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EL SR. PRESIDENT:

Señores diputados, comenzamos la sesión de hoy. En
primer lugar, se solicita si hay alguna substitución. ¿No? Vale.

Comenzamos el debate con el orden del día de hoy, el
debate y la votación de las Proposiciones no de ley RGE núm.
2922/21 y 2943/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2922/21, presentada
pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment
d’urgència, relativa a innovació i coneixement turístic.

Se inicia el debate con la Proposición no de ley RGE núm.
2922/21, presentada por el Grupo Ciudadanos por
procedimiento de urgencia, relativa a innovación y
conocimiento turístico. Para su defensa tiene la palabra el
Grupo Parlamentario Ciudadanos, el Sr. Marc Pérez-Ribas, por
un tiempo máximo de cinco minutos.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, presidente. Antes de iniciar mi intervención,
bueno, hace unos minutos hemos recibido en Baleares la triste
noticia de que Reino Unido no incorpora a las Islas Baleares en
su lista verde, y eso es un duro golpe para nuestra principal
fuente de ingresos, el turismo, para nuestra economía y para
todo nuestro sector productivo. Y le pedimos evidentemente,
como no puede ser de otra manera, al Gobierno de las Illes
Balears si tiene un plan B para paliar los efectos nefastos que
esta noticia tendrá en la recuperación turística y económica de
nuestras islas.

Bien, iniciamos la intervención por la proposición no de ley
que hemos presentado desde el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, una PNL sobre innovación y conocimiento
turístico. Innovación, sostenibilidad, seguridad sanitaria,
liderazgo son las palabras más usadas en las conferencias de la
pasada feria FITUR y ayer mismo en el Foro Náutico previo al
Salón Náutico que se inaugura hoy en Palma. Las Illes Balears
son un referente en innovación turística, en conocimiento
turístico, en sostenibilidad y evidentemente en liderazgo
turístico.

Presentamos esta iniciativa tras la presentación del informe
de innovación turística elaborado por SEGITTUR, en
colaboración con la Fundación Cotec e Infyde, un informe que
analiza las estrategias y especialización inteligentes RIS3 de
cada comunidad autónoma de nuestro país. Incorporar aquí que
la RIS3 de Baleares, correspondiente al período 21-27, todavía
no está presentada y en numerosas ocasiones hemos solicitado
que se presente porque es necesaria para poder acceder a
fondos europeos.

En la presentación de ese informe la ministra Maroto
propuso crear una alianza por la innovación y el conocimiento
turístico. En el Grupo Parlamentario Ciudadanos tenemos muy
claro que el Govern debe hacer una apuesta decidida por la
innovación y por potenciar las tecnologías del sector turístico
en nuestras islas. Y hemos presentado varias iniciativas y
enmiendas al proyecto de presupuestos de 2021 para incluir
partidas para impulsar la innovación y también para impulsar

la creación definitiva del Digital Innovation Hub de turismo,
que fueron aceptadas.

Si era importante hace unos meses, tras la feria FITUR, en
la que quedó constatado que todas las comunidades apuestan
por la tecnología en el turismo y por la innovación, todavía se
hace más imperiosa la necesidad de apuntalar y potenciar
nuestro sector tecnológico turístico y nuestra innovación o
perderemos el liderato que ahora tenemos en este aspecto.

Sí, podemos presumir que Baleares es un referente en
tecnología turística, pero no nos podemos dormir. Es por ello
que, tras escuchar las declaraciones de la ministra Maroto, nos
pusimos en contacto con el sector y, evidentemente, estaban
dispuestos a liderar una alianza de este tipo, por la innovación
y por el conocimiento turístico, porque si no lo hacemos desde
las Illes Balears lo harán otras comunidades y habremos
perdido otra oportunidad.

El segundo punto de nuestra propuesta es también de capital
importancia para nuestro sector. Es cierto que desde la
Conselleria de Fondos Europeos se gestionarán los proyectos
transformadores para acceder a las ayudas de los proyectos
Next Generation EU, pero estas ayudas dependen de los
designios que el Sr. Pedro Sánchez estime, y con el precedente
de los 50 millones de la compañía Plus Ultra nos podemos
esperar cualquier cosa. Por tanto, no deberíamos desperdiciar
oportunidades de acceder a ayudas europeas, a otras ayudas
europeas que sí dependen de nosotros al ser ayudas que se
obtienen mediante procesos competitivos. 

