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LA SRA. PRESIDENTA: 

Bon dia, senyors i senyores diputats. Començarem la sessió
d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions. 

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM: 

Sí, Sra. Presidenta, Maxo Benalal, de Ciudadanos, yo
reemplazaré a Marc Pérez en la número 11316. Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, ningú més? Idò, procedirem a l’únic punt de
l’ordre del dia d’avui, relatiu al debat de les proposicions no de
llei RGE núm. 11316/20 i RGE núm. 13959/20. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 11316/20, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a reforç de polítiques actives.

Començam el debat amb la Proposició no de llei RGE núm.
11316/20, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa al reforç de
polítiques actives.

Té la paraula el Sr. Enric Casanova. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

Gràcies, presidenta. Si m’ho permet, faré la meva
intervenció des d’aquí, des de l’escó. Bé, nosaltres venim avui
a la Comissió de Turisme per portar una iniciativa que va en el
camí de les propostes que ja hem fet, de reactivació econòmica,
per fer front a tota la situació de desocupació que es va generar
arran de la pandèmia de la COVID.

A les Balears tenim una situació molt complicada per mor
de la situació de l’activitat turística, per això, nosaltres
consideram que, davant d’una situació de creixement de l’atur
per pèrdua de l’activitat econòmica, el que necessitam són
polítiques, a més a més de les polítiques passives d’ajudes
directes als treballadors en atur, polítiques de caràcter actiu,
polítiques actives per donar una sortida a tots aquells que s’han
quedat a l’atur. 

Per una banda, a través dels ERTO, es van acollir molts
treballadors, es va veure que en certa manera el seu lloc de
feina s’hivernava per poder mantenir un mínim d’ingressos i,
altres, desgraciadament, han perdut la seva feina, i per això
portem aquí aquesta iniciativa. Aquesta iniciativa és un intent
de cercar una sortida digna a tothom, és un intent d’avançar en
les polítiques actives que es plantegen. Perquè el que volem és
que, a través del SOIB, a més a més de l’orientació que es fa,
a més a més de la intermediació efectiva que es fa, a més a més
de la formació, es facin també altres intents de millorar
l’ocupació, no sols és l’ocupabilitat dels treballadors i
treballadores sinó també l’ocupació. 

Per tant, aquesta situació actual que tenim és una situació de
minva de l’activitat econòmica, que és una situació que és de
caràcter global, no és específica de les Balears, sinó que és una

situació de caràcter genèric arreu del món, en el qual hi ha una
aturada de la mobilitat i això genera també una aturada dels
desplaçaments per turisme, etc., perquè tant els mercats
emissors com els receptors es troben afectats per pandèmies,
per la mateixa pandèmia i van avançant. 

Una de les polítiques que podem plantejar són de
contractació directa per part de l’administració, aquestes
polítiques actives s’han dut a terme des de fa molt de temps, no
és una cosa nova, aquestes polítiques actives són una eina que
ha utilitzat l’administració per donar sortida -fins ara- a
col·lectius més vulnerables, com poden ser els joves, tenim
programes com són “Visibles”, el “SOIB Qualificat”, el “SOIB
Joves”, etc., que incideixen sobre un grup diana per donar una
sortida inicial als joves o als treballadors i que, a partir d’aquí,
puguin engegar la seva carrera professional bé amb experiència
o bé amb uns ingressos que els permetin continuar en aquestes
polítiques. 

Ara, la situació COVID ha generat un altre bloc de
treballadors que tenen moltes dificultats els quals han perdut la
seva feina i, en certa manera, també necessiten una ajuda, una
empenta especial. I per això plantejam aquesta PNL, en què
demanam reforçar les polítiques actives del Servei d’Ocupació,
no sols amb “Visibles” i “Joves qualificats”, sinó també una
convocatòria específica per a treballadors que han perdut la
feina a causa de la COVID, i demanar també instar l’Estat que
es tengui en compte aquest gruix per poder implementar totes
aquestes polítiques actives les quals, al final, generen que els
treballadors tenguin, per una banda, ingressos, asseguren els
ingressos mínims a un gruix important de gent, però també els
donem una oportunitat de millorar la seva ocupabilitat que, en
definitiva, serà la que li donarà la solució una vegada que
superem aquesta situació de pandèmia.

Moltes gràcies. 

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Ara per a la seva defensa
correspon el torn a la representant del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, la Sra. Martín. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, aquesta proposició
no de llei que presentam avui, com bé ha comentat el portaveu
que m’ha precedit, té per objectiu impulsar l’ocupació en el
nostre país a un moment especialment delicat, on les empreses,
especialment la petita i mitjana empresa, tenen serioses
dificultats, on els autònoms tenen dificultats, el que hem de fer
és aplicar polítiques keynesianes, on l’Estat faci de motor
econòmic i hi inverteixi de manera decidida per millorar la
situació. És en aquests moments on l’administració pública ha
d’estirar del carro, ajudar en diferents modalitats -hem
comentat la qüestió dels ERTO i d’altres- per protegir els llocs
de treball, per protegir aquestes famílies, amb altres mesures
addicionals d’escut social i, concretament aquí, el que
plantejam és un impuls fort a l’ocupació.
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Concretament en el primer punt, plantejam reforçar les
convocatòries de línies de subvencions per a la contractació
directa, per part de les administracions, de persones en situació
d’atur derivades de la situació socioeconòmica generada per la
COVID-19. Pensam que és una bona via, que pot ser molt útil
per donar uns ingressos a moltíssimes famílies en el nostre país.
Hem de fer polítiques orientades, sobretot, a les persones que
pitjor ho passen.

