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EL SR. PRESIDENT:

Buenos días, señores y señoras diputados, comenzamos la
sesión de hoy. En primer lugar, me toca preguntar si hay alguna
sustitución.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA: 

Sí, Sr. Presidente, Toni Fuster sustituye a Maria Antònia
García. Muchas gracias. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 3713/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a recuperació del
turisme britànic.

EL SR. PRESIDENT: 

Se inicia el debate para la Proposición no de ley RGE núm.
3713/21, presentada por el grupo Partido Popular, modificada
mediante el escrito RGE núm. 5829/21, relativo a la
recuperación del turismo británico. 

Para su defensa por parte del grupo 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. Buenos días, bon dia senyores i

senyors diputats. Bé, quan vam presentar aquesta iniciativa el
mes de març, encara no s’havia produït aquesta situació que
Espanya -i també Balears- quedés qualificat com a ambre en el
semàfor del Regne Unit, quant a les condicions de retorn dels
viatges en el seu país. En aquell moment teníem com a meta 17
de maig, però també és cert que companyies tan importants
com Jet2 ja havien anunciat que retardaven les seves operatives
fins a finals de juny per la incertesa existent. 

Vull recordar que al nostre Partit Popular, hem presentat
iniciatives durant aquest més d’un any que duim de pandèmia
dirigides a la recuperació dels principals mercats emissors
internacionals de Balears, però donant resposta també a les
necessitats de cadascuna de les illes, i també recuperar el
nacional, recuperar la connectivitat, mesures per facilitar el
moviment de persones amb seguretat, establir corredors segurs,
mesures de control epidemiològic en ports i aeroports, entre
d’altres, de la mateixa manera que s’ha fet per part d’altres
grups d’aquesta cambra.

La segona temporada turística marcada dins la COVID, ja
és aquí i, si bé és cert que mercats com Alemanya, Holanda,
Dinamarca, França i els nacionals es recuperen, també és cert
que el britànic, segon en importància per a Balears i primer per
a Menorca, Eivissa i zones específiques de Mallorca, està
aturat, com tots sabem, de moment, fins al juliol. 

És un cop molt greu per a la recuperació, sabem que és
difícil combatre-ho però hem de fer tot el possible perquè es
recuperi, hem de fer els deures i que no quedi per nosaltres. I
hem d’estar preparats perquè en el moment que s’obri poder
començar amb aquest mercat sense entrebancs. Per açò vàrem
presentar aquesta iniciativa, amb dos punts. 

L’inicial, per fer feina entre Govern central i Govern balear
i consells i sector turístic, per tal d’establir corredors segurs
tenint en compte la delicada situació de Menorca i Eivissa, molt
dependents -greument dependents- d’aquest mercat. 

I un segon punt, també, demanant que el Govern central,
juntament amb Regne Unit, fes feina amb Regne Unit per
aconseguir les eines necessàries equiparables al nostre
passaport sanitari europeu per tal de facilitar la mobilitat segura
i la recuperació del mercat britànic.

Com he dit, aquesta iniciativa es va presentar en el mes de
març, en tots aquests dos mesos han passat moltes coses. Regne
Unit manté Espanya i Balears en ambre i aquesta repercussió
negativa que té açò a nivell d’ocupació i economia és greu, hi
ha una greu preocupació també per part del sector, que són
grans damnificats -com he dit abans- Menorca i Eivissa i parts
de Mallorca.

La setmana passada vam entrar des del Partit Popular una
iniciativa amb una bateria de mesures per ajudar, precisament,
a aquesta recuperació d’aquest mercat incardinat dins les
circumstàncies actuals, conscients que aquesta iniciativa..., bé,
que ja finalitzava el termini de sessions però vam considerar
prou important presentar-la i per açò, i davant aquesta
circumstància, avui, es debat la nostra iniciativa que també es
debat aquesta iniciativa del mercat britànic, hem volgut aquesta
autoesmena que afegim amb 9 punts que consideram milloren
i complementen a l’anterior i que no tenim cap inconvenient en
poder votar separadament com ja hem traslladat a alguns grups.

