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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyors i senyores diputats, bé, ja hi som un
dijous més. Vull agrair la vostra presència i també la del
personal d’aquest parlament que ens assistirà avui i ens
ajudarà. Deman, en primer lloc, si hi ha qualque substitució.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH.

Sí, Joan Mascaró substitueix Pilar Sansó.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, presidenta, bon dia, Sebastià Sagreras substitueix Maria
Antònia García.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam, idò, a l’únic punt del dia d’avui relatiu al
debat de les Proposicions no de llei RGE núm. 9233/19 i
1947/20. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 9233/19,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a la ratificació del
Conveni núm. 189, de l’Organitzaci ó  Internacional del
Treball, sobre el treball decent.

Començam amb la 9233/19, presentada pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per
Mallorca, relativa a la ratificació del conveni núm. 189, de la
Organització Internacional del Treball, sobre el treball decent.

Per a la seva defensa, per part del Grup Socialista, té
paraula el Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres hem
plantejat aquesta proposició no de llei perquè està clar que
dins dels objectius de desenvolupament sostenible que
s’intenten portar endavant l’objectiu número 8 és l’objectiu
que fixa un treball digne i un creixement sostingut en el qual
es fixa com a objectiu general una millora de les condicions
laborals per a tothom i eliminar totes les situacions de treball
que es puguin donar de manera indigne. Per tant, caminar cap
a un treball decent, un treball que sigui digne i decent.

Per desenvolupar aquest objectiu, l’objectiu 8, hi ha
diferents metes, la meta 8 també parla de protegir els drets
laborals i promoure entorns laborals segurs i protegits per
poder desenvolupar això. 

A partir d’aquí, nosaltres hem començat a mirar que, sí que
és cert, l’Organització Internacional del Treball que des del
1919 fa feina envers una situació de treball digne per a tot el
món, identifica com al llarg del segle XX i especialment del
segle XXI en el procés de globalització hi ha tota una sèrie
d’elements que incideixen sobre el treball, perquè són
elements que fan que el treball cada estigui més precari a

nivell mundial, sigui més flexible, es canvien els drets laborals
i s’afebleixen les proteccions socials dels treballadors, i
també hi ha un procés de debilitació dels entorns sindicals per
a la defensa dels drets.

Per això, s’estableix a partir de 2011 el Conveni 189, el
que venim aquí a reivindicar, que és un conveni que parla d’un
col·lectiu específic, un col·lectiu molt específic que és el
treball dins de la llar. Dins de la llar de sempre ha estat un
treball que va començar a estar en precari i a poc a poc ha anat
agafant entitat de feina i més a partir del segle XX, XXI, en el
qual per mor de l’augment de la població, de l’augment de
l’envelliment de la població cada vegada hi ha més persones
dependents.

Per tant, el treball de la llar, sobretot els treballadors de la
llar que treballen, tenen cura de gent gran o de gent petita, de
nens, han de tenir unes condicions que cada vegada s’han
d’afavorir.

Per això, se signa, s’estableix el conveni de l’OIT i el que
fa és que es van adherint diferents països. Espanya, a dia
d’avui, no s’ha adherit i una de les causes que fa aquesta PNL
és instar el Govern que s’adhereixi al conveni de l’OIT perquè
Espanya també és un país, tots ho sabem, és un país terciaritzat
i, a més, aquest tipus de feina, sobretot la feina de la llar, és un
professió molt feminitzada, és una professió que està molt
acotada a determinats col·lectius, especialment de persones
migrants, de dones migrants, i, per tant, reuneixen condicions
una mica poc adients.

Així que és cert que es fan coses per poder afavorir que
aquest treball sigui el més decent possible, cada vegada hi ha
més treballadores de la llar amb contracte, treballadores de la
llar que el règim especial de Seguretat Social...

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queda un minut.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

... està canviant des del 2011, canvia cap al règim general i, per
tant, hi ha un procés. 

Per tant, nosaltres el que ara fem és presentar aquesta PNL
per, una, adherir-nos al procés genèric i, dos, que és el segon
punt que jo crec que és important, que per part del Govern es
facin tota una sèrie de campanyes per poder dignificar i per
poder augmentar la qualitat de la feina, especialment de la
feina a les llars. Moltes gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. És el torn de paraula ara per
a la seva defensa de la representant del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, la Sra. Martín. 
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LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. És el tercer dia consecutiu que a
les comissions d’aquest parlament presentam PNL relatives o
vinculades als  objectius 2030 des d’aquest esperit d’actuar
local per millorar globalment i aconseguir un món millor.

Evidentment, quan parlam de treball domèstic
majoritàriament parlam de treball de dones en situacions de
diversa dificultat. Hem de tenir en compte que
majoritàriament tenen uns sous baixos, a més càrregues
familiars; llavors, és un col·lectiu amb risc de pobresa. Per
això, cal actuar de bon de veres i millorar les seves condicions
laborals. Al temps que també pateixen tota una sèrie de riscs,
com els trastorns musculoesquelètics derivats de l’atenció de
persones dependents o amb diferents trastorns cognitius dins
del domicili. Aquestes cures, a més, se solen afegir a les cures
a les pròpies cases, perquè la cura al final té cara de dona.
Això passa a totes les societats i  especialment a l’arc
mediterrani. 

Evidentment, nosaltres donam suport a aquesta iniciativa,
jo no m’estendré gaire més, ha quedat prou explicada pel
portaveu anterior, però sí dir que quan parlam de treball decent
parlam de treball digne, de condicions de treball dignes per a
moltíssimes dones que tenen una feina que és absolutament
imprescindible per a qualsevol país. Això s’ha de remarcar,
són especialment fonamentals perquè el país funcioni perquè
sense la tasca de cura cap país no podria funcionar.

Llavors, donam suport a aquesta iniciativa i esperam que
puguem aconseguir el suport de la resta de grups representats
aquí avui.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Correspon ara per a la defensa
al representant del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el
Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bon dia, presidenta, bon dia a totes i a tots. Bé, un poc en
la línia dels que m’han precedit, és una evidència que el treball
de cada dia, que el treball precari de cada dia està més
generalitzat, és una evidència i és una problemàtica que hem
d’anar afrontat i el treball domèstic és un dels que
històricament ha estat més precari.

És cert que a final del segle XX i el que duim del XXI
s’han fet passes per prestigiar aquesta feina. També és cert que
la feina d’aquestes, majoritàriament són dones, d’aquestes
dones de cada vegada és més ample, és a dir, el treball
domèstic passa per la casa, passa per l’atenció a persones
dependents, passa per molts d’espais de la vida quotidiana. És
cert que hauria de tenir molt més prestigi i hauria de ser molt
més valorada perquè, com deia la diputada de Podemos, és una
feina imprescindible, és a dir, no podríem avançar socialment

sense que hi hagués persones, ja dic majoritàriament dones,
que fessin aquesta feina. 

És una feina que requereix no només..., és a dir, requereix
d’una part física, perquè és feixuga, és una feina feixuga, i
requereix d’una part d’una intel·ligència emocional important,
perquè al cap a i la fi fan feina amb persones dependents,
moltes vegades gent major, etc. Per tant dins aquest espai
l’OIT planteja refer els convenis i fa el Conveni 189, i a partir
d’aquí entenem que hem de donar suport a aquesta proposta,
que reclama a l’Estat que signi i  que s’adhereixi a aquest
conveni.

