o
aquellos derivados del funcionamiento mismo de las
empresas eléctricas”. Aquí és on ens trobam, en aquesta
manca de previsió i en aquesta manca de manteniment del
nostre sistema elèctric.

Per tant, ah!, i, per cert, cap problema per incorporar el
nou punt, molt a favor, i votarem a favor d’aquesta proposta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sra. Font. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta, bon dia. Fa a penes tres hores
debatíem aquí a la Comissió de Turisme una iniciativa del
Grup Socialista que ha estat acusada, que ha estat acusat, per
part del Grup Popular, d’electoralista, per parlar d’un
problema laboral de primer ordre a les Illes Balears. Jo no
faré el mateix, no faré el mateix que el Sr. Sagreras, perquè
entenc que és pertinent i està bé que el Grup Popular dugui
aquí aquesta iniciativa, tot i que sigui en campanya electoral,
perquè és un tema important i un tema preocupant amb el qual
evidentment som els primers interessats o som tan interessats
com la resta en voler-ho resoldre. 

La Sra. Pons Fullana ho ha demanat, però evidentment, a la
seva intervenció, però estam d’acord que es pugui incorporar
un punt 4, d’una esmena d’addició que ens ha presentat just
abans de començar la comissió, i hi estam d’acord perquè
entenem que aquí es tracta de dirimir dues responsabilitats:
una responsabilitat de caràcter legal, que després hi entraré,
però també una responsabilitat de caràcter moral, podríem dir,
que entenc que és la que intenta satisfer aquesta petició d’ara,
del Partit Popular, que ens ha presentat la Sra. Pons Fullana.
Perquè evidentment, més enllà de les culpes, responsabilitats
legals que puguin tenir Red Eléctrica i  e l ministeri sobre
aquesta qüestió, hi ha una certa responsabilitat moral davant
els fets succeïts i les conseqüències que van patir moltíssimes
persones de Menorca, més de la meitat de persones de
Menorca, durant aquells dies lamentables. 
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Per tant, donarem suport a aquesta iniciativa perquè
entenem que, més enllà de les responsabilitats legals que es
puguin dirimir, i jo no faré ni de fiscal ni de jutge avui aquí,
evidentment hi ha unes responsabilitats morals que hauria
d’afrontar Red Eléctrica i que haurien de satisfer les persones
afectades.

Més enllà d’açò, estam bàsicament d’acord amb el que
demana la iniciativa, li voldríem proposar una petita
rectificació, si li sembla bé, que és allà on diu: “El Parlament
insta a reobrir l’expedient...”, digui, “a revisar, per part de
l’òrgan que correspongui del Govern, l’expedient...”

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., per un..., per un..., és el mateix i no és el mateix perquè,
evidentment, si reobrim l’expedient ho haurà de fer el mateix
òrgan que l’ha instruït una vegada, si el revisam haurà de ser un
òrgan superior. És a dir, quan un jutge ha dictat sentència,
evidentment si s’ha de revisar aquesta sentència ho fa un altre
òrgan, no ho fa el mateix jutge, ho dic en aquest sentit de
precisió, perquè no sigui el mateix funcionari que va fer
l’expedient que ara hagi de tornar a fer, a revisar la seva feina
i dir si ho va fer correctament o no, perquè entenem... sinó que
sigui l’òrgan que correspongui del Govern, que per açò hi és
el Govern, i si determina que és el mateix funcionari que sigui
el mateix funcionari, però que sigui una revisió i no obertura.
En tot cas, és una qüestió de matís que no afecta el fons de la
qüestió.