I evidentment la creació de línies específiques
suplementàries per augmentar la inversió en polítiques actives
i facilitar la contractació de persones en situació d’atur i
vulnerabilitat social i laboral per part de les administracions
locals pensam que és un punt que també pot ser interessant i
trobar el suport de la majoria, si no de la totalitat, dels grups
parlamentaris que som aquí. Al llarg d’aquestes setmanes i
d’aquests mesos hem parlat molt d’ocupació, de la necessitat de
famílies, de treballadors, de treballadores, de tot tipus
d’empreses, dels autònoms, i pensam que avui és un bon dia
per poder mostrar aquesta unitat d’acció i un impuls d’aquest
parlament per ajudar tota la gent que ho està passant malament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, està dit pràcticament tot. És a dir,
ens trobam a dia d’avui amb una administració local, sobretot
administració local, que és el germà pobre de les
administracions; ens trobam moltes famílies en risc de
vulnerabilitat, i molts de treballadors que a dia d’avui no tenen
feina i la cosa anirà a més, amb una protecció ja sigui amb
ERTO o ja sigui amb atur però sense feina, i amb la necessitat
per part de les administracions públiques de gent per fer feina,
sobretot, com deia, a les locals, i amb necessitat d’eines
legislatives i econòmiques que les ajudin a contractar. 

Crec que aquesta proposició no de llei va encaminada cap
aquí, va encaminada cap al fet que des de sobretot l’Estat però
també la comunitat autònoma es pugui..., això, generar línies
d’ajuda i facilitar aquesta contractació, com deia, sobretot a
l’administració local però també a qualsevol administració.

Per tant els demanam el vot favorable i entenem que és una
proposició no de llei feta perquè aquest hivern, igual que altres
que s’aniran fent i que s’han fet i que s’han anat aprovant,
perquè aquest hivern i el que duri la crisi d’aquesta pandèmia
sigui el més bona de passar possible i les famílies ho passin, ho
passem el menys malament possible. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Començam ara el 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. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Una vegada estudiada i revisada la present proposició
no de llei he de dir que la veritat és que hem quedat bastant
sorpresos per aquesta iniciativa. Tant a dia d’avui com a finals
de juliol, que és la data de la seva iniciativa, del seu registre, la
situació a Balears ja era de les pitjors d’Espanya i Europa, els
nostres mercats ja ens havien vetat, no hi havia ni hi ha controls
sanitaris en ports i aeroports -ahir en parlaven-, ni s’havien fet
els tests massius a la població, mandat parlamentari a instància
del Partit Popular pendent des de fa quatre mesos, és a dir,
abans de presentar vostès aquesta PNL; de la mateixa manera
que els autònoms continuen en situació precària per la inacció
del Govern, i els establiments d’hostaleria, comerç, sectors
productius, molts d’altres, perillaven abans que vostès
presentessin aquesta iniciativa i continuen perillant ara molt
més. 

Per tant no podem menys que dir que si davant aquest
desastre aquesta és la manera que tenen vostès, PSOE, MÉS i
Unidas Podemos, de solucionar els problemes, de fer propostes,
els he de dir que consideram que queden curts, que no és la
manera, que una cosa són les polítiques actives, que hi estam
totalment d’acord i no són d’ara noves i sempre els hem donat
suport, i una altra cosa és proposar la generació de llocs de
feina artificials des de l’administració com a solució a aquest
problema que tenim i vivim. Trobam a falta altre tipus
d’iniciatives que complementin aquestes per part seva.

I tampoc consideram que no és de rebut perquè vostès ens
duen aquesta iniciativa per tal d’instar el Govern balear i el
Govern central a reforçar aquestes convocatòries de línies de
subvencions per contractació directa a totes aquelles persones
que hagin quedat afectades, aquest col·lectiu, per perdre la
feina per la COVID, fan aquesta proposta amb un tema tan
important que és jugar amb l’expectativa de la gent, quan el
Govern central ha reduït ja a la meitat la partida de polítiques
actives per a 2020, de 45 milions que estaven prevists per a
enguany ha passat a 22, una retallada de 22 milions d’euros.
Per tant no entenem quin sentit té la seva proposició,
consideram que és una burla als ciutadans, la veritat, no ho
entenem.

A més si en realitat el que vostès volen és generar llocs de
feina, si el que volen és que el turisme i l’economia es
recuperin tan ràpid com diuen en els seus antecedents, i que es
vagi reabsorbint tota la mà d’obra que a dia d’avui ha quedat a
l’atur, com vostè també diuen, nosaltres consideram que el que
han de fer, a més a més de fer aquestes propostes, són altres
coses que no fan, com és modificar el Pla de reactivació i
adaptar-lo a les necessitats reals, que ara no està funcionant i ho
saben; abaixar els imposts, incrementar la liquiditat per a les
empreses, incrementar els ISBA, fer reformes estructurals que
siguin útils per a les persones i les empreses, perquè el decret
8 quedar totalment minvat i sense cap tipus de sentit, i el decret
9 impulsa el decreixement. I si prenen aquestes mesures serà
possible recuperar l’economia i a la vegada generar llocs de
feina reals per a la gent, i paral·lelament dur a terme aquestes
polítiques actives d’ocupació, que són tan necessàries i, com
dic, no són d’ara.
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I li acompanyaré dades. El 2011 vostès van deixar aquesta
comunitat a un 25,5..., bé, a Espanya, un 25,5 d’atur; el 2015,
amb les polítiques del Partit Popular l’atur estava en un 17%.
És una xifra a tenir en compte: amb les polítiques del Partit
Popular l’atur davalla, i això és el que la gent necessita com a
millor política social. Si no el que fan al final és fer fallir
l’administració, polítiques keynessianes que no van aumon
perquè ja ho hem viscut altres vegades.

Per tant constatam que les seves polítiques, les seves
mesures no estan donant resultat; a dia d’avui l’atur ha pujat un
90%, s’ha incrementat un 50% el preu de l’habitatge, el 21%
d’increment de joves en risc de pobresa, 30.000 persones
d’increment que no poden tornar els seus préstecs, tanquen
empreses, davallen la facturació, davalla la productivitat
industrial, i l’administració continua engreixant i els alts càrrec
continuen creixent. No és el camí, ho hem de dir; em sap greu
però ho hem de dir.

