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LA SRA. PRESIDENTA: 

Bon dia, senyors i senyores diputats. Començam la
comissió. Gràcies, com sempre, al personal de la Cambra que
ens ajuda i possibilita que duguem a terme aquesta comissió,
tant amb el suport tècnic com a la mateixa sala. En primer lloc,
procedeix demanar si hi ha qualque substitució a qualcun dels
grups. 

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM: 

Sí, Sra. Presidenta, Maxo Benalal, de Ciudadanos,
defenderé yo la iniciativa RGE núm. 9478/20, sobre la
ratificación del Convenio 177 de la OIT. 

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ: 

Sí, Sra. Presidenta, Pilar Carbonero substitueix Ares
Fernández. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. L’ordre del dia d’avui consisteix en l’adopció d’un
acord respecte de les sol·licituds de compareixença amb RGE
núm. 9562/20 i RGE núm. 9565/20, així com el debat i votació
de la Proposició no de llei RGE núm. 9478/20. 

I.1) Adopció d’acord respecte de la sol·licitud de
compareixença RGE núm. 9562/20, modificada amb l’escrit
RGE núm. 9613/20, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos (article 46.4), pel procediment d’urgència, d’un
representant del Col·legi Oficial de Guies Turístics de les
Illes Balears, davant la tramitació del Decret Llei 8/2020.

Començam el primer punt de l’ordre del dia amb el debat
relatiu a l’adopció d’un acord respecte de l’escrit RGE núm.
9562/20, modificat amb l’escrit RGE núm. 9613/20, presentat
pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment
d’urgència, sol·licitant la compareixença d’un representant del
Col·legi Oficial de Guies Turístics de les Illes Balears davant
la tramitació del Decret llei 8/2020.

Per aquest grup, té la paraula el Sr. Marc Pérez-Ribas. 

SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, presidenta. Si els sembla bé faré la meva
intervenció des d’aquí, des de l’escó.

Bé, com tots saben, el decret llei que va pretendre validar
el Govern, el 8/2020, sobre mesures urgents i extraordinàries
per a l’impuls de l’activitat econòmica i de simplificació
administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de
les Illes Balears, per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada
per la COVID-19, no va ser validat en el Parlament i va ser
tramitat com a projecte de llei.

Era una oportunitat prou bona que des del Grup
Parlamentari...

Perdona?

(Se sent una veu de fons que diu: “Va ser validat”)

Bé, va ser validat, perdó..., sí, sí, sí!, va ser validat, però va
ser tramitat com a projecte de llei. Perdó, sí, sí, sí, ara m’havia
confós, i des del Grup Parlamentari Ciutadans consideràvem
que això era una oportunitat prou interessant -aquesta
tramitació com a projecte de llei- perquè els col·lectius afectats
per les decisions que es prenien a partir d’aquest decret llei
poguessin donar la seva opinió i poguessin proposar mesures
evidentment per a l’impuls de l’activitat econòmica i per a la
simplificació administrativa. 

Un d’aquests col·lectius afectats per aquest decret llei,
segurament el col·lectiu més afectat, perquè aquest decret llei
implicava la seva desaparició, era el Col·legi de Guies Turístics
de les Illes Balears. Nosaltres vàrem demanar que poguessin
venir aquí al ple durant la tramitació d’aquest projecte de llei,
per donar la seva opinió i per justificar la seva existència i
perquè havien de mantenir-se, segons els seus arguments,
després de la tramitació d’aquest projecte de llei.

Realment les dates s’han ajornat i una sol·licitud que vàrem
fer el 15 de juny s’ha retardat fins al dia d’avui, quan ja
pràcticament es troba enllestida la tramitació d’aquesta llei.
Però, de totes maneres, considerem que, donada la gravetat i el
que afecta realment aquest col·lectiu, aquest col·legi
professional, la redacció d’aquesta llei, seria convenient que
poguessin venir al Parlament a donar les argumentacions que
ells considerin oportunes per justificar que puguin seguir
treballant com a col·legi professional de Guies Turístics de les
Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula ara la
Sra. Salomé Cabrera. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Bon dia, senyores i senyors diputats, gràcies, presidenta.
Nosaltres faríem una..., arran de l’explicació que ha donat el Sr.
Marc Pérez-Ribas, faríem una votació favorable a les seves
peticions, independentment de si ho contextualitzam en el
temps, sí que és cert que hi ha un petit desfasament pel moment
que es viu a efectes de tramitació, però consideram que tot el
que sigui possible aclarir i exposar per part..., en el cas dels
guies turístics, exposar la seva situació i defensar la seva
posició és positiu, i als efectes de comparèixer per part del
conseller, també seria necessari a efectes de clarificació.

Per tant, faríem un vot favorable. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Joan Mas. 
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EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, presidenta. Bé, abans d’això..., no sorprès, però sí,
una mica sí sorprès de veure el Sr. Campos assegut en el lloc de
cap de l’oposició, és una qüestió, supòs, de festeig entre grups.
Perdonau, era una broma, eh?, no vull que ningú s’ho agafi
malament. 

Bé, nosaltres som conscients, som conscients de l’afectació
sobre els col·lectius de guies turístics. Ens hem reunit amb ells,
veiem la necessitat de trobar una solució al marge de la
continuïtat del Col·legi de Guies Turístics i creiem que és
important que des del Govern es posi fil a l’agulla en aquest cas
concret dels guies turístics i tot el que representa la feina que
havia fet fins ara el Col·legi de Guies Turístics per mor de
l’afectació del Decret 8. Però entenem que fem tard a l’hora de
dur-los a comparèixer aquí, en aquesta comissió, perquè el
Decret 8 es validarà no sé quan, però molt aviat, i les
discussions estan pràcticament tancades en comissió, per tant,
en principi hi votarem en contra.

Però sí deixar pal·lès que des del nostre grup es farà tot el
possible per a això, perquè la feina que es feia des del col·legi
es pugui continuar fent i que des del Govern es posi fil a
l’agulla perquè l’afectació vers aquest col·lectiu sigui mínima. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, correspon ara el torn al Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, al Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI: 

Muchas gracias, Sra. Presidenta, desde la oposición,
saludos, compañeros. 

(Remor de veus)

Evidentemente, ante las medidas y la normativa que va
aprobando este gobierno balear, que perjudica claramente a los
guías turísticos, nuestro voto será favorable a la comparecencia.
Llama la atención el voto contrario del partido MÉS; o no, o no
llama la atención porque al menos está siendo claro, ya que
ustedes apoyan un gobierno que realmente está perjudicando,
entre otros, y muy especialmente, a los guías turísticos. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta, nosaltres votarem a
favor. Pensam que com més reflexionada, pensada i comentada
sigui una norma, molt millor i, per tant, convidaríem que la
majoria d’esquerres repensàs la seva postura i donàs
l’oportunitat que experts i persones amb coneixement puguin
donar una opinió i puguin orientar una mica els diputats a
l’hora de prendre les seves decisions.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspondria el torn al Grup Parlamentari Mixt,
però no han comparegut. Idò, per finalitzar, el Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Enric Borràs..., oi, perdoni!,
Damià Borràs. 

