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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputades. Començarem la
sessió d’avui, però ens fa falta una secretària a la Mesa, em
comenta el Sr. Lletrat, i crec que per una estona..., Salomé..., sí,
Maria Antònia? Sí, Maria Antònia García. Idò, s’incorpora en
qualitat de secretària la Sra. Maria Antònia García. 

Començarem la sessió d’avui i deman si es produeixen
substitucions, per favor.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ.

Sí, presidenta, Maria Antònia substitueix Josep Melià.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, Jordi Marí substitueix Ares Fernández.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Presidenta, Pilar Carbonero substitueix Pilar Sansó.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sra. Presidenta, a la Proposició no de llei 8744 el diputat
Maxo Benalal substituirà Marc Pérez-Ribas. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8159/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a sol·licitud de
reactivació de la formació nauticopesquera.

Començam el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
8159/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
la sol·licitud de reactivació de la formació nauticopesquera.

Per a la seva defensa, per part del Grup Popular, té la
paraula la Sra. Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, demana disculpes
per arribar una miqueta tard, és el que té la connectivitat aèria.
Parlem d’aquesta PNL, d’aquesta moció. 

En un moment donat vaig estar a punt de retirar-la perquè,
com podeu veure, es va presentar el 30 de març, d’abril, -
perdó-, el 30 d’abril, perquè es produïa una situació molt
inesperada a causa de la COVID, i a causa de la COVID moltes
de les formacions sí que s’havien plantejat videoconferències
i continuar la formació. Ens vam trobar que en el cas de les FP
això dels títols de patró, patró local, patró costaner, tota la
formació bàsica, mariner, es va aturar de cop i no es va fer res.
Llavors he pensat que l’havia de mantenir una miqueta per
posar en relleu que aquestes formacions també són importants,
igual que ho poden ser unes altres, com educació infantil o com
pot ser l’educació universitària, i en aquest sentit és per això
que jo l’he mantinguda.

Com bé sabeu, segons el Decret 21/2019, les competències
són del Govern balear, de la Direcció General de Pesca, en
formació nauticopesquera. A data d’avui aquests cursos alguns
han acabat, però han acabat fa res, fa una setmana, s’han pogut
examinar fa una o dues setmanes de patrons, ho sé perquè tenc
coneguts, gent que s’examina.

Però el problema, com vaig explicar ja a l’altra PNL, a
l’altra moció que vaig presentar fa dues setmanes només,
aquests cursos, sense altres cursos de formació específica, com
puden ser mariner pescador, mariner de pont, formació bàsica
i altres, ràdio, doncs aquests, encara que el jove tengui el títol
de patró no pot ni pujar a un vaixell si no té la formació bàsica,
que és el primer que han de tenir. Llavors, es troben que tots
aquests alumnes que han sortit avui, que surten ara, no poden
ni pujar a fer pràctiques perquè no els han fet el curs de
formació bàsica, això és el més trist, d’acord?, perquè si encara
els ho fessin, doncs, podrien encara intentar començar una sèrie
de pràctiques que a data d’avui no poden.

En aquest sentit, és el que volia remarcar, que aquests
cursets que són petits, que són d’una setmana, de dues setmanes
i que són imprescindibles perquè, si no, no poden aquests joves
pujar a un vaixell, cap persona no pot pujar a un vaixell
professional sense tenir com a mínim la formació bàsica, i
després poden tenir la de mariner pescador, mariner de pont o
altres cursos.

És per això que el que vull, si us sembla bé, fer una esmena
in voce, perquè ja no tenia raó el que jo havia presentat, també
en som conscient que..., i si us sembla bé havia pensat un altre
text que seria com: “el Parlamento de las Islas Baleares insta
al Gobierno de las Islas Baleares a reactivar el resto de cursos
de formación náutico-pesquera necesarios para el enrole en
embarcaciones, en el más breve espacio de tiempo posible,
especialmente el curso de formación básica, siempre bajo las
medidas que marque el protocolo de seguridad marítima”.

Si us sembla bé seria aquest el text que realment diria que
el que fa falta són aquests cursets perquè aquests joves puguin,
encara que sigui a la mínima, enrolar-se en una embarcació i
pujar. 

Sé que m’han presentat una esmena, aquesta esmena
realment l’entenc i no l’entenc perquè això es va aprovar ja en
el que es va fer fa dues setmanes, o sigui, reclamar més cursos
ja estava aprovat a l’altra. Si voleu ho puc afegir com a punt 2,
però és que no té res a veure amb l’objectiu que tenia aquesta
en concret, que són aquests cursets bàsics per poder pujar a
bord un jove que ha acabat els seus estudis i que no poden, per
un curs d’una setmana. Siguem realistes.

Llavors, els deman el suport perquè això pugui ser una
realitat. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. S’ha presentat, conjuntament, pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
l’esmena RGE núm. 10870/20. Per a la seva defensa té la
paraula pel Grup Parlamentari Socialista el Sr. Enric Casanova. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202008159
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202010870


TURISME I TREBALL / Núm. 25 / extraordinari / 16 de juliol de 2020 459

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, nosaltres consideram, el
Grup Socialista considera que la formació nauticopesquera, la
formació maritimopesquera és un sector molt important, de fet,
per al Govern el sector nàutic i tots els sectors relacionats amb
la mar són uns sectors estratègics, de fet ja s’ha treballat durant
la legislatura anterior tot el sector nàutic, crec que s’ha fet
molta feina, no sols en el sector pesquer, sinó també en el
nàutic. 

Crec que si el que volem és desenvolupar el sector pesquer,
sobretot perquè jo he entès que aquesta PNL que vostè presenta
aquí ve referida a la pesca i a l’activitat productiva, i per això
nosaltres consideram que el sector nàutic i la família
maritimopesquera va més enllà que els cursos de formació
bàsica de la mar, que són l'SMMS, el RORO, etc. Per això li
hem presentat aquesta esmena, aquesta esmena abraça tota la
formació, perquè, és clar, nosaltres, quan vam veure la PNL,
vam dir, això s’ha reprès, sí que és veritat que hi va haver una
aturada perquè no es podia, estava previst amb un calendari i
això no va poder ser. Ara ja s’ha reprès, per tant, tampoc no
tenia massa sentit. 