Per tant nosaltres farem una abstenció en positiu, perquè
som conscients que estam a favor de les polítiques actives
d’ocupació, les hem promogudes, però no podem donar un vot
favorable per la intencionalitat, pel fons, pel que manca en
aquesta proposta i manca també a les seves polítiques.
Nosaltres consideram que amb aquesta retallada de 22 milions
d’euros és incongruent del tot que vostès facin aquesta
proposta, sabent, insistesc, que hi ha aquesta retallada de 22
milions. Nosaltres el que creim és que vostès haurien d’haver
presentat aquí una iniciativa per tal d’instar el Govern central
que aturi aquesta retallada i que faci...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

... i que retorni -sí, Sra. Presidenta- aquests 22 milions que
estaven prevists de manera immediata i irrevocable a Balears,
i d’aquesta manera nosaltres donaríem suport a la seva
iniciativa.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, ante todo he de indicar que
no entendemos muy bien.., o sea, esta es otra PNL que se
presenta pues..., pues no sé, porque a lo mejor ese día convenía
o a alguien se le ocurrió.

Sobre el fondo de la PNL, pues sí, bien, pero el problema
es que todo lo que toca a políticas activas ya hay muchos
elementos que se dedican a ella. Tenemos subvenciones en el
ámbito de colaboración de corporaciones locales por una orden
del año 98; en ese momento se ven las cuantías salariales,
trabajadores, y hay una serie de requisitos. Tenemos

subvenciones a la colaboración con órganos de la
Administración General del Estado y organismos autónomos,
una orden del 19 de diciembre del 97, que también ya habla de
contratación de trabajadores desempleados permitiendo
adquisición de experiencia laboral con el fin de mejorar la
ocupabilidad; o sea que estamos hablando de dar posibilidades
a personas que están desempleadas de poder formarse. Estas
subvenciones inclusive funcionan en varios módulos, A, B y C,
que lo que permiten es cambiar la cantidad, las sumas que se
pagan. Tenemos trabajos temporales de colaboración social,
otro...

(Se sent de fons una veu electrònica)

(...) idiota. Perdón.

(Algunes rialles)

Sí, un momento, se ha puesto a funcionar solo, disculpe,
presidenta. 

También trabajos temporales de colaboración social, un real
decreto del 25 de junio del 82. En fin, que hay muchas cosas.

Como ha dicho mi compañera del Partido Popular, tampoco
entendemos que estemos ahora hablando de revisar o aumentar
subvenciones que se han recortado hace dos días, entonces,
pues a lo mejor deberían ponerse de acuerdo ustedes con el
Gobierno central para que prosigan las políticas como ustedes
las quieren.

Y no es un problema de que Ciudadanos no esté en ello,
saben ustedes perfectamente que nosotros les hemos apoyado
en el Plan de reactivación; saben que nosotros hemos pedido y
hemos propuesto todo tipo de ayudas al impulso de la creación
de empleo, por medio de ayudas a autónomos, ayudas a
empresas de pequeño tamaño. Pero el problema es que las
medidas que vemos, medidas como éstas que están ustedes
votando, pues, no están teniendo los efectos que se esperan,
están teniendo los efectos contrarios. Entonces, bueno, en esta
medida vemos una falta de concreción.

Entonces, evidentemente, no podemos votar que no a una
medida pues que evidentemente es lo que es, pero mi grupo se
abstendrá en la votación. Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Benalal. És el torn ara del representant
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Lo dije en la comisión de ayer por
la tarde, estaba el Sr. Borràs de testigo, que ustedes me
asombran cada vez más, o sea, la izquierda tiene..., genera en
mí una capacidad de asombro que en los años que tengo de
vida no pensaba que sería posible, pero ustedes lo logran, ayer
por la tarde lo lograron y en la PNL de hoy lo vuelven a lograr.

Mire, uno, cuando lee la argumentación de su propuesta,
piensa si realmente ustedes hacen esto con la intención de reírse
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de la gente, de reírse de nosotros, de reírse de alguien, no sé,
porque les recomiendo que salgan de aquí, dentro de un rato,
salgan de aquí, se den una vuelta por la calle, hablen con
cualquier comercio de los que quedan abiertos, con algún
autónomo y les lean esto, lo que ponen ustedes: “La evolución
de la situación económica ha sido una hibernación durante un
tiempo y ahora comienza una recuperación, más o menos
rápida, y que según las previsiones se irá consolidando durante
todo el año 2020". ¿En serio? 

O sea, ustedes, porque son ustedes, no es como dicen aquí:
“situación de paro derivada de la situación socioeconómica
generada por la COVID”, no, no, han sido ustedes los
generadores del paro. Sí, sí, ustedes, la izquierda, sí, sí, los
señores del PSOE, los señores de Podemos y los señores de
MÉS. ¿Ustedes hablan aquí de que se está recuperando
económicamente, los que han conseguido una caída del PIB de
más del 40%, los que ya son los artífices de contar con más de
73.000 parados -que nos vamos a ir a 100.000 parados a final
de año, ustedes hablan de consolidar? ¿Ustedes creen realmente
que con estas propuestas y con su acción de gobierno están
ayudando a eso?

No, ustedes son los causantes, ustedes tendrían que asumir
la responsabilidad de haber arruinado todo esto, porque ha sido
gracias a su nefasta gestión de la crisis sanitaria y a una nefasta
gestión de la crisis económica.