EL SR. BORRÀS I BARBER: 

Sí, gràcies, presidenta. Anunciar ja que votarem que no per
dues raons que ara intentaré exposar.

Per una banda, vull dir que el Grup Parlamentari Ciutadans
ens demana la participació aquí d’un col·lectiu, d’un col·legi
professional, emparant-se en l’article 124.2 del Reglament
d’aquesta cambra, que està pensat, diguéssim, i així ho diu, que
s’obri un període de quinze dies a fi que els grups recaptin
opinions -els grups!, recaptin opinions- de persones, entitats,
associacions que puguin estar implicades en un procediment
d’un projecte de llei. Evidentment, açò és una pràctica habitual
d’aquest parlament, de tots els grups parlamentaris
tradicionalment, de recaptar opinions en aquest període, i els
grups s’acostumen a reunir amb els col·lectius que així ho
consideren per tal de formular les seves idees que puguin ser
traslladades a esmenes als projectes de llei. 

En aquest sentit, una compareixença en comissió d’una
associació no té res a veure amb la recaptació d’opinions que
estableix el Reglament, és a dir, jo crec que és una...,
evidentment, des de la màxima bona fe que reconec al grup
Ciutadans, vull dir que crec que és un error procedimental
demanar per aquesta via una compareixença, quan la recaptació
d’opinions, segons els usos i costums parlamentaris, és una
altra via d’actuació. 

Dit açò, evidentment, ja ho han dit altres portaveus, és tard,
és tard per procedir perquè, en tot cas, açò s’hauria de produir
-aquesta recaptació d’opinions- abans de la formulació
d’esmenes. En aquests moments, demà dictaminarem en
comissió el Decret Llei 8/2020 de cara a la futura llei i, en
aquest sentit, per tant, és tard per canviar d’opinió. 

Després, entrant ja més en el fons, la qüestió que debatem
aquí, primer, el Col·legi de Guies Turístics, que és una entitat
absolutament respectable i que el meu grup respecta
profundament, no es veu afectada en la seva existència per
aquest Decret llei, el que fa aquest Decret llei és...

(Remor de veus) 

... poden estar molt contents, a més de contents d’aquest decret
llei, però l’únic que fa aquest decret llei és no fa desaparèixer
el Col·legi sinó que, diguéssim, recollint una instrucció del
Defensor del Poble que diu que la llei s’ha d’adaptar a la
normativa, a les directrius europees i s’ha d’adaptar a la llei
estatal sobre col·legis professionals, fa que, obliga que el
Parlament o que el Govern de les Illes Balears hagi d’instar la
modificació de la llei de col·legis de les Illes Balears perquè no
pot ser obligatòria la col·legiació dels col·legis. I en aquest
sentit és quelcom que recull el decret llei, la no obligatorietat
de ser col·legiats.
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Evidentment, açò..., i legítimament el col·legi se sent afectat
perquè evidentment açò li significarà que alguns guies turístics
no vulguin continuar sent afiliats en aquest col·legi, de fet, el
Defensor del Poble fa la instrucció a causa de denúncies de
guies turístics que no volen formar part d’aquest col·legi i, per
exemple, a Eivissa i Menorca està molt clar que moltíssims
guies turístics no volen formar part d’aquest col·legi, no formen
part de fet d’aquest col·leg. Per tant, la qüestió de fons, podem
entendre que el col·legi es vegi perjudicat en els seus
interessos, però, evidentment, l’únic que fa és per instrucció del
Defensor del Poble adaptar-se a la normativa estatal de rang
superior. 

Evidentment el nostre grup creu molt interessant que en
moments determinats i sobretot quan s’hagi de fer la llei de
col·legis, la revisió de la llei de col·legis oficials en aquest
parlament, puguem recaptar l’opinió dels guies turístics,
evidentment sempre i quan sigui d’interès de la Cambra, no ens
oposarem que participi cap col·lectiu a aquesta cambra, però
entenem que ni per procediment ni per tempus parlamentari, ni
pel fons de la qüestió, no és el moment oportú perquè aquest
grup, aquest col·legi oficial pugui comparèixer.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Acabat el debat passam a votar l’escrit RGE núm.
9562/20.

Vots a favor? 

Abstencions?

En contra?

Hi ha empat a 6. 

Tornam a repetir la votació per favor.

Vots a favor?

(Remor de veus)

M’informa el nostre lletrat que hem d’aplicar l’article 101.2
del Reglament d’aquesta cambra que estableix que en aquest
cas s’ha de fer la ponderació dels vots dels grups presents a la
Cambra, d’acord?

En conseqüència, la votació ponderada quedaria de la
següent manera: 29 vots a favor, 27 en contra i cap abstenció.

(Remor de veus)

A l’inrevés? Bé, idò..., sí, jo també quan ho llegia, Sr.
Melià, pensava que no era el que..., però bé...

(Se sent de fons el Sr. Melià i Ques de manera
inintel·ligible)

Bé, estic segura que el Sr. Montserrat no ha fet els comptes
amb cap intenció.

Vegem, tornam a repetir i aquest sí que és el definitiu i
correcte: 29 vots  en contra; 27 a favor i cap abstenció. Queda,
per tant, rebutjada la proposta.

I.2) Adopció d’acord respecte de la sol·licitud de
compareixença RGE núm. 9565/20, modificada amb l’escrit
RGE núm. 9613/20, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos (article 46.2), pel procediment d’urgència, del
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, davant la
tramitació del Decret Llei 8/2020. 

A continuació començarem el debat de l’escrit RGE núm.
9565/20, modificat amb l’escrit RGE núm. 9613/20, presentat
pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d’urgència,
en què se sol·licita la compareixença del conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball davant la tramitació del Decret
Llei 8/2020.

Per part del Grup Parlamentari Ciudadanos tendrà la
paraula el Sr. Marc Pérez-Ribas i jo abandonaré la presidència
i seré substituïda per la nostra vicepresidenta.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta i vicepresidenta. Bé, es tracta d’una
sol·licitud que vàrem fer de manera paral·lela a la que hem
comentat i hem votat a l’anterior votació. Consideràvem que
durant la tramitació del Projecte de llei 8/2020 era necessària
la compareixença del conseller de Turisme perquè evidentment
la major part de les mesures que han d’impulsar l’activitat
econòmica a les nostres illes tenen directament o indirectament
alguna vinculació amb el turisme, i volíem que el mateix
conseller ens digués des de la seva pròpia veu quines mesures
consideraven des de la seva conselleria que s’havien
d’incorporar en aquest projecte de llei per impulsar l’activitat
econòmica en el seu sector.