Ja dic, com que no faré ni de jutge ni de fiscal, entenc que
ha de ser a qui correspongui que ho faci. Les responsabilitats,
en tot cas, estan clares, són, tant les morals com les legals,
són del ministeri i de Red Eléctrica; evidentment qui va deixar
sense cable va ser el ministeri del Partit Popular, però, en tot
cas, quan un entra a un govern assumeix les seves decisions,
però també assumeix les decisions dels equips anteriors de
govern i, per tant, és al ministeri actual socialista a qui
correspon resoldre un problema, encara que l’hagi causat qui
l’hagi causat. Per tant, més enllà de l’interès polític que
puguem tenir, entenc que la responsabilitat original, el pecat
original és del Partit Popular, però, evidentment, la
responsabilitat de resoldre aquest problema és del Govern
actual, i  també evidentment del que surti de les urnes
diumenge, però, en tot cas, no pot el ministeri defugir
d’aquesta responsabilitat i al·legar que és culpa d’un altre, sinó
que, per tant, ha d’actuar.

En aquest sentit, si ens accepta aquesta petita matisació
diguéssim de revisar en tost de reobrir, perquè entenem que és
més escaient i perquè entenem que és per ser més eficient,
perquè un funcionari, evidentment, tots els funcionaris fan la
feina el millor que saben i d’acord amb els instruments legals
que tenen a mà i, evidentment, demanar al mateix funcionari
que..., o al mateix cos de l’administració, que reobri un
expedient que han dictaminat en un sentit, diguéssim, pot dur
a un carreró sense sortida, si més no, i, per tant, el Govern té
mecanismes suficients com per revisar aquest expedient i
prendre les decisions que es determinin, d’acord amb la llei,
les que siguin, i que siguin les més dures possibles, les

possibles o d’acord amb el que determini la llei. No pot haver-
hi absolutament mitges tintes davant situacions tan
dramàtiques com aquesta i, a més, en tot cas, que, més enllà de
les responsabilitats legals, també es satisfacin unes
determinades responsabilitats morals que sens dubte hi són.
Per això, donarem suport al punt 4 de la proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Borràs. Per contradiccions té la paraula el
grup proposant, per un temps de cinc minuts, Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. A veure, diverses
coses. Vostès només insisteixin que el cap de fibló va ser una
causa de força major i que, per tant, Red Eléctrica quedaria
eximida d’indemnitzar els usuaris menorquins que es van veure
afectats per la pana elèctrica. I açò, sincerament, des del Partit
Popular pensam que és una interpretació i una lectura
totalment restrictiva d’una llei que beneficia una gran
companyia, amb un magnífic compte de resultats, per cert. Per
tant, nosaltres, des del meu grup parlamentari, discrepam i
manifestam que hem de donar una passa més i és demanar la
reobertura d’aquest expedient.

Quant a les intervencions, dir al representant de Podemos
que sí, és cert que han vingut cinc vegades a Menorca, és cert,
però han vingut a aclarir molt poca cosa, per cert, molt poca
cosa. Un any després ara hem descobert que per posar els
generadors hem de demanar permís a Brussel·les, llavors jo
em deman, per a açò ens hem hagut de torbar un any, per açò
han hagut de venir cinc vegades a Menorca? A veure!

Quant al cable submarí, sí que m’agradaria fer una reflexió,
a veure, és rotundament fals, rotundament fals, i s’ha dit altres
vegades, que el Govern del Partit Popular no hagués fet res, és
rotundament fals; el segon cable formava part de la
planificació energètica 2008-2016, ja ho vaig explicar a una
altra intervenció meva, el 2013 el Partit Popular va aprovar la
declaració d’impacte ambiental favorable, però amb una
transposició d’una directiva europea Espanya va haver de
modificar la planificació i en va haver d’aprovar una de nova
fins al 2020, en què torna a incloure aquest segon enllaç
submarí. El 2017 el PP va tramitar la declaració d’utilitat
pública, però l’avaria del cable principal i la decisió de no
reparar-lo, però per part de Red Eléctrica, el desembre
d’aquell mateix any va obligar a convertir-lo en el primer
enllaç i aprofitar els tràmits que ja estaven fets pel ministre
Sr. Nadal.