Ustedes no nos pueden venir aquí a hablar de líneas de
subvenciones, porque cuando les dijimos en su momento, ya en
abril, que lo que había que hacer era utilizar y centrar,
concentrar el esfuerzo de la administración pública en mantener
el tejido productivo y empresarial de las Baleares y también a
nivel nacional, y que para eso había que eliminar todo el gasto
superfluo y dirigir el flujo de dinero público a la gente que lo
necesitaba, ustedes no hicieron nada. Bueno, de hecho no lo
hacen ni ahora, con más de un 40% de caída del PIB.

¿Ustedes hablan de líneas de subvenciones? Pero si no
tienen dinero. ¿Por qué no dicen a la gente que no hay dinero
para nada? ¡Por favor!

Nosotros creemos que es hora de hacer un trabajo
importante y no venir aquí a perder el tiempo con temas y
propuestas que ustedes hacen cuando su gobierno, que ustedes
son los que gobiernan, hace justo lo contrario. ¡Es una auténtica
vergüenza!

Desde luego nosotros no votaremos a favor de esta PNL.
Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Campos. És el torn ara del representant
del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, té la paraula
el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup parlamentari
s’abstendrà en aquesta iniciativa, ens sembla que efectivament
té molts de components de brindis al sol; és evident que hi ha

una caiguda, una caiguda molt gran dels ingressos de totes les
administracions públiques, es retallen partides arreu, encara
se’n retallaran més perquè evidentment no hi ha doblers i, per
tant, nosaltres pensam que això és prou inviable que realment
es realitzi.

I de fet, no estam d’acord amb el que ha dit el Sr. Mas,
perquè els ajuntaments no són els germans pobres, són els que
estan fotuts per les polítiques del Govern Popular i també del
Govern Socialista, perquè si el Govern Socialista actual, en lloc
de voler confiscar els seus romanents, el que fes és deixar que
poguessin disposar lliurement d’aquests romanents i també
eliminar les taxes de reposició, tal vegada els ajuntaments
podrien contractar els policies, els treballadors bàsics que
necessiten i tendrien una situació..., i també donarien ocupació
i farien les coses així com toca, i no a través d’aquests
mecanismes, que no diem que no puguin ser positius, per això
ens abstindrem, però evidentment pensam que en aquest
moment no és la prioritat en la qual hauríem de posar l’accent. 

Perquè, al final, nosaltres pensam que és el sector privat el
que hem de reanimar i el que hem de reactivar i,
malauradament, vostès no es preocupen el que s’haurien de
preocupar per les polítiques actives per al sector privat i per a
l’empresa que realment generarà ocupació i que pot refer un
poc la situació dramàtica en la qual vivim.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per últim, correspon el torn de
paraula a la representant del Grup Parlamentari Mixt, la Sra.
Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, i bon dia a tothom. Nosaltres sí
que donarem suport a aquesta iniciativa perquè sense dubte cal
seguir ajudant en aquesta època de crisi. Ara bé, nosaltres sí
que pensam que, a banda de les ajudes, que evidentment són
necessàries, cal començar posar fil i agulla per al canvi de
model productiu i encaminar-nos a la diversificació econòmica,
perquè si no seguir posant tiretes o donar solucions a problemes
que ja sabem que no es poden solucionar, com sempre, no
sortirem tampoc d’aquí.

Però bé, quedi clar, donam suport a aquesta iniciativa.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Correspon ara el torn de paraula
per contradiccions als grups proposants. En primer lloc, té la
paraula el representant del Grup Parlamentari Socialista, el Sr.
Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, presidenta. Bé, volia dir que aquesta iniciativa surt
del Pacte de reactivació, literalment, a la pàgina 41 diu que
“s’ha de dissenyar un nou pla d’ocupació de qualitat adaptat a
la nova situació i amb polítiques actives d’ocupació ben
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dotades que garanteixin la igualtat d’oportunitats a totes les
persones”.  Per tant, a partir d’aquí surt això.

Li volia dir, Sr. Benalal, que el programa de corporacions
locals, que vostè m’ha llegit, va estar durant molt de temps en
marxa, vull dir, no és d’ara; el programa corporacions locals és
de fa molt de temps, el que passa és que després s’ha adaptat a
les situacions i el que ha fet el programa “SOIB corporacions
locals” ha estat adaptar-se a objectius diana, com són joves,
vulnerables i el tema de “Visibles”, que són els de major de 45
anys, després els de 35, etc. Per tant, el que demanem ara és
seguir ampliant això, perquè fa falta. 

I jo li volia dir al representant de VOX que vostè basa la
seva argumentació en una mentida, en una mentida, vostè diu
que posem el flux cap a la gent que ho necessita, doncs, aquí
està. Nosaltres volem aquí, amb aquesta mesura, posar el flux
dels pocs sous que hi ha cap a la gent que ho necessita, i la gent
que ho necessita avui en dia és gent que és a l’atur que no té
cap ingrés. Per això, proposem mesures, proposem mesures per
poder fer que la gent no passi l’hivern sense cap ingrés; hem
d’ajudar tothom que tengui uns ingressos mínims per poder
passar l’hivern.

I sí, l’exposició de motius que vostè llegeix està feta, com
vostè sap, el mes de juliol i la situació del mes de juliol no és
la mateixa d’ara, per tant, tal vegada hi ha a l’exposició de
motius alguna cosa que avui en dia no posaríem, però, en
definitiva, la situació és igual. És a dir, hi ha un grup de gent
que necessita d’ajudes i una manera de donar-los ajudes és
donar-los feina a través de programes específics i polítiques
actives i no polítiques passives, sinó polítiques actives
d’intermediació, d’orientació, de requalificació professional i
també, com no, de feina.