Dit això, he de dir al Sr. Borràs que la tramitació tant
d’aquesta sol·licitud com de la sol·licitud anterior ha estat
perfectament ajustada a reglament, de fet la Mesa va admetre
a tràmit aquesta proposta. Per tant, no sé per què ha de dir que
no s’ajustava al Reglament. I és una via possible que permet el
mateix reglament, que les entitats puguin tenir veu en el nostre
parlament, que, a més a més, entra dintre de la lògica de la
transparència del que ha de ser un parlament sobirà i que dóna
veu als seus ciutadans representats pels diputats, però que en
determinades ocasions i que sí és, sí era una situació d’interès
per a la Cambra l’opinió del Col·legi de Guies Turístics,
consideràvem nosaltres que era important i necessari que
poguessin donar la seva opinió.

I més, tenint en compte com..., fins i tot el mateix
representant del Grup Parlamentari MÉS ho ha dit, és una
organització que ha fet coses molt importants de cara a regular
i donar pautes de com han de ser les visites guiades a les
nostres illes, com mostrar la nostra cultura, com mostrar el
nostre folklore i que era realment important que poguessin
venir aquí per donar la seva opinió i la seva versió legal del que
ha succeït amb aquest decret llei.

Bé, no ha pogut ser, és una llàstima i mostra el poc tarannà
que tenen els partits que donen suport al Govern.
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Idò, això, demanem la vostra aprovació perquè el conseller
de Turisme, que si bé estem una altra vegada en el mateix, que
és que aquest projecte de llei està a punt ja de finalitzar la seva
tramitació, però seria interessant que ens expliqués quines
mesures considera que s’han aplicar sobretot pel títol de la llei,
o sigui..., mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de
l’activitat econòmica de les nostres illes.

Gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Ara en torn de fixació de
posicions, en primer lloc té la paraula la representant del Grup
Parlamentari Popular la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres farem un vot
favorable també, encara que novament és una petició que es va
fer en el seu moment i que ara tal vegada pot semblar que està
un poc fora de... no fora de lloc, però bé, fora de temps tal
vegada, però nosaltres pensam que, en ares de la transparència,
del diàleg, de la participació, totes aquestes coses que el
Govern manifesta que en du la bandera, idò bé, estaria molt bé
i seria molt necessari que donés exemple, que donés testimoni
d’aquesta participació i d’aquesta transparència i que acceptés
la petició de Ciudadanos de fer la compareixença del Sr.
Negueruela.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. Correspon ara el torn de
paraula a la representant del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Per la nostra part, en relació amb la
petició de la compareixença anterior que ha tornat esmentar el
representant de Ciutadans, li he de dir que efectivament el Sr.
Borràs està... va encertat. Vostès no han seguit el procediment
correcte. Jo entenc que li pugui saber greu, però hi ha moltes
altres maneres de fer sentir la veu dels col·lectius. 

Per la nostra part, nosaltres hem obert la nostra porta i hem
sentit i hem escoltat i ens hem reunit amb totes i cadascuna de
les entitats que ha demanat venir a fer-nos saber la nostra
opinió o parer o necessitats sobre aquest decret. Llavors
evidentment sempre tendrem la porta oberta a tothom que
vulgui opinar i fer les seves aportacions.

En relació amb la compareixença del conseller Negueruela,
nosaltres som absolutament favorables que pugui venir a
aquesta cambra a exposar quina és la feina que es fa, que pugui
rebre preguntes, és important, la situació del col·lectiu i del
sector és molt preocupant i pensam que és del tot positiu que

pugui venir a exposar, a dir de manera detallada quina és la
feina que es fa i, per descomptat, que li puguem fer totes les
preguntes que considerem oportunes.

Així que per descomptat el vot d’Unides Podem serà
favorable a la compareixença d’aquest conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, gràcies, presidenta. Els arguments estan molt dits, per
tant, nosaltres votarem a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. En aquest moment correspon el
torn de paraula al representant del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta o vicepresidenta. Permítanme, ya
que han hecho todos referencia al anterior solicitud de
comparecencia, que ustedes son magistrales, cuando no es
porque hay un error de procedimiento, cuando no es que
formalmente se tendría que haber hecho, cuando no es que no
hay razones o cuando no es que hoy está nublado, pero siempre
ponen alguna excusa para que no comparezcan la mayoría de
personas o profesionales que tienen responsabilidad en un
sector vapuleado precisamente por sus medidas. Y no ha
pasado solo con los guías oficiales sino que ha pasado también
con otros colectivos que ustedes han perjudicado, pero da igual,
ustedes toman cualquier excusa y ese es su talante democrático.

Respecto a esta solicitud de comparecencia el Sr. Consejero
de Turismo, lo que debería hacer el consejero de Turismo
evidentemente es comparecer, para pedir perdón, pedir
disculpas por su nefasta gestión, por haber arruinado el sector
turístico, por haber dejado en la calle a miles de trabajadores,
por ser el causante del cierre de negocios, de locales, de todo
el desastre que ha ocasionado, y a continuación de pedir
disculpas, irse a su casa y dimitir. Eso es lo que tendría que
hacer el consejero de Turismo del Gobierno balear, el que ha
arruinado la principal industria de Baleares.

Nuestro voto, por supuesto, será favorable.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Passam ara al representat del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, el Sr.
Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies. El nostre grup parlamentari també votarà a
favor. Pensam que és una qüestió de participació i de
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transparència i que és interessant conèixer l’opinió del
conseller de Turisme, sobretot davant els canvis introduïts en
el seu decret llei en ponència, que no són menors, és la nostra
opinió, i per tant també poden ser d’interès per al que queda de
la tramitació parlamentària. 

Si em permeten una broma, si fessin cas a VOX em fa la
impressió que només quedaria el conseller d’Educació, perquè
ahir el vares salvar, però la resta dimitirien tots. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Correspondria ara la paraula al
representant del Grup Parlamentari Mixt, no hi ha cap
representant a la sala. Per tant, passam la paraula al
representant del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. El meu grup venia aquí disposat a votar
a favor de la compareixença del conseller de Turisme, perquè
entenem que sempre és bo que el Govern s’expliqui davant el
Parlament, que és qui fa el control del Govern, el Parlament, el
Parlament no fa el control de les entitats, però sí del Govern,
però després d’haver sentit el portaveu de VOX en el Parlament
té sentit que comparegui el conseller perquè evidentment li ha
atorgat unes capacitats extraordinàries al conseller de Turisme.
Si ell tot sol amb tres mesos ha estat capaç d’arruïnar la
indústria més important i més potent de les Illes Balears i del
món turístic, evidentment és que té unes formidables capacitats
i, per tant, té sentit que vengui aquí a explicar com ho ha fet. 