Crec que és una feina de tots, crec que és una feina social,
una feina de tota la societat que, com no, som els
representants públics que hem d’encapçalar. Per tant demanam
el vot favorable a aquesta proposta.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En el torn de fixació de posicions
correspon ara la paraula al Grup Parlamentari Popular, el Sr.
Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. Anuncii que el Partit Popular votarà a
favor d’aquesta proposició no de llei, que crec... pràcticament
que... o donam per bons els arguments o les exposicions que
bonament han donat els companys dels grups proposants, i que
pràcticament nosaltres també ens hi podríem afegir per fer una
sèrie de puntualitzacions, que qualque pic aquí venim i diem
evidències que potser no seria important repetir. Jo crec que
és evident que tots, tots sempre volem que es millorin les
condicions de les persones, en aquest cas dels treballadors i
de les treballadores.

Evidentment, crec que també sí que no sobra dir que a
vegades la realitat supera o dificulta la bona voluntat que
sempre tendríem tots. La realitat és que... massa vegades o
més vegades de les que seria desitjable les regulacions rígides
dificulten la realitat, fins i tot fins al punt que qualque vegada
suposen disminuir la feina cotitzada; en el moment que
s’estableixen uns marcs jurídics rígids i inflexibles qualque
vegada la realitat, sobretot a curt termini, suposa que més gent
passa a engrossir les llistes de l’atur, però motiu pel qual hem
de seguir fent feina en aquest sentit. És a dir, les realitats són
aquestes, les intencions són bones, i tots els grups tenim les
responsabilitats per seguir fent feina, però sabent-ho, sabent-
ho.

Aquestes regulacions que marquen el conveni sempre és
més fàcil començar-les a aplicar o a posar en marxa quan
l’economia va bé, quan s’estan generant llocs de feina,
precisament pel que dèiem abans, perquè quan surten els
problemes a curt termini, si coincideixen amb una etapa de
desacceleració, encara més agreugen la situació. Ha passat
amb altres exemples que precisament han afectat els
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treballadors domèstics o també el sector primari. Qualque
vegada quan damunt la taula hem establert marcs legals que
suposen en principi augment dels seus salaris, a curt termini
el que ha passat és que qualcun d’ells han perdut la seva
contractació legal, i per tant ho dic en positiu, ho dic en
positiu perquè hem de seguir fent feina en aquest sentit.

Està clar que estam a favor de la llibertat d’associació, de
la llibertat sindical, el reconeixement efectiu del dret de
negociació i la protecció efectiva, i està clar que estam en
contra dels abusos, els assetjaments i les violències que
s’expliquen a l’exposició de motius, no importa discutir-ho,
i és per això que hi votarem a favor.

Espanya no s’hi ha adherit fins ara, i crec que tots som
conscients que aquí laboralment en certes situacions tenim la
situació diferent d’altres països, que per exemple sí que s’hi
poden haver afegit quant als treballadors domèstics. Per
exemple, a França la tradició, diferent d’Espanya, havia estat
contractar a través d’empreses els treballadors domèstics.
Aquí, a Espanya, la situació ha anat funcionant d’una manera
diferent, cosa que possiblement és un dels motius que han
allargat que ens plantegem positivament afegir-nos al conveni.
Aquí les contractacions, tant per part de les unitats familiars,
tant per part dels contractadors, com per part dels treballadors
i dels contractats, per dir-ho de qualque manera, han anat més
en base a un acord directe entre ells, que en principi les dues
parts, f ins ara, convenien que els convenia més fer-ho
d’aquesta manera, directa i més poc regulada, perquè la
tradició a Espanya havia estat d’aquesta manera. Però nosaltres
també creiem que hem de seguir avançant, que de cada vegada
tant treballadors com contractadors estan més conscienciats,
i per tant hi votarem a favor per seguir fent-hi feina.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

La Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Sagreras. Havia exhaurit
vostè els cinc minuts, per això li feia senyes.

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Marc
Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Bueno, quiero anunciar que
evidentemente apoyaremos la proposición como ya hemos
hecho en otras zonas de España donde se ha propuesto una
proposición similar.

El sector de las trabajadoras de hogar es un sector de
empleo de gran importancia en ámbito estatal y autonómico.
Históricamente ha sido un sector claramente feminizado, con
una gran invisibilidad en el empleo formal y la economía,
factores que han propiciado el establecimiento de unas
condiciones laborales atípicas, dentro de un escenario de
obligaciones y derechos por parte de empleadores y
empleados. Este sector es sin lugar a dudas uno de los más
castigados por la precariedad laboral y por la desigualdad de

derechos laborales en relación con el resto de sectores, y la
evolución del empleo de las trabajadoras de hogar ha seguido
una tendencia de subida, de subida a algo que en gran medida
ha tenido que ver con la legislación que se aprobó en el año
2011, y aprobó en el 2012 el Real Decreto 29/2012, sobre la
mejora de gestión y protección social en el sistema especial
para empleadas de hogar y otras medidas de carácter
económico y social.

Esto nos hace ver que cuando hay unos mínimos derechos
y alguna regulación empleadores y empleadas respondieron
afiliándose y cotizando a la Seguridad Social.

Es un sector laboral con una gran presencia de población
extranjera, lo que en muchos casos potencia más la
vulnerabilidad y la explotación del sector. Sindicatos y
organizaciones sociales detectan diariamente las precarias
condiciones laborales de las personas que realizan algún
trabajo doméstico, su imposibilidad de llevar una vida decente
y digna, y lo discriminatorio que resulta el actual régimen
especial de trabajo del hogar que les rige, lo que ha llevado a
sindicatos y otras organizaciones a demandar que el Estado
español suscriba el Convenio 189 sobre trabajadoras y
trabajadores domésticos del OIT. 

Este convenio nació en la 99 reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo de 2010, por la que se incluía un
punto sobre el trabajo decente para las trabajadoras y
trabajadores del hogar, con el fin de articular normas básicas
laborales. El 21 de marzo de 2013 la Comisión Europea instó
a todos los estados miembros a que suscribieran el convenio,
pues se trata de un acto de justicia, derecho y reparación, y por
tanto de lucha contra la discriminación, la marginación y
segregación laboral y social que sufren mayoritariamente las
mujeres que acometen este tipo de trabajo en los países de la
Unión Europea. Hasta la fecha el convenio ha sido ratificado
por 25 estados, 7 de los cuales son europeos.

La ratificación del Convenio 189 igualaría los derechos
laborales de los y las trabajadoras del hogar al resto de los
trabajadores y trabajadoras de España, puesto que contiene
unos derechos mínimos que cada país puede ampliar, que
incluyen la protección contra prácticas abusivas por parte de
agencias privadas o condiciones no menos favorables que las
condiciones aplicables a los trabajadores en general con
respecto a la protección social y de la Seguridad Social,
inclusive en lo relativo a la maternidad y a la protección de la
salud.

La ratificación de este convenio exigiría necesariamente
una labor de adaptación a nuestra legislación, pues algunos de
los artículos del convenio chocan con nuestra regulación en
materia de prevención de riesgos, prestaciones por
desempleo, que actualmente no tienen empleadas de hogar, y
derecho al FOGASA, entre otros temas.

Por todos estos motivos destaca la importancia de la
ratificación en España del convenio 189 de la Organización
Internacional del Trabajo, el referente internacional más
importante que hay en este ámbito laboral.
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Y únicamente, pues, aparte de subscribir que apoyamos la
proposición, proponer que se haga la publicidad debida a lo
acordado y que se informe a la ciudadanía de la normativa
laboral existente en este sector y la conveniencia de su
cumplimiento y consecuencias de su incumplimiento y
facilitar la intermediación laboral en condiciones acordes a la
normativa vigente.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Té ara la paraula pel Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares el Sr. Jorge Campos i
Asensi.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, buenos días, señores diputados. Desde
VOX, como no puede ser de otra manera, estamos
absolutamente comprometidos con los derechos laborales y
siempre a favor de medidas legales que luchen contra la
precariedad laboral. Hoy precisamente se trata de aplicar o de
instar al Gobierno del Estado a ratificar un convenio
internacional, un convenio internacional, una Organización del
Trabajo que ha hecho muy buen trabajo, dicho sea de paso, en
defensa de los derechos de los trabajadores en todo el mundo.
De hecho, mucha de la normativa legal de España se ha basado
en indicaciones de estos convenios que se han ido ratificando.