Per no allargar-me massa, demanam al Govern central que
intensifiqui les relacions diplomàtiques bilaterals; que es
designi urgentment un ambaixador a més de fidelitzar el
britànic amb mesures com que el Govern central es faci càrrec
del cost de les proves PCR de tornada al seu país; demanam
que davant la fallida del mercat britànic es dissenyi una fórmula
compensatòria extraordinària d’ajudes per a autònoms PIME de
tota la cadena de valor turístic per a destins més dependents i
damnificats per la pèrdua d’aquest mercat; creiem important
també que el Govern central i balear han de reforçar la
promoció turística amb mercats alternatius, no deixar-ho tot al
nacional, que és molt estacional i aquest és el nostre principal
hàndicap; que es reforci el posicionament competitiu post
pandèmia i post Brexit ja que és evident que també està
formant part d’aquest problema, a més de la voluntat per part
del Regne Unit d’impulsar les staycations; i finalment seguir,
continuar lluitant per aconseguir aquest 70% d’immunitat al
més prest possible, ja sabem que és vital a nivell social però
també a nivell econòmic i un requisit de confiança per a la
recuperació d’aquest mercat britànic. 

Com he dit, hem presentat aquesta autoesmena o esmena in
voce -segons m’ha traslladat el lletrat, que corresponia a açò
correctament- amb el convenciment que són propostes positives
que poden ajudar a la recuperació del nostre segon mercat a
Balears i, si bé és cert que Mallorca té com a prioritari
l’alemany, Menorca i Eivissa i part de Mallorca té, depenen
directament del britànic i la preocupació -com he dit- és
extrema...

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202103713
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202105829
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EL SR. PRESIDENT: 

Debería ir acabando...

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

... -sí, ja acab, Sr. President- i crec que per la nostra part hem
de fer tot el possible per ajudar.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:  

Muchas gracias. Antes de seguir el debate, como habéis
visto, el Partido Popular tiene una autoenmienda, simplemente
se tiene que preguntar si algún grupo se opone a esta
autoenmienda o no, es como si fuese una enmienda in voce,
para poder incluirla y que tengáis el debate con normalidad.
¿Algún grupo se opone?

Pues en ese caso, por parte de los Grupos Parlamentarios
Socialista, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca, se ha
presentado la enmienda RGE núm. 5830/21 y para su defensa,
por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra
por un tiempo máximo de cinco minutos la Sra. Pilar Sansó. 

LA SRA. SANSÓ I FUSTER: 

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc dir que des del
Grup Parlamentari Socialista votarem a favor de la proposició
no de llei que ha presentat el Partit Popular per tal de poder
dinamitzar i poder intentar en la mesura de les nostres
possibilitats que el turisme britànic pugui venir a les Illes
Balears. 

En aquest sentit, hem presentat una esmena al primer punt
ja que segons estableix en el primer punt que, no ens sembla
malament, és a dir si la Sra. Cabrera no accepta l’esmena
votaríem igualment a favor, però sí que trobam que necessita
una concreció i volíem plantejar una substitució d’eliminar el
segon paràgraf -diguéssim-, eliminar sobretot on diu “establir
corredors segurs amb el Regne Unit i impulsar la recuperació
del turisme britànic” i ho canviaríem o proposam una
modificació que digui “negociar amb el Regne Unit per a la
regionalització del seu semàfor COVID”. 

En aquest punt hem fet aquesta esmena perquè consideram
que establir corredors segurs amb el Regne Unit avui en dia no
té sentit, va tenir sentit en el seu moment -a l’estiu de l’any
passat- quan hi havia molta incidència a molts de països i es
van establir corredors segurs bilaterals entre diferents estats o
diferents regions quan el nivell d’incidència acumulada de
COVID era semblant o per davall de 100 casos en aquell
moment -o 50, en aquell moment tant..., no estic segura- però
quan hi havia una incidència similar a la de les Illes Balears en
aquell cas i, per tant aquests corredors segurs es van establir
garantint la seguretat de mobilitat de les persones dels dos
destins, ja que es van habilitar els hotels pont -en cas de
detecció d’una infecció-, també es van establir protocols de
seguretat COVID per als treballadors i també per als usuaris
que visitaven les nostres illes, i també es van establir els

controls epidemiològics a les fronteres, on s’hi incloïen els
ports i aeroports. 