Seguint, i em perdonaran, amb ironia, ja que tots els altres
portaveus han intervingut entrant al fons de la qüestió del debat
anterior, he de dir que jo també m’he quedat sorprès de veure
com, perquè no es tracta a la petició de Ciutadans que venguin
a explicar la posició sobre com veuen el turisme els agents de
viatges, que seria una altra cosa, sinó com veuen
l’obligatorietat o no de col·legiar-se al seu mateix col·legi els
agents de viatges, i m’ha semblat formidable veure també com
els partits que es diuen d’obediència liberal estan a favor de les
obligatorietats de col·legiació a entitats privades. Açò també
em sembla que és d’una coherència digna de debat. És a dir que
crec...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... no, però aquí la qüestió, Sr. Melià, la qüestió..., la qüestió,
Sr. Melià, és d’adaptació d’una normativa de rang superior la
qual evidentment estam obligats a complir, no voluntarietat o
no de la col·legiació. Crec que confonem els debats. 

Res més. Simplement, ja dir que jo no he dit que hagués fet
un mal ús del reglament o s’hagués equivocat en l’ús del
reglament el Grup Ciutadans, sinó que he dit que, d’acord amb
els usos i costums parlamentaris, d’acord amb els usos i
costums parlamentaris, s’acostumava a procedir així. I també
he dit, Sr. Pérez-Ribas, que era absolutament legítima la seva
petició, crec recordar que també ho he dit, no he qüestionat la
seva petició en cap moment. He de dir que era moralment

legítima. Simplement, que segons els usos parlamentaris, i pot
parlar amb qui vulgui d’aquesta cambra, vull dir el procediment
davant la tramitació de qualsevol llei és que dins aquest període
els grups recapten opinió dels col·lectius, entitats que
consideren, però cada grup no, diguéssim, dins la
compareixença parlamentària, que és una altra via absolutament
també útil. I evidentment la interpretació de l’article que vostè
ha fet menció evidentment, i si la Mesa del Parlament considera
que hi cap, hi cap i per açò la debatem ara, però evidentment el
fet que pugui presentar-se una petició no vol dir que hagi de ser
atesa.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Acabat el debat, passam a votar
l’escrit RGE núm. 9565/20.

Vots a favor? 

Són un total de 12 vots a favor. Llavors, queda aprovat per
unanimitat i s’acorda la compareixença del conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball davant la tramitació del Decret
8/2020.

II. Proposició no de llei RGE núm. 9478/20, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a la ratificació del Conveni
núm. 177 de l’OIT sobre teletreball.

Passem ara al segon punt de l’ordre del dia relatiu al debat
i votació de la Proposició no de llei RGE núm. 9478/20,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a ratificació del Conveni
núm. 177 de l'OIT sobre teletreball.

Per a la seva defensa intervé, en primer lloc, el representant
del Grup Parlamentari Socialista, passem la paraula al Sr.
Casanova, per un temps màxim de cinc minuts. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, presidenta, faré la meva intervenció des d’aquí, des
de l’escó. Nosaltres, des del Grup Socialista, hem vist com
aquesta pandèmia i com la COVID ha canviat la manera de fer
les coses. Una de les coses que hem introduït amb molta força
en el món laboral és la feina a domicili, el teletreball o la feina
a casa.

Faig aquestes accepcions perquè hem de començar a
diferenciar què és el teletreball, que és el treball a distància,
què és la feina a casa i què és treballar en el lloc de feina. Això
s’ha implementat a causa d’unes necessitats peremptòries de
manera molt ràpida i que genera nous espais, nous espais
laborals, noves relacions laborals. Per això, des del Grup
Parlamentari Socialista hem presentat un parell d’iniciatives ja
relatives a aquest tema. 

Fa uns dies, unes quantes sessions, ja vàrem parlar de la
necessitat de regular el teletreball, perquè el teletreball no està
regulat, no és una obligació, no és un dret del treballador, no és
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una obligació, però s’ha de regular, a nivell estatal es troba en
procés de regular tot aquest aspecte. 

I nosaltres ara portem una proposició de llei que és la de la
signatura del Conveni 177 de l’OIT, que és l’Organització
Internacional del Treball, que regula el treball a domicili. Per
què? Per què portem això aquí? Portem aquesta necessitat de
signar el conveni perquè és un conveni de caràcter
internacional i que, especialment el seu punt 4, parla de la
igualtat de tracte. Crec que això és la base de les relacions
laborals. 

Les relacions laborals canvien i nosaltres volem demanar
que, malgrat els canvis de llocs de feina, de manera de
treballar, etc., hi hagi tota una sèrie de drets de caràcter laboral
que els treballadors tenen i que no poden canviar, malgrat es
canviï la manera de treballar. I això és el que nosaltres volem
reivindicar aquí; és a dir, el dret a tenir una protecció idèntica
si es treballa des de casa que si es treballa des d’un lloc de feina
de l’empresa. Perquè també hem de dir que el treball o el
teletreball o el treball a distància pot produir-se a llocs que no
siguin a casa, però que tampoc no siguin a l’empresa, és a dir,
començam a veure altres situacions de caràcter laboral en què
la gent no es queda a treballar a casa, però tampoc no va a
l’empresa a treballar sinó que va a espais de teletreball o de
treball a distància.

Per tant, totes aquestes condicions noves que apareixen
consideram des del Grup Socialista que s’han de començar a
tenir en compte, per això portem aquesta PNL en la qual
demanem dues coses: per una banda, demanem que l’Estat
espanyol ratifiqui el conveni de l’OIT, que és un conveni de
caràcter internacional que no l’ha ratificat, i demanam que
s’iniciïn les passes per poder-lo ratificar i poder-nos sumar a
tots aquells estats que ho han fet. I, per altra banda, que l’Estat
espanyol comenci les modificacions legislatives necessàries.
Aquesta PNL es va enregistrar abans que es presentàs
l’esborrany de la llei del teletreball, i per això en el punt 2 es
demanen aquestes passes. 