I finalment, Sra. Cabrera, vostè ha fet aquí un discurs que
bé, em sembla fantàstic, vostè fa una exposició de la catàstrofe
que és on el seu partit està instal·lat, en el discurs de la
catàstrofe, en el discurs que tot està malament, que tot està
malament i que tot està malament i... diu: “és una burla als
ciutadans”. El que és una burla als ciutadans és que en tota la
seva exposició vostè no s’ha referit en cap moment als
treballadors i aquesta iniciativa és per als treballadors. Des
d’aquest grup i des dels altres hem fet iniciatives per a
autònoms, hem fet iniciatives diverses, però aquesta toca als
treballadors, als treballadors de tant en tant també els toca, ho
sent molt, però de tant en tant també els toca! Als treballadors
també els hem de suportar.

I vostè avui, amb el PP, ho ha dit ben clar: “el PP no
suporta els treballadors, el PP no suporta aquesta iniciativa
perquè no toca, ara toca donar suportar les empreses, no els
treballadors”. Per tant, jo crec que això s’ho ha de replantejar,
hem de suportar tothom, però les iniciatives que es porten aquí
una dies toquen als treballadors, altres dies tocaran a les
empreses i altres dies tocaran als autònoms, però poc a poc
presentem iniciatives. 

Hem presentat iniciatives i el Partit Popular no n’ha
presentat cap ni una, perquè aquí moltes mesures, moltes
mesures, i diu: “polítiques actives, les polítiques actives estan
en el Pacte de reactivació”, al Pacte de reactivació que el Partit

Popular no ha volgut signar. Per tant, és a dir, no vol suportar
aquestes polítiques actives que es plantegen al Pacte de
reactivació.

Crec que ja és hora de deixar ben clar que el Partit Popular
no suporta els treballadors i ja està, i ho diu així: “no volem
suportar aquesta iniciativa perquè és per als treballadors i no ho
volem suportar”.

Per tant, jo crec que el que hem de fer...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queda mitja hora... mig minut.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Com?

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queda mig minut.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Ja, ja ho sé que queda mig minut, jo també porto el
control... no pateixi, no pateixi, eh! Abans també s’ha passat
algú mig minut i no ha dit res.

Per tant, jo vull acabar dient: replantegem-nos la postura i
avui toca suportar els treballadors, i precisament els
treballadors que es troben en situació més precària, i aquesta
iniciativa és per a això, i volem polítiques actives, polítiques
per millorar tots, polítiques perquè tothom tingui un futur i
polítiques perquè ningú no quedi enrere.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Casanova, només li vull dir que normalment
intento avisar del temps que queda, en cap moment... abans li
he deixat més temps, no hi ha cap problema, eh?, per si la seva
intenció és..., no sé quina és, però bé.

Passem ara al torn de paraula al representant del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Vegem, avui el PP ha perdut
l’oportunitat de donar suport als treballadors i treballadores, i
ho vull remarcar, Sra. Cabrera, nosaltres treballam per a
tothom, per a treballadors, per a treballadores, per a petita i
mitjana empresa, per a gran empresa, per a autònoms, per a tots
els col·lectius, tots, tots.

Abaixar imposts no genera llocs de feina, això és una veritat
fonamental que està demostradíssima. Quan he anomenat
Keynes sé que a algú li ha sortit urticària, perquè hi ha hagut
molt de rum-rum a la bancada de la dreta, però miri, dos premis
Nobel, dos, Paul Krugman i Paul Stiglitz i tots dos defensen
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l’aplicació de polítiques keynesianes en moments de crisi com
la que vivim actualment, tots dos, puc posar més exemples,
però crec que si no es fien de mi, no es fiïn, però crec que hi ha
autoritats en la matèria amb suficient prestigi com perquè se’ls
pugui donar un vot de confiança al que diuen i creure-ho una
mica.

El Sr. Campos diu que li sorprèn aquesta PNL, a mi ja no
em sorprèn cap de les seves intervencions perquè s’agafa:
vergonya, ruina, caos, gasto superfluo, això ho mesclam amb
un altre ingredient que sigui el títol de la PNL i ja tenim la
intervenció i la seva postura.

Sr. Melià, ha dit: “l’empresa pot generar feina”; pot generar
feina, generen llocs d’ocupació, però ara no poden, ara
necessiten ajuda i és per això que les diferents administracions
hem de donar suport, hem de donar ajuda i d’això va aquesta
proposició.

Sra. Font, absolutament d’acord amb tot el que ha dit,
absolutament, absolutament. 

Llavors, crec, a veure..., el mateix..., el mateix dret té un
grup parlamentari que un altre a rebre la intervenció de qui està
exposant, no és veritat? Idò, dic el que no trob adequat o no
estic d’acord de les altres i també puc dir... i crec que també és
molt positiu que dins una cambra parlamentària es digui on
s’està d’acord en les coses.

Llavors, per resumir, nosaltres aplicarem totes aquelles
mesures que puguin permetre incentivar l’ocupació, ajudar que
tothom tengui sostre, que tothom tengui menjar a la taula i
llibres per anar a l’escola. 

Aquesta va en l’orientació de fomentar l’ocupació, a la
propera parlarem del pla “Me Cuida” que també té a veure amb
l’ocupació i amb l’atenció a les cures necessàries en aquest
moment de COVID.

Vull lamentar la no-adhesió dels grups i agrair la que
tendrem.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Martín. Per últim té la paraula el
representant del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr.
Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Poc més a afegir, només una cosa, Sr.
Melià, estam completament d’acord i vostè ho sap, vostè ho sap
perquè sap quina és la realitat municipal, coneix els
ajuntaments, coneix les mocions que s’han presentat i coneix
així com actuam tots els partits en tots els aspectes i el que
reivindicam, i també coneix la realitat legal, més que
segurament jo. Per tant, una cosa és el que reivindicam i el que
reclamam, i ho hem de seguir fent i ho hem de fer sense aturar-
nos fins que ho aconseguim, i l’altre és la realitat en la qual ens
trobam.