Què vam pensar? Bé, fem una esmena, una esmena... que va
molt bé, jo estic content d’aquesta PNL, que al final no l’hagi
retirada, perquè és una manera que a aquesta comissió, que és
la Comissió de Turisme i Treball, es parli de formació
professional i del sector nàutic que va tot molt relacionat. Per
tant, l’esmena abraça tota la formació, abraça no sols la
formació bàsica, que és imprescindible, sinó altre tipus de
formació, la formació professional ocupacional, aquelles
especialitats no formatives que fa el SOIB i que també són
imprescindibles per poder embarcar, perquè no sols necessiten
formació bàsica els mariners sinó una cambrera que puja a un
vaixell necessita una formació bàsica i, per tant, també s’ha de
fer, un cambrer o un mecànic, qualsevol.

Crec que aquesta esmena que nosaltres li hem presentat, li
vam presentar una esmena de substitució perquè realment era
molt difícil de casar, per això li vam presentar aquesta esmena
de substitució on li posam seguir ampliant i adequant l’oferta.
Per què ampliar? Perquè fa falta més formació, sobretot
formació de caràcter bàsic i d’altres, i adequat, és a dir, en
funció de les necessitats de cada moment. 

I això de les diferents modalitats ens referíem a això, no
sols a la formació professional reglada, formació professional
ocupacional, especialitats formatives i tota la formació bàsica
maritimopesquera i nauticopesquera. 

Per tant, crec que l’esmena és seguir ampliant. Vostè diu, es
que això ja es va aprovar a l’altra PNL. El que passa és que, és
clar, vostè ha presentat dues PNL a dues comissions diferents
i, per tant... aquesta tenia un sentit molt concret, però crec que
tal vegada aquesta PNL també s’hauria d’haver presentat a la
Comissió d’Economia, perquè realment era..., va encaminada
a la Conselleria de Pesca, que són el maritimopesquer, que és
on està..., però, bé, tampoc no passa res.

Nosaltres el que consideram és que aquesta pot
complementar, si ara presenta l’esmena in voce aquesta, ara

fem un recés, l’acabem de parlar, i jo no tindria cap
inconvenient en votar totes dues, una referida a la formació
bàsica i l’altra referida a la formació del sector nàutic, en
general, que és un sector estratègic i de fet, el Govern ha fet
feina envers la nàutica i l’oferta de nàutica, perquè també jo
crec que és important parlar de l’FP dual del sector nàutic a la
qual hem de donar una empenta important en aquest sentit.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per a la defensa d’aquesta esmena, pel Grup Parlamentari
Unides Podemos, baixaré ara de la taula i demanaria a la
vicepresidenta que agafi el timó.

(Pausa)

M’informe el lletrat que no podem fer aquesta substitució,
per la qual cosa el Grup Unides Podem quedarà sense paraula,
una vegada més, en aquesta comissió.

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bé, gràcies presidenta. Bé, la veritat és que l’exposició que
ha fet de la proposició i la proposta d’esmena in voce, que, com
deia el portaveu del PSOE, després podem fer un recés i acabar
de mirar, i el fet d’acceptar l’esmena com a un punt número 2
de la proposta, la veritat és que poca cosa més a dir. És a dir,
estam també contents que no hagi retirat la proposta, sinó que
ens plantegi una alternativa i es mantengui la proposta perquè
aquestes qüestions sempre són importants i crec que massa
vegades queden relegades, sobretot quan parlam de sectors com
els primaris, qualsevol dels dos i la formació en aquests sectors.

Per tant, endavant, miram l’esmena in voce i nosaltres en
principi acceptaríem l’esmena in voce i ben contents també que
s’accepti la nostra proposta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En el torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Marc Pérez-
Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Des del Grup Parlamentari Ciutadans
considerem que aquesta proposició no de llei sí que té vigència
i, per tant, ens sumem a l’esmena in voce que ha proposat la
portaveu del Grup Parlamentari Popular, i també considerem
oportuna l’esmena que han presentat els partits que donen
suport al Govern, el PSIB, Unides Podem i MÉS, sobre
impulsar tota la formació nàutica.

Ens trobem un sector que necessita incentivar els nostres
joves perquè estudiïn tot el relacionat amb el món del sector
nauticopesquer, que requereix plans de formació que abastin tot
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l’ecosistema d’aquest sector, perquè, ja s’ha comentat i ho han
dit altres portaveus, hi ha moltes titulacions, hi ha molts cursos
que s’han de fer i tot això ja hauria d’estar organitzat de forma
que els alumnes tinguessin clar tot el seu procés educatiu.

Potenciar la pesca tradicional com a eina que ens doni valor
afegit a la nostra indústria pesquera i que serveixi per millorar
el medi ambient.

Millorar les infraestructures educatives, sabem que hi ha
centres que estan en construcció i hem d’agilitzar al màxim tot
aquest procés perquè els nostres alumnes puguin estudiar amb
les millors condicions possibles.

I afegir també que evidentment el sector nauticopesquer ha
de desenvolupar una importància educativa dintre del nostre
sistema educatiu i també altres sectors similars, per exemple jo
també apostaria pel sector aeronàutic i tots els sectors que
utilitzin les noves tecnologies, que generin llocs de feina de
qualitat i que, a més a més, tots van interrelacionats. El sector
aeronàutic també es podria desenvolupar com a manteniment
i taller d’avions. 

Bé, era fer aquest comentari i afegir que sí, si es modifica
en la línia que s’ha comentant el punt presentat pel Partit
Popular, votarem a favor i també votarem a favor de l’esmena
que han presentat els grups que donen suport al Govern.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Correspon ara al torn al Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr. Jorge
Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Nosotros compartimos el
contenido de la iniciativa, de las enmiendas presentadas, así
que votaremos a favor. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula la Sra. Maria Antònia
García..., no, Sureda -perdoni.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. En
qualsevol cas l’educació i la formació són bàsiques i jo crec
que sempre ajuda a dignificar els llocs de feina, a donar qualitat
al treball i crec que l’àmbit nauticopesquer a les nostres illes és
un sector molt important i pot ser un sector econòmic que ajudi
també a trobar treball.