Lo que pasa es que hay algo que siempre se nos olvida y es
que para contratar empleados del hogar hay que generar
demanda y aumentar la posibilidad de que, por ejemplo, las
familias españolas las puedan contratar. Eso es lo principal,
porque si las familias o los contratadores tienen dificultades
económicas difícilmente podrán generar esa demanda y ese
empleo.

Por otra parte además, cualquier convenio que España
ratifique siempre debe hacerse sin menoscabar nuestro
ordenamiento jurídico, en este caso nuestro derecho del
trabajo y por supuesto  evitando que la ratificación de un
convenio tenga un impacto negativo en el empleo.

El criterio que siempre se sigue es que, por una parte, sea
compatible esa ratificación con el ordenamiento jurídico,
como digo, y por otra parte que para llegar a esa conclusión,
a esa ratificación son los gobiernos del estado, son los
técnicos del estado, son los abogados del estado y toda la
asesoría de cada uno de los organismos que intervienen los
que en definitiva llegan a ratificar o no ese convenio para que
no entre en conflicto con los ordenamientos jurídicos
internos; de hecho, de los 185 países que componen la
Organización Internacional del Trabajo, solo 25 han ratificado
este convenio y de 28 países de la Unión Europea solo 7 lo
han hecho, porque -insisto además, esto no se debe olvidar-
esto es competencia del Estado y no es competencia
autonómica.

Por todo eso en que... por supuesto sin perjuicio a que
siempre se vaya mejorando en los derechos laborales y en
contra..., o mejor dicho, luchando para que la precariedad
laboral sobre todo en sectores que siempre han sido foco de
abusos laborales y de precariedad, como es el que tratamos
hoy aquí, nosotros siempre vamos a estar a favor de esa
legislación, pero en el caso de la Organización Internacional
del Trabajo y sobre todo trátandose de la rectificación de un
convenio internacional creemos que son imprescindibles
todos estos pasos previos y no exceder de las competencias
que tiene cada administración.

Por ello nos abstendremos de esta PNL. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Té ara la paraula el Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes, el Sr. Josep Melià i Ques.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, no vull
ratificar arguments, el nostre grup parlamentari donarà suport
a aquesta iniciativa que en definitiva lluita contra la precarietat
laboral i que vol tenir, vol aconseguir un marc laboral amb
drets i amb un treball digne.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltíssimes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la Sra. Patricia Font i Marbán.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom, poca cosa a
afegir després d’escoltar els grups proposants, avançar el
nostre vot a favor d’ambdós punts de la proposta que aposta
per la millora de les condicions laborals d’una feina molt
feminitzada.

Espanya és el segon país de la Unió Europea amb més
feina domèstica, un 6,32% enfront de l’91% de la Unió
Europea. 

S’ha de dir que Espanya té 22 convenis no ratificats, es veu
que aquest país no troba important ratificar-los. La immensa
majoria dels drets que el conveni 189 reconeix a les
treballadores de la llar des de fa anys formen part de la
legislació espanyola i no es compleixen per manca d’interès
polític a controlar l’activitat i fer-los efectius.

El Reial Decret 1620/2011, que regula la relació laboral
al servei de la llar familiar, estableix el contracte escrit en
detall de totes les condicions de treball, dret a cobrar totes les
hores a la disposició de l’ocupador, jornada màxima de 40
hores de treball i 20 de presència, descans de 12 hores entre
jornades, dret a integritat física i respecte a la intimitat.
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La realitat és que, segons les estadístiques de l’Associació
de Treballadores de la Llar, un terç de les persones que es
dediquen a aquesta feina no té contracte, quan el té no
reflecteix les veritables condicions pactades o imposades. 

Si parlem del personal intern de la casa un 72% té  unes
jornades habituals superiors a es 60 hores setmanals i només
un 30% té el descans setmanal establert de 36 hores
continuades.

El drets al conveni 189 que falten en la legislació
espanyola son dos: adopció de mesures eficaces de seguretat
i salut laboral, article 13, i condicions no menys favorables
que les dels treballadors en general en matèria de seguretat
social, article 14, totes dues mesures textualment podrien
aplicar-se progressivament d’acord amb les organitzacions
representatives de treballadors i ocupadors.

Sobre mesures de salut laboral en aquest moment no hi ha
res legislat, ni tan sols informació de pautes d’actuació per a
les dues parts, ocupadora i treballadora. Seguim amb el vell
concepte que el treball domèstic i de cura a la llar no
necessita, no conté (...) i que podem exercir-lo sobre la base
de qualitats femenines innates.

M o l t e s  ve gade s  l e s  f r e qüe nt s  l e s i o ns
musculoesquelètiques i la fatiga mental no són reconegudes
com a accidents laborals, tampoc no es garanteix la privacitat
de les internes, article 6 del conveni 189.

Aquest conveni estableix un marc internacional de normes
i garanties mínimes en les condicions laborals de les
treballadores de la llar amb l’objectiu d’equiparar-se al mateix
tracte que la resta de persones assalariades.

Com ja hem dit abans, votarem a favor d’aquesta
proposició. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Tenen la paraula per contradiccions
per part del grup proposant... pel Grup Parlamentari Socialista
el Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies. En primer lloc, vull donar les gràcies a
tots els grups per donar suport a aquesta iniciativa. Crec que
és una iniciativa que l’únic que vol és augmentar la
dignificació cap a les persones i de fet, el títol de la iniciativa
és una iniciativa que parla de treball decent i per això jo volia
puntualitzar un parell de coses al portaveu del Partit Popular
que diu que moltes vegades la regulació l’únic que fa és... en
certa manera reduir la feina. En aquest cas crec que no és així
perquè per tots és sabut que el treball domèstic, el treball a la
llar que inclou no sols les feines de la llar, sinó també les de
cura, és un treball que a dia d’avui està molt estès, però també
hem de reconèixer que és un treball que, com s’ha dit aquí,
està poc aflorat, poc legalitzat entre cometes.

I per tant, el que tracta aquesta iniciativa és dignificar
aquesta feina, visualitzar que això hi és i, per tant, crec que en
regular, incentivar que es reguli aquesta feina l’únic que es
millora és... no és que deixi d’haver-n’hi, perquè la gent que
necessita seguirà tenint-la, el que passa és que es regularan les
condicions i tal vegada moltes vegades aquests contractes de
40 hores setmanals més les hores de permanència que es
posen als contractes que inclouen... estar les 24 hores els 7
dies, això s’ha d’anar... arreglant en certa manera.

Per tant, crec que s’han de donar passes, s’estan donant
passes per part del Govern de dignificar tota la feina, una de
les passes més evidents va ser l’augment del salari mínim
interprofessional que augmenta la dignificació i les altres són
anar canviant coses que milloren les condicions laborals de
tothom especialment les dones que les dones i els homes que
estan treballant a la llar necessiten augmentar aquesta
dignificació i per això hi ha un conveni específic a l’OIT, a
l’OIT hi ha un conveni específic perquè hi ha unes...
característiques específiques.

