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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam. Bon dia, senyores i senyors diputats i
diputades. Bon dia a Kellys Unión Balear, que ens acompanya
avui en aquest debat, al lletrat i al personal d’aquesta cambra.

Procedeix començar i demanar si hi ha substitucions a
qualque grup.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí, Silvia Cano, Pilar Sansó.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, presidenta, Sebastià Sagreras substitueix Maria Antònia
García.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, en prenem coneixement.

Passam a l’ordre del dia d’avui, relatiu al compliment de
l’acord de la Mesa del Parlament en relació amb el Pla
d’estadística de les Illes Balears 2018-2021, i al debat de la
Proposició no de llei RGE núm. 7344/19.

I. Compliment de l’acord de la Mesa del Parlament en
relació amb el  P l a d’Estadística de les Illes Balears
2018-2021.

Començam pel primer punt, que consisteix a donar
compliment a l’acord de la Mesa de la Diputació Permanent
del Parlament de les Illes Balears, de 13 de juny del 19, pel
qual es posa en coneixement d’aquesta comissió que el passat
16 de maig el Govern de les Illes Balears trameté al
Parlament, d’acord amb el que disposa l’article 41.1 de la Llei
3/2002, de 17 de maig, d’estadística de les Illes Balears, el
Pla d’Estadística de les nostres illes 2018-21, el qual fou
aprovat mitjançant el Decret 40/2018, de 23 de novembre,
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 147,
de dia 24 de novembre.

Entenc que no hi ha aportacions en aquest punt. Si qualque
grup volgués...

II. Proposició no de llei RGE núm. 7344/19,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a suport a les
cambreres de pis.

Idò passam al següent. Debat i votació de la Proposició no
de llei RGE núm. 7344/19, presentada pels grups
parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per
Mallorca, relativa al suport a les cambreres de pis. 

Per a la seva defensa per part del Grup Socialista té la
paraula la Sra. Cano, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt bon dia, i vull donar la
benvinguda a l’Associació de Kellys Balears a aquest debat.

Avui, tant el Grup Socialista com els grups que donen
suport a aquesta proposta, presentam una bateria de propostes
per millorar les condicions laborals de les cambreres de pis,
un col·lectiu que és fonamental per a la nostra indústria
turística. Durant els darrers anys, gràcies a governs
progressistes, amb Francina Armengol o  Pedro Sánchez a
nivell estatal, moltes de les reivindicacions d’aquest sector es
tradueixen en compromisos institucionals i en una millora de
les condicions laborals i salarials. Un punt d’inflexió el 2012
va ser la reforma laboral del govern del Partit Popular, que va
precaritzar molt les condicions laborals dels treballadors i les
treballadores, i això, unit a l’externalització dels serveis, que
ha servit perquè hotels grans i petits puguin sots-contractar la
tasca imprescindible de la neteja de les habitacions per tal
d’obtenir més beneficis.

A les nostres illes els sindicats de classe i amb més
representació en el sector de l’hostaleria, UGT i Comissions,
porten dècades reivindicant millores de les condicions
laborals de les treballadores de l’hostaleria. De fet, moltes
d’aquestes reivindicacions es varen recollir en el quinzè
conveni sectorial d’hostaleria, fet que provoca que sigui un
bon instrument de protecció dels drets de les cambreres de
pis. La signatura del conveni d’hostaleria el 2017 va suposar
un acord històric gràcies al diàleg social entre el Govern, la
patronal i els sindicats, que ha suposat millores en la qualitat
de l’ocupació de 135.000 treballadors i treballadores. És
important destacar que als convenis d’hostaleria només a tres
recullen limitacions a l’externalització de les cambreres de
pis que, com he indicat abans, és un perjudici molt gran; una de
les comunitats és la de les Illes Balears, conjuntament amb
Màlaga i Tenerife.