Consider que l’esmena que ha fet la Sra. Marí a la seva
proposta especifica molt més les necessitats que ha explicat. I
afegir l’esmena dels grups que donen suport al Govern el que
fa és ampliar i millorar aquesta proposició no de llei. Per tant,
per part nostra donarem suport al conjunt de les esmenes que
s’han presentat. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda i disculpi l’errada. Pel Grup
Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aprofit per dir que substitueix la
diputada Patrícia Font. I pel que fa a la fixació de posició,
votarem a favor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr.  Diputat. Procedeix ara a la suspensió, com han
demanat alguns grups per un temps de deu minuts, a veure si es
pot arribar a un consens en aquesta esmena.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò correspon la paraula a la Sra. Virgina Marí, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, agrair a tots els
grups representats en aquesta comissió el suport que donaran a
aquesta moció, a aquesta PNL, i aquest canvi que s’ha fet, però
és que s’ha fet per adaptar-ho a la situació actual.

Sí que volia explicar que, efectivament, els cursos de
formació, aquí sembla que parlem només del nauticopesquer,
però és que en nauticopesquer aquí els cursos que es fan també
serveixen per als xàrters, per a les golondrinas, i per navegar;
llavors, en aquest sentit, es diu “nauticopesquer”, si no, es diria
només “pesquer”, per això abasta prou més gent, hi ha més
formació perquè, per exemple, la de patró costaner polivalent,
aquest, ja et permet portar golondrinas, portar xàrters, portar...,
el que passa és que, és clar, si no tens la formació bàsica, no
tens res, no pots pujar ni de mariner. Llavors, en aquest sentit
era una miqueta la meva proposició de fer tot ho fem bé, perquè
no s’està fent bé, perquè aquests cursets no s’han fet, d’acord?

De totes maneres, el text que hem acordat -que és més o
menys el que jo us havia dit- quedaria: “El Parlamento de las
Islas Baleares insta al Gobierno de las Islas Baleares a
reactivar el resto de cursos de formación náutico-pesquera
necesarios para el enrole en embarcaciones, en el más breve
espacio de tiempo posible, especialmente el curso de
formación básica, siempre bajo las medidas que marque el
protocolo de seguridad sanitaria”.

I, agrair també la proposició dels grups PSOE, Podemos i
MÉS; és veritat que això es va aprovar a l’anterior moció que
jo vaig presentar, que era més específica i a nivell general de
formació, però bé, no tenc cap inconvenient que això es posi
com a segon punt i llavors reforcem una miqueta més la
demanda que tenim de cursos d’FP i cursos ocupacionals els
quals fan molta falta a data d’avui a les nostres Illes. 

Moltes gràcies. 
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LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, diputada. Entenc que hi hauria una unanimitat en
els dos punts, o volen que procedim a votació? Hi ha
unanimitat? Idò moltíssimes gràcies per l’aprovació d’aquesta
PNL, relativa a sol·licitud de reactivació de la formació
nauticopesquera. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 8744/20, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a regulació normativa del
teletreball.

Passam al debat de la segona Proposició no de llei, amb
RGE núm 8744/20, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
regulació normativa del teletreball.

Per a la defensa d’aquesta iniciativa té la paraula, per part
del Grup Parlamentari Socialista, el senyor... -avui estic
espessa- el Sr. Jordi Marí. 

EL SR. MARÍ I TUR: 

Sí. Gràcies, presidenta, bon dia senyors diputats. És cert que
la pandèmia de la COVID-19 ens ha fet créixer el sentit de la
urgència i hem d’acceptar, crec, aquest accelerador de reformes
estructurals que ha representat la COVID-19. I en aquesta línia,
el Partit Socialista, juntament amb Podemos i amb MÉS per
Mallorca, presentam una proposta que el que pretén és
consolidar una modalitat de treball que durant aquests mesos
s’ha convertit en molt habitual, com és el teletreball.

El teletreball no és més que una modalitat més de feina que,
com a tal, exigeix les mateixes garanties de regulació normativa
de la qual disposen la resta de modalitats de treball, diguéssim,
tradicionals. El teletreball té nombrosos avantatges, però
aquests avantatges no s’aprofitaran i no es consolidaran fins
que existeixi una regulació normativa que aporti el suficient
grau de seguretat a ambdues parts, tant a treballadors, com a
empreses. Per tant, del que es tracta és d’establir clarament els
límits de l’exercici del treball a distància, o del teletreball, però
que, a la vegada, permeti desplegar totes les seves possibilitats
i totes els seus avantatges, en benefici de tots. Per tant, aquesta
seria una mica la idea i la proposició de fons que portam avui
a debat.

Com deia, és una modalitat que podríem dir que ha arribat
de cop, no s’ha inventat ara, ni molt menys, però ha arribat de
cop ja que el seu grau d’implantació en el nostre país era al
voltant del 7%, abans de l’actual pandèmia, i es calcula que
actualment es troba sobre el 30, 32%. Per tant, gairebé totes les
empreses que, des del punt de vista tècnic, s’hi han pogut
adaptar, ho han fet. 

Hem de tenir també en compte que a la nostra comunitat el
grau d’introducció del teletreball és dels més baixos de tot
l’Estat, també hem de tenir en compte que això és,
principalment,  perquè el turisme requereix la presencialitat i,
per tant, el grau no pot passar d’aquí.

Com la majoria de qüestions sobrevingudes i que deriven de
la urgència, aquest augment del teletreball no ha estat tot
l’organitzat, planificat i correctament gestionat, com hauria
estat desitjable, i una mica es pot dir que s’ha teletreballat com
s’ha pogut, això és el que posa encara més de manifest la
necessitat de regular aquesta modalitat de feina. I, en aquesta
regulació, com dic, s’ha d’aportar la suficient seguretat a totes
les parts, evidentment, des del punt de vista del treballador s’ha
de garantir el compliment d’uns mínims drets i d’unes mínimes
condicions, per exemple: qui suporta les despeses de l’activitat,
augment de la llum de les cases on es teletreballa, augment de
la connexió d’internet, la potència, etc?

Qui aporta els mitjans de producció? També totes aquestes
qüestions han de ser aportades per l’empresa. Qui aporta els
equips de treball, els equips informàtics?

Quin és el control horari i com evitam l’augment d’hores
extraordinàries no compensades, a més de tot el tema del dret
a la desconnexió, i a la desconnexió digital, dret al descans
entre jornades, etc.?