Per tant, aquí avui en dia el que demanam són dues coses:
per una banda, començar a parlar de treball a distància, de
normalitzar-lo, de teletreball en les mateixes condicions, amb
les mateixes relacions que si estiguessin treballant a l’empresa,
i regular tots els aspectes que d’ell se’n derivin, i per això
començam per, per una banda, anar a la legislació de caràcter
més internacional, que són els convenis de l’OIT, i per una altra
banda, a la legislació més estatal, que donarà peu després a la
concreció, si n’és el cas, de la llei de teletreball a nivell més
balear.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Evidentment subscric la intervenció del
diputat que m’ha precedit. En aquest cas hem de tenir en
compte que per al mateix treball hi ha d’haver els mateixos
drets, les mateixes remuneracions, les mateixes condicions.
Cada vegada hi ha més persones, més treballadors i
treballadores, que opten per treballar en el domicili; això no ha
de suposar una major precarietat, amb llargues jornades; no ha
de suposar un sobrecost en determinats elements per fer aquest
tipus de feina, ja sigui per les empreses o per les
administracions. 

Evidentment, l’Organització Internacional del Treball dóna
empara a aquesta modalitat de treball a domicili amb un
conveni ja del 1996, que encara Espanya a dia d’avui no ha
subscrit, i mirin si han passat anys. Hem tengut una crisi, una
pandèmica de la COVID que encara vivim amb una segona
onada que permetrà també una adaptació dels llocs de feina i
que ens obligarà a canviar la manera que tenim de funcionar les
empreses i les administracions per tenir una major eficiència,
perquè aquest país necessita no caure encara més en la crisi que
vivim.

I llavors a nosaltres ens sembla una iniciativa positiva que
s’hauria de posar en marxa. El teletreball, evidentment, és una
forma de treball en el domicili, és una eina útil; ha permès, com
he comentat, a determinades activitats econòmiques i a
l’administració seguir funcionament, no només durant el
confinament, sinó a hores d’ara; i hem de tenir en compte tota
una sèrie de qüestions, com he comentat: el mateix treball, les
mateixes condicions.

I sempre, sempre recordar que el treball a domicili és una
opció que moltes vegades trien les dones per poder conciliar la
cura dels dependents, ja siguin menors o majors, amb la seva
activitat laboral, i que s’ha de supervisar, sobretot, i controlar
que no existeixi una discriminació afegida que sigui la
discriminació de gènere a l’àmbit laboral, i sempre, a més,
tenint en compte les qüestions de salut laboral.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Correspon ara el torn de
paraula del representant del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, n’hem parlat altres vegades, del
tema del teletreball, dels drets laborals dels treballadors que
practiquen aquest tipus de treball, que els drets laborals no són
una cosa estàtica, al contrari, tal i com evolucionen les
necessitats de les empreses i el mercat laboral i la mateixa
societat s’han d’afrontant nous reptes i els drets laborals han
d’evolucionar en aquest sentit.

Desgraciadament, històricament ens hem trobat que primer
es genera una necessitat, primer hi ha un daltabaix en el món
laboral, i després s’acull el dret..., els treballadors es poden
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acollir al dret que els empara. En aquest cas hi ha un conveni
que parla de treball a domicili de l’Organització Internacional
del Treball, que l’Estat espanyol hauria de subscriure com més
aviat millor perquè va amb anys de retard, i alhora l’Estat
espanyol ha de modificar la legislació per tal d’acollir aquests
drets laborals, que és vera que ens han vengut de sobte, però
també és cert que anam enrere perquè ja fa molts d’anys que
se’n parla, del teletreball i del treball a casa.

Per tant, és una proposició no de llei que l’hem signada, la
compartim i alhora entenem que arriba tard, com tantes coses,
desgraciadament, a l’Estat espanyol.

Per tant, crec que votar-la a favor és bo per a tots, perquè
ens adequam a la legislació internacional, i demanam a l’Estat
espanyol que se la faci seva i la practiqui, per dir-ho de qualque
manera. I perquè ara que s’ha provat que el teletreball funciona
i per a segons quines feines és fins i tot millor que haver-se de
desplaçar, és bo per a tots tenir una legislació que empari els
drets dels treballadors.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Ara, per al torn de fixació de
posicions, passem la paraula a la representant del Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, tornam avui a debatre una
proposició no de llei que presenten els grups que donen suport
al Govern referida al teletreball. L’anterior, que comentava el
Sr. Casanova, anava dirigida a instar també el Govern a
impulsar una regulació del teletreball, nosaltres en el seu
moment la vam suportar, i la vam suportar perquè la conciliació
de la vida familiar i laboral sempre ha estat una necessitat, i
també com a un impuls a l’emprenedoria, que amb la pandèmia
s’ha posat més de manifest que mai.

A l’inici de l’estat d’alarma les plantilles públiques a
Balears van disparar el percentatge de treballadors fent feina a
ca seva, sense incloure sanitaris, respecte del 2019, on les
xifres eren totalment testimonials. Observant-se que encara que
el Govern hagués manifestat que estaven garantides les
condicions per desenvolupar-ho, la realitat va ser manca de
planificació sense condicions i eines telemàtiques adequades i
sense capacitació prèvia.

Vull recordar que dia 18 de juny d’enguany, els sindicats
USO, STEI, CSIF, Comissions i UGT van denunciar que,
mentre altres comunitats autònomes i administracions
facilitaven l’accés del seu personal al teletreball, el Govern
balear es mantenia contra aquesta pràctica i al·legava falta de
confiança. Per tant, no donava un exemple en aquest sentit. 

Per tant, consideram que està molt bé que presentin aquest
tipus d’iniciatives per instar el Govern central perquè avanci en
la regulació del teletreball, però tot seria més coherent si
vostès, els proposants d’aquesta PNL, que són els partits que
donen suport al Govern, instessin el Govern a donar exemple

i a posar tots els mitjans per als seus treballadors, per poder
desenvolupar aquest teletreball de manera correcta, ja que
veiem greus problemes a tots els àmbits. 

I vull recordar també que durant la legislatura 2011-15 el
Partit Popular va incorporar ja als drets dels treballadors la
possibilitat de fer feina mitjançant teletreball a la funció
pública, cosa que no es va continuar fins a dia d’avui. I també
he de dir que és una modalitat que a la reforma laboral del
Partit Popular del 2012 es recull una regulació en aquest sentit,
on es va modificar el denominat treball a domicili, aquest de
què parla aquest conveni 177, per a treball a distància, basat en
l’ús intensiu de noves tecnologies i en base a la regulació
equilibrada de drets i obligacions garantint els drets dels
treballadors en igualtat al règim presencial, una altra cosa que
vostès demanen, amb l’objectiu de promoure noves formes de
desenvolupar l’activitat laboral, per afavorir la flexibilitat en
l’organització de feina, incrementar les oportunitats d’ocupació
i optimitzar la conciliació, i també amb repercussions positives
en l’economia en general i el medi ambient.

Posteriorment el nostre partit ha impulsat iniciatives al
Congrés, i també hem demanat ja el mes de maig que el Govern
del Sr. Sánchez regulés aquest teletreball, que també en aquests
moments s’està fent.