Per tant, va ser el Partit Popular qui ho va impulsar i qui ho
va tramitar, i la Sra. Ribera, just un mes després quan arriba al
Govern d’Espanya, el mes de juliol del 2018, es va limitar a
firmar la documentació aprovada pel Govern del Partit
Popular. Per tant, escoltin, que cadascú tengui el que és seu!
I no dic que s’hagi fet tot bé per part del Partit Popular, però
que cadascú tengui el que és seu!
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Quant al representant del Partit Socialista. Miri, Sr.
Borràs, e l tema de la pana elèctrica, jo no parl aquí des de
principis de legislatura, per tant, no m’acusi d’electoralista,
perquè no és un tema nou ara a tres dies d’unes eleccions.

Quant a l’esmena que m’ha fet el Sr. Borràs, o  el Partit
Socialista, li agrairia, Sra. Presidenta, que ens donés dos
minutets, no he tingut temps d’apuntar-ho.

Per tant, agrair per part del meu grup als partits que ens han
donat suport en aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Si els sembla bé, aturam la sessió cinc minuts, es
posen d’acord o no, i em donen el resultat.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, senyores i senyors diputats, reprenem la sessió.

Sra. Pons, té la paraula per concloure..., si han arribat a
algun acord.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, Sra. Presidenta, moltes gràcies. A veure, quant a
l’esmena que m’ha fet el Sr. Borràs, no es pot acceptar, entenc
que una esmena, sempre i quan millori el text, jo
particularment no tenc cap problema, vengui d’on vengui
aquesta esmena, ara bé, una esmena que m’ha dit que no és el
mateix revisar que reobrir, miri, és que aquesta proposició és
molt concreta: reobrir l’expedient que es va tancar.

Per tant, no puc acceptar aquesta esmena. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per tant, entenem que no s’accepta l’esmena
presentada pel... o dita pel Sr. Borràs, del Grup Parlamentari
Socialista; que el punt 3 queda rectificat amb el Decret Llei
1955/2000; i crec que no hi ha cap grup que s’hagi oposat a
incorporar el punt 4 presentat pel Grup Parlamentari Popular.
És així? Per tant, incorporam aquest punt a la proposició no de
llei.

Per tant, passam a votació de la...

Sí, perdó, senyor...

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

El punto 3 no es decreto ley, es Real Decreto 1955, eh?,
lo digo para cuando lo modifiquéis que quede como toca.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, disculpi...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdonau, ara no t’he entès, el punt 3...

LA SRA. PONS I FULLANA:

És que m’he oblidat de dir-li-ho, al tercer punt, quan jo
esment el Decret Llei 1999/2000, que he dit que havia de ser
1955/2000, és un reial decret llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte, per tant el punt 3 queda modificat per “Reial
Decret Llei 1955/2000". És correcte?

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per tant, passam a votar la proposició no de llei,
amb la incorporació del punt 4 i les modificacions que s’han
tengut en compte.

Vots a favor?

Per tant, entenem que s’aprova per unanimitat, perfecte, no
ens havia quedat clar, molt bé.

Per tant, queda aprovada per unanimitat la Proposició no de
llei RGE núm. 7340/19.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 7391/19,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, relativa a mesures per cobrir si tuacions
d’incobrament de nòmines per part dels treballadors
d’empreses entre la presentaci ó  de fallida/concurs i la
seva declaració judicial.

A continuació es passa al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 7391/19, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears i per a la seva defensa té la
paraula el Sr. Josep Melià, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La nostra proposició és
conseqüència, entre d’altres coses, de la crisi patida per aquest
gran operador turístic que es diu Thomas Cook. Una vegada
més aquesta crisi demostra que la situació dels treballadors
que queden en una situació molt vulnerable perquè queden
durant un període transitori absolutament desprotegits. Per
què? Perquè entre que es presenta la insolvència de l’empresa
i es declara judicialment, aquests treballadors han de continuar
anant al seu lloc de feina, han de continuar fent les seves
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hores, no poden canviar de feina perquè perdrien els seus drets
laborals, no poden cobrar de l’atur perquè perdrien els seus
drets laborals, etc. Per tant, queden en una situació transitòria
de terra de ningú.