El programa Horizonte Europa dispone de 95.000 millones
de euros para impulsar la ciencia y para crear un ecosistema de
empresas emergentes. Debemos aprovechar, por tanto, las
sinergias de colaboración publicoprivada necesarias y que se
están haciendo ahora para los proyectos Next Generation e
impulsar también solicitudes a fondos europeos de otros
programas, como por ejemplo el programa Horizonte Europa.

Los dos puntos, por tanto, de esta proposición que
presentamos desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos son que
“el Parlament de las Illes Balears insta al Govern de las Illes
Balears a profundizar en la alianza por la innovación y el
conocimiento turístico incorporando todas las organizaciones
existentes en nuestras islas para que se realicen sus
aportaciones en estas áreas.”

Y un segundo punto, en el que instamos que “el Parlament
de las Illes Balears insta al Govern de las Illes Balears a
realizar, de manera coordinada entre las diferentes consellerias
con competencias en el ámbito de la innovación, una campaña
divulgativa dirigida a todas las organizaciones existentes en
nuestras islas vinculadas con la innovación al efecto de
informar sobre las propuestas del programa Horizonte Europa.”

Esperando que estas iniciativas puedan salir con la amplia
mayoría de los grupos parlamentarios de este parlament, pues,
finalizo mi intervención.

Muchas gracias, presidente.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102922
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Pérez. Ahora en el turno de fijación de posición
le sigue en la palabra el Grupo Parlamentario Popular, que
tiene la palabra la Sra. Maria Salomé Cabrera, por un tiempo
máximo de cinco minutos.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señoras y señores
diputados. Des del Grup Parlamentari Popular fem una
valoració positiva d’aquesta proposició no de llei presentada
pel Grup Parlamentari Ciutadans, una iniciativa amb la qual el
Partit Popular està d’acord, especialment amb el fons, és a dir,
en la necessitat de fer feina en la transformació, la reconversió
del turisme a Balears per tal d’impulsar la competitivitat i fer-
ho mitjançant la innovació, la sostenibilitat, el coneixement i
per mantenir el lideratge de la nostra comunitat. Estam
totalment d’acord.

De fet, és un tema que ve d’enfora, però que en el dia a dia,
més o manco amb èxit, donava la sensació que hi havia marge
de demora en assumir els reptes, però que amb la pandèmia
creiem que s’ha posat de manifest la necessitat de prendre
mesures urgents i ha donat un bany de realitat.

Quant al punt 1 de la proposta, que parla d’aprofundir en
una proposta de la ministra Maroto respecte de l’informe emès
per SEGITTUR, la ministra proposa crear una aliança per a la
innovació i el coneixement turístic, abordar una reflexió sobre
el model competitiu del sector turístic espanyol i el seu rol a
l’economia per tal d’integrar nous factors de competitivitat com
la sostenibilitat, la qualitat, el coneixement i la innovació. Per
tant, creiem que és necessari dir que estaria bé que la ministra
Maroto i els governs incorporassin a aquesta reflexió una part,
per assumir la importància que juga el turisme en l’economia,
per valorar la feina que des del sector privat es fa ja des de fa
molts d’anys en àrees com la sostenibilitat, la qualitat, el
coneixement i la innovació, encara que el camí és molt llarg,
per ser conscients dels problemes que pateix el sector privat per
reconvertir-se, no ja reconvertir un model turístic per part de
l’administració, sinó per reconvertir i adaptar els seus mateixos
establiments en temes tan senzills com adquirir o aconseguir
una llicència d’obra per tal de poder-los modernitzar. 

Perquè de vegades sentim... segons quins governants fan la
sensació que tot això no es té clar, i observam que en aquest cas
la manca, per exemple parlant de la ministra Maroto, la manca
d’impuls en temes tan importants com la recuperació del mercat
britànic, que ara acaba d’esmentar el Sr. Marc Pérez-Ribas, que
anava a fer un comentari semblant en aquest sentit, la
importància que és vital per a la nostra comunitat autònoma i
per al nostre país, i sembla que no hi ha una consciència prou
forta per donar impuls i per aconseguir que açò es pugui
solucionar, veurem com queda finalment. O, per exemple, amb
l’inici dels viatges de l’IMSERSO, també fonamentals per
poder allargar la temporada, que sembla una cosa que és
senzilla i no té massa importància, però és fonamental.

Per tant, estan molt bé totes aquestes iniciatives i totes
aquestes aliances, però també paral·lelament fa falta la feina de
cada dia en temes molt importants. Farem un vot favorable i és

una proposta positiva traslladada a Balears i de participació i
reflexió transversal de cara al futur. I crec també que en aquesta
línia, paral·lelament, agafar exemple i també optimitzar els
espais de debat que hi ha ja a Balears existents.