En aquell moment, ja dic, que era molt important establir
aquests protocols perquè no existien i era important establir
aquests corredors segurs bilaterals entre dos països. Avui en dia
quan ja la majoria de països -o tots els països de la Unió
Europea- ja tenen aquests controls de seguretat en els seus ports
i aeroports i també en els seus països i la gent que ens visita
aquí també ja ve amb uns controls per entrar a les nostres illes,
creiem que no tenen sentit aquests acords bilaterals entre països
d’establir corredors segurs. És vera que el Regne Unit és un
poc diferent perquè ja no forma part de la Unió Europea, en
aquell moment sí que formava part de la Unió Europea, però
així i tot creiem que l’important del Regne Unit és negociar
amb ells, amb aquest país la regionalització del seu semàfor
COVID, perquè si es renegocia aquest semàfor COVID, el seu
semàfor COVID i es regionalitza les Illes Balears que tenim
una incidència per davall de moltes comunitats autònomes i de
molts de països deixaríem de ser vermell per a ells i ja podrien
venir els seus ciutadans.

Per tant, aquesta esmena l’hem presentada per millorar el
text perquè consideram que avui per avui no té molt de sentit.
De totes maneres formular una passarel·la segura amb el Regne
Unit no té molt de sentit fins que el Govern britànic no
decideixi aquesta regionalització de territoris. Per tant,
l’esmena és referida a aquest punt.

Al segon punt, on diu que s’ha de treballar, que el Govern
de l’Estat treballi en acords necessaris amb el Regne Unit per
tal d’establir criteris necessaris... comparables al certificat
sanitari vostès han posat “passaport sanitari”, ja no es diu
passaport sanitari, a nivell europeu es va acordar que era un
certificat sanitari de la Unió Europea per tal de facilitar la
mobilitat segura entre Regne Unit i la resta de països i la
recuperació del turisme britànic -també l’hi votam a favor...,
perdó, sí...

El punt segon el votam a favor talment perquè és veritat que
allò de passaport sanitari nosaltres no ho veiem perquè, de fet,
ja ha deixat d’existir. No hem presentat una esmena en aquest
aspecte, però, bé... entenem que parlen de “certificat sanitari”.

Pel que fa a aquesta esmena que han presentat, que varen
presentar ahir a darrera hora amb moltíssims punts, que podria
ser una altra proposició no de llei, li he de dir que no em puc
estendre molt perquè em queda molt poc temps, no és veritat?
Bé, li he de dir que votaríem a favor de la majoria de punts, ja
que no puc entrar en debat en tots, excepte el punt 4, que diu:
“activar estratègicament com a eina competitiva les accions
necessàries per facilitar l’accés als viatgers assumint per part de
l’Estat la càrrega econòmica derivada de les proves PCR
exigibles als viatgers britànics en tornar al seu país”. Nosaltres
això no ho veiem, creiem que és un greuge comparatiu amb la
resta de viatgers; no veiem per què l’Estat ha d’assumir el cost
de les PCR d’aquestes persones que ens venguin a veure. Crec
que...

EL SR. PRESIDENT:

Debería de ir acabando...

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202105830
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LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

... -ja acab- crec que no és una manera d’atreure turisme, el
turisme britànic vendrà li paguem o no li paguem el cost de les
seves PCR. Per tant, el problema amb Regne Unit no deriva del
pagament o no de les PCR que s’han de fer.

Bé, i referent a la resta de punts els votarem a favor.