En els darrers anys s’ha constituït a les nostres illes
l’Associació de les Kellys Unión Baleares, que ha donat un
nou impuls a les reivindicacions laborals i feministes de les
cambreres de pis. La passada legislatura es varen recollir
reivindicacions històriques: l’impuls del reial decret del 2006,
amb el reconeixement de diverses malalties professionals; a
més, el Parlament va aprovar la Llei 7/2018, per la qual es
crea l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, eina clau en
la matèria de prevenció i la promoció de la salut a la nostra
comunitat.

Com que són moltes les passes que s’han fet i són moltes
les passes que volem continuar fent presentam diferents
propostes. Una és instar el Govern de les Illes Balears a
continuar fent aquesta feina en la qualitat de l’ocupació de les
cambreres de pis des del diàleg social, i des del marc de
l’acord tripartit en el sector de l’hostaleria, fent èmfasi en la
disminució de la càrrega de treball, que és una de les
principals reivindicacions. El Parlament insta el Govern a
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continuar amb els plans de lluita contra l’explotació laboral i
campanyes específiques en matèria de riscs ergonòmics i
càrregues de treball de les cambreres de pis. Instar a estudiar
la posada en marxa de programes de prevenció orientats
específicament a les cambreres de pis. Instar el Govern a
desenvolupar l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral que
es va crear la passada legislatura i dotar-lo dels recursos
professionals, econòmics i tècnics per a la seva comesa
aconseguint l’objectiu d’arribar a una ràtio d’un tècnic per
cada 10.000 persones treballadores. Instar el Govern a
continuar fent feina per a la posada en marxa de la unitat de
malalties professionals per detectar aquestes malalties d’una
manera més àgil i eficaç, i estudiar també de quina manera a
les malalties professionals el gènere també té molt a veure en
les persones treballadores. Instar també al reconeixement...,
al Govern d’Espanya instam el reconeixement de les malalties
professionals de caràcter dorsolumbar a través de la
modificació del Reial Decret 1299/2006. Instar també el
Govern d’Espanya a agilitar la redacció de la guia tècnica per
al mesurament de càrregues de treball en el sector de
l’hostaleria. I també recollim una reivindicació com és instar
el Govern d’Espanya a modificar la legislació per declarar la
feina de les cambreres de pis com una activitat de risc i
possibilitar la seva jubilació anticipada.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cano. En compliment de l’article 88 d’aquest
reglament passaré a baix a fer la meva defensa.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix la Sra. Presidenta en
la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Martín. Llavors passam el torn de paraula a la
representant del Grup Parlamentari Unidas Podemos, Sra.
Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Des d’Unides Podem hem
defensat sempre la causa de les cambreres de pis, les kellys.
Té, com s’ha comentat, una vessant laboral molt important i
una vessant de gènere. Són professionals imprescindibles dins
el sector de l’hostaleria, principal motor econòmic d’aquesta
comunitat autònoma. Essent com són generadores de riquesa
també ho han de ser d’aquella protecció específica que han de
menester per a la seva salut. 

Les cambreres de pisos emmalalteixen, emmalalteixen per
les seves condicions laborals, no perquè facin malament la
seva feina. No podem seguir allargant les temporades amb les
càrregues d’habitacions, 24, 21, 27, 30 fins i tot. Hem
d’acumular les sortides, hem d’acumular la neteja d’espais
comuns, els metres i metres quadrats de vidriera, les cuines;
la pressió sociolaboral que tenen, no només la física sinó

també la pressió que tenen a nivell psicològic i determinada
pel seu entorn. 

Evidentment donam suport a les cambreres de pis i hem
signat conjuntament amb el Partit Socialista i MÉS per
Mallorca aquesta proposició  no de llei. Evidentment ens
semblen molt interessants tots els punts, i voldríem destacar
la incorporació, que seria molt important, a l’atenció primària
de fisioterapeutes per evitar la cronificació de les lesiones
que tenen aquestes treballadores. Són la punta de llança. És
evident que no són les úniques treballadores del sector que
tenen problemes de salut derivats de les seves càrregues de
feina, però han estat la punta de llança i les principals
reivindicadores de la millora en un sector principal de la
nostra economia.