Un altre punt indiscutible és la seguretat i la salut laborals,
ja no només la prevenció de riscos laborals o els accidents, sinó
les malalties en què pot derivar un llarg període amb unes
condicions o mesures insuficients, per no dir els riscos que
apunten alguns experts de les conseqüències nocives que té
tenir, de manera perllongada, no separar l’àmbit laboral i
l’àmbit personal, la vida personal i la vida familiar.

També hem de tenir en compte el caràcter voluntari
irreversible de la condició del teletreball, que és un dret que
crec que hem de garantir per a tots els empleats.

I, per últim, i més evident, la igualtat de condicions entre
teletreball i treball presencial. S’ha de poder garantir que el
teletreball és només un tipus d’organització laboral i que no
s’acabi convertint, ni en una modalitat de contractació, ni en
una relació laboral de caràcter especial.

I a l’altra banda d’aquesta balança, idò també tendrem els
condicionants que vulguin establir les empreses, com a mínim
voldran tenir..., bé, compensar la capacitat de control que
poden perdre a un moment donat; garantir la seva productivitat
i poder compensar, per exemple, en temes de pèrdua
d’eficiència en equips de treball i garantir unes condicions de
la manera com es comparteix la informació entre els
treballadors, que abans cohabitaven a un centre de treball i ara
no hi cohabiten. 

Des del Grup Socialista tenim, a més, molt clar que el
desenvolupament futur de l’organització del treball passa,
indiscutiblement, per l’augment de la conciliació familiar. El
teletreball pot ajudar molt, gràcies a la seva flexibilitat, però el
teletreball no implica, necessàriament, augments de conciliació;
són coses molt distintes, pot fins i tot arribar a ocórrer que el
teletreball perjudiqui la conciliació laboral, que crec que és el
que ha ocorregut durant aquesta pandèmia a molts llocs.

Per tant, de nou, es fa evident la necessitat de regular
aquestes condicions perquè es puguin desplegar els avantatges
positius com pot ser la conciliació, si es fa de manera correcta.
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Des del 2002 existeix un marc europeu sobre teletreball,
però és una regulació totalment insuficient atès que no és ni una
directiva ni un reglament. És cert també que l’article 13 de
l’Estatut dels Treballadors parla de teletreball però no és més
que una definició breu i imprecisa.

I per últim, dir que ens consta que des de... 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Hauria d’anar acabant, Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR: 

... des del Govern de l’Estat, -sí, vaig acabant-, des del Govern
de l’Estat es treballa ja en un projecte de llei que, de fet, té un
esborrany que s’està consensuant amb sindicats i amb
patronals, i esperam que prompte vegi la llum, però, a més
d’això, també demanam en aquesta proposició que es tramiti a
través dels convenis col·lectius sectorials, ja que si no..., són
una mica les dues cames de la regulació necessària.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Marí. Correspon ara per a la defensa també
d’aquesta proposició no de llei, té la paraula per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos la Sra. Antònia Martín. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, Sra. Presidenta. El teletreball és una eina molt
positiva però que es pot pervertir i, d’aquí, la nostra
preocupació i interès per presentar avui aquesta proposició no
de llei. El teletreball és una eina que s’ha demostrat eficaç per
fer feina a la pandèmia, i abans també ho era, tant a les
institucions públiques com a les empreses; hem d’avançar en
aquest camí que hem iniciat i incloure a les meses de treball
sectorials aquesta modalitat laboral, com diem a la nostra
proposta. 

Hem de tenir en compte, però, que la no presència directa
a l’entorn laboral no ha de comportar dificultats ni obstacles
per a les persones que es trobin en aquesta modalitat. S’ha de
tenir en compte la promoció laboral, moltes vegades les coses
se negocien, es parlen a despatxos i les persones que es troben
en teletreball no tenen accés a aquesta informació i, per tant,
podrien veure dificultada la seva promoció laboral.

També la situació del treball en equip, el sentiment
d’aïllament o la manca o no disposició dels recursos adequats
per poder dur a terme la feina. 

Ben igual que parlam de salut laboral a les empreses o a les
administracions, ben igual hem de parlar de salut laboral als
domicilis. Ben igual que parlam dels recursos ja siguin
informàtics o d’altre caire, aplicacions, etc., per poder dur a
terme la feina dins les empreses, ben igual hi ha de ser en els
domicilis.

Hem de tenir en compte que aquesta és una modalitat que
pot ser utilitzada, com bé deia el portaveu que m’ha precedit,
per conciliar, però això no hauria de ser una eina perquè les
dones tornin a casa i tenguin una doble jornada, hagin de fer la
cura de la llar o dels infants o de les persones dependents que
puguin tenir al seu càrrec al temps que treballen, amb un
augment de les hores de dedicació, que en cap cas no seria ni
saludable ni correcte ni just.

Per aquests motius presentam aquesta proposició no de llei
la qual pensam que pot tenir el suport majoritari d’aquesta
cambra. Insistim que és una eina que és molt interessant i
adequada, però que sempre s’ha de tenir en compte que s’ha de
negociar amb els sindicats, patronals i associacions
empresarials per arribar a consensos que permetin que el
teletreball cada vegada tengui una major implantació al nostre
entorn i tenir en compte que també és positiu de cara als
objectius del 2030, perquè podem disminuir les emissions de
CO2 i el temps invertit en el transport, que és una qüestió
important i de rellevància en el nostre país. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Ara, per defensar la posició
també, correspon el torn del representant del Grup MÉS per
Mallorca, el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. El teletreball és una possibilitat que fa
anys que tenim damunt la taula, el que passa és que la situació
sobrevinguda de la pandèmia de la COVID ens hi ha dut d’una
forma molt ràpida, quasi traumàtica, a molts de sectors i
empreses.

És cert que en el cas de les Illes Balears, amb la
dependència que tenim del turisme, és difícil que els nombres
pugin quant a teletreball, perquè el turisme requereix en molts
casos, pràcticament en la seva totalitat, presencialitat. 

També, tal com estan les coses i vists els resultats d’aquests
mesos, és necessari regular la cosa, regular el teletreball. El
teletreball no vol dir estar 24 hores disponible, el teletreball no
pot ser perquè tens un dispositiu mòbil o un ordinador
connectat a internet que tu en tot moment estiguis a disposició
de l’empresa en cas que siguis treballador. 