Gràcies, Sr. President i disculpi el retard.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. 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, por un tiempo máximo de cinco minutos.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Al marge de tot el que ha exposat ara la
Sra. Sansó de l’esmena que li hem presentat conjuntament que,
al cap i a la fi, poc més hi ha a dir, és a dir, estam d’acord,
senzillament canviam els termes perquè creiem que és més
actual; igual que vostès presenten una autoesmena per
actualitzar la proposta, nosaltres fem una esmena també per
actualitzar una mica la proposta.

Com dèiem és un tema d’actualitat i ho és cada dues o tres
setmanes, és a dir, cada vegada que el Govern britànic
actualitza el seu semàfor. Per tant..., i és cert, vostè ho ha dit,
hi ha zones de les Illes Balears que depenen econòmicament,
com aquell que diu en exclusiva, del turisme britànic. Per tant,
hem de fer tot el que sigui al nostre abast, que considerem
estratègicament oportú, per tal que aquest es recuperi, es
reactivi i viatgin cap aquí. 

Ara bé, crec que hi ha una sèrie de coses que són importants
de posar damunt la taula, una és que qui té una situació
sanitària greu i problemàtica i delicada és Gran Bretanya, vull
dir, això és una evidència, és a dir..., als que no convé sortir de
Gran Bretanya és als britànics i aquí, per ventura els que ens ho
hem de prendre amb tranquil·litat a l’hora d’acollir-los som
nosaltres, perquè la situació sanitària allà és preocupant, com
a mínim preocupant. Per tant, crec que això també és important
tenir-ho en compte i no corre, senzillament ells actualitzen el
seu semàfor, ho fan, pel que es veu, amb criteris sanitaris també
de sanitat interior, també de salut de sanitat interior. Per tant,...
diàleg, consens, parlar amb ells, explicar-los com estam, que
nosaltres aquí estam bé, que volem que tornin, que volem que
tornin com més aviat millor, però que la seva situació sanitària
sigui bona a l’hora de sortir del seu estat.

Hi ha alguna part de la proposta que, ja dic, votarem a favor
dels dos primers punts i, si permet votació separada, que ja ha
dit que sí, del tercer punt, votarem pràcticament a favor de tots
els punts, menys d’aquell que diu que és des d’aquí que s’han
de pagar les proves PCR exigibles als viatgers britànics. Però...
hi ha un tuf.., traspua la proposta un tuf prou classista i d’una
certa..., és a dir..., el tractament de les Illes Balears com a un...
no me malinterpreti, eh?, vull dir, no..., com a un parc temàtic
on han de venir sí o sí i els aborígens no passa res si... els passi

el que els passi. Jo crec que..., el que dèiem al principi, és a dir,
hem de ser cauts i també tenir en compte el que diuen les
autoritats sanitàries tant de l’Estat, tant de la comunitat com de
Gran Bretanya.

I no ens acaba d’agradar aquest tuf que traspua aquesta
proposta en alguns dels seus punts, però -com dic- vagi per
endavant la necessitat de recuperació, de reactivació del
turisme britànic, sempre amb el vist-i-plau sobretot de les
autoritats sanitàries, sobretot, i posem tots els viatgers dins el
mateix sac, no facem distincions de viatgers.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. En el turno de fijación, por parte del Grupo
Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra, por un tiempo
máximo de cinco minutos, el Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Vull anunciar que votarem a favor de la
major part dels punts d’aquesta proposició no de llei presentada
pel Grup Parlamentari Popular, amb el títol de recuperació del
turisme britànic, un turisme britànic que afecta -com ja he dit
la Sra. Cabrera- principalment Eivissa, Menorca i determinades
zones de l’illa de Mallorca; un turisme britànic que volem
recuperar perquè forma part de la..., vaja, és el segon mercat
emissor de les Illes Balears i perquè estem..., els necessitem, no
perquè vulguem ser una illa temàtica, és que necessitem el
turisme britànic perquè aquesta temporada no sigui un desastre
com va ser la temporada passada. 

Ara s’ha iniciat la temporada, és veritat, però l’ocupació i
la facturació i les empreses no recuperen els mesos que duen
sense obrir. Per tant, necessiten un impuls i aquest impuls ha de
venir pel turisme britànic el qual ha de tornar a les nostres illes
el més prest possible.