Quant al punt 2, també farem un vot favorable perquè
creiem que Europa queda molt enfora moltes vegades i donar
coneixement de totes aquestes opcions i oportunitats que es
despleguen dins aquest programa d’innovació, investigació i
estímul a la competitivitat industrial, dotat, com ja ha dit el Sr.
Pérez, amb 95.000 milions d’euros per al període 21-27, doncs,
és clar, és una molt bona iniciativa, més que res perquè moltes
vegades no es fa ús de totes aquestes possibilitats, de tots
aquests fons. Situacions com a mínim sorprenents, com ara
vèiem l’altre dia, que el Govern central reiteradament continua
sense demanar fons per a turisme per a Balears, perdó, per a
Espanya, perquè diu que no ho considera necessari.

Per tant, en qualsevol cas consideram que és molt positiva
la iniciativa del Grup Ciutadans, li donarem suport i res més.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Cabrera. Por parte del Grupo Parlamentario
Unidas Podemos, no se hará uso de la palabra. Por parte del
Grupo Parlamentario MÉS per Mallorca tiene la palabra el Sr.
Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Des de MÉS per Mallorca donarem
suport a aquesta iniciativa, una iniciativa que parla d’innovació,
de coneixement, de participació de totes les organitzacions
existents. Per tant, d’inversió, que el Govern s’impliqui, totes
les conselleries, amb les competències que li pertoquen.

Per tant, és una iniciativa que no podem valorar d’altra
manera que no sigui en positiu i per això hi votarem a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Mas. Por parte del Grupo Parlamentario VOX
tiene la palabra, por un tiempo máximo de cinco minutos, el Sr.
Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Yo no dudo de la buena
intención de Ciudadanos con esta proposición no de ley, pero
es que, con la que está cayendo, ya no nos podemos quedar en
buenas intenciones, ya no lo digo sólo porque se hace
referencia a las propuestas de la ministra Reyes Maroto,
independientemente de que VOX tenga una querella planteada
contra ella, por calumnias e injurias, sino porque esta señora
del Gobierno del Sr. Sánchez, al igual que el Gobierno de la
Sra. Armengol, es la responsable de la ruina a la que ha llevado
al sector turístico. 
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Y claro, que esta señora hable ahora de..., o que propusiera,
el pasado mes de marzo, alianzas por la innovación y el
conocimiento turístico y todo esto, la misma señora que ha
dejado abandonado al sector, con ayudas ridículas, o que no
han llegado, o que realmente no han sido efectivas, pues, la
verdad, este punto sirve más para blanquear una gestión que lo
que debería llevado es a su dimisión que a otra cosa.

En cuanto al punto 2, que hace referencia a las propuestas
del programa Horizonte Europa y que se habla de realizar una
campaña divulgativa, dirigida a todas las organizaciones
existentes en nuestras islas, pues este programa, según he visto,
ya hace esa campaña divulgativa y va informando a los sectores
afectados. Yo creo que el Gobierno de las Islas Baleares tiene
que dejarse de hacer campañas divulgativas y tiene que ponerse
manos a la obra, ya llega tarde por supuesto porque ya ha
arruinado al sector, pero aquí lo que hay que exigir al
Gobierno, tanto al de España como al de las Islas Baleares, es
que se ponga las pilas, que ayude a la gente que ha arruinado y
que realmente intente levantar algo de ese turismo, que, por
cierto, como bien ha dicho el Sr. Pérez-Ribas, pues le han dado
hoy la puntilla definitiva cuando el Reino Unido nos ha dejado
fuera de la lista verde.

Por cierto, demostrando una vez más las mentiras a las que
nos somete este Gobierno de Baleares, cuando el otro día el Sr.
Negueruela, en el pleno, dijo que, efectivamente, ya nos habían
incluido en esa lista verde, cuando es falso casi dos semanas
después.

Por todo eso nosotros no daremos apoyo, nuestro voto no
será afirmativo a esta proposición no de ley. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Campos. Antes de continuar el debate, sólo
para que conste en acta, tengo que volver a preguntar si algún
diputado sustituye a otro.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president, Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià.

EL SR. PRESIDENT:

Por parte del Grupo Parlamentario El Pi Proposta per les
Illes tiene la palabra la Sra. Sureda, por un tiempo máximo de
cinco minutos.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Molt breument, des del nostre grup
parlamentari estam a favor d’aquesta iniciativa, pensam que és
una iniciativa positiva, la innovació turística a les nostres illes
sempre ha estat capdavantera i ha de seguir sent-ho, per tant,
actualment s’han d’assolir els reptes del sector i ens hem
d’adaptar als nous paradigmes, tant en matèria de sostenibilitat,
com també en matèria tecnològica.