S’ha de continuar treballant, és evident, i demanar, davant
aquesta necessitat d’adaptació a la nova realitat que vivim, i
tornam considerar positiva la seva proposta. El que passa és
que sí que ens agradaria saber si aquestes són totes les
aportacions que s’han fet des del Govern balear o des dels
grups, des dels partits que donen suport al Govern balear, al
Govern central per a la regulació del teletreball.

I la tramitació d’aquesta llei ja sabem que va començar
sense cap tipus de diàleg ni consens per part del ministeri i així
ho van manifestar els agents econòmics i socials, i sense
incloure cap tipus de proposta per part de les que havien
traslladat. I el darrer que hem vist és, d’una banda, l’anunci per
part del Govern central, que vol que els mòbils i els portàtils
que es faciliten als treballadors paguin imposts com a salari en
espècie; d’altra, la frisança que torna a tenir el Govern central
d’aprovar aquesta llei. Tot açò la veritat és que no ens inspira
gaire confiança, i no sé si fins i tot hi veiem qualque tipus
d’afany recaptador. 

En qualsevol cas, com dic, farem un vot favorable als dos
punts, més que res perquè, bé, el 177 sí que és cert que potser
queda fins i tot un poc sobrepassat. Votam a favor des del punt
de vista que consideram que és una declaració d’intencions,
però que no és fonamental perquè el Govern faci l’obligació i
tiri endavant aquesta normativa i que ho faci amb les millors
condicions i en base a la reforma laboral, que ja recull de
qualque manera totes aquestes... premisses. 

I després, a la segona part, també votarem a favor el punt 2
perquè consideram que lògicament, bé, s’ha de fer de la millor
manera possible, vostès parlen de protecció, no demanen
únicament que es reguli amb les mateixes condicions...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

... -sí, ja acab, Sra. Presidenta- sinó de protecció. Per tant, açò
ens genera un poc de dubte, no sabem si és que vostès no es
fien del que farà el Govern central respecte de la regulació,
perquè si no segurament no demanarien protecció.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. Correspon ara el torn de
paraula al representant del Grup Parlamentari Ciudadanos, el
Sr. Maxo Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Presidenta. El concepto de trabajo a distancia
tal como lo establece el 177 no está ni reconocido ni aceptado
de forma general. El instrumento se adoptó en el año 96,
inclusive con una baja exigencia de ratificación, que son dos
instrumentos, pues sólo entró en vigor el año 2000. Por ahora
sólo hay diez países en todo el mundo que lo han ratificado; de
ellos, cinco europeos, entre los cuales de primer orden son
Bélgica, Países Bajos i Finlandia; el otro americano, el único,
es Argentina.

A nuestro parecer existen varios aspectos que dificultan la
aplicación de este convenio. En primer lugar, el convenio y la
Recomendación 184 solamente tocan una pequeña parcela del
trabajo a domicilio. De los tres componentes más destacados
del concepto de trabajo a distancia, como hemos visto con la
crisis en estos tiempos, que son la organización, la localización
y la tecnología, las normas de la OIT de las que estamos
hablando ahora mismo sólo hacen suyos los dos primeros,
organización y localización. Se aparta totalmente el lado
tecnológico a favor del lado organizativo.

Aunque aparentemente no existe una diferencia entre el
trabajo a domicilio y el trabajo a distancia, parecería más
conveniente que el concepto marco internacional se refiriese a
trabajo a domicilio..., eh, a distancia. Evidentemente estamos
hablando de una regla del año 96 que está totalmente pasada.

En segundo lugar, el concepto convencional delimita
totalmente la lógica de trabajo, por ejemplo, (...) técnicos,
como por ejemplo son los ordenadores, muy limitado. Sin
mencionar formas de trabajo mucho más complicadas y
sofisticadas como las que tenemos hoy, como pueden ser las
nuevas prácticas empresariales, y dirige sus esfuerzos
solamente a proteger a trabajadores a domicilio, más
vulnerables y con carácter general, pero son trabajadores con
un cierto nivel de dependencia. Por ello excluye también a
todos los trabajadores más autónomos e independientes. Como
es sabido, el trabajo con el recurso ASTIC se caracteriza por un
alto grado de autonomía del trabajador, y desde un punto de
vista el enfoque de la OIT no es para nada aceptado. 

Es dudoso que puedan alcanzarse también las pretensiones
de igualdad de trato en trabajadores a domicilio y trabajadores
asalariados, primero porque un gran número de esos
trabajadores, en especial los autónomos o los más autónomos,
caen fuera del ámbito de aplicación; y luego, porque para el
resto de trabajadores no hay posibilidad de instaurar un
régimen de control efectivo de la pretendida igualdad.

Puede que el componente en común para la organización
internacional efectiva del trabajo no tenga que ser una relación
de dependencia sino organización del trabajo, con la mención
expresa de las TIC que supere la relación de trabajo tradicional.
Así también se evitaría una “ajenización” que se convertiría en
un método de desprotección y precarización de una parte de los
trabajadores.

En conclusión, para ir más allá de las normas del Convenio
177 y la Recomendación 184, cabría recurrir a instrumentos no
vinculantes como las directrices o declaraciones por analogía
con la acción de la OIT en otros ámbitos; por ejemplo se han
olvidado del Acuerdo marco europeo sobre teletrabajo de julio
de 2011. Estos instrumentos podrían ofrecer orientaciones para
políticas nacionales y locales que se utilicen para mejorar la
situación.

Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Murcia,
Extremadura, o en el Congreso de Diputados, ha reclamado
desde hace meses, a través de proposiciones no de ley, regular
el teletrabajo, fortalecer la digitalización de la administración
pública, impulsar la transformación digital de las PIME
mediante ayudas, la inversión inicial y promover ayudas para
quienes continúen teletrabajando teniendo a su cargo el cuidado
de menores o de mayores.

Desde Ciudadanos también remarcamos que la ausencia de
una ley que regule de una forma más extensa esta modalidad de
trabajo también resulta llamativa, habida cuenta de los
pronunciamientos judiciales últimamente, que destacan que este
tipo de relación laboral mejora la calidad de vida de nuestra
sociedad y permite nuevas formas de relacionarse, además de
los numerosos beneficios que podría reportar al medio
ambiente la generalización de esta modalidad contractual en
determinados sectores.

Desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos siempre
hemos defendido la necesidad de impulsar el teletrabajo como
modalidad que permite aprovechar al máximo el potencial de
las últimas tecnologías, favorecer la conciliación de la vida
personal, familiar i laboral, e incluso contribuir a la mejora de
la movilidad y de la sostenibilidad ambiental al evitar
desplazamientos entre lugar y centros de trabajo, en muchos
casos en vehículos privados.