Perquè torni aquest turisme britànic han de passar diverses
coses: la primera, ja s’ha comentat aquí, s’ha d’aconseguir que
el semàfor del Regne Unit regionalitzi les zones europees i
avaluï de diferent manera les Illes Balears que la resta del país.
Això ja es podria haver fet abans o es podria haver intentat
assolir abans, però, bé, segurament les negociacions que es
varen fer per part del Govern d’Espanya o fins i tot de la
comunitat autònoma balear no varen ser prou... hàbils perquè
això passés quan el Govern britànic va dictaminar el seu
semàfor.

Evidentment, perquè nosaltres arribem en cas que es
regionalitzi el semàfor verd hem de millorar la vacunació, i
d’això tots en som conscients i aquí el Govern ha de fer un
esforç, que ja li demana tota la població i des de l’oposició
perquè agiliti al màxim la vacunació. 

Una altra opció, que també es comenta aquests dies és: si bé
ens podem mantenir en l’ambre en el semàfor britànic, és
aconseguir que les persones britàniques vacunades puguin
evitar la quarantena quan tornin al seu país. 
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Aquí també els serveis..., bé, no tenim ambaixador, és el
que també surt a la PNL, però s’ha d’intentar intensificar la
connexió amb el Regne Unit perquè és una via que ens podria
ajudar a pal·liar els efectes devastadors d’estar en el color
ambre en el semàfor. 

Sobre els punts de la que hem comentat autoesmena del
Partit Popular, sí que em genera dubtes, com ja s’ha comentat
aquí, el punt 4, on es diu que l’Estat ha de pagar la PCR als
turistes britànics; és clar, aquí..., si es fa això s’hauria de fer a
tothom, als britànics, als alemanys, als francesos..., i aquí
espero, per prendre la decisió final del vot, la rèplica de la
portaveu del Grup Parlamentari Popular. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias. 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. Bien, a nosotros nos parece
acertada esta proposición, sobre todo porque habla de algo tan
importante como recuperar el turismo, concretamente el
turismo británico, pero, en general, de lo que se trata es de
recuperar el turismo, sobre todo ante una situación tan
complicada como la que vivimos, donde este verano se ha
perdido porque aunque en el mejor de los casos llegara al 50%
de lo que nos llegaba en el 2019, eso no va a servir para
recuperarnos del tremendo agujero que ha supuesto, no el virus,
sino la gestión que del mismo se ha hecho por parte del
Gobierno balear, de la Sra. Armengol y del Sr. Negueruela.

El problema que nos encontramos es que tenemos al frente
de nuestras instituciones a un gobierno que nunca ha creído en
el turismo y que, incluso antes de iniciarse esta pandemia, ya
proponía políticas contrarias a la llegada de turistas. Bueno, no
hace falta más que recordar las recientes declaraciones de todo
un vicepresidente de Gobierno, el Sr. Yllanes, diciendo que era
una buena noticia que no volvieran a repetirse las cifras del
2019, o escuchar los comentarios, como al representante de
MÉS, ya vemos que no quieren, este Gobierno balear, que
lleguen los turistas de la que directa e indirectamente vivimos
todos en Baleares. Y esto es un hecho y es un dato objetivo. 

Por eso nuestro voto será favorable a la mayoría de puntos,
no votaremos en contra de ninguno.

Porque, además, refleja otra cosa esta proposición no de
ley, refleja las mentiras que vierten constantemente, tanto la
Sra. Armengol como el Sr. Negueruela, cuando nos hablan,
cuando incluso hace dos semanas nos dijeron en sede
parlamentaria que íbamos a estar, bueno, pues que teníamos las
puertas abiertas para el turismo británico. Y esto, dos semanas
después, sigue sin producirse, y ya veremos cuándo se produce. 

Por todo ello, insisto, votaremos a favor. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies, Sr. President. Intentaré evitar repeticions,
jo crec que el debat es troba prou substanciat, el Grup
Parlamentari d’El Pi coincideix i dona suport totalment a la
iniciativa del Partit Popular.