Per tant, entenem que la proposta feta és no només lògica
sinó necessària, entenem que la regulació és imprescindible.
Segurament hi ha alguna regulació o algun text fet, però com
que ara hem vist que la possibilitat existeix de veritat, perquè
ens hi han dut a la força, i que funciona, que és possible, que la
gent pot produir igual fent teletreball que sent presencial, en
alguns casos, que sent presencial, entenem que és bo començar
a posar fil a l’agulla i que s’incloguin a les agendes de les
meses dels sindicats, patronals, etc., aquestes qüestions i
comencem a regular la cosa. 

Per això aquesta proposta i crec que seria bo que ho
posàssim en marxa i que des d’aquí, des del Parlament, es
donàs una empenteta a aquesta qüestió. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Ara ja torn de fixació de posicions.
En primer lloc té el torn de paraula la representant del Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyores i senyors
diputades. La conciliació de la vida laboral i familiar sempre ha
estat una necessitat, com també l’impuls a l’emprenedoria, però
amb la pandèmia la veritat és que s’ha posat de manifest més
que mai. De fet, veiem que quan feia poc més d’un mes des de
l’inici de l’estat d’alarma, les plantilles públiques de Balears
tenien entre un 40 i un 95% de treballadors fent feina des de la
seva casa, sense incloure els sanitaris. Mentre que les dades
aportades per la conselleria deien que el 2019 únicament 85
professionals feien ús del teletreball, la qual cosa implica un
percentatge totalment testimonial.

El 6 de març, just abans de l’inici del confinament, el
Govern manifestava que podia garantir el teletreball als
funcionaris, però l’experiència d’aquests mesos de teletreball
forçós ha deixat en evidència que no s’havien desenvolupat les
condicions adequades prèviament quant a la manca de
capacitació, eines telemàtiques adaptades i ha quedat clar que
no hi havia hagut una planificació i feina per part del Govern
en aquest sentit, com també ha dit el representant del PSOE.

Dia 18 de juny els sindicats USO, STEI, CSIF, Comissions
i UGT varen denunciar que, mentre altres comunitats
autònomes i administracions estaven facilitant l’accés al seu
personal al teletreball, el Govern balear es mantenia, de manera
“tozuda”, paraules textuals, en contra d’aquesta pràctica de
manera rígida i sense cap confiança en aquest tipus de feina. 

Per tant, consideram que l’esperit d’aquesta proposta que
vostès presenten és positiu perquè cal donar exemple des de les
administracions, difícilment podem exigir a las resta que facin
una cosa que nosaltres no som capaços de fer. És un tema
necessari i des del Partit Popular, des de les diferents
institucions, hem cregut en aquesta conciliació efectiva, en
aquest teletreball, i sempre que hem tengut ocasió hem donat
testimoni i hem pres mesures. 

Si em permeten, és important recordar que durant la
legislatura 2011-2015 el Partit Popular va incorporar als drets
dels treballadors la possibilitat de fer feina mitjançant el
teletreball i al 2015 ja es va impulsar un projecte pilot. Però, a
partir de l’any 2012, amb el Pla d’igualtat i en el decret del
2013, el teletreball es va incorporar com a eina continuada dins
l’administració per conciliar, per millorar la productivitat, per
millorar la qualitat mediambiental, etc. 

Va quedar pendent, però, la segona fase d’aquesta
implantació, tots aquells que fessin feina amb dades protegides,
i l’únic que s’havia de fer era una sèrie d’inversions
tecnològiques perquè els treballadors poguessin accedir a
aquesta forma de treball. Lamentablement, no es va dur a terme
i aquests cinc anys no hem vist una aposta decidida pel
teletreball.

També es fa necessari impulsar i facilitar aquesta opció de
teletreball, lògicament, a l’empresa privada. En aquest sentit,
per exemple, la proposició no de llei, de 20 de maig, del Grup
Popular, de la diputada Núria Riera, en el seu punt desè instava
el Govern a establir bonificacions i ajudes fiscals a les
empreses que fomentessin el teletreball entre els seus
treballadors amb fills en edats escolars, mentre durés
l’emergència social ocasionada per la pandèmia, mesures en
base a les quals és necessari seguir fent feina de cara al futur i
consolidar-ho no únicament en temps de crisi o pandèmia.

Dit açò, dir que votarem a favor dels punts 1 i 2, més que
res perquè van en la línia, com ja he dit, del que defensa també
el Partit Popular. De fet, el mes de maig el president Casado ja
va demanar clarament al Govern Sánchez que regulés el
teletreball com a una mesura d’assegurar els llocs de feina i
evitar acomiadaments. I no va ser fins el mes de juny, un mes
després, que el Govern central no va manifestar que
efectivament així ho faria.

Veiem la bona intenció, com he dit, encara que sembla que
vostès arriben tard, més que res perquè la ministra de Treball,
com ha fet comentari també el senyor del PSOE, ja tramita la
llei del teletreball, però sense comptar amb ningú, per la via
d’urgència, aplicant el rodillo, amb presses, sense diàleg i sense
comptar amb els agents socials i econòmics i sense incloure cap
de les seves propostes, i així ho manifestat el Consell Econòmic
i Social del Govern central, que es planteja fins i tot fer un
dictamen desfavorable.

D’altra banda, veiem que si, com a conseqüència de
l’aprovació del seu punt 1, el que volen és traslladar alguna
proposta al Govern central per defensar les necessitats de
Balears específiques en aquest tema, la veritat és que pensam
que o no arribaran a temps o no els faran cas, perquè el diàleg
social la veritat és que l’estan ometent.

En el punt 3 farem una abstenció, i farem una abstenció
perquè no ens queda clar si la implantació de les mesures de
teletreball han de quedar dins l’àmbit de la negociació laboral
entre sindicats i empresa. Nosaltres consideram que no fa falta
més intervencionisme per part de l’Estat ni de les
administracions i que cada sector té unes necessitats diferents
i que, com dic...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

... això ha de quedar -sí, Sra. Presidenta-, ha de quedar dins
l’àmbit de la negociació entre sindicats i l’empresa.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. Correspon ara el torn al
representant del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Maxo
Benalal.
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EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Presidenta. En todas las novelas de ciencia
ficción las grandes mutaciones siempre encuentran su fuente en
catástrofes que son las que hacen desviar los cursos de la
humanidad, será pues a lo mejor la consecuencia de la COVID-
19 una de las principales la aceleración de la transición al
teletrabajo.