I després volia dir al portaveu de VOX que la iniciativa...,
jo no sé si l’ha llegida bé, però la iniciativa parla únicament de
instar el Govern, el que té la competència de ratificar aquest
conveni és el Govern de l’Estat espanyol. Per tant, nosaltres
instem qui té la competència, el que passa és que nosaltres
volem espitjar perquè el Govern espanyol entri en aquesta... I
de fet, el segon punt que és també el de campanyes de difusió
i d’identificació de la feina, insti al Govern de l’Estat que és
qui té la competència.

Per tant, jo crec que aquesta iniciativa està dirigida allà on
cal, que és al Govern de l’Estat que té la competència, que pot
implementar mesures per facilitar aquesta dignificació i és el
que té la competència per signar aquest conveni, que és el que
aspiren.

Pel demés, res més. Moltes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Correspon ara el torn de la
representant del Grup Parlamentari Unidas Podemos la Sra.
Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Per la nostra part agrair el suport als grups. Evidentment el
treball a la llar, el treball domèstic des d’Unides Podem
sempre l’hem defensat, hem defensat que s’havien de millorar
les condicions i dignificar la feina que fan majoritàriament
aquestes dones. 

Del Partit Popular, he de dir que m’ha agradat sentir que
vostès estan a favor de la sindicació, e ls ho valor com a un
aspecte positiu, en això evidentment estam d’acord. Que
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Espanya no s’adherit fins ara, evidentment això és el que
volem, que ens puguem adherir i treballar en aquest sentit.

Després de la seva intervenció, és clar que hi ha desacords,
per exemple quan ha dit que a curt termini hi hagut gent que ha
perdut la seva contractació, quan s’han millorat les condicions
i s’ha apujat el salari. No, no hi podem estar d’acord perquè no
hi ha dades ni estudis que demostrin que això sigui cert i és un
mantra que es repeteix i jo li demanaria que revisi estudis
perquè això no s’ha demostrat, no és així.

Llavors, ha dit també vostè que les contractacions en
aquest sector anaven més en base a un acord directe. Miri, fins
ara el que ha passat és que hi ha hagut aquí molta economia
submergida, moltes contractacions en B, que no hi havia ni
contractes, ni drets que poguessin reclamar aquestes dones,
sense cotització, sense garanties laborals, sense pensions, amb
més precarietat, amb més opressió d’aquestes dones. Jo crec
que..., anam cap a la regulació, hi ha molts d’apunts d’acord
amb el Partit Popular avui, però he de destacar aquells on no
hi estam d’acord.

Evidentment la intervenció de VOX-Actua Baleares, l’ha
feta sencera sense dir ni “dones” ni “migrades”, que és difícil
parlant d’aquest tema, tenir cinc minuts i no utilitzar cap
d’aquests termes. Evidentment és un sector precaritzat,
feminitzat, invisibilitzat perquè està dins les cases, pareix que
qualsevol dona serveix i sap cuidar just per tenir dos
cromosomes X, que això no s’ha de pagar, com si no s’hagués
d’atendre i dignificar la feina que fan aquestes dones, que, com
he dit abans, és imprescindible per a la nostra societat.

Evidentment és una qüestió estatal, però des de les
comunitats autònomes tenim la responsabilitat i l’obligació de
demanar al Govern de l’Estat que faci aquella feina que
consideram important i ben important és la dignificació de les
condicions d’aquestes treballadores i dic treballadores perquè
majoritàriament són dones.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Martín. Correspon ara el torn del
representant del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr.
Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, Sra. Presidenta. No faré ús del torn. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Acabat el debat, si vol ara la Sra.
Presidenta...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, passam a votar la proposició no de llei RGE núm.
9233/19.

Vots a favor, per favor?

Vots en contra?

Abstencions? 1 abstenció.

Llavors tenim 12 vots a favor i 1 abstenció. Gràcies.

En conseqüència queda aprovada aquesta proposició.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1947/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al
Pla anual de l’impost sostenible 2020.

Passam al debat de la segona proposició no de llei d’avui,
la RGE núm. 1947/20, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa al Pla anual de l’impost sostenible 2020. Per
a la seva defensa entenc que té la paraula, com he dit pel Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia senyores i senyors
diputats. Presentam aquesta PNL com a conseqüència del
darrer repartiment de l’ITS del 2019, que tots sabem que va
generar una situació de manca de consens, d’aplicació del
rodillo del Govern, d’un menyspreu als projectes dels
ajuntaments, es va provocar una perversió en la interpretació
dels objectius de la llei, es van generar dubtes pel seu caràcter
finalista fins i tot, ja que al final va servir per tapar forats
pressupostaris davant les retallades del pressupost del 2020.

I des del Grup Parlamentari Popular ja hem denunciat
aquesta situació, perquè consideram que açò no és positiu per
a Balears, però no volem quedar únicament en aquesta
protesta, en aquesta queixa, sinó que bé, presentam avui
aquesta PNL en positiu amb tres punts d’acord, que
consideram que poden ajudar d’una manera ràpida a pal·liar
aquesta situació.

Ràpidament els tres punts són: acordar un pla anual amb
prioritats, repensar els criteris de repartiment i concretar si
tenen intenció l’equip de govern de què l’ITS continuï sent un
impost finalista, perquè si no és així, tal vegada tot el que
debatem doncs no té massa sentit.

Bé, per què parlam del pla anual? Perquè consideram que
amb un pla anual hi hauria unes prioritats acordades i
establertes en el si de la comissió, tindríem més garanties que,
efectivament, aquest ITS es destinés a allò que s’hagués
acordat i no servís per finançar projectes que no són adients,
o que haurien d’estar finançats per fons propis, ordinaris, o per
fons d’altres administracions, que en aquests moments el
Govern no està reivindicant, com ara el tema del metro  de
Palma, el Conservatori de Maó, que ja tenien o haurien de
tenir pressupost.
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Parlam del pla, perquè en els plans anuals de 2016, 2017
i 2018 veiem que hi ha una diferència important respecte del
2019. Els primers fixen els objectius prioritaris del pla, títol
enunciatiu 2016, parla de millores d’infraestructures
hidràuliques; 2017, adquisició  i rehabilitació d’espais
emblemàtics de valor ambiental i cultural; el 2018, adquisició
i rehabilitació d’habitatges destinats a lloguer social. I el 2019
no fixa cap objectiu prioritari, deixant-ho obert a totes les
finalitats de l’article 19.3, és cert que açò s’ajusta a la llei, no
diem que no, però també és cert que hi ha un canvi de criteri
respecte dels anys anteriors, i veiem que açò no va ser una
bona decisió, perquè de fet hi va haver una insatisfacció
generalitzada i clara i una demanda important de reconduir
aquest repartiment i els membres de la comissió van denunciar
manca de transparència i manca de consens. Hi va haver molts
de vots en contra, ja ho saben i fins i tot el Consell Insular de
Menorca, que és del mateix color polític que el Govern balear,
va votar efectivament a favor a la comissió, per disciplina de
partit, però després al Consell de Menorca, a una proposta, a
una iniciativa del Partit Popular, que demanava que es revisés
aquest repartiment, també va votar-hi a favor.

Per tant, açò és una situació que deixa clar que no hi ha una
satisfacció de com es fan les coses. Creiem que el Govern
balear hauria de prioritzar molt més els objectius ambientals
i turístics. Ja a la compareixença de la setmana passada del
director gerent de l’AETIB, va quedar clar que era necessari
prendre mesures per millorar la gestió, per elegir
correctament i amb consens els millors projectes a finançar,
que s’havia de fer feina amb els ajuntaments i imprimir
celeritat en l’execució, molt important, imprimir celeritat en
l’execució. El que no pot ser és que a dia d’avui hi hagi dels
329 milions recaptats a dia d’avui, que únicament un 5%
d’aquests fons corresponguin a projectes executats. No és de
rebut, no és de rebut perquè va en contra de la ciutadania, el
primer.