És bàsica la inversió publicoprivada, el Sr. Pérez-Ribas
n’ha parlat, i, per tant, tots els recursos que puguin venir i

puguin ajudar aquesta competitivitat de les nostres illes, és
positiva per a la nostra economia. 

Per tant, no tenim més que donar suport a la iniciativa.
Gràcies president.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Sureda. Por parte del Grupo Parlamentario
Mixto no hay nadie, con lo cual no se hará uso de la palabra.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el
Sr. Ares Fernández, por un tiempo máximo de cinco minutos.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tots i a totes senyores i
senyors diputats. Com en altres ocasions, fa poc també vàrem
debatre una iniciativa sobre el sistema turístic circular, avui
debatem una proposta que segueix incidint en dues claus
essencials dins el context que vivim: primera, la necessària
diversificació dels sectors productius de les Illes Balears, per
tenir un teixit econòmic més resilient, capaç de resistir
embestides com la de la pandèmia i, per descomptat, aquesta
diversificació ha de venir de la mà d’una transformació del
sector turístic, que no podem oblidar mai que és el nostre
principal motor econòmic, que la seva innovació millori la seva
productivitat i competitivitat i que, per tant, es converteixi
també en una indústria més sostenible per a la nostra terra.

Com ja li han dit altres grups parlamentaris avui, nosaltres
també hi donarem suport, com no pot ser d’una altra manera, és
una iniciativa en positiu, que, a més, incideix en dos aspectes
que de qualque manera entren dins l’estratègia del Govern de
les Illes Balears, d’altres governs autonòmics també i per
descomptat també del Govern de l’Estat. Així, per exemple,
quan parlam de generar aliances per a la innovació, saben que
dins el fons Next Generation existeix la previsió de creació
d’un hub internacional d’innovació turística, a què feia
referència la ministra Maroto, un espai precisament concebut
per fomentar la transferència de coneixement científic i
tecnològic en el context de la innovació en el sector turístic i no
només la indústria més directa, sinó també totes aquelles que
formen part de la cadena de valor.

I és imprescindible impulsar la creació d’aquest espai,
perquè, a més a més, puguem donar resposta a necessitats de
formació per part dels sectors implicats i també perquè es
puguin desenvolupar tecnologies en el sentit més ampli dins el
mateix sector. I això va lligat directament amb el punt segon de
la iniciativa, que el Sr. Marc Pérez-Ribas ha explicat molt bé,
respecte els programes d’investigació i innovació, com el
programa Horizonte Europa, que des de la Fundació BIT, de fet
es varen realitzar unes jornades informatives, la darrera va ser
el mes de març, si no m’equivoc, i es fan perquè, bàsicament,
ens trobam amb un dels programes d’investigació i innovació,
amb el major pressupost que la Unió Europea ha destinat mai,
o almenys des de fa molt de temps. Per tant, ara la nostra tasca
és no només informar, sinó promoure directament la
participació de les empreses i de les organitzacions de les
nostres illes.

Per tant, nosaltres li donarem suport. Gràcies president.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Fernández. Tiene la palabra el Sr. Marc Pérez-
Ribas del Grupo Ciudadanos por contradicciones, con un
tiempo máximo de cinco minutos.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, presidente. Bien, lo primero agradecer a todos los
grupos parlamentarios que han manifestado que van a votar a
favor de esta iniciativa. Comparto todos los argumentos dados
por todos los grupos que nos apoyan.

No debemos bajar la guardia en la innovación, no debemos
bajar la guardia en nuestras empresas tecnológicas, la
competencia es feroz, lo vimos en FITUR, todas las
comunidades autónomas están abriendo hubs tecnológicos,
turísticos, están esforzándose para alcanzar el nivel que
nosotros ya tenemos y, por tanto, debemos seguir manteniendo
este liderazgo que tenemos ahora en tecnología turística. Y para
ello debemos estar absolutamente convenidos todos de la
necesidad de este sector, de las necesidades que debemos
apoyar en todo momento para que no se vean superados por
otras comunidades autónomas.

Y evidentemente todo el proceso de transformación de
nuestro sector turístico debe ir acompañado con ayudas
europeas, que vengan tanto de los programas de ayudas de Next
Generation EU y de otros programas, como el que hemos
propuesto de Horizonte Europa. Es importantísimo que
nuestras empresas puedan acceder a estos fondos y el Govern
debe hacer un esfuerzo para que el máximo número de
empresas pueda verse beneficiado de ellos.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENTE:

Gracias, Sr. Pérez. Acabado el debate, pasamos a votar la
Proposición no de ley RGE núm. 2922/21, debido al debate que
ha habido votaremos los dos puntos en conjunto. Por lo tanto
pasamos a la votación.