I a dia d’avui, tot i que som segurament l’administració
pública amb més doblers al banc, som l’administració pública
amb manco capacitat de feina... que tenen les administracions
locals. Per tant, amb aquest realitat hem d’actuar i per això
reclamam el que reclamam.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Acabat el debat, passarem a votar
la Proposició no de llei RGE núm. 11316/20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

7 vots a favor, 6 abstencions. En conseqüència, queda
aprovada la Proposició no de llei RGE núm. 11316/20, relativa
al reforç de polítiques actives.

2) Proposició no de llei RGE núm. 13959/20, presentada
pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a
l’extensió de la vigència del pla “Me Cuida” com a eina de
suport a les persones treballadores per compte d'altri que
han de tenir cura al nucli familiar de persones afectades per
la COVID-19.

Passem ara al debat i votació de la Proposició no de llei
RGE núm. 13959/20, presentada pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos, relativa a l’extensió de la vigència del pla “Me
Cuida” com a eina de suport a les persones treballadores per
compte d'altri que han de tenir cura al nucli familiar de
persones afectades per la COVID-19.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Atesa la crisi sanitària social i
econòmica derivada dels efectes de la COVID, hem d’impulsar
totes aquelles mesures que siguin necessàries per mantenir i
impulsar l’ocupació al nostre país. 

El Ministeri de Treball es caracteritza per atendre tota la
casuística que es presenta des del diàleg social amb els
diferents interlocutors, patronals i sindicats dels sectors
afectats. A més, s’han posat en marxa tot un seguit de mesures
per garantir el que anomenam l’escut social, essent la més nova
l’Ingrés Mínim Vital, amb totes les seves dificultats, però
també amb tot el seu valor. És imprescindible que es doti el
més aviat possible el Ministeri de Seguretat Social perquè
pugui resoldre les peticions pendents i aquesta mesura arribi a
totes les cases que ho puguin necessitar.

En matèria laboral també una mesura existent com eren els
ERTO i que hem anomenat a la proposició anterior, ha
esdevingut la taula de salvació per a moltes empreses i
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treballadors, de 550.000 empreses acollides als ERTO en
aquests moments en queden aproximadament unes 130.000.

La protecció als fixos discontinus també ha estat una
mesura que hem de destacar especialment a una comunitat
autònoma com la nostra que té tantes i tantes persones acollides
a aquest tipus de contracte.

Una mesura més que just aquesta setmana s’acaba d’aprovar
és la Llei de teletreball per a les empreses privades, fruit també
del diàleg social que és el senyal identitari de la feina que fa la
ministra Yolanda Díaz.

La PNL que presentam avui té a veure amb la importància
del pla “Me Cuida” i la necessitat que es mantinguin les
condicions epidemiològiques d’evolució de la COVID-19 que
així ho aconsellin als nostre país. 

El Reial Decret 8/2020 ja va recollir aquest tipus de
programes i s’ha demostrat que és molt efectiu en la lluita
contra l’expansió de la COVID-19 el confinament, però, és
clar, la persona que ha d’estar confinada a ca seva necessita
algú que en tengui cura, algú que li faci el menjar, que li aporti
totes aquelles... o que pugui resoldre totes aquelles necessitats
que es puguin presentar a un moment determinat. Per
aconseguir aquest confinament efectiu s’han de poder donar
eines per als treballadors i treballadores.

Queda molt encara per poder dominar la malaltia, veiem els
rebrots, veiem tota una sèrie de situacions, les vacunes sembla
que encara es torbaran a arribar i, al final, ens queda l’ús de la
mascareta, la distància social, la higiene de mans i
l’autoconfinament. 

El pla “Me Cuida” havia d’estar vigent fins al 22 de
setembre i, d’aquí, la iniciativa que vàrem presentar en el seu
moment. Hem de dir que hi ha hagut diverses gestions que hem
fet, a més d’aquesta PNL, amb el Govern central les quals,
afortunadament, han estat fructíferes, i la disposició addicional
tercera ha marcat la pròrroga de la vigència de l’article 6, de
l’article 8/20, com s’ha recollit en aquesta Llei del teletreball
que els he comentat abans, que s’acabava d’aprovar. D’aquesta
manera, el pla “Me Cuida” restarà vigent fins al 31 de gener del
2021.

És aquesta una molt bona notícia, prova manifesta de la
bona mà que té la ministra en aquest diàleg social i la
preocupació per la població, a tots els nivells. Aquesta situació
de la COVID-19 encara haurà de menester que aquest pla
s’allargui, per això mantenim aquesta proposta que fem, que el
termini del pla “Me Cuida” s’ajusti a la situació epidemiològica
i els treballadors i treballadores que hagin de tenir cura de
persones contagiades o malaltes en els domicilis -menors o
majors- puguin recórrer als drets que es recullin en aquest pla. 

Hem rebut una proposta del Partit Popular, quant que el pla
“Me Cuida” per als treballadors per compte d’altri pugui
incloure també els treballadors autònoms, de manera que
puguin accedir amb similars condicions a tenir cura de la
família d’aquells que treballen per compte d’altri, i nosaltres
acceptarem aquesta proposta. El que sí que li proposam, Sra.
Cabrera, és diferenciar que els treballadors per compte d’altri,

lògicament, van pel règim general i els treballadors autònoms
tenen un règim diferent; simplement seria afegir una petita
menció “que es faci d’acord amb el règim escaient”, i ja està.
Seria l’única modificació que nosaltres li proposaríem,
acceptam la proposta entenent que, evidentment, tant
treballadors per compte d’altri, com autònoms, han de tenir
accés a aquest programa.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Martín. A continuació, per part del
Grup Parlamentari Popular, com s’ha dit, s’ha presentat
l’esmena RGE núm. 14724/20, i per a la seva defensa té la
paraula la Sra. Cabrera.  

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, sí, valoram molt
positivament la iniciativa del Grup Unidas Podemos, per tant
farem un vot favorable d’inici.