Pel que fa a la creació o al desenvolupament de
l’IBASSAL, evidentment és molt important. Les malalties i el
reconeixement de les malalties de caràcter dorsolumbar,
fonamental; empenyen carros de neteja que pesen quilos i
quilos damunt moqueta la majoria de les vegades. És una lesió
important, és prevalent, i també s’haurien d’ampliar a unes
altres.

Per la nostra part, tot el suport a aquest col·lectiu, és
imprescindible millorar les seves condicions laborals, perquè
a més de reconèixer les seves malalties professionals el que
és absolutament important és que no emmalalteixin mentre
generen riquesa per a empresaris i per a la nostra comunitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. A continuació té el torn de
paraula el representant del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, el Sr. Mas i Tugores.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bon dia, diputats. Gràcies, vicepresidenta. Bon dia,
companyes de l’associació de kellys balear.

Bé, un poc..., ja que sou aquí, gràcies a vosaltres... els
darrers anys ens heu donat una lliçó, ens heu donat una lliçó a
totes i tots perquè essent la baula més dèbil de la cadena, que
al llarg de la història havien estat menys valorades com a
treballadores, han tengut la capacitat d’organitzar-se com a
col·lectiu i posar damunt la taula les seves problemàtiques
laborals. Això ha fet que tant sindicats com empresaris com
polítics les haguem d’escoltar i, d’alguna manera, segons la
sensibilitat de cadascun, la intensitat, ens hem fet nostres les
seves reivindicacions.

I també, gràcies al fet que a la passada legislatura aquí a les
Illes Balears governà un pacte progressista i es va propiciar el
diàleg social, la nostra és una de les comunitats on s’han fet
més passes a favor dels drets laborals de les cambreres de pis.
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De fet, gràcies a la signatura del darrer conveni col·lectiu
el 2017, com ja han dit per aquí, hi va haver un fort increment
salarial i quedà, per exemple, limitada l’externalització de
serveis, cosa que només recullen tres convenis a l’Estat, el de
les Illes Balears, el de Màlaga i el de Tenerife, i a més a més,
s’estableix un full de ruta en matèria de regulació de càrrega
de feina.

En aquest parlament, també el 2016, s’aprovà una
proposició no de lle i que feu que el Govern impulsàs la
modificació del Reial Decret 1299/2006, si no vaig mal..., sí,
2006, amb el reconeixement de diverses malalties
professionals. També s’aprovà la Llei de promoció de la salut
laboral, que, en aquest cas, en el cas de les cambreres de pis,
tan important és el reconeixement de les malalties
professionals quasi quasi com el sou que es cobra per la feina.

Per tant, nosaltres, conjuntament amb el Grup Socialista i
el Grup Unidas Podemos, presentam aquesta proposició no de
llei que crec que al final el que fa és una passa més cap al
reconeixement de drets laborals i de drets socials d’un
col·lectiu que -com deia- al llarg de tota la història de la
indústria del turisme a les Illes Balears havia estat menys
valorat com a treballadors i que poc a poc hem d’anar posant
al seu lloc, al lloc que li pertoca.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. A continuació en torn de fixació
de posicions de major a menor tret del grup a què pertany la
presidència del Govern el qual intervindrà en darrer lloc
segons l’article 85 del reial..., donarem la paraula a
continuació al representant del Grup Parlamentari Popular, Sr.
Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. Bon dia, diputats i diputades, bon dia
i benvingudes també a l’associació de les kellys. Per
començar vull recordar que, si bé és vera que des de Podem
heu començat ara aquests darrers mesos a entrar a l’equip de
govern, la realitat és que el PSOE, el PSIB fa 9 anys des dels
darrers 13 que governa en aquesta comunitat autònoma, és
vera que la proposta la signau els tres partits socis del Govern,
però també és vera que qui encapçala aquesta proposta és el
PSIB-PSOE.

La realitat, he vist com està redactada l’exposició de
motius i la temàtica, i sabent que queden dos dies de campanya
electoral és evident que el PSIB ha volgut amb aquesta
proposta intentar acudir en auxili de Pedro Sánchez.