Això va ser constatat pel mateix conseller a la
compareixença que va fer sobre aquesta qüestió i és vera que
el Govern de les Illes Balears, davant aquesta situació, ha
establert una línia d’ajudes de 500 euros durant quatre mesos
per intentar sortir del pas d’aquesta situació de greu
vulnerabilitat dels  treballadors, però és evident també que
aquesta no és la solució perquè no és el Govern balear qui,
cada vegada que una empresa està en aquesta situació, ha
d’establir una línia d’ajudes.

Per tant, el que nosaltres proposam és que sigui el Govern
de l’Estat, que és el competent en la matèria en el tema de
FOGASA i en el tema d’atur, qui faci els canvis normatius i
econòmics que permetin garantir que els treballadors afectats
per insolvència d’empreses puguin cobrar la seva nòmina
mentre es troben en aquesta situació transitòria de la
presentació de la declaració d’insolvència i la seva declaració
judicial.

Per tant, entenem que el Govern ha de fer una modificació
normativa perquè aquests treballadors puguin cobrar la seva
nòmina o perquè el FOGASA anticipi els pagaments perquè
tenguin un cobrament de la seva nòmina i no quedin
absolutament desemparats. Perquè si avui agafam els diaris
que s’han publicat veiem que la queixa dels treballadors de
Thomas Cook és que es troben absolutament desemparats.

Per tant, hem d’intentar trobar una solució i la nostra
proposta és instar l’administració competent, que és el Govern
de l’Estat, que efectivament cerqui aquesta solució.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Melià. En torn de fixació de posicions, per
part del Grup Parlamentari Popular, té  la paraula el Sr.
Sebastià Sagreras, per un temps de cinc minuts.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, presidenta, bon dia, diputats. Nosaltres volem
anunciar que també votarem a favor de la proposta d’El Pi,
creiem que és de justícia, no en mancaria d’altra!, que la gent
cobri per la feina que ha fet.

És una llàstima i per ventura tots hauríem de fer una mica
d’autocrítica que sigui necessari viure un fets com els que
hem hagut de viure aquestes darreres setmanes d’una fallida
per adonar-nos que s’han de fer els canvis normatius
necessaris per alleugerir els escalons més dèbils, en aquest
cas els treballadors, que pateixen les fallides o els concursos.

Estam a favor de la proposta d’El Pi, com també hi
estaríem si s’hi incorporàs començar a fer feina per resoldre

altres problemes que també presenten les fallides en relació
amb els treballadors d’aquestes empreses, i que El Pi descriu
a l’exposició de motius, per ventura fins i tot la possibilitat de
començar a cercar una altra feina, un canvi de feina, si es
presentàs la possibilitat sense perdre els drets laborals.

En tot cas, senzillament votarem a favor de la proposta d’El
Pi.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Sagreras. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula el Sr. Alejandro López, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Como se comenta en esta PNL
situaciones como la crisis vista en Thomas Cook ponen de
manifiesto la necesidad de mecanismos legales para blindar y
proteger como es debido los derechos de los trabajadores, y
sobre todo su estabilidad, o lo que es lo mismo, la estabilidad
de nuestro país. Cuando una empresa quiebra, hasta que
legalmente se considera insolvente los trabajadores están
obligados a seguir acudiendo a su puesto de trabajo, pero sin
cobrar. Esta situación no solo es injusta, también deja al
trabajador durante un tiempo de incertidumbre y en una
situación vulnerable, sin ningún tipo de estabilidad en su vida,
salvo que tenga ahorros o viva con familiares que puedan
asumir las cargas básicas del día a día que tiene cualquier
persona.

Que el sistema actual deje al descubierto a los trabajadores
en estas situaciones les pueden llevar a verse forzados a
buscar otro empleo, solicitar el paro, lo cual supone -como
bien indica la PNL- una pérdida en sus derechos laborales ya
consolidados.