Aquesta és una iniciativa en aquest sentit, ja ha vengut en
aquesta comissió per altres grups, no han sortit endavant, però
bé, nosaltres volem insistir perquè ara ja s’ha constatat
mitjançant els pressuposts del 2020, que únicament un 16%
va destinat a projectes de turisme i medi ambient i si hi afegim
els projectes de transició energètica passam a un 27, però
prou. Per açò proposem, en coherència amb les esmenes que
nosaltres també vam presentar en el pressupost de 2020, que
el Govern impulsi des de la seva presència en els òrgans de la
Comissió d’Impuls de Turisme Sostenible i mitjançant els
acords i consens necessari amb tots els membres, no estic
dient que el Govern decideixi, sabem la composició...

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Mig minut.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

... -gràcies, Sra. President-, sabem la composició de la
comissió i sabem que hi ha votacions..., com està repartit,
nosaltres el que volem és que s’impulsi el consens perquè el
pla anual del 2020 tengui una prioritat clara, que siguin
projectes destinats a la millora del medi ambient i  turisme
sostenible evidentment i molt específicament dirigit a
impulsar el Pla d’infraestructures hidràuliques i especialment
en matèria de sanejament i depuració d’aigües. Tot açò per
afegir a la feina i al pressupost de la Conselleria de Medi
Ambient. Necessitam solucionar el problema dels vessaments,
platges tancades que afecten directament la salut, els
residents, els turistes, el medi ambient i la posidònia, dit per
experts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant per favor.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Creim que s’ha d’estudiar aquesta modificació del sistema
dels ingressos obtinguts.

I ja acab, i com ja he comentat abans, definir el més aviat
possible i abans del proper mes de maig les línies del punt 91
dels Acords de Bellver, de la revisió de les finalitats de
l’impost de turisme sostenible. Estam oberts a acceptar una
transacció respecte del proper mes de maig.

Gràcies. Bon dia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrera. Correspon ara, pel torn de fixació de
posicions, correspon el torn a la representant del Grup
Parlamentari Unidas Podemos la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des d’Unides Podem defensam
l’ITS, l’hem defensat des del primer moment, pensam que és
imprescindible que aquells turistes que ens visiten aportin a la
petjada, no només ecològica sinó també social, que té el
turisme a les nostres illes. Defensam que ha de ser finalista,
en això estam d’acord amb el que ha comentat el Partit
Popular, però no només, i ho volem remarcar, no només hi ha
petjada ecològica, també hi ha una petjada social. Disposam
d’estudis que així ho asseguren, i veiem de manera molt
positiva que s’hagi ampliar l’horitzó de l’ITS no només a la
petjada ecològica, que és important i rellevant a les nostres
illes com a territori vulnerable als milions de persones que
cada anys ens visiten. Però també volem remarcar aquest
vessant social, laboral, al temps que patrimonial i cultural.

Vegem. Aquí s’han dit moltes coses. És clar que pensam
que els ajuntaments tenen a dir, que estan elaborant projectes
i que s’ha de caminar de la mà, i aquí pensam que per a l’any
que ve... o bé, per a aquesta convocatòria 2020, sí que s’han de
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tenir en compte aquests projectes i tenir un major consens
amb ells.

També estam d’acord a imprimir celeritat a l’execució dels
projectes, Sra. Cabrera, és clar que sí, hi ha uns doblers, s’han
d’executar, però també hem de ser conscients de la dificultat
que té  cadascun d’aquests projectes a l’hora de dur-los a
terme, amb una llei de contractes que és farragosa però que ve
a respondre a totes les malifetes que han succeït en anys
anteriors, que és molt garantista i que s’ha d’acomplir per al bé
de la societat en la inversió dels doblers públics.

En relació amb el fet que siguin prioritàries les
infraestructures hidràuliques, nosaltres pensam que hi ha
diverses qüestions que tenen a veure, necessitam doblers de
l’Estat per a inversió en depuradores, no ha de venir tot de
l’ITS.

En relació amb els vessaments, vostè ha parlat del cas de
Palma, li puc confirmar, per si per ventura ho desconeix, que
ja es construeix el tanc de laminació, aquest és un projecte
innovador que feia molta falta a les nostres illes, que el que
permet és que quan hi hagi aquestes vingudes d’aigua per
aquestes pluges intenses que sofrim a la nostra ciutat es pugui
allà tractar aquest excés d’aigua, que ja no arribi a la
depuradora i ja no hi hagi els vessaments que desgraciadament
s’han produït en aquests anys i que a nosaltres evidentment ens
preocupen de cara a la contaminació de l’aigua, no només
l’efecte turístic de tenir platges tancades per a ús i gaudi dels
turistes i de les persones locals, sinó també, com he dit, per
aquesta qüestió ambiental.

Nosaltres em sap greu dir-li que no compartim l’esperit de
la seva proposta, tot i que pensam que hi ha millores que es
puguin fer, però evidentment no seria adient incloure tot el Pla
d’infraestructures hidràuliques i que l’ITS anàs aquí. Ja li ho he
dit, tenim la repercussió a l’àmbit laboral, pensam que aquests
projectes són interessants. Voldria destacar especialment el
projecte que s’ha finançat amb l’ITS que està orientat a la
detecció de tota la problemàtica que tenen les cambreres de
pisos, a nivell musculoesquelètic concretament, que ja du més
de 130 entrevistes i que va per bo camí, que ens donarà dades
importants per poder estudiar la repercussió de la feina en
aquestes treballadores, com podrien ser unes altres; s’ha triat
aquest col·lectiu però podríem parlar d’uns altres. I que s’ha
d’estendre la visió de l’ITS no només a la petjada ecològica
que, com he dit, és absolutament important.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Correspon ara al representant
del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Bé, vull manifestar que el nostre grup
parlamentari votarà a favor d’aquesta proposició no de llei, i
que, a més a més, presentarem una esmena d’addició in voce.

Bé, l’impost turístic sostenible, la Llei 2/2016, del 30 de
març, és sobre estades turístiques de les Illes Balears i
mesures per a impuls del turisme sostenible, i això és
important, turisme sostenible, perquè a l’article 2 ja diu que la
recaptació d’aquest impost té caràcter finalista -ja s’ha
comentat per altres portaveus que ho han dit-, però realment
és important això perquè afecta, i entrant al fons d’aquest...
d’aquest impost, afavorir el turisme sostenible que es refereix
a l’article 19 de la present llei.

I quan es titula una llei com a mesures per a impuls del
turisme sostenible s’està expressant que l’impost es
focalitzarà en projectes orientats a minimitzar l’impacte del
turisme sobre el medi ambient i  sobre la cultura local, al
temps que contribueix a generar ingressos i ocupació a la
població local. De fet el c itat article 19, en el qual es
defineixen les possibles actuacions, finalitza el seu redactat
amb la següent indicació: “El conjunt d’aquestes actuacions es
prioritzaran els projectes de caràcter mediambiental que
formen part de l’apartat a), protecció, preservació,
modernització i recuperació de l’entorn natural, plural, agrari
i marí”.

I bé, ens trobem que a causa de la mala gestió econòmica
del Govern es comprometen els pressupostos i es decideixen
utilitzar els diners ingressats per concepte de l’impost turístic
sostenible a altres finalitats. Recordem que la comissió està
formada també, a part dels membres del Govern, per dues
persones de la FELIB, per tres persones de Comissions
Obreres, tres persones d’UGT, quatre de la CAEB, dues de
PIMEM Balears, cinc persones d’entitats mediambientals, i
una persona del Consell Agrari Interinsular. 