Dit açò, constatar que efectivament vam veure que dia 22
s’anunciava la pròrroga del programa del pla “Me Cuida” fins
a 31 de gener del 2021, per tant, aquesta proposta, encara que,
de primera mà, podria semblar que havia quedat superada en el
temps, entenem que, de fet, que es demani que es mantingui el
pla mentre els criteris sanitaris així ho aconsellin per evitar la
transmissió comunitària de la COVID, consideram que la deixa
vigent mentre aquestes circumstàncies sanitàries s’allarguin
més enllà de 31 de gener del 2021.

També constatam que és evident la necessitat de flexibilitat
en aquesta proposta, en general, per tal d’afrontar les
conseqüències del canvi de vida i fins i tot de prioritats que
vivim a causa de la COVID-19, és necessària aquesta
flexibilitat, en aquest cas, laboral, per tal de tenir cura dels
nostres, de combatre el virus, de conciliar i, en definitiva, de
sobreviure. I aquesta flexibilitat que vostès avui invoquen en
aquesta PNL és la que nosaltres moltes vegades demanam
mitjançant altres proposicions no de llei que hem presentat en
aquest parlament durant aquests mesos, encara que el Sr.
Casanova digui que no, que no fem res. 

Perquè sabem que és positiva, que no va en perjudici del
treballador, molt al contrari, va a favor de mantenir llocs de
feina, activitat productiva i econòmica, bàsica per poder fer
front a totes les necessitats que tenim i tindrem en el futur. Per
tant, si nosaltres ens preocupam de l’empresa també ens
preocupam del treballador, i si ens preocupam del treballador
i de generar llocs de feina, tothom guanya. Li ho tornaré a
recordar, dades: el 2011 van deixar 25,5% d’atur; polítiques del
Partit Popular, 2015, 17 d’atur. És important, aquesta dada.

D’altra banda, aprofitar el context, seria també necessari
que insisteixin -potser- al Govern Sánchez i als seus ministres
perquè donin una solució, una resposta urgent als pares que han
de tenir cura dels seus fills per trobar-se en quarantena i que no
estigui contagiat, que es facin totes les modificacions en el tema
de la incapacitat temporal que es va anunciar. 
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D’altra banda, vull dir també que en aquesta comissió hem
debatut en nombroses ocasions proposicions no de llei
presentades pel Partit Popular i per alguns grups en defensa
dels autònoms, col·lectiu molt malmès, molt malmès,
especialment en aquesta pandèmia, però no únicament en
aquesta pandèmia. Com dic, autònoms de tota Espanya patien
abans de la pandèmia desigualtats i, de fet, el mes de febrer hi
va haver un seguit de mobilitzacions per tal de reivindicar
condicions laborals i prestacions en condicions d’igualtat als
assalariats: dret a subsidi, per atur i reducció de les quotes si no
arribaven a un mínim. Aquestes reivindicacions i altres han
tingut més sentit que mai durant la pandèmia, com deia, i així
ho han reflectit les nostres iniciatives i també altres grups
d’aquesta cambra. No sempre hem tingut el suport.

ATA denunciava fa unes setmanes que se’ls havia tornat
deixar fora de les ajudes i exigien un pla “Me Cuida” adaptat. 

Per tant, en coherència amb les nostres actuacions d’aquests
mesos i les reivindicacions més que justes i assenyades del
col·lectiu, davant aquesta PNL que presenta Unidas Podemos
hem considerat necessari presentar aquesta esmena, que la
portaveu ja ha esmentat, agraïm que acceptin en principi la
nostra esmena, i acceptam la transacció sense cap tipus de
problema, ja se sobreentén que cadascú té el seu règim, però
ens sembla perfecte. 

I simplement açò, agrair que, si finalment s’accepta, tirem
endavant i nosaltres reconfirmar que farem un vot favorable al
seu punt. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. Ara, per torns de fixació de
posicions passarem la paraula, en primer lloc, al representant
del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Pérez-Ribas. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gracias, presidenta. Bien, cuando analizábamos la
proposición no de ley y ya vimos que se había prorrogado el
plan “Me Cuida” hasta el 31 de enero del año que viene,
pensamos que seguramente esta proposición no de ley, este
debate, caería, pero también estamos de acuerdo con el sentido
de haberlo mantenido, porque es verdad que este plan debe
durar durante todo el periodo que dure la pandemia, y si dura
pues durante el año 2021, también se deberá alargar durante
todo el próximo año.

Y también consideramos importante la enmienda que
presenta el Partido Popular para que los autónomos se puedan
beneficiar de las ayudas de este programa. 

Todos conocemos que uno de los efectos directos, más
directos, de la pandemia que vivimos en la organización de los
hogares son los menores en edad escolar que, por motivos de
situaciones que puedan encontrarse en sus escuelas, que deban
estar confinados, generan problemas a las familias, problemas
de conciliación. Y, normalmente y por desgracia, son
habitualmente las mujeres las que siguen asumiendo pues las
tareas de cuidado de los niños en estas situaciones. Por tanto,
es fundamental, consideramos fundamental desde nuestro

Grupo Parlamentario, que las administraciones encuentren
soluciones que no impliquen la reducción salarial para facilitar
la conciliación, fomentando, pues, el teletrabajo y la
flexibilidad de las jornadas laborales.

Por ese motivo, ya el 10 de septiembre, ya presentamos una
proposición no de ley para que se establezca una prestación
económica extraordinaria para todas las personas trabajadoras
que no puedan acogerse al teletrabajo; y que se vean obligadas
a solicitar una reducción de jornada; y que se extiendan los
permisos retribuídos a las familias que ya son medidas urgentes
para ayudar a la conciliación sin que suponga reducción salarial
en los núcleos familiares. 