De tothom és sabut que a nivell nacional les cambreres de
pis estan molestes amb el president i candidat el PSOE, han
fet evident el seu malestar diverses vegades en programes
nacionals i en els mitjans de comunicació, per exemple la
darrera vegada Ángeles Muñoz, la vicepresidenta de
l’associació de les kellys, va reconèixer que si bé Mariano

Rajoy s’interessava per elles, en canvi Sánchez només ha fet
alguna tuit per quedar bé, però en realitat no ha fet res pus, ni
tan sols s’havia reunit amb elles.

També tenen queixes d’alguns dels sindicats majoritaris de
qui diuen que poca cosa han fet per a elles, aposta s’organitzen
moltes vegades en torn d’elles mateixes i defugen dels
sindicats majoritaris.

Vostès saben que el PP ja ha donat suport a una PNL
presentada precisament en aquest parlament on es recollien
les peticions i demandes laborals de les cambreres de pis. I
també vull anunciar que donarem suport votant una altra vegada
a favor d’aquesta proposició no de llei.

És per tot això..., i jo vull dir que trob que queda una
miqueta poc elegant la vostra exposició de motius. Jo he estat
a un ajuntament, he governat amb 9 regidors de 13, amb una
majoria absoluta amplíssima, que si no importava... hagués
pogut no haver de dialogar amb la resta de regidors, però
l’experiència i el sentit comú diuen que si un realment vol fer
una defensa ferma d’un tema millor si consensua amb
l’oposició les propostes, tant la resolució, que aquí hi podríem
estar d’acord tots , com l’exposició de motius, i sobretot
també a l’exposició de motius mirem d’obviar-nos les
crítiques entre nosaltres quan volem perseguir un objectiu
comú i cercam sempre els punts d’acord per aconseguir els
fins lloables com és el perseguit en aquesta proposta no de
llei d’avui, es deixen els retrets a una banda i es persegueix
exclusivament l’objectiu.

També som nou en aquest parlament, però és vera que vaig
comprovant que aquí funcionau d’una altra manera i, per tant,
està claríssim que es volen emprar col·lectius com a arma
política envers de voler cercar el consens. Quin sentit té
mesclar aquí la reforma laboral del Partit Popular del 2012
quan el PSOE, Pedro Sánchez, després d’haver-ho promès
milions de vegades no ha tengut nassos de derogar-la? Quin
sentit té mesclar aquí la reforma laboral la qual, a més, ha
aconseguit recuperar milions de llocs de feina a Espanya?

M’hi jug un dinar, Sra. Cano, que vagin com vagin
diumenge les eleccions, si pel que sigui torna governar Pedro
Sánchez, aqueixa reforma laboral seguirà sense derogar-se, ho
sap vostè i ho sabem tots els diputats d’aquesta cambra.

Després, si entram al detall, els punts d’acord segurament
podríem detallar-los més o concretar-los més, ja voldríem
poder estar en disposició de complir-los exactament així com
es proposen, però, per exemple, quan per començar una
rehabilitació postquirúrgica, després de 5 anys de govern
socialista o dels 9 dels darrers 13 anys, passen setmanes, a la
proposta vénen a dir que s’incorporaran fisioterapeutes
específicament per a les cambreres de pis. Ja ens agradaria,
però no podria semblar també un punt demagògic, una carta als
reis màgics que tots voldríem que pogués ser vera, però abans
no hem complit altres coses?

O al punt sisè, també veiem bé que el reial decret incorpori
aquestes malalties en el cas de les cambreres, però per ventura
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hi faria falta considerar evidentment la repercussió
econòmica.

Això són només detalls d’uns punts que el PP voldria que
fossin una passa per a unes millors condicions del col·lectiu,
però així com ja han fet altres vegades i així com hem enunciat
nosaltres votarem que sí, com no pot ser d’altra manera, al
conjunt...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

... de la proposta. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sagreras. A continuació donam pas al
representant del Grup Parlamentari Ciudadanos, Sr. Pérez-
Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados,
público asistente, muchas gracias, a las Kellys Unión
Baleares, que, además, es una organización que realmente
demuestra que no tiene intereses políticos y que realmente
lucha por la mejoría de las personas que forman esta
organización, porque desde luego la salud de nuestros
trabajadores no debe tener ideología y no tiene ideología,
todos, seguramente todos queremos que la salud de nuestros
trabajadores sea la mejor posible.