I ja hem comentat en diverses ocasions que al nostre grup
parlamentari Ciutadans considerem que una part de la
recaptació de l’impost s’hauria de repartir entre els municipis
d’una manera proporcional al recaptat, perquè els ajuntaments
han estat els grans menyspreats per la gestió de l’impost de
turisme sostenible, han estat els grans menyspreats per
l’AETIB. I no oblidem que els ajuntaments també són les
administracions més properes al turista; si no hi ha intenció
d’informar el visitants sobre l’impost de turisme sostenible
permetin als ajuntaments, mitjançant una assignació en
proporció a la seva recaptació, realitzar projectes ajustats a la
definició  de turisme sostenible, i de promocionar-ho als
visitants que pernocten als seus municipis; com a mínim els
turistes tindrien més informació i comprovarien en què es
gasten els diners que abonen.

I per què no parlar del sector agroalimentari, que en
aquests moments el camp de les Illes Balears afronta
gravíssims problemes i hauria també de poder tenir més pes en
les possibilitats de repartiment dels beneficis d’aquest impost.

L’esmena d’addició que presentem seria l’esmena
d’addició d’un punt número 4, que diria que “el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern a impulsar, des de la seva
presència als òrgans de la Comissió d’impuls del turisme
sostenible, que les votacions dels projectes proposats amb el
fons de l’ITS per a l’anualitat es facin un per un i no en bloc,
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com es fa actualment, de forma que els col·lectius que formen
part de la comissió  puguin mostrar el seu suport o no als
projectes presentats un per un.”

El motiu de presentar aquesta esmena és que així, encara
que evidentment tenen molt més pes les votacions dels
membres del Govern perquè sempre seran majoria, es podria
saber de cada projecte quin suport té per cada una de les
entitats que formen part d’aquesta comissió: la FELIB, els
ecologistes, el sector agrari..., per saber si realment estan
d’acord amb els projectes que es presenten any rere any.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Té ara la paraula, pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Tornam parlar d’ITS, tornam parlar
de... jo supòs que fins que no arribi la comissió i es reparteixi
l’ITS el 2020, parlarem de l’ITS del 19, i fins que no arribi la
de 2021 parlarem de l’ITS del 2020, perquè..., i ho he dit
altres vegades, difícilment tothom estarà d’acord amb el
repartiment, perquè és una quantitat golosa, tothom es pensa
que el seu projecte és el millor i és imprescindible, sigui el
seu municipi, sigui la seva illa, sigui el seu sector econòmic.
Per tant tothom vol que el seu projecte s’aprovi, i no tots els
projectes es poden aprovar. Per tant és un debat que tendrem
periòdicament supòs que aquí, en el Plenari i debatrem.

Hi ha unes quantes coses que no..., és a dir, perquè ens
entenguem, hi ha unes quantes incorreccions a la proposició
no de llei quan parla que a totes les illes hi ha... s’aboquen
aigües fecals a la mar, o jo m’he pensat veure-ho així, això és
incorrecte. Arriben a les depuradores, per exemple, a molts de
municipis...,

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -com?, bé, sí, és incorrecte, però bé, és igual-, la qüestió és
que al cap i a la fi euros d’ITS per a temes de depuració d’aigua
n’hi han anat, hi ha altres fórmules; hi ha les inversions que ha
de fer l’Estat, que les ha de fer perquè li pertoca a segons
quines depurades; hi ha inversions que s’han de fer als
ajuntaments i nosaltres entenem que es poden emprar doblers
d’ITS o es poden emprar doblers del Consell de Mallorca a
través dels plans d’obres dels diferents consells, a través dels
plans d’obres i serveis, com per exemple separar les xarxes.
És a dir, a moltes depuradores arriba tant l’aigua de pluvials
com l’aigua de clavegueram, és clar, és normal que les
depuradores no ho puguin..., vull dir, s’han de separar aquestes
xarxes. Hi ha molts de municipis que els problemes reals que
tenen és que quan plou arriba l’aigua de pluvials i l’aigua de
fecals, per això no dóna abast la depuradora.

Les coses s’han de saber i s’ha de dir el que toca, no s’ha
de voler amb una PNL mesclar aquí les coses. Per tant,
diferenciem i afrontem el problema tal com és, i vegem a
veure de quina manera podem resoldre el tema de les aigües
a la majoria o  a pràcticament tots els municipis, que es un
tema delicat.

No es tanquen platges, per exemple, perquè sí, es tanca la
platja de Palma, sí, és cert, no es tanquen totes les platges ni
es tanquen moltes de platges, es tanca la platja de Palma, sí, és
cert, temporalment, i per responsabilitat, per responsabilitat
per la salut de les persones. Crec que això és una evidència i,
bé, vostès juguen aquí amb el llenguatge.

Després una altra cosa, en referència al que ha dit el
representant de Ciudadanos, que és una cosa que jo conec de
primera mà, quant a la pagesia s’han posat en marxa tres ajudes
d’ITS molt interessants i molt importants i molt acceptades
per part del sector: una és una ajuda anual que reben tots els
pagesos, si la sol·liciten, de manteniment de paisatge, que és
un complement a la renda molt interessant i que feia molts
d’anys que es reclamava per part del sector. Després, davant la
despoblació d’arbres que pateixen les Illes cada any ha sortit,
via ITS, una ajuda per repoblació d’arbres, que també s’hi ha
afegit molt gent. I ajudes a comunitats de regants precisament
per fer ús d’aigües depurades. Hi ha una experiència a
Porreres molt interessant que supòs que aviat es posarà en
marxa. 

Res més, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias. Nuestra posición ya es conocida referente
al impuesto de turismo sostenible, nosotros somos muy
claros, creemos que este impuesto no debería existir, ya se
recauda lo suficiente, ya se recauda demasiado, los ciudadanos
ya tienen que soportar una presión fiscal importante, también
en cuestiones medioambientales ya se paga con el consumo de
muchos productos la cuota medioambiental, el problema aquí
está en la nefasta gestión de esos recursos por parte del
Gobierno de turno.

Hay dinero suficiente y, además, sería muy deseable que
se utilizara para que esos fines llegaran a buen puerto, hay
dinero suficiente para la mejora medioambiental, para todo
tipo de iniciativas, algunas de las que se han dicho aquí y no es
necesario este nuevo impuesto de turismo sostenible que
volvemos a pagar todos sobre cuestiones medioambientales,
o que afectan a cuestiones medioambientales, que ya hemos
pagado previamente a través de otros impuestos.

Por tanto, si bien es de agradecer que una proposición no
de ley como ésta inste a que al menos, ya que existe este
impuesto, pues que se destine, entre otros puntos que indica
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aquí, se destine para lo que realmente debería destinarse, en
eso desde luego pues tienen toda la razón, nosotros no vamos
a votar a favor, nos abstendremos porque, insistimos, que no
es necesario este nuevo impuesto y lo que habría que hacer es
gestionar el dinero público de manera eficiente, porque de la
inmensa cantidad de impuestos que estamos pagando un
porcentaje elevadísimo se va a sostener una administración
públ i c a absolutamente ineficaz, inefici e nt e  y
sobredimensionada, que es lo que deberíamos reducir, la
administración pública, y así tendríamos dinero de sobra para
destinar los recursos públicos a aquello que es necesario:
mejores servicios, respecto del medio ambiente, protección
medioambiental, medidas muy necesarias que hoy en día no se
toman porque se destina el dinero a sostener una
administración pública que, insisto, es inmensa y no es
necesaria y es ineficaz y es ineficiente. 