Sin embargo, igual que somos conscientes de todas las
ventajas de esta modalidad y de la necesidad de dar una
respuesta a las actuales lagunas jurídicas que lastran su
implantación en nuestro país, también lo somos de que
cualquier regulación del teletrabajo que no pase por una
concepción del interés, equilibrio y beneficio mutuo entre la
empresa y el trabajador, nacerá viciada, y hará que el
teletrabajo deje de ser una opción para muchas empresas, y es
lo que pasa con el Convenio 177 y la Recomendación 184 de
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la OIT, por lo que votaremos en contra del punto 1 de esta
iniciativa, indicando que estaremos (...)

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

... de cualquiera, pero votaremos a favor del número 2, puesto
que va en el sentido de todas las propuestas de nuestro partido
en todos los parlamentos y en el Congreso.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Benalal. Correspon ara el torn de
paraula al representant del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, el Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Permítanme el comentario, que
también está relacionado con el trabajo, sobre las bromitas del
Sr. Borràs, del Partido Socialista, que me ha dedicado antes,
cuando le había dicho que el consejero de Turismo debía
dimitir por su nefasta gestión al frente del turismo y su ruina.
Le recomiendo que cuando salga de aquí vaya a las tiendas, a
los bares, a los souvenirs de aquí a fuera, y dígales la fantástica
gestión que ha hecho el consejero de Turismo el Sr.
Negueruela; ya verá qué gracia les hacen sus bromitas a los que
están aquí a fuera, en la misma calle, no hace falta que se vaya
muy lejos.

Respecto a la proposición no de ley, VOX, el grupo
parlamentario en el Congreso, ya pidió el pasado 30 de marzo
regular el teletrabajo para blindar a dependientes y otros
colectivos vulnerables, y lo hicimos porque somos conscientes
de que uno de los aspectos más interesantes del teletrabajo es
que se convierte en un incentivo para la modernización e
innovación tecnológica de las empresas mejorando su
competitividad. 

Entre los efectos positivos destaca la flexibilidad que tienen
los trabajadores para organizar el trabajo y dónde realizarlo, lo
que conlleva un ahorro por parte de la empresa de un lugar de
trabajo físico, un incremento de la autonomía para decidir qué
horarios se pueden seguir, consiguiendo tiempos de trabajo
mayores con menos interrupciones, una innovación en la forma
de trabajo y, sobre todo, un ahorro de tiempo al no tener que
desplazarse a un lugar de trabajo concreto, de lo que se deriva
también una mejora del medio ambiente con menos emisiones
contaminantes.

Pero también hay una parte negativa, que debe ser tratada
en la legislación a los efectos de poder eliminarla o mitigarla:
la extensión de la jornada laboral más allá de las horas
convencionales y contractuales, lo que a su vez supone no ya el
impago de las mismas sino que haya una línea clara entre el
trabajo profesional y las actividades de cada uno en su vida
privada; esa frontera, si no se regula con exactitud, puede

causar una intensificación del trabajo perjudicial para el
trabajador. Por ello, como les decía, el grupo parlamentario en
el Congreso, VOX, solicitó la elaboración de un informe para
que fuera remitido a la Comisión de Industria, Comercio y
Turismo en el cual se analizaran, se estudiaran y se recogieran,
entre otros, el impacto que el teletrabajo puede tener en
colectivos vulnerables, como los trabajadores con hijos
pequeños o personas dependientes o con necesidades
especiales, bajas laborales leves o trabajadores con una cierta
edad; la evaluación de nuevas formas de prevención y
supervisión de riesgos laborales para aquellos trabajadores que
realicen sus labores profesionales fuera de un centro de trabajo,
ya sea, como decía, el teletrabajo o un trabajo itinerante, debía
constar también en este informe la promoción de nuevas formas
de control del tiempo de trabajo para evitar que se realicen más
horas de las convenidas aprovechando este sistema, respetar los
tiempos de descanso y a su vez establecer unos baremos
especiales para su compensación económica o mediante
vacaciones.

Es importante investigar el impacto de los beneficios y
desventajas del teletrabajo con el fin de eliminar esos efectos
negativos y el desarrollo de normas para facilitar el teletrabajo
y la creación de incentivos urgentes a los que se puedan acoger
las empresas a fin de implementar el teletrabajo en un momento
tan difícil como el actual.

Por eso nosotros siempre hemos sido muy conscientes de
que en esta situación es una medida que se debe regular para
que no haya abusos.

La referencia que hacen ustedes a la Organización
Internacional del Trabajo, a este convenio que indican, ya se lo
ha dicho el portavoz de Ciudadanos, la verdad es que es de
escasa eficacia.

Además ustedes tienen un problema añadido y es que, que
propongan estas propuestas los partidos de izquierda lleva
añadida una falta de credibilidad importante porque, claro, que
ustedes hablen de teletrabajo y de cuestiones de empleo cuando
son los campeones en destrucción de empleo, pues la verdad es
que es bastante difícil de entender y es que la izquierda y el
teletrabajo en la misma frase es un oxímoron en sí mismo. 

Por eso, aunque son proposiciones no de ley que incitan a
la votación favorable, realmente uno analiza de quién viene y
quién la ha propone y es un brindis al sol que ustedes proponen
cosas y después hacen justo las contrarias, o como hemos
exigido al Gobierno de España que ponga las condiciones y
apruebe, y lleve a cabo la legislación, que incluso ya existe,
para regular los derechos de los trabajadores y después no
hacen nada como es habitual en ustedes.

Por eso nosotros no vamos a votar a favor, sino que nos
vamos a abstener de esta proposición no de ley, más que nada
porque, como muchas de las cosas que ustedes proponen, no
sirven absolutamente para nada.

Muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Correspon ara el torn de
paraula al representant del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup parlamentari
demana la votació separada dels dos punts. Al punt segon li
donarem suport perquè al final insta que es faci una regulació
d’una realitat incontestable i que cada vegada ha d’anar a més,
evidentment aquesta regulació no és fàcil, té pros i contres, s’ha
d’estudiar bé, però aquí no entram en aquests matisos,
simplement convidam l’Estat que dugui a terme aquesta
regulació, votaríem, per tant, favorablement aquest punt segon.

I el punt primer... hem de coincidir un poc amb el Grup
Parlamentari Ciutadans que hi ha un cert desfasament, hi ha un
poc de desfasament perquè 25 anys són molts d’anys i més en
relació amb els canvis tecnològics d’una societat. 

Per tant, en aquest punt ens abstindríem perquè
efectivament no acabam de veure la necessitat d’aquesta
ratificació ja que segurament aquest conveni hauria de ser
actualitzat i per tant, s’hauria de produir aquest canvi.