Una de las prioridades de Ciudadanos es recuperar el
trabajo digno, profesionalizado y donde las empresas inviertan
en la formación y en condiciones laborales de sus
trabajadores. 

El trabajo que realizan a diario las camareras de piso en
Baleares requiere un tratamiento específico tanto organizativo
como preventivo que dé una respuesta a los problemas
ocasionados en la salud y en desarrollo del mismo.

Existen una serie de condiciones de trabajo que lenta pero
progresivamente va minando la salud de los trabajadores y
trabajadoras provocando daños que se manifiestan en un
deterioro generalizado de la salud. La práctica de posturas
forzadas, manipulación de cargas, movimientos repetitivos
generan efectos que agrupados son conocidos como
alteraciones musculoesqueléticas de la espalda y miembros
superiores que afectan tanto a los tendones como a los
músculos y nervios que pueden provocar una sintomatología
crónica o afecciones agudas, afecciones que se han convertido
hoy en día en uno de los primeros motivos de baja laboral.

Una situación inaceptable que padecen hoy en día las
camareras de piso y que se da en aquellas empresas que no
cumplen con la normativa de salud laboral.

Desde Ciudadanos creemos que la prevención de riesgos
y la salud de las personas por motivos laborales debe ser una
obligación de los gobiernos, de hecho ya lo es y viene
legislado por diferentes legislaciones. 

En el pasado año, en el Congreso de los Diputados, como
ha dicho el portavoz del Partido Popular, Ciudadanos también
estuvo a favor de una PNL presentada por el Partido
Socialista, para que el cuadro de enfermedades profesionales
incluyera las de las camareras de piso, y seguimos desde luego
manteniendo la misma postura.

Vamos a votar a favor de las propuestas de esta PNL, sin
embargo sí que nos gustaría concretar un poco más, cuando
hablamos de un ratio de un técnico cada 10.000 personas
trabajadoras, pues saber qué criterios se han seguido para
determinar este ratio.

Y también, claro, el último punto, cuando hablamos de que
la actividad sera considerada de riesgo, esto también habría
que analizarlo porque, claro, todo esto está tasado y habría que
especificar en qué precepto se basa para alcanzar esta
graduación.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Pérez-Ribas. Ara donaríem el torn al
representant de VOX-Actúa Baleares, però es troba absent en
aquest moment.

Llavors, a continuació, donarem la paraula a la representant
del Grup Pi..., ah! no, El Pi tampoc no hi és, és absent també;
a la representant del Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. I siguin benvingudes les
representants del col·lectiu de les kellys, hola.

Votarem a favor d’aquesta iniciativa, així com de qualsevol
altra que cerqui la millora de les condicions laborals. La lluita
de les kellys és una reivindicació justa, que cerca
l’equiparació en drets, no es paguen els festius, tenen menys
vacances, no es paguen els dies que lliuren. No es tracta
només de salaris, que també, sinó de drets laborals bàsics.

Parlam d’un col·lectiu que acostuma a ser externalitzat,
convertint-les en treballadores de segona o tercera, cada
vegada han d’assumir fer més tasques als hotels, per una banda,
per la reducció del personal, haver de fer netes més
habitacions, amb les conseqüents repercussions per a la seva
salut. Es produeixen situacions com que la cambrera fitxa a
l’hotel, tot i que la seva nòmina la pagui la sots-contracta.
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 Una altra qüestió que posen damunt la taula són els
dissenys d’interior dels hotels, plens d’estances plenes de
vidres, materials nobles i tot un seguit de qüestions que encara
dificulta més la seva feina, amb les conseqüents dolences
físiques. 