Por tanto, nosotros nos abstendremos en la votación de
este PNL. 

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup
parlamentari donarà suport a aquesta iniciativa, de fet El Pi ha
presentat multitud d’iniciatives similars a aquesta. Pensam que
és clarament insatisfactòria la manera com es reparteixen els
doblers recaptats a través d’aquest impost i, per tant,
necessitam canvis, canvis importants. 

Quan les finalitats d’un impost finalista són tan amples i hi
cap tot, al final perd aquest caràcter finalista. Per tant, és
veritat que en teoria és un impost finalista, però a la pràctica
no ho és perquè serveix per a tot, i el Govern balear l’utilitza
per a tot.

I, és clar, sota l’argument que si el turisme té impacte en
tot, és evident que a Balears el turisme és pertot. Amb això el
que diuen, en definitiva, és que no podem tenir un impost
finalista, ha de ser per recursos ordinaris perquè, és clar,
evidentment la petjada, que diuen, del turisme hi és pertot les
Illes Balears, arreu. 

Per tant, ja dic, seguint aquest fil conductor arribam a la
conclusió que no pot ser finalista. Nosaltres no hi estam
d’acord, nosaltres consideram que ha de ser finalista i vàrem
presentar una iniciativa, efectivament, on les prioritats
absolutes de l’impost ha de ser medi ambient i turisme
sostenibles; aquestes han de ser les finalitats prioritàries. Per
això, nosaltres vàrem presentar una iniciativa que intentava
marcar un percentatge mínim que es dedicàs a aquestes dues
finalitats, que són les bàsiques de l’impost, per intentar sortir
d’aquesta situació que tenim d’enorme discrecionalitat.

Tanta discrecionalitat que s’ha perjudicat de manera clara
i constant als ajuntaments, la qual cosa també ens pareix una
injustícia total, perquè entenem que els ajuntaments si no vol
el Govern que participin dels recursos d’aquest impost el que
ha de fer és dir-ho clarament i almanco no farà perdre el
temps ni els doblers als ajuntaments. Nosaltres no hi estam
d’acord, se sap perfectament que la nostra proposta és que el
50% del recaptat a cada zona quedi a cada zona, per tant, que
els ajuntaments tenguin un paper protagonista perquè aquests
recursos quedin a la zona.

Hi ha projectes globals que amb l’altre 50%, amb l’altre
50%, es podrien gestionar, però el que volem són les coses
clares; si els ajuntaments han de participar, que puguin
participar, si no volen que participin, que ho diguin clarament,
claredat absoluta. El que no podem fer és continuar amb
aquesta situació, ja dic, de discrecionalitat o arbitrarietat del
repartiment del recurs. 

Finalment, volem consens, consens amb les entitats
representades a la comissió, i el sistema actual permet al
Govern aplicar el rodillo. I quan es va tramitar la llei ja vàrem
presentar esmenes perquè el Govern tengués la necessitat
d’arribar a consensos per tirar endavant els projectes, perquè
al final, si no, resulta que aquesta comissió també és una
espècie de convidat de pedra perquè el Govern al fina aprova
tots els projectes que vol. Per tant, també si hem de fer perdre
el temps a les entitats representades a la comissió, tal vegada
també el que hem de fer finalment és eliminar la comissió,
perquè si tanmateix el Govern ha d’aprovar els projectes que
vol i aplicar el rodillo, al final tot plegat és un paperot.

Per tant, jo crec que fa falta un replantejament important
en com es reparteixen els recursos i per això, evidentment,
donarem suport a la iniciativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. El posicionament de MÉS per
Menorca en aquesta proposta és que hi votarem en contra. Pel
que fa al primer punt, a nosaltres ens semblen bé les prioritats
que marca la llei, especialment pel que fa al canvi de model
econòmic, però en açò coincidim a mitges amb la Sra.
Cabrera, sí invertir en els objectius ambientals, però no tant
amb els objectius turístics, no perquè no s’hi hagi d’invertir,
sinó perquè pensam que necessitam apostar també per la
diversificació econòmica.

(...) el repartiment del 2019, l’apartat del que estableix la
mateixa llei i així ho vam criticar. En aquest punt, a més, es
demana un pla específic per a infraestructures hidràuliques i
aquest ja existeix, es diu Pla hidrològic, que és qui marca
quines actuacions i on s’han de fer.
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Pel que fa al punt 2, nosaltres pensam que el que es
demana ja es fa així i si es valora la necessitat de canviar els
criteris, s’haurà de modificar la llei i pensam que la manera no
és a través d’una proposició no de llei.

I el tercer punt, sí que és cert que qualsevol revisió
encaminada a millorar és una bona cosa, però també pensam
que cal fer-ho des del diàleg i el consens de totes les parts
implicades, i açò vol dir temps i no tenc clar que acotant tant
el temps es pugui aconseguir aquesta bona entesa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per acabar amb el torn
d’intervencions, pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula
el Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, presidenta. Abans de res, celebrar que el Partit
Popular poc a poc, d’una manera dissimulada vagi assumint
que l’impost de turisme sostenible avui dia és un element
transcendental per a la societat de les Illes Balears i que cada
vegada intentin més millorar les coses que no canviar les
coses d’arrel, suprimint aquest impost. També celebrar que el
Partit Popular tingui tanta pressa com perquè el Govern
executi el seu programa polític determinat en els Acords de
Bellver. Ara esperem que tengui tanta urgència com
d’accelerar aquest punt dels Acords de Bellver, a accelerar els
altres 199 punts de l’acord, perquè nosaltres estem d’acord
que els Acords de Bellver són magnífics i, per tant, celebram
la pressa que té el Partit Popular perquè el Govern executi el
seu programa polític, com més prest millor els 200 punts.

Consens, m’han semblat molt bé les reivindicacions,
reclamacions i exigències de consens que sempre es
formulen, és un tòpic sempre quan un és a l’oposició, però per
ballar un tango han de ser dos, per consensuar han de cedir
totes les parts, no només la que governa, ha de cedir tothom i
tothom ha d’estar d’acord a renunciar. I quan no hi ha acord,
evidentment la majoria s’imposa i qui té la capacitat de decidir
s’imposa. Per exemple, quan es va discutir la transferència de
turisme als consells insulars, el Consell Insular d’Eivissa va
acceptar aquesta transferència, feta pel Sr. Bauzá i el Sr.
Delgado, i el Consell de Menorca, la Sra. Cabrera era
consellera de Turisme, amb molt bon criteri, no va acceptar la
transferència. I per tant, no hi va haver consens, no hi va haver
acord i es va imposar Bauzá, però, com que el consell no va
acceptar, doncs no hi ha transferència. I ja dic que amb molt
bon criteri, el Sr. Bauzá que, de passada, Partit Popular,
reclamació de consens, va ser el que va suprimir el Consell
Econòmic i Social, el Consell de la Joventut o els Consells
Escolars, és a dir, òrgans de participació fonamentals i que van
ser suprimits pel Partit Popular. I ara reclamen consens, molt
bé, estam d’acord amb el consens, però per ballar un tango han
de ser dos.

Acords amb els ajuntaments, evidentment la voluntat és
sempre arribar al màxim d’acords amb els ajuntaments. Illes
Balears, 67 ajuntaments, 66 més Formentera que és un
consell-ajuntament, per tant, 7 administracions, més el
Govern, evidentment és difícil arribar a acords amb 70
administracions a una taula. El Sr. Delgado, me’n record quan
era conseller de Turisme, va crear l’Assemblea de Municipis,
la va convocar una vegada i no la convocar mai més, i quan li
vam demanar per què no l’havia convocada mai més, va dir:
perquè “era impossible arribar a acords entre 70
administracions”. Evidentment és difícil arribar a acords entre
70 administracions.