Votos a favor? 11 votos a favor.

Votos en contra? 

Abstenciones?

En consecuencia, queda aprobada con 11 votos a favor i 1
abstención la propuesta no de ley RGE núm. 2922/21.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2943/21, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, pel
reconeixement de les malalties professionals de les kellys.

Pasamos al debate de la Proposición no de ley RGE núm.
2943/21, presentada por el Grupo Parlamentario MÉS per
Mallorca, por el reconocimiento de las enfermedades
profesionales de las kellys. Para su defensa por parte del Grupo
Parlamentario MÉS per Mallorca tiene la palabra el Sr. Joan
Mas, por un tiempo máximo de cinco minutos.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Si hi ha una professió precaritzada en el
nostre mercat laboral és la de les cambreres de pis, les kellys,
gràcies a la seva lluita i a la seva feina -i en això els hem de
donar les gràcies perquè han fet que es posi damunt la taula la
seva problemàtica i es pugui resoldre o es pugui anar resolent-,
duen anys lluitant contra, com dèiem, aquesta precarització i la
necessitat del reconeixement de diverses qüestions laborals que
els afecten. Una de les més importants, perquè afecta la salut,
és la de les malalties professionals.

Després de molt lluitar, a la fi el maig del 2018, a la Mesa
tripartita por la calidad en el empleo del sector de la hostelería,
es va acordar amb la modificació del Reial Decret 1299/2006,
de reconèixer tot un seguit de malalties com a malalties
professionals de les cambreres de pis. A l’exposició de motius
ve el llistat de malalties, aquesta proposta de reconeixement
específic, però, no es va incloure com a malalties pròpies de les
cambreres de pis, sinó només com a malalties professionals,
perquè es va donar per fet que aquestes ja eren considerades
malalties professionals sense necessitat d’especificar la
professió de les persones que les pateixen.

L’Estat de totes maneres va donar instruccions a les mútues
per tal que aquestes actuassin en el sentit que, en el cas de les
kellys, aquestes malalties siguin tractades com a malalties
pròpies del col·lectiu. Malgrat això, ara per ara, a dia d’avui les
mútues segueixen sense reconèixer com a malalties
professionals aquestes... professionals de les cambreres de pis
aquestes malalties. Així, les afectades, si volen que així les
reconeguin, han de recórrer a la via judicial. La via judicial...,
el jutjat normalment dóna la raó a les afectades, però, és clar,
això dur un desgast, un desgast físic, un desgast psicològic i un
desgast econòmic com se suposa.

Davant aquesta situació, la Plataforma estatal de cambreres
de pisos, dia 2 de desembre del 2020, va emetre una carta al
secretari d’estat de Seguretat Social i Pensions del Govern de
l’Estat, la resposta va ser explicar les passes que s’havien fet
fins llavors. És clar, la resposta no serveix per a res perquè si
només expliques el fet fins a llavors no resols el problema.

Per això, i gràcies a les trobades fetes i a la gran feina que
es fa des de Kellys Unión Balear, demanam a aquest parlament
una vegada més que doni suport a aquest col·lectiu que, tal com
dèiem, amb la seva feina i amb la seva lluita han posat damunt
la taula la precarització de la seva professió. Per tant, han
encaminat la seva professió cap a la dignificació, i una part
important de la dignificació de qualsevol professió és que
aquesta sigui saludable, no haver de patir problemes de salut,
per tant, reconèixer les malalties professionals.

Per això, us demanam el suport a aquesta proposta i que
aquest parlament, com deia, una vegada més mostri el seu
suport a aquest col·lectiu. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Mas. Por parte de los Grupos Parlamentarios
Partido Socialista i Unidas Podemos se ha presentado la
enmienda RGE núm. 5343/21, para su defensa interviene el
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Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Sr. Enric
Casanova, por un tiempo máximo de cinco minutos.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, president. Nosaltres des del Grup Socialista
també pensam que el col·lectiu de cambreres de pis és un
col·lectiu que té molta importància dintre de les Illes Balears,
també hem de veure que al llarg de la darrera història
econòmica ha estat un col·lectiu que ha incrementat i que té
unes característiques molt pròpies perquè ha incrementat no
sols la seva carrera de feina, sinó també els canvis, ha
incorporat tota una sèrie de canvis al llarg del temps. I, a més
a més, també és un col·lectiu que porta molt de temps fent feina
al sector i poc a poc arriba a un moment en què s’acosta l’edat
de jubilació i, per tant, les repercussions de tota la feina feta
durant molts d’anys comencen a arribar.