És d’agrair la mobilització de les kellys, que han donat a
conèixer una realitat molt cruel en el món hoteler, una lluita
per la dignitat de les seves condicions laborals, perquè com
molt bé diuen elles, sense cambreres de pis no funciona un
hotel.

Per tant, sempre a favor d’aquelles propostes que cerquin
la millora de les condicions laborals, de lluita contra la
precarització en la qual ens trobem immersos.

Gràcies kellys per la vostra dignitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltíssimes gràcies, Sra. Font. Ara ja per torn de
contradiccions donarem un altre torn de paraula, en primer
lloc a la representant del Grup Parlamentari Socialista la Sra.
Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies. Aquesta PNL la vàrem registrar fa dues setmanes
i quan la Mesa decideix que hi ha d’anar, perquè no hi havia
molts altres assumptes, i això demostra la poca feina quant a
iniciatives que presenta el Partit Popular, ha estat en
disposició d’anar-hi just quan la Mesa ho ha considerat, perquè
no hi havia cap altra iniciativa, perquè, si no, no hagués
coincidit amb aquesta setmana electoral.

Per tant, Sr. Sagreras, s’ho faci mirar i presentin una mica
més d’iniciatives en aquesta comissió...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... i així no els haurà de saber greu quan coincideix o no
coincideix amb altres qüestions.

Després, està bé, Sr. Sagreras, que després de tres mesos
que vostè és diputat ja comenci a conèixer quina és la
mecànica parlamentària i aprendre com funcionam, que no és
exactament com un ajuntament. Està bé, tres mesos després,
ha costado un poquito, però, bé, almanco ja ho té clar. No es
voten les exposicions de motius, es voten les propostes
d’acord i tan conflictiva no serà aquesta proposició no de llei
quan totes les propostes d’acord seran, pel que veig,
suportades per unanimitat. Per tant, no digui que fem una
proposta demagògica quan les propostes d’acord seran votades
per unanimitat.

Ara, què els sap greu? Que els diguem que la reforma
laboral del 2012 és una reforma laboral que va precaritzar les
condicions laborals dels ciutadans i ciutadanes...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... dels treballadors, perquè el Partit Popular va voler utilitzar
la reforma laboral com a una eina d’avaluació interna,
competint amb davallades de salaris. Això els pica, però bé,
aquesta és la veritat. I no és una qüestió de nassos haver-la
derogat o no, és una qüestió de majoria parlamentària. El
Partit Socialista no tenia majoria parlamentària en el Congrés
dels Diputats per derogar la reforma laboral.

Dit això, entrant en les qüestions que crec que són
essencials, que tots estam d’acord, crec que la passada
legislatura es va fer moltíssima feina per millorar les
condicions laborals i salarials dels treballadors de l’hoteleria
i concretament de les cambreres de pis; que, gràcies a tota la
feina inspectora del Govern de les Illes Balears, més de 300
inspeccions fetes aquest estiu per revisar condicions de feina,
de riscos musculars, esquelètics, de vigilància de les hores
extra, això va a favor del col·lectiu; gràcies a aquesta
inspecció també s’ha pogut fer la primera condemna a un hotel
per explotació laboral, una condemna que és pionera i marca
també jurisprudència perquè tothom pugui fer les coses ben
fetes; tenim una Llei de promoció de la seguretat i la salut en
el treball de les Illes Balears, que estableix la creació de
l’Institut Balear de la Seguretat i la Salut Laboral. I també es
preveu per a l’any que ve, s’està fent feina perquè l’any que ve
ja estigui en marxa aquesta unitat de malalties professionals,
aquesta ràtio que demanava el Sr. Marc Pérez-Ribas és una
ràtio que està estipulada pels mateixos tècnics de la
conselleria i és un objectiu per garantir el seu correcte
funcionament. 