La verdad es que queremos que el Govern cumpla e impulse
el mandato parlamentario de poner en marcha un plan
autonómico urgente y transversal para garantizar la
conciliación familiar y laboral mientras dure la crisis sanitaria
derivada de la COVID-19, que cada vez vemos que se va a
alargar durante más meses. 

Y en esta proposición no de ley, que ya presentamos el 10
de septiembre, ya pedíamos precisamente que se extendiera de
manera indefinida la vigencia del plan “Me Cuida” para aliviar
a las familias que se vean en esa situación, por tanto pues,
como ya he anunciado, votaremos a favor y votaremos también
a favor de la enmienda presentada por el Grupo Popular.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Correspon ara el torn de
paraula del representant del Grup MÉS per Mallorca, el Sr.
Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, presidenta. Pràcticament, una altra vegada, tot dit.
Nosaltres, el mateix que el Sr. Pérez-Ribas, quan vàrem veure
que el pla s’havia allargat enteníem, però massa bé!, que es
plantegi el debat, sobretot si hi afegim l’esmena que planteja el
Grup Popular, la qual votarem a favor. 

Un pla, tal i com estan les coses, necessari, i necessari el
seu allargament així com ha vist, efectivament, el Govern
central.

Per tant, no massa cosa més, és a dir, votarem a favor tant
de la proposició no de llei com de l’esmena del Grup Popular.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Ara correspondria el torn de
paraula al representant del Grup VOX-Actua Baleares; no
havent-hi cap representant, passem 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, molt breument. El nostre
grup parlamentari dóna suport a aquesta iniciativa i a l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari Popular. Va en la línia de
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flexibilització i adaptació de la normativa laboral i de la
jornada a la situació extraordinària provocada per aquesta
pandèmia, i és una aposta per la conciliació. Per tant té tot el
nostre suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Passem ara el torn de paraula a
la representant del Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Res més a afegir, només anunciar
també el nostre vot favorable tant a la iniciativa de Podem com
a l’esmena presentada pel PP.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Correspon ara el torn de paraula
al representant del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula
el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, presidenta. Crec que hi ha poc a afegir. Aquesta
iniciativa és una iniciativa que segueix amb el que hem parlat
abans, són iniciatives per ajudar els treballadors a poder
continuar amb les seves vides. Crec que totes les iniciatives que
ajuden les persones a tirar endavant les seves vides són bones,
i aquesta també ho és. El pla “Me Cuida” està pensat per a una
situació determinada, una situació de la declaració de l’estat
d’alarma; ara la situació COVID s’està allargant i crec que és
de justícia demanar la continuïtat. El 22 es va aprovar fins al 31
de juny la pròrroga d’aquest programa, per tant crec que la
PNL planteja “mentre duri la situació”; crec que és important,
crec que és molt important donar una sortida a tots els
treballadors i les treballadores, perquè al final venim aquí a
treballar per la gent, i per tant els treballadors són un gruix
important.

I, Sra. Salomé, jo no dic que vostè no faci res, eh?, jo ho he
dit perquè ho he mirat, jo he dit que ho he mirat; vostè no ha
presentat ni una sola proposició referida específicament als
treballadors. Punt, és aquí, aquí és on (...). No, jo no m’enfado,
jo no m’enfado, simplement li explico vehementment la meva
postura. Crec que és...; no és mentida perquè en el registre ho
poden veure, per tant ja està, és allà.

També crec que l’esmena d’autònoms és benvinguda, es pot
afegir, tenen un problema afegit els autònoms; també s’ha
parlat en aquesta cambra moltes vegades d’autònoms, de la
problemàtica dels autònoms, i crec que estem aprovant coses
referides als autònoms, i aquesta n’és una que crec que es pot
(...).

En definitiva el que volem és seguir millorant en allò
possible la situació de tothom perquè tothom pugui fer-se
càrrec de la feina, però també fer-se càrrec de les situacions de
conciliació que li sobrevinguin. Crec que això a poc a poc

anirem veient com a través del Govern de l’Estat es van
regulant les situacions específiques.

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Procediria ara la suspensió de
la sessió per un temps de deu minuts, per la qual cosa es
demana al grup proposant si vol la suspensió de la sessió o si
podem continuar.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

No cal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Un cop... Passem la intervenció al grup proposant per fixar
la posició i assenyalar si accepta l’esmena, que ja ha dit que sí
en principi. Passem la paraula a la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Volem agrair, com no pot ser d’una
altra manera, el suport dels grups. És evident que el pla “Me
Cuida” és una iniciativa que és útil, és útil per a treballadors i
treballadores, i és útil també per a les empreses; ajuda a
mantenir l’ocupació al temps que també permet fer aquestes
tasques de cura dins la llar que són absolutament
imprescindibles per poder aturar la transmissió comunitària
d’aquest virus, i fins que no aturem aquesta transmissió
comunitària ni les empreses podran tornar a funcionar ni
nosaltres podrem tornar a tenir una vida el més normalitzada
possible.

Així que agraïm..., esperam que aquesta petició es pugui
atendre per part del Govern central, perquè pensam que és molt
important, i per suposat lamentam l’absència de VOX en aquest
debat, que és una mostra palpable del molt poc que li importen
els treballadors, les treballadores, les empreses i la situació que
vivim en aquest país.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Martín. Acabat el debat, doncs, passarem a
votar la Proposició no de llei RGE núm. 13959/20 amb
l’esmena transaccionada.

Vots a favor? 11 vots a favor. Aprovada per unanimitat.

Llavors queda aprovada per unanimitat la Proposició no de
llei RGE núm. 13959/20, relativa a l’extensió de la vigència del
pla “Me Cuida” com a eina de suport a les persones
treballadores per compte d’altri que han de tenir cura al nucli
familiar de persones afectades per la COVID-19.

No havent-hi més assumptes a tractar, agraïm al personal de
la casa la seva feina i s’aixeca la sessió.
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