Per tant, com que el primer punt ens genera dubtes el que
faríem, ja dic, és una abstenció.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Correspondria ara el torn al Grup
Parlamentari Mixt, no hi ha representant. Passam ara al torn de
paraula per contradiccions dels grups proposants, en primer
lloc té la paraula el representant del Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies. En primer lloc, volia donar les gràcies a
aquells grups que donen suport a la iniciativa. Crec que hem de
treballar per implementar noves actuacions respecte de totes les
formes de treball.

M’agradaria contestar al representant de VOX que el que
manca de credibilitat és un partit com el seu que... ens vengui
aquí a ser el defensor del drets laborals. Jo aquí discrepo
totalment de vostè, crec que sí que es fa molta feina i sí que
s’ha avançat moltíssim en el tema del teletreball. És una
modalitat de treball que, a causa de les circumstàncies
sobrevingudes, que no ha creat ni el conseller Negueruela ni
ningú, són circumstàncies sobrevingudes, una pandèmia, s’ha
hagut d’accelerar i s’ha hagut de promocionar.

Per tant, crec que parlar de treball a distància, de signar -i
això ho vull contestar al Sr. Maxo Benalal- un conveni malgrat
no es parli d’autònoms, però és un conveni que l’únic que fa és
tractar de protegir els drets d’aquelles persones que fan feina a
casa. Crec que és important donar un missatge que la feina que

es fa a casa sigui teletreball, sigui feina a casa ha de tenir les
mateixes condicions que les feines realitzades als centres de
treball.

Crec que nosaltres..., vull remarcar que nosaltres el que
cercam és una igualtat de tracte davant una diferència de
situacions, el teletreball o les condicions que s’han generat ara
són diferència de condicions i, per tant, el que intentem és
poder reduir aquestes minves.

Després, ja per finalitzar, sí que volia fer una puntualització
perquè tant la Sra. Cabrera com el Sr. Benalal han parlat i han
relacionat, i crec que això és un perill, teletreball amb
conciliació. Això crec que ho hem de matisar perquè no sempre
el teletreball ha de ser per raons de conciliació, el teletreball
pot ser ara mateix una opció, una opció davant de la situació
que ens trobem, no té perquè anar lligat a conciliació perquè,
a més a més, si el lliguem a conciliació desvirtuem el teletreball
perquè afegim una càrrega sobreposada al teletreball.

Crec que aquí hem de tenir molt clar que el teletreball no
s’ha de lligar a la conciliació, no s’ha de lligar majoritàriament
-com ha dit aquí- a un... -sí-, a un caire de gènere que és les
dones les que majoritàriament opten per això, sinó que el
teletreball ha d’estar lligat a una opció o a una necessitat i, per
tant, com que és una opció o és una necessitat, pot ser de
treballadors o pot ser per necessitats de l’empresa, ha de
complir les mateixes condicions es treballi on es treballi. Els
treballadors tots tenen les mateixes condicions, han de tenir les
mateixes condicions, els mateixos drets laborals i han de tenir
els mateixos mitjans de seguretat i de formació.

Per tant, crec que és important reconèixer la necessitat de
regular, és clar que aquí es fa una opció de regulació molt
bàsica perquè precisament és a l’acord amb els agents socials
quan s’arriba..., i tot el procediment parlamentari, quan s’arribi
a la llei del teletreball, que és un altre procés. Però jo crec que
la iniciativa i -malgrat sigui de l’esquerra- és una iniciativa que
el que fa és protegir unes condicions que canvien. Davant d’un
canvi de les condicions laborals demanam un manteniment del
dret i assegurar tota una sèrie de condicions sobre salut i sobre
maneres de treballar.

Res més. Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Sí, aquesta iniciativa surt de l’esquerra. I surt de l’esquerra
perquè nosaltres pensam en treballadors i treballadores i
pensam en empreses i pensam en administració, les dretes
només pensen per a uns, nosaltres pensam per a tots, per al bé
d’aquest país. 

(Remor de veus)
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Hem sentit que no es poden fiar de nosaltres, hem sentit que
no es poden fiar... -textual, ho he anotat aquí, Sra. Cabrera-,
que no es fien del que es farà en el Govern central.

Mirin, en el Govern central tenim la sort de tenir una
ministra que és d’Unides Podem que està fent feina des del
diàleg social, des del diàleg social...

(Remor de veus)

... i que impulsarà...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Senyors diputats, per favor...

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

... sense cap mena de dubte... -sí, poden riure i poden fer
escarafalls-, sense cap mena de dubte tendrem aquesta llei del
teletreball, perquè és important que tant les empreses com els
treballadors i treballadores tenguin regulats quins són els seus
drets, les seves obligacions i què passarà quan les coses no es
facin bé, si és que qualcuna de les parts no les fa bé. 

El teletreball ha de ser voluntari i reversible, amb un
inventari dels mitjans que s’exigeixen als treballadors que els
hagin de fer servir, amb un inventari d’aquests materials amb
la seva vida útil, l’enumeració de les despeses de les persones
que faran teletreball. 

I quant al Partit Popular, miri, l’herència que ens va deixar
amb el Decret 3/2012, que va incorporar a l’article 13 el
teletreball, ho va fer d’una manera marginal i de vegades
subordinada. Hem de pensar en el segle XXI, hem de pensar en
les necessitats no només generades per la COVID, sinó
aprofitar tot això que es fa, totes aquestes iniciatives
incorporar-les i treure el millor d’aquest país. Perquè aquí
tothom s’esforça, s’esforcen els treballadors i treballadores,
s’esforcen les empreses, els autònoms i s’esforça
l’administració. 

Llavors, aquests acords de teletreball s’han de formalitzar,
tothom ha de saber a què s’ha d’atendre i el que no es pot
tolerar és que aquesta situació serveixi per fer encara més
precari el nostre mercat de treball. I aquí ens hi trobaran,
lluitant sempre, en favor d’aquest país, pels treballadors i les
treballadores, perquè els autònoms puguin fer la seva feina i
perquè les empreses també puguin funcionar.

Gràcies. 

LA PRESIDENTA: 

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

EL SR. MAS I TUGORES: 

Sí, gràcies presidenta. No faré ús de la paraula. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Mas. Acabat el debat passarem a votar però
abans demanaria si accepten la votació per separat dels punts. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

Sí, sí, sense cap problema.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Casanova, llavors passem a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 9478/20.

En primer lloc, votarem el punt número 1. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 9; vots en contra, 1; abstencions 2.

Doncs queda aprovat el punt número 1. 

Passam ara a votar el punt número 2. 

Vots a favor? 12 vots a favor.

Queda, idò, aprovada la Proposició no de llei RGE núm.
9478/20, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a la ratificació
del Conveni número 177 de l’OIT sobre teletreball.

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