Estas últimas décadas en nuestro país nos hemos
acostumbrado demasiado a defender el libre mercado cuando
los grandes empresarios tienen beneficios altísimos, pero
cuando la cosa falla las mismas grandes empresas reclaman
inmediatamente la intervención de la administración pública
para garantizar el interés general, poniendo en un dilema al
Gobierno, que es ayudar a los trabajadores en el mientras
tanto, y tener una posible merma en los presupuestos que
podrían garantizar otros servicios públicos o hacer que los
trabajadores paguen los platos rotos y dejarlos durante meses
en un estado precario, sin protección y sin un mínimo de
estabilidad garantizada. Esta es la historia de siempre,
privatizar los beneficios, pero socializar las pérdidas.

Este tipo de situaciones lo que nos recuerdan es la
necesidad de tener un estado fuerte que pueda hacer frente a
las grandes empresas para blindar los derechos de los
trabajadores consiguiendo un mejor reparto de la riqueza, y así
hacerse cargo también cuando va mal en lugar de dar rienda
suelta al libre mercado cuando todo va bien y después un
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estado sin apenas recursos se ve obligado a socializar las
pérdidas de grandes empresas, porque de lo contrario quien
sufre es la parte más vulnerable, que son los trabajadores.

De lo que se trata es de conseguir que el Gobierno estatal
aborde reformas legislativas, cuestiones como las que
defiende Unidas Podemos, que es derogar la reforma laboral;
hacer frente y hacer realmente estables los contratos
indefinidos; convertir el trabajo a tiempo parcial en una
opción digna; acabar con el fraude de las horas extras
impagadas; tender a conseguir una jornada laboral de 34 horas
semanales; ponerle fin al fraude de los falsos autónomos;
establecer cuotas justas para los autónomos; alcanzar un
salario mínimo interprofesional de 1.200 euros en la próxima
legislatura; protección especial a los desempleados jóvenes o
gente mayor; fortalecer los ingresos del sistema de la
Seguridad Social; y muchas otras cuestiones que proponemos
siempre para mejorar la calidad de los trabajadores, que,
bueno, tampoco voy a leer todo el programa electoral y menos
ahora que estamos en elecciones.

En definitiva, de los que se trata es de garantizar
estabilidad a la gente, de permitir que la gente pueda tener un
proyecto de futuro, un proyecto de vida y para eso hay que
blindar sus derechos laborales mejorando sus condiciones y
fortalecer el estado de bienestar de nuestro país y, como es
evidente, votaremos, bueno, votaré a favor de esta PNL porque
va en ese sentido.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el
Sr. Jesús Méndez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Evidentemente la proposición de
ley es para votar que sí, no tiene el más mínimo problema; lo
único es que me siento un poco extrañado, Sr. Melià. Lo digo
porque tenemos una comisión y una conselleria de Turismo
que se llama..., es que esto ya lo hablamos al principio, si
confundíamos la economía y modelo económico, turismo y
empleo. Tanto por el tema de Thomas Cook, yo lo referiría a
turismo, como, por el tema de los empleados, lo referiría a
empleo; es decir, en una comisión de Economía encontrará
con mucha facilidad el voto a favor, pero porque no deja de ser
ir a una academia de filosofía..., o sea, esto es entrar en una
cofradía jansenista a preguntarles: ¿creen ustedes en la
igualdad del hombre?, pues votarán todos que sí. Si lo
pregunta... de los economistas se lo plantearán desde un punto
de vista filosófico. Encuentro que si encontrara algunas..., si
en algún sitio fuese a encontrar algunas posibles objeciones
sería entre los de turismo y los de empleo. 

Lógicamente nosotros le diremos que sí, y si pudiéramos
votar dos veces lo haríamos así mismo.