Des del Govern crec que s’ha estat..., i des dels grups que
donam suport al Govern hem estat conscients d’això, de fet ja
al 2017 es va engegar un projecte ITS d’anàlisi per analitzar i
veure quines són les malalties pròpies d’aquest col·lectiu; fruit
d’aquesta anàlisi crec que es fa fer un document que
darrerament es va lliurar també a la ministra de Treball, on es
posa de manifest que hi ha una relació directa entre la feina feta
per les cambreres de pis i tota una sèrie de malalties
musculoesquelètiques directament relacionades.

Per això, sí que és cert que el col·lectiu Kellys Unión
Balear ha fet molta feina i s’ha anat reconeixent, hi ha un
reconeixement implícit amb el reconeixement del túnel carpià
i altres malalties musculoesquelètiques dintre del catàleg de
malalties professionals, i ara és el moment també de
reconèixer-ho com a malaltia professional pròpia de la
cambrera de pis.

Per tant, nosaltres des del nostre grup donarem suport a la
PNL, perquè ja ho hem fet altres vegades també, record que al
novembre ja vàrem defensar una PNL en la qual en el punt 6 ja
demanàvem aquest reconeixement. Per tant, és obvi que n’hi
hem donat.

Sí que hem fet una esmena perquè també consideram que
des de les Illes Balears s’ha treballat envers el reconeixement
d’aquest col·lectiu arreu de l’Estat, s’ha fet feina a través de
l’IBASSAL i això també ho hem de deixar palès. Per tant, hem
fet aquesta esmena en el sentit de deixar palès que s’ha fet feina
des d’aquí per poder aconseguir el reconeixement a Madrid.
Per tant, li hem presentat aquesta esmena que esperam que
accepti i li donam tot el suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Casanova. Por parte del Grupo Parlamentario
Unidas Podemos no se hará uso de la palabra. Pasamos ahora
al turno de fijación de posiciones, por parte del Partido Popular
tiene la palabra la Sra. María Salomé Cabrera, por un tiempo
máximo de cinco minutos.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Bé, des del Grup Parlamentari
Popular valoram positivament aquesta iniciativa presentada pel
Grup MÉS per Mallorca. No és la primera vegada, com han dit,
que es debat en aquesta comissió la necessitat de reconèixer
com a malalties professionals les malalties derivades de les
feines pròpies de cambreres de pis. 

De fet, amb data 7 de novembre del 2019, es va debatre en
aquesta mateixa comissió una iniciativa presentada en aquest
cas, però, pel PSOE, Podemos i MÉS en què es demanaven una
bateria de mesures, algunes instaven el Govern balear i altres
el Govern central, proposició que tots els partits, tots els grups
vàrem suportar.

Per què faig menció d’açò? Doncs perquè dins aquestes
propostes hi havia el punt 5 en què s’instava el Govern de les
Illes Balears a continuar fent feina amb la posada en marxa de
la unitat de malalties professionals per detectar-les de manera
més àgil i eficaç, unitat que també estudiaria de quina manera
el gènere afectava les malalties que pot patir una persona
treballadora.

Pel que hem pogut consultar, pel que hem pogut observar
veiem que a dia d’avui açò no està constituït encara, a dia
d’avui, aquesta unitat; unitat que ,segons es recull a la Llei de
seguretat i salut laboral, està incardinada a l’IBASSAL, com
han dit, a l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, i que és
l’òrgan competent en la comunitat autònoma per a la tramitació
i el registre de les comunicacions de malalties que podrien ser
qualificades com a professionals d’acord amb l’article 5 del
Reial Decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s’aprova
el quadre de malalties professionals en el Sistema de la
Seguretat Social i s’estableixen els criteris per a la seva
notificació i registre, segons es recull en aquesta llei. I entenem
que en aquest cas seria necessari si estigués vigent.

En el punt 6, com també s’ha esmentat, a una proposició
semblant en què es demanava instar el Govern d’Espanya a
reconèixer les malalties professionals de caràcter, en aquest
cas, dorsolumbar mitjançant la modificació del Reial Decret
1299, del tema de les cambreres de pisos.