En realidad, el teletrabajo fue la norma para más o menos
tres cuartas partes de los trabajadores durante el confinamiento
y de ellos, cuando se hacen sondeos, pues, aparentemente un
70% más pues están contentos en que se mantenga como regla
o que se haga de vez en cuando. ¿Qué esto está para quedarse?
Pues no lo sabemos, pero desde luego, efectivamente,
conllevará muchos cambios.

Muchos temas del teletrabajo ya están legislados, entonces,
pues a lo mejor no hay que ir para tanto, mi compañero del
PSOE indica que no hay que hacer una modalidad de trabajo de
carácter especial, sí hay que hacerlo porque realmente lo es. Y
entonces ahí pues vamos a temas importantes, es verdad que el
teletrabajo para un trabajador significa independencia, gana
tiempo porque no tiene desplazamiento y está en su casa, gana
en nivel de calidad de vida y tiene una mejor conciliación entre
trabajo y vida de familia, como también dijo mi compañero.

Para un empleado, pues evidentemente es una reducción de
gastos para la empresa, se facilita la integración de personas
con handicaps en el trabajo y una administración más simple y
más eficaz del personal.

¿Inconvenientes? Pues riesgo de aislamiento, obligaciones
de los empleados de ser más autónomos, y a lo mejor la
sensación de que el trabajador puede estar perdiendo
oportunidades al no estar físicamente en una oficina. Entonces,
pues sí hay que preparar esto a nivel bien pensado. El empleado
pues puede trabajar efectivamente en su casa o a lo mejor pues
telecentros de trabajo, como ya se hace en algunos sitios. Hay
que hacerlo pues sí, por medio de acuerdos colectivos o bien de
contratos bien elaborados entre el empleado y el empleador.

La organización del trabajo también hay que determinarla,
o sea ¿cuáles son los puestos de trabajo en los que se puede
admitir teletrabajo y cuáles no? ¿Cuáles son las condiciones
para que un trabajador pase de un trabajo normal a un puesto
de teletrabajo y regreso a un puesto de trabajo normal el día
que quiera dejar el teletrabajo?

Modalidad del trabajador para aceptar las buenas
condiciones de trabajo, control de los horarios, como dijo mi
compañero, que, en verdad, bueno, pues horas extras no, basta
con que se determinen planos horarios en los que puede el
empleador contactar con el trabajador y básicamente no es tan
complicado.

Temas, por ejemplo, bueno, ¿el empleador puede negarse
a que un trabajador haga teletrabajo? Pues sí, hay que verlo
efectivamente.

Material de trabajo, también lo decía el compañero, hay
temas que son importantes, por ejemplo la seguridad, empresas

como por ejemplo, pues este parlament, hay temas muy
importantes de seguridad, hay datos que en una empresa se
quedan en la empresa, si tu vas a tener expedientes en tu casa,
papeles en tu casa hay un problema que puede ser muy
importante.

Creación de VPN, lo que efectivamente implica pues
medios técnicos, que sea el empleador, como en muchas
empresas como en Microsoft, por ejemplo, a nivel
internacional, que le dan el útil de trabajo al trabajador que ya
viene listo para las conexiones y que no se puede pasar a través
de estas conexiones. Entonces, pues, efectivamente, una
participación a los gastos, por ejemplo, de líneas informáticas
de alta velocidad, en fin, hay que verlo.

Y también, como ha dicho mi compañero del PP, pues el
importante acceso a la formación. Respeto a la vida privada del
trabajador. Salud y seguridad en el trabajo. Y también, porque
no hay que olvidar pues el acceso a las actividades sociales de
la empresa, a este trabajador no hay que dejarlo aislado en su
casa toda la vida y que se olviden de que existe y que sea un
numerito, hay que tener otras posibilidades.

Y también una cosa de la que no se habla, pero que se habla
en todos los países en los que existe el teletrabajo, pues es el
tema de los accidentes laborales, es un tema que es importante,
es un tema que ocurre y es un tema pues que también hay que
ver. Quiere decir que sí, que hay a lo mejor que revisar esta
legislación, pues muy seguramente hay que revisarlo.

También habrá que ver algún día las consecuencias del
teletrabajo sobre los barrios donde vivimos, la propiedad
inmobiliaria, las tiendas de cercanía, porque esto va a causar un
problema económico también importante que habrá que
estudiar.

Sobre esta PNL, rápidamente, pues nosotros votaremos que
sí al punto número 1, votaremos que sí al número 2, pero no
coincidimos con nuestro compañero del PP porque el número
2 efectivamente es un rodillo, ahí nos abstendremos porque
mientras que el 1 y el 3 dicen “toma de acuerdos
consensuados”...

LA SRA. PRESIDENTA:

Tendría que ir acabando.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

..., el 2 pues dice: “redacción y tramitación de un programa
normativo”, y no habla de consensuado.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Benalal. Correspon ara el torn del
representant del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, el Sr.
Jorge Campos.
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EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Esta proposición no de ley es una
demostración más del grave problema que tiene este país y que
nos distingue de otros, es el afán regulador; un afán regulador
que es culpa de las comunidades autónomas y también del
Gobierno del Estado, y en este tema es un ejemplo más, el
propio Ministerio de Trabajo se va poner a regular sobre esta
materia. Y dicen los representantes del Partido Socialista, de
MÉS y de Podemos que es muy necesario regular el teletrabajo.

Bueno, pues yo les voy a decir toda la normativa que incide
en el teletrabajo: Directiva del Consejo de 12 de junio de 1989;
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre; Real
Decreto 994/1999, de 11 de junio; Real Decreto 195/2012, de
11 de febrero; Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre;
Orden APU1981/2006; Resolución de 20 de diciembre de 2005
de la Secretaría General para la Administración Pública; Orden
APU1818/2005, de 15 de junio; Ley 9/1987, de 12 de junio;
Orden APU1783/2002, de 20 de mayo; Ley 21/2006, de 20 de
junio; Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero; Ley 3/2012,
de 6 de julio; Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo; Ley
31/1995, de 8 de noviembre; Real Decreto Ley 8/2020; Real
Decreto Ley 15/2020. A esto hay que añadirle los que se han
aprobado en este estado de alarma, el Real Decreto Ley 6/2019,
que es el que modifica, por cierto, el Estatuto de Trabajadores
para favorecer el derecho a conciliar la vida familiar y laboral,
y el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo.