Vale, gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Méndez. Un aclariment, Sr. Méndez, un
aclariment. Les proposicions no de llei s’assignen a una
comissió o a una altra no segons els diputats ni els grups
parlamentaris, és la Mesa del Parlament que decideix a quina
comissió va.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Estoy de acuerdo. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, simplement volia fer-li aquest aclariment.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sra. Presidenta, si no estaba criticando al grupo (...), estaba
criticando que..., vamos, no criticando, anunciando el hecho de
que esta comisión a la que se le ha asignado esto será
especialmente comprensiva. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, ja està, perfecte, gràcies. Pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Joan Mas, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bon dia, gràcies, presidenta. Bé, des de finals de setembre
en què va fer fallida Thomas Cook ens trobam en una situació
que ens mostra les escletxes i la feblesa de la legislació
laboral a dia d’avui; és a dir, no és ni bo per als treballadors ni
bo per a ningú que els treballadors de Thomas Cook, des del
dia que es va anunciar la fallida, van a la feina, van al lloc de
feina, van al lloc de feina sense cobrar i sense haver de fer res
allà, amb el que això suposa tant a nivell econòmic com a
nivell fins i tot de salut laboral, d’haver de ser allà vuit hores,
o set hores o vuit sense fer absolutament res.

Per tant, crec que és encertada la proposta d’El Pi,
nosaltres la votarem a favor, no només per una qüestió
estrictament econòmica, crec que hauríem d’anar més enllà,
crec que seria bo estudiar la possibilitat de fer altres..., vista
la feblesa i vista la poca flexibilitat de la legislació laboral,
hauríem de valorar poder fer altres propostes de millora,
perquè el que els passa a dia d’avui a aquests treballadors és
vergonyós, per dir-ho d’una forma suau.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la
paraula la Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Nosotros consideramos que cualquier
medida que pueda ayudar a paliar la situación precaria que
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pueden estar viviendo hoy por hoy los trabajadores afectados
por la quiebra de Thomas Cook, o por cualquier otra situación
de insolvencia de los empresarios o de concurso de
acreedores, pues es bienvenida. Por tanto, ya adelanto que
vamos a votar a favor de esta propuesta, si bien me gustaría
hacer algunas precisiones de cosas que he escuchado aquí que
considero que no son exactamente así.

Por ejemplo, el artículo 50 del Estatuto de los
Trabajadores prevé que si a un trabajador no se le pagan los
salarios o hay un retraso injustificado en los salarios durante
un plazo de tiempo determinado, pues eso es un
incumplimiento grave del empresario, y el trabajador puede
instar la resolución del contrato sin perder el derecho a ser
indemnizado por ello. Entonces, en este caso no es una
excepción; un trabajador, si no le están pagando sus salarios,
perfectamente puede instar la resolución del contrato, tendrá
derecho a indemnización, por supuesto tendrá derecho al
cobro de sus salarios que no le han pagado a través del
FOGASA, con unos límites, el FOGASA no paga a todo el
mundo todas las nóminas, ya sabemos que hay unos límites,
pero sí que es cierto , e incluso puede tener derecho a la
prestación por desempleo en estos casos también, también se
genera el derecho a la prestación por desempleo.

A pesar de eso sabemos que hay personas pues que, claro,
hasta que no se declara la insolvencia, hasta que no se sabe qué
va a pasar, porque podría ser que después de un concurso la
empresa pudiese seguir adelante, no siempre las empresas
desaparecen después de un concurso, precisamente para eso
está esta figura. Yo entiendo que, claro, que muchos
trabajadores decidan: bueno, pues antes de dejar mi trabajo,
para que me paguen lo poco que me va a dar el FOGASA,
comparado con lo que estoy ganando, pues prefiero  seguir
aguantando. Y ahí es donde se genera esa situación de
injusticia, que para mí está provocada sobre todo por la
dilación indebida y excesiva en los procedimientos judiciales.