Avui veiem que aquesta iniciativa que presenta MÉS per
Mallorca ho fa en solitari, em sembla bé, però resulta
sorprenent que no vagin des de l’inici amb els seus socis de
govern que, per altra banda, són partits que governen a Madrid,
als quals insta aquesta PNL i els qui podrien donar tal vegada
una solució ràpida amb una gestió entre governs -ho hem dit
moltes vegades aquí-, en benefici d’aquest col·lectiu. No
veiem, però, tal vegada prou voluntat política i fa la sensació
que no es vol incomodar el Govern del Sr. Sánchez, perquè,
com també s’ha dit, el 18 de maig del 2018, La Mesa tripartita
por la calidad en el empleo del sector de la hostelería, va
acordar de modificar en aquest sentit el Reial Decret 1999, i
s’ha de dir que des de llavors, és a dir, tres anys després, amb
un Govern PSOE i Podemos en el Govern central, no s’ha
donat compliment a l’acord pres en aquesta mesa. Per tant, tal
vegada és per açò que vostè ho ha hagut de fer tot sol, Sr. Mas.
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En qualsevol cas, avui tornarem donar suport a aquesta
iniciativa, creiem que és necessari donar-li compliment, que
vostès ho tornin a presentar està bé, que reivindiquin al Govern
central està bé, però també volem fer una reflexió: estaria bé
que també fossin igualment reivindicatius amb les iniciatives
que també formen part d’aquesta mateixa PNL que no s’han
executat en què s’instava el Govern balear a fer-les, com, per
exemple, si no anam errats, el desenvolupament de la unitat de
malalties professionals, que crec que és important perquè és
una eina que aquí juga un paper important. 

En qualsevol cas, dir que crec que tots desitjam que açò se
solucioni el més aviat possible en benefici d’aquest col·lectiu
que és essencial del sector turístic, que tenguin les condicions
laborals i els reconeixements quant a la seva cura i que no sigui
únicament el que duim aquí, paper banyat, que després no
serveix per donar solucions a la gent.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Cabrera. Por parte del Grupo Parlamentario
Ciudadanos tiene la palabra el Sr. Marc Pérez, por un tiempo
máximo de cinco minutos.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Bé, anunciar que nosaltres també
valoram positivament aquesta proposició no de llei i que
votarem a favor del seu punt. Una proposició de reconeixement
de les malalties professionals de les kellys, un col·lectiu amb el
qual el nostre grup parlamentari té absoluta empatia i que a
totes les iniciatives i proposicions que s’han presentat ja a
aquesta legislatura, com ja s’ha comentat, hem votat a favor,
però és que també a la legislatura passada es varen presentar
diverses iniciatives en aquest sentit i també sempre ens hem
posicionat a favor que les condicions laborals del col·lectiu de
les kellys siguin les millors possibles perquè, a més a més, és un
col·lectiu que és bàsic per a la nostra economia i per al nostre
model productiu perquè evidentment són molt necessàries.

Bé, ja s’han dit moltes les coses que tenia previstes dir, per
tant, no repetiré i esperar que aquesta proposició tiri endavant,
com han tirat endavant totes les que s’han fet fins al dia d’avui
i que serveixi perquè aquestes malalties professionals es
reconeguin.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Pérez. Por parte del Grupo Parlamentario VOX
tiene la palabra el Sr. Jorge Campos, por un tiempo máximo de
cinco minutos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Nosotros votaremos a favor
de esta iniciativa, de reconocimiento de las enfermedades
profesionales de las kellys, de las camareras de piso, porque
desde luego este colectivo yo creo que es de los más afectados

por la precariedad salarial, solo hace falta darse una vuelta por
lo que cobran, las horas que hacen y demás, y además ya desde
hace bastante tiempo. Por eso, todo nuestro apoyo a este
colectivo y a cualquier iniciativa que se presente para intentar,
en este caso hablando de enfermedades profesionales, para
intentar que se reconozcan como tales.

Lo que también refleja esta proposición no de ley, que
presenta el partido MÉS, son dos fracasos: por una parte, como
decía, que esa precariedad demuestra el fracaso de los
sindicatos tradicionales en su trabajo y, por otra parte, el
fracaso del Gobierno de la nación, también del Gobierno
balear, del Gobierno regional, en un caso porque llevamos ya
desde el 2018, cuando el Gobierno se comprometió a incluir
estas enfermedades profesionales en el real decreto, y seguimos
exactamente igual, y, por otra parte, del Gobierno balear que,
además, precisamente con la enmienda que presentan el Partido
Socialista y Unidas Podemos, dice que lo viene reclamando
desde el 2016. Claro, cuando, encima, son los mismos partidos
que dan apoyo no sólo al Gobierno de las Islas Baleares sino
también al Gobierno de la nación, pues demuestra su fracaso
más absoluto. También el fracaso de MÉS, que ahí está
Esquerra Republicana avalando al Gobierno del Sr. Sánchez. 