Hubiera tenido sentido una proposición no de ley en la que
digan que se cumpla la normativa existente, más que se vuelva
a regular sobre un tema que ya está muy regulado. Pero aquí
no, aquí se incide en volver a regular, hay que volver a aprobar
nuevas normas, nuevas leyes por parte del Gobierno de la
nación y también por las comunidades autónomas, para seguir
batiendo récords como se baten en todo el mundo, y es que
España es el país que más regula, que más leyes aprueba y que
menos cumple con esa legislación.

Así que yo, antes de instar a nuevos proyectos normativos,
instaría a que se cumpla la normativa vigente y a que realmente
se ponga orden ante tanto desconcierto legislativo. Por eso, nos
abstendremos en la votación.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Correspon ara el torn del
representant del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes,
la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Campos, jo crec que, per ventura, perquè hi ha tanta regulació
feta estaria bé coordinar-ho i arreglar el que hi ha. El que sí és
cert és que amb la COVID, aquesta crisi sanitària ens ha obert
els ulls a molts i hem vist que en utilitzar les noves tecnologies
pots arribar a fer moltes coses, i crec que és cap aquí que hem
d’anar, que hem vist que és bo, que hem vist que és positiu i
que hem vist que ens ajuda.

Sí que és cert que les administracions, en general, no han
estat preparades per poder fer el teletreball, és a dir, no tenien
les eines necessàries perquè també és cert que ens ha vengut de
cop, però sí que existia la possibilitat des de fa estona de poder
fer teletreball a casa un pic cada quinze dies, quan el tècnic
oportú ho sol·licitàs.

Jo crec que té pros i contres, ja s’ha dit, s’ha d’analitzar; en
algunes ocasions es pot pervertir el fet de fer teletreball, però
en altres, i en la majoria crec, pot ajudar que a moments
puntuals tècnics o treballadors puguin concentrar-se més i
dedicar-se específicament a alguns treballs. És clar, quan parles
de teletreball no és una tasca diària, constant, jo crec que és
més a moments puntuals allà on et pot anar bé o et pot ajudar
el fet d’estar tot sol, desconnectat i poder dedicar-te en
profunditat a analitzar tasques que es posen.

Per tant, creiem que és, creiem que és bo per a moltes coses,
entre d’altres, i també s’ha parlat per a la conciliació, per
eficiència, per eficàcia, però també crec que és molt important
que es faci a través d’acords, que siguin acords consensuats,
així com es posa a la proposició no de llei, tant amb sindicats,
com amb patronals, com amb associacions empresarials, i
també amb els partits polítics que conformen el Govern.

Crec que és bàsic perquè tengui una continuïtat que hi hagi
un consens i que se’n pugui parlar. Donarem suport a aquesta
iniciativa.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. En aquest moment correspon
al representant del Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr.
Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. I evidentment des del
màxim respecte que em mereix aquesta comissió i des de la
màxima consideració que em mereixen personalment les
persones que han signat aquesta proposició no de llei, els he de
recordar, i em sap greu haver-ho de dir així, amb aquesta
duresa, que vostès no tenen cap credibilitat per presentar
aquesta proposició no de llei en aquest parlament, cap ni una;
és a dir, això, aquesta proposició no de llei és com diu la cançó
“puro teatro”, és a dir, focs d’artifici, al cap i a la fi un engany
a la ciutadania.

Vostès intenten fer veure que es preocupen pel teletreball
quan a la seva pròpia empresa, que és aquest parlament, es
posen de perfil davant d’un incompliment flagrant del
Reglament, perquè el Sr. Campos ha citat tot de normes, però
no sé si ha citat l’article 49 del Reglament d’aquest Parlament,
que la Mesa incompleix, amb l’aquiescència dels grups
parlamentaris que signen aquesta proposició no de llei. És a dir,
vostès són aquí alliçonant la ciutadania sobre el que s’ha de
regular quan no són bons ni per fer-ho regular a la seva pròpia
empresa, és a dir, vulnerant el Reglament del Parlament i, per
extensió, vulnerant els drets dels diputats d’aquest Parlament,
que en el seu cas, Sr. Marí, a més a més, és que, essent
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eivissenc, la veritat, ja he vist que quan ha presentat la
proposició no de llei ho ha fet amb moltes cauteles perquè
potser sabia que li diria tot això que li dic.

Per tant, a mi la veritat, és clar, quan parlen de petjada
ecològica, el cost econòmic, el temps perdut, l’eficiència,
l’eficàcia, ehhh!, perdonin!, vostès tenen a l’abast fer front a
tots aquests perjudicis que suposa no tenir regulat el teletreball
i no fan res. Per tant, si no fan res ni a la seva pròpia empresa,
com volen que cregui jo que vostès tenen cap intenció de
regular el teletreball; que, per cert, sembla que sigui una cosa
inventada d’ara i jo fa setze anys que faig teletreball, setze.

És que, de veritat, és que tot plegat, mirin, és que és
vergonyós, els ho he de dir així de clar.

I jo no puc votar a favor d’aquesta proposició no de llei
perquè fa riure que el Parlament de les Illes Balears, que
incompleix el seu mateix Reglament, hagi d’instar ningú a fer
una cosa en la qual evidentment no té cap credibilitat, perquè
si ni el mateix Parlament no és capaç d’acomplir el seu
reglament per permetre el teletreball, ja em diran que coi ha
d’instar el Govern de les Illes Balears o el Govern de l’Estat,
bé, ni el propi Parlament no és capaç de fer-ho.

M’ha fet molta gràcia el Sr. Benalal, que ara malauradament
no hi és, que ha parlat, de fet ha començat molt literàriament
parlant de les grans catàstrofes i que permeten avançar; escolti,
aquí tenim una institució, que deu ser com aquestes paneres que
es veu que sobreviuen a qualsevol catàstrofe, el Parlament de
les Illes Balears sobreviu a la catàstrofe, perquè després de la
catàstrofe continua exactament igual, no en la nova normalitat
sinó en la vella normalitat.

Jo, per tant, i com vaig fer l’altre dia, amb una proposició
no de llei sobre la conciliació de la vida laboral i familiar, vista
aquesta falta de credibilitat, em nego a participar en aquesta
mascarada, que és el que és i, per tant, no participaré en la
votació. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara ja per torn de
contradiccions intervé en primer lloc el representant del Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Jordi Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, gràcies, presidenta. Res, en primer lloc, agrair a tots els
grups les seves proposicions, ja que les consider totes
igualment constructives, o constructives menys la darrera, la
veritat, però bé, la resta les consider constructives. Jo crec que
aquí nosaltres no som treballadors del Parlament, nosaltres som
representants de la ciutadania, això per començar.