Creo que deberíamos también empezar a pensar muy en
serio en el tercer poder, que siempre tenemos un poco ahí
más olvidado, sobre todo los que estamos en los parlamentos
o en los gobiernos, porque realmente en un país donde los
procedimientos judiciales se alargan en el tiempo de forma
que al final es injusta la resolución, porque el daño ocasionado
ya puede ser incluso irreparable, por mucho que al final acabes
cobrando es verdad que al final nadie te quita, a ti, la penuria
que has pasado durante todo este tiempo que has estado
esperando esa resolución, que en este caso consiste en un
decreto de insolvencia. Pero sí que es cierto que desde que se
solicita la insolvencia en el juzgado hasta que se obtiene pasan
meses o incluso años. Yo tengo experiencia y he estado años
hasta conseguir un decreto de insolvencia, y luego ponte a
gestionarlo al FOGASA, que también se tira su tiempo hasta
que el FOGASA decide si te toca o no te toca la
indemnización y qué importe te toca.

Por tanto, creo que deberíamos trabajar para intentar
acortar estos plazos a fin de que la justicia sea realmente
efectiva; mientras que sigamos con este sistema, bueno, esto
puede ser una solución, pero al final no deja de ser un parche

del problema general que tenemos, que es esta dilación
excesiva en los tribunales de justicia.

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Patrícia Font, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Només per anunciar que votarem a favor d’aquesta
iniciativa, perquè tot el que siguin iniciatives que cerquin la
millora de les condicions laborals, allà ens trobarem.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el
Sr. Jordi Marí, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari
Socialista vull anunciar també la nostra intenció favorable cap
a la proposta presentada, principalment per la seva finalitat de
corregir una situació que, tot i que sigui d’alguna manera
excepcional, sempre és evidentment injusta i  que atempta
contra els drets consolidats dels treballadors.

En el Partit Socialista sempre ens trobaran a favor de
millorar i defensar les condicions laborals dels treballadors.
Sense més falta d’exemple, és la mateixa gestió coordinada
des del Govern balear i el ministeri del cas de Thomas Cook:
ajudes de 500 euros en quatre mensualitats. A més d’això, sí
que la presidenta Francina va instar, a través de la ministra, fer
extensives aquestes mesures a la resta de l’ordenament jurídic
estatal, a través de l’executiu del qual forma part.

I un altre exemple és la diputada socialista Alicia Homs,
que fa escassament dues setmanes va presentar una proposta
a la Comissió d’Ocupació per instar la Unió Europea també a
reforçar els mecanismes de negociació i participació que
tenen els treballadors dins el procés de fallida d’una empresa,
bàsicament a través de la intervenció del comitè d’empresa, i
a donar major seguretat financera als treballadors.

Aprofit per dir que des del Grup Popular, Ciutadans i VOX
es va votar lamentablement en contra d’aquesta proposta a la
Comissió Europea.

Però bé, en qualsevol cas consideram oportú, evidentment,
modificar la normativa estatal per evitar aquest tipus de
situacions injustes.

No acab de veure clar que tècnicament sigui viable avançar
uns pagaments a través del FOGASA, que es com
principalment es fa, d’una fallida des que se sol·licita fins que
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hi ha una resolució judicial, que per això precisament
s’instrueix un expedient judicial, per verificar i donar garanties
jurídiques als creditors que això és així. Hi ha sol·licituds de
solvència que es presenten amb altres finalitats, retardar
pagaments, etc., per verificar d’alguna manera i donar
garanties.

Evidentment sí que total suport cap a reducció dels
terminis de resolució i establir vies ràpides, finestreta única,
tots aquests temes que ja estam acostumats a sentir. I sobretot
permetre fer feina sense perdre cap dels drets laborals
consolidats fins aquell moment.

Per tant, res, fins aquí vull reiterar que votam a favor i res
més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Marí. Té la paraula per contradiccions el grup
proposant, per un temps de cinc minuts, Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

No havent-hi contradicció, agrair el suport. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per tant entenem que la Proposició no de llei
RGE núm. 7391/19 s’aprova per unanimitat.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Bon dia a tothom.
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