Por eso, evidencia, por una parte, la necesidad, como he
dicho al principio, de reconocimiento de esas enfermedades
profesionales para las kellys, que apoyamos, pero refleja, por
otra parte, que ustedes mismos no tienen ningún peso y no
cumplen aquello a lo que se comprometen. 

Dicho esto, como he dicho al principio, nuestro voto será
favorable.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Campos. Por parte del Grupo Parlamentario El
Pi Proposta per les Illes tiene la palabra la Sra. Sureda, por un
tiempo máximo de cinco minutos.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputades. Des del
nostre grup parlamentari tant a aquesta legislatura, com ha
comentat la Sra. Cabrera, com també dins la legislatura
passada, hem aprovat iniciatives que anaven dirigides a la
dignificació de la feina de les kellys i també d’aquest
reconeixement de les malalties. Acordar aquest reconeixement
de malalties professionals hauria d’incloure posar-les dins el
quadre de malalties professionals, com es demana, i, per tant,
nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa.

L’esmena realment no canvia res, jo ara gairebé, ja ho han
dit altres grups parlamentaris que m’han precedit, simplement
i desgraciadament demostra el cas que fa Madrid de les
peticions que fem des del Govern de la nostra comunitat, és a
dir, no ens escolta i no aplica les peticions que es fan. Dit això,
però, esperem que se’ns faci més cas aquesta vegada i nosaltres
hi donarem suport.

Gràcies, president.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Sureda. Ara tocaría el turno al Grupo
Parlamentario Mixto, pero no hay nadie, con lo cual no harán
uso de la palabra. Y por Reglamento se tiene que preguntar al
grupo que propone la PNL si quiere suspender la sesión o
continuar. Quiere continuar.

Por lo tanto, le toca el turno de palabra al Grupo
Parlamentario MÉS per Mallorca, el Sr. Joan Mas hará uso de
su palabra durante un tiempo máximo de cinco minutos.

EL SR. MAS I TUGORES:

Moltes gràcies, president. Vull dir que acceptarem l'esmena
i els proponents de l'esmena hauran d'acceptar també les
crítiques fetes, és a dir, del Govern de l'Estat a dia d'avui MÉS
per Mallorca encara no en forma part, no en forma part, per
tant, no, no..., és fàcil veure que des de MÉS per Mallorca la
incidència política que es pot fer és des d'aquest parlament i des
del Senat, que és on té representació. 

Llavors dir una altra cosa que crec que és important, no és
la primera proposició no de llei que presentam MÉS per
Mallorca en solitari i el fet que nosaltres presentem
proposicions no de llei o propostes a aquesta casa en solitari
crec que forma part de la bona cultura democràtica d’aquest
pacte i de la bona salut democràtica d’aquest pacte.

Al marge d’això, però, que no és del que hem vengut a
discutir avui, crec que és important que tots estiguem d’acord
amb la dignificació de la professió de les kellys. I per això, des
de MÉS per Mallorca, agraïm els vots favorables i crec que a
aquest parlament una de les coses que li toca fer és agrair, com
a classe política, la gran feina que fa el col·lectiu de cambreres
de pisos, el col·lectiu de kellys, que amb molt poc temps ha
posat un col·lectiu professional sobre les portades de tots els
diaris i han posat dins l’agenda política i dins l’agenda laboral
de tots la seva professió i la necessitat de dignificar la professió
de cambreres de pisos. Ho ha liderat Balears perquè és líder en
turisme i crec que, com a país, no ens podem permetre que hi
hagi professions precàries com ho és aquesta. Per això, agraïm
el vot favorable a aquesta proposta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Mas. Una vez acabado el debate y habiendo
visto que todos los votos parecen favorables, se puede entender
que se aprueba por unanimidad la PNL RGE núm. 2943/21,
con la enmienda incorporada 5343/21.

Siendo así, se aprueba por unanimidad la Proposición no de
ley RGE núm. 2943/21, sobre reconocer enfermedades
profesionales de las camareras de pisos.

Y no habiendo nada más a tratar, se levanta la sesión.

Muchas gracias.

 



TURISME I TREBALL / Núm. 51 / 3 de juny de 2021 811

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	1) Proposició no de llei RGE núm. 2922/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment d’urgència, relativa a innovació i coneixement turístic.
	2) Proposició no de llei RGE núm. 2943/21, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, pel reconeixement de les malalties professionals de les kellys.