Tampoc no pretenem nosaltres alliçonar ningú ni deixar
d’alliçonar, ni molt menys a la nostra empresa, que és el que he
sentit dir, no sé si per “nostra” es refereix al Grup Parlamentari
Socialista, al Partit Socialista o a qui, perquè també hi ha
d’altres representants.

Bé, dit això, simplement, com deia agrair la resta de
comentaris i simplement matisar-ne alguns. Arran de
comentaris del Partit Popular i crec que d’El Pi, aquesta
proposició té un caràcter principalment cap al sector privat, no
tant del funcionariat i de l’administració pública, que és el que
ens diuen. Sí que és cert, com han dit, que no s’ha de regular a
raó d’una crisi, sinó que s’ha de regular perquè és igualment
necessari.

Sobre el seu dubte del punt 3, acusant d’un
intervencionisme excessiu, nosaltres no demanam d’augmentar
l’intervencionisme, nosaltres demanam en aquest punt, i si falta
ho aclareix ara, per si volen considerar el seu vot, demanam
d’incloure en la renovació dels convenis col·lectius sectorials
la inclusió de les especificitats que el teletreball té a cada
conveni sectorial, és l’altra cama de la regulació; evidentment,
amb una regulació de nivell estatal no podem arribar a
l’especificitat de cada conveni sectorial, això és a l’únic que
instam. És per si els aclareix el dubte que queda.

Sobre el tema del rodillo del punt i d’altres, crec que és un
tema purament de redacció, si m’haguessin fet una esmena o si
vol la fem i l’incloem, és a dir: “redactar un projecte normatiu
consensuat”, jo no tendré cap problema a modificar-ho.

I l’aportació de VOX, també els agraïm el relat de tota la
normativa, amb tot i això seguim pensant que és clarament
insuficient, amb tot el que ha dit nosaltres no veiem on està
regulat qui hagi d’aportar els mitjans de producció, en qui han
de recaure les despeses del teletreball i tota la resta de
condicionants que he dit. També és veritat que es veu que tenen
ells intenció de crear un nou sindicat, que ja m’explicaran
després, per tant, què és el que regularà el seu sindicat si no vol
regular ni vol fer més lleis, ja que, si no volen fer lleis, tal
vegada no els agrada ser a un parlament, que és on es fan les
lleis i les regulacions.

Dit això, agrair el suport i fins aquí. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Marí. Correspon ara el torn de paraula a la Sra.
Martín, representant del Grup Parlamentari Unidas Podemos.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Bé, diverses qüestions de fons i de
forma, quant a les diferents aportacions dels grups
parlamentaris la veritat, agrair-les. D’acord amb El Pi que hi ha
diversa normativa i que s’hauria de combinar i realment fer un
corpus, condensat que respongués a les necessitats planteja el
teletreball, tant per als empleadors com per a les persones que
són empleades.

S’han dit diverses coses, miri, Sr. Castells, miri que em sap
greu fer aquesta intervenció, estic absolutament d’acord que
s’ha de millorar en tema de teletreball en aquest parlament i li
he dit en públic i li he dit en privat, molt d’acord, per una
qüestió d’equitat entre les illes, per una qüestió d’equitat i de
respecte als parlamentaris, als diputats i diputades d’aquesta
cambra i per respecte a aquelles persones que han votat les
opcions polítiques que hagin volgut votar, absolutament
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d’acord, però no puc estar d’acord amb les formes que ha
tengut avui, a mi em sap molt de greu dir-li-ho.

Ha utilitzat uns termes que..., jo entenc l’emprenyadura,
però li he de dir que no pertoca, que no pertoca, i em sap greu
dir-li-ho, però aquí avui amb les formes s’ha equivocat.

Agrair el suport dels diferents grups i, com no, per part del
meu grup i per part meva, evidentment, consideram necessari
avançar en el camí del teletreball, l’he utilitzat dotze anys a la
Universitat de les Illes Balears, treballant amb alumnat i amb
professorat de diferents illes; és evident que és el camí i és la
via per millorar i especialment a una comunitat insular com és
la nostra.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta, no faré ús de la paraula.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. En primer lloc, demanar si accepten la
votació per separat i si necessiten aturar. No? S’accepta la
votació per separat.

Doncs, una vegada acabat el debat, passarem a la votació de
la Proposició no de llei RGE núm. 8744/20..., un moment,
digui, Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Perdoni, hem acordat acceptar, diguéssim, l’esmena in voce
per incloure en el punt 2, “a la redacció i tramitació d’un
projecte normatiu”, inclourem la mateixa expressió que en el
punt 3, que diu “juntament amb sindicats i patronals”.

Ara passarem una redacció definitiva.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Marí. Després passaran definitivament el text,
però veig que realment el que volem és incorporar aquest
apartat de “juntament amb sindicats i patronals” al punt 2, i
després ja... Passarem, llavors a la votació..., tothom està
d’acord amb aquesta esmena?

Gràcies, senyors diputats, passarem, llavors, ara sí, a la
votació de la Proposició no de llei RGE núm. 8744/20 i es farà
votació separada.

Votarem en primer lloc el punt número 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

12 vots a favor i 1 abstenció. Queda aprovat aquest punt.

Passarem a la votació del punt 2.

Vots a favor?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdoni, Sra. Presidenta, el recompte de la primera votació
és incorrecte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ai, perdó, el Sr. Castells no ha votat, vostè no ha votat,
perdó, disculpi perquè el tapava el Sr. Maxo Benalal, disculpi.

Llavors són 11 vots a favor, el punt número 1, 11 vots a
favor i 1 abstenció, i un diputat que no ha votat.

Punt número 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

11 vots a favor, 1 abstenció. El punt número 2 aprovat.

Passam ja a la votació del punt número 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

7 vots a favor i 4 abstencions.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 8744/20, relativa a la regulació normativa del
teletreball.

Vull aprofitar en el dia d’avui, ja que som aquí, per felicitar
totes les Carme, i, com no, tota la gent de la mar, que és “lo
meu”.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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