Després més que tuits, la referència que ha fet el
representant del Partit Popular, el Sr. Sagrera, crec que és
molt lletja, perquè 42.000 cambreres de pis de les nostres
illes han vist reconegudes un grup de malalties professionals,
gràcies al compromís del Govern socialista de Pedro Sánchez,
potser Mariano Rajoy va fer algunes passes, però qui ha fet el
decret i ha fet la modificació per a la incorporació d’aquestes
malalties professionals a les mútues i que es puguin veure
reconegudes i se’ls pagui el cent per cent quan estigui de
baixa, ha estat el Govern de Pedro Sánchez. Era una
reivindicació històrica, s’ha reconegut amb uns grups
musculars i ara, tal i com demanam avui, volem que això es
pugui complementar amb altres, perquè les dones puguin
treballar en bones condicions de salut.

I ja per acabar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

..., agrair el suport de tots els grups polítics a aquesta PNL.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cano. A continuació donarem la
paraula a la representant del Grup Parlamentari Unidas
Podemos Sra. Martín.
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LA SRA. MARTÍ I PERDIZ:

Gràcies, vicepresidenta. A mi sincerament em xoca que el
Partit Popular hagi dedicat tres quarts de la seva intervenció a
parlar de coses que no eren els acords, tenint a més a
l’associació de les Kellys aquí davant, crec que ha perdut una
gran oportunitat, Sr. Sagreras, si li interessava la campanya
electoral, d’haver defensat el cas d’aquestes treballadores d’un
sector que vostès defensen constantment, o diuen que
defensen; doncs, si defensen el sector, per favor defensin les
treballadores, defensin les treballadores, els seus drets, les
seves condicions laborals, el que reclamam aquí. És clar que
hi ha més coses per fer, i tant! 

I no em digui, no em digui, que el reconeixement de les
malalties dorsolumbars segons el que hagi de costar. Quant
generen de beneficis per a les empreses aquestes
treballadores deixant-se l’esquena cada dia en els passadissos?
És que com es pot dir això!

Evidentment, miri, jo, la veritat, em sap molt de greu! Crec
que les propostes es podrien ampliar, queda feina per fer.
Evidentment, s’ha de derogar la reforma laboral evidentment
que s’ha de fer. Arribarem al dia en el lloc que puguem votar
això, encara no hi som, d’aquí un parell de dies, segurament a
partir de dilluns ja estarem en disposició de fer això en el
Congrés dels Diputats.

Per la nostra banda, reiterar el suport, pensam que aquests
punts evidentment són necessaris, que se’n poden afegir més,
però bé, som al principi de la legislatura i queda molta feina i
el nostre compromís jo crec que és cert i segur.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. A continuació donarem la
paraula al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bé, la campanya electoral ha arribat a la Comissió de
Turisme del Parlament de les Illes Balears. Ja era hora que
arribàs la campanya electoral al Parlament, perquè fins ara,
almanco on jo havia estat no havia arribat. La llàstima és que
arribi justament a una comissió que tenim un grup de
convidades i que no és pla..., i que, a més, votarem tots a favor
de la proposta, és a dir, això és el més... és el més..., sí,
surrealista, ho deixarem en surrealista, d’això d’avui matí.

Jo només agrair la visita del Grup Kellys Unión Balear,
dir-los que gràcies per la feina que han fet de posar damunt la
taula la problemàtica laboral del seu col·lectiu i de dur-nos a
aprovar aquestes propostes, ja fossin les de la legislatura
passada, ja fossin aquestes, ja siguin altres que puguem aprovar
durant la legislatura i sempre, almanco per part del nostre
grup, seran benvingudes tant en aquest Parlament com en
qualsevol espai de debat i de feina que hi pugui haver en favor

dels drets laborals. I com deia, aprovarem per unanimitat, que
és el realment important, aquesta proposta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Acabat el debat, llavors passarem
a la votació de la Proposició no de llei RGE núm. 7344/19.

Vots a favor?

Atès el resultat, queda aprovada, per unanimitat, la
Proposició no de llei RGE núm. 7344/19, com no podia ser
d’altra manera, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca.

Llavors, no havent-hi més assumptes..., agrair la presència
de les kellys aquí a la sala en aquest moment.

I s’aixeca la sessió. Gràcies a tots.
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