El Govern s’ha compromès, Acords de Bellver, a estudiar
la revisió de les finalitats, s’hi ha compromès i ho farà, abans
del 1 de maig evidentment seria molt complicat, a partir de la
voluntat de consens que exigeix el Partit Popular, haver arribat
a aquests acords.

Pla d’infraestructures hidràuliques. Evidentment les
infraestructures hidràuliques ningú no discuteix que siguin una
prioritat de la nostra societat, cada una de les illes té aquestes
prioritats i s’han fet inversions molt importants, s’han executat
inversions molt importants, algunes vinculades a ITS i altres
amb recursos directes dels pressuposts del Govern.
Evidentment, molts de projectes, per exemple els hidràulics
ho són, són de llarg recorregut i evidentment tenen temps de
redacció de projectes, licitació, adjudicació i execució dels
projectes i tancament administratiu d’aquests projectes que no
es fan ni en un, ni en dos, ni en tres, sinó que són a llarg
termini. Sinó, pensem en un cas flagrant del cas del col·lector,
de l’abocador de la platja de Talamanca, que, després de 4 anys
de dir que es faria, es diu reiteradament en seu parlamentària
per part del portaveu actual del Partit Popular en el Parlament,
no es va ni iniciar, no es va ni iniciar la redacció del projecte
ni tan sols. Per tant, és vera que són lents els projectes
hidràulics, però almanco els que van vinculats a l’ITS s’han
començat a executar.

Per tant, prioritat sí als projectes mediambientals, però no
exclusivament projectes mediambientals, i evidentment
modificació del sistema de distribució dels ingressos
obtinguts de manera consensuada, sí, màxim consens possible;
ara, tothom ha de ser capaç de cedir per arribar a un acord.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula per contradiccions per
part del Grup Parlamentari Popular la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Uns quants aclariments.
Nosaltres no demanam que tot -a la Sra. Martín, de Podemos-
no demanam que tot sigui destinat a infraestructura
hidrològica, sinó que especialment es destini a aquest tipus
d’infraestructures, però en gros a medi ambient i a turisme
sostenible, que és l’esperit inicial de la llei, tornar a l’esperit
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de la llei. Nosaltres el que volem és que es faci el millor ús
del fons en benefici de la gent, perquè aquesta petjada que
vostès diuen que s’ha de... combatre, la petjada del turisme a
Balears, a dia d’avui encara no es veu per aumon, no es
visibilitza per cap banda el benefici que pugui aportar l’ITS a
Balears.

Nosaltres per què insistim en els plans? Perquè els plans
el que fan és acotar un poc les finalitats, les finalitats, perquè
no estam d’acord que sigui obert, perquè ja hem vist ben clar
que deixar obert implica un totum revolutum, el tot val, i aquí
interpretam, feim meravelles interpretant les finalitats,
enginyeria semàntica, i ficam com a ITS qualsevol cosa, i açò
és el que consideram que no és correcte, més que res perquè
si vostès, insistim, volen que continuï essent un... un impost
finalista, com ara deien els diferents portaveus, tant del PSOE
o de MÉS, idò escoltin, si volen que sigui finalista facin que
sigui finalista, facin que sigui finalista.

Vostès ens diuen que volem que vostès compleixin els
Acords de Bellver d’una manera molt ràpida, el mes de maig.
Ja li he dit que si el mes de maig no és estam disposats a llevar
aquesta part de la nostra proposta. Però, escoltin, és que
vostès van fer una proposta en els Acords de Bellver, però és
que estan canviant tàcitament ja la finalitat de l’ITS, perquè
està deixant de ser finalista per ser no finalista, però ho estan
fent amb nocturnitat i traïdoria, sense dir-ho. Jo crec que
vostès han de ser honests, han de ser sincers i han de dir:
“Escolti, miri, no volem que sigui finalista, volem que sigui
per a tot, perquè resulta que hem canviat d’opinió”, però siguin
clars, i per açò nosaltres insistim en aquest punt, insistim i
esperam la seva resposta que mai no arriba, la veritat.

I demanam celeritat, és clar que sí, la celeritat és molt
important perquè els doblers que s’han recaptat, els 329
milions d’euros, si no s’executen són als comptes de
l’administració, i no beneficien la ciutadania ni dinamitzen
l’economia local, ni beneficien la gent ni estan essent invertits
a la destinació ni a millorar el medi ambient, perquè després
de quatre anys ja sabem que els projectes, la contractació, tot
açò que deia la Sra. Martí, ja sabem que tot és lent i és un
sistema garantista, però, escolti, quatre anys a mi em sembla
que ja donen per a prou, qualque cosa hauria d’estar acabada.
Les compres, qualsevol cosa, el 5% aquest executat és molt
poc, diu molt poc en funció de la gestió i la bona feina que
s’està fent per part del Govern.

I ho torn, és una PNL en positiu, i nosaltres no entram a fer
una revisió de quins tipus d’accions, en aquesta PNL, s’han de
fer; crec que està perfectament plantejada, Sr. Mas, senyor de
MÉS, perquè a totes les... -Sr. Mas, de MÉS, perdó, ha estat
sense voler-,...

(Algunes rialles)

... a totes les Illes hi ha vessaments, i és clar que sí; parli amb
les illes, a totes les illes hi ha vessaments d’aquest tipus; açò
és una cosa totalment inacceptable i hi estam d’acord. Bé,
vessaments, al final.

Per tant, nosaltres no volem insistir en aquesta PNL del
que s’ha de fer, com s’ha de fer, amb els ajuntaments o sense
els ajuntaments; nosaltres el que diem és que s’ha de posar fil
a l’agulla i continuar fent feina, i ja que tenim aquest impost
que és mediambiental, idò donem testimoni que efectivament
és mediambiental, i nosaltres consideram que és una bona
feina començar per aquesta part, solucionar o ajudar a
solucionar aquest tema.

El Sr. Borràs em diu ara que benvinguts a la llei, a l’ecotaxa
i a tot açò. Miri, nosaltres -ja li ho diré molt clar- nosaltres
estam en contra de l’ecotaxa i ho hem dit sempre; ara, li he de
recordar i vostè sap que açò és una llei, i el Partit Popular
acompleix la llei, no com altres que potser posen entrebancs
a l’hora de complir la llei, nosaltres acomplim la llei. El que
volem amb aquestes propostes és que es faci un bon
compliment de la llei, que no hi hagi una perversió del seu
compliment i  que vagi en contra de la ciutadania, que, en
definitiva, és el receptor de l’objectiu principal d’aquesta llei.

Per tant...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sra. Diputada.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

... -sí, Sra. Presidenta-, per tant, agraïm el vot favorable dels
grups que ens han donat suport, i el tema de..., perdó, el tema
de l’esmena d’addició de Ciutadans, nosaltres hi estam
d’acord, vull dir que no hi ha cap emperò, podem acceptar-la
in voce i demés, i per tant..., res, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Hi ha cap grup, una vegada que el
Partit Popular accepta l’esmena, hi ha cap grup que s’oposi
que es pugui votar?

Entenc que no. Idò procediríem a la votació en conjunt de
la proposta.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 7 vots en contra.

Abstencions? 1 abstenció.

Sense haver-hi més assumptes a tractar, donam per acabada
la sessió. Moltes gràcies.
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