En definitiva, del que es tracta és de fer tots els esforços
necessaris perquè el turisme britànic vengui a les Illes Balears
la temporada 2021, estam absolutament d’acord. És estratègic,
sabem que és al voltant del 40% del turisme de les Illes Balears
per tant és importantíssim assolir aquest objectiu. També tots
som conscients que evidentment el govern britànic no ens ho
posa fàcil, no ens ho posa fàcil, però evidentment nosaltres hem
de fer l’esforç i lògicament la línia de treball de regionalització
del semàfor britànic seria l’ideal i seria el més correcte i seria
una salvació per a les Illes Balears per a aquesta temporada. 

No estam d’acord amb això..., és clar, ho ha dit algun
portaveu, crec que és important que els poders públics de les
Illes Balears, el Govern, el seu vicepresident, el Parlament de
les Illes Balears, els portaveus de la Comissió de Turisme,
llancin missatges molt clars favorables al turisme. I quan
començam a fer missatges que..., “ens ho hem de prendre amb
tranquil·litat...”, doncs no sé què ens hem de prendre amb
tranquil·litat, si ens ho prenem amb molta tranquil·litat serà el
mes d’octubre i haurà passat tota la temporada!

Per tant, aquí s’ha de dir, efectivament, perquè hi hagi
turisme britànic el 2021, em sap greu, però hem de córrer, hem
de córrer perquè si no..., no arribarem a la meta que ens
marcam. Per tant, es tracta de ser molt contundent amb la
necessitat d’adoptar totes les mesures necessàries perquè hi
hagi turisme britànic a les Illes Balears a l’any 2021 i donar
totes les facilitats lògiques i raonables, evidentment, amb les
garanties sanitàries perquè això sigui així. 

Nosaltres, simplement, en els punts més conflictiu de la
seva iniciativa, que és el tema del pagament de les PCR,
segurament és cert que s’hauria de matisar i que no hauria de
ser tan general, i que, per ventura, aquí hi hauria d’haver el test
d’antígens i hi hauria d’haver el tema de les assegurances,
nosaltres vàrem plantejar que hi hagués una assegurança... Bé,
podria haver-hi mecanismes que puntualitzassin un poc aquest
plantejament massa genèric, si el plantejament es manté
nosaltres, simplement, ens abstendríem en aquest punt per a la
votació separada. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Mixto tiene la
palabra la Sra. Patrícia Font, por un tiempo máximo de cinco
minutos. 
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LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies, Sr. President i bon dia a tothom. Aquesta mateixa
setmana la BBC informava i llegiré literalment: “El Govern
britànic es va veure obligat a retardar un mes l’aixecament de
les restriccions pel coronavirus davant la preocupació pel ràpid
augment de la variant Delta, més infecciosa i que va ser
detectada per primera vegada a l’Índia”. 

El primer ministre Boris Johnson tenia previst segons, el pla
plantejat el febrer aixecar totes les restriccions el dia 21 de
juny, però aquest dilluns va anunciar que les perllonga fins al
19 de juliol, per la qual cosa pubs, restaurants, clubs nocturns
i altres espais no podran obrir encara completament.

És a dir, que els anglesos no arribin de moment a les nostres
illes no és tant pel nostre nivell de vacunació com per les dades
de contagis que allà tenen i els ingressos hospitalaris. I dic açò
perquè ahir mateix, a la Comissió de Salut, es va afirmar que
els anglesos no venien pel nivell de vacunació de les nostres
illes. Jo crec que el que fa el Govern britànic és un exercici de
responsabilitat.

Altra cosa és parlar del semàfor COVID, ideat pel Govern
britànic per regular els viatges a l’estranger, i que rep crítiques
al mateix Regne Unit, perquè consideren que aquest sistema ha
quedat completament desacreditat entre els consumidors, és
impredictible i no infon confiança. 

Dit açò, ens abstindrem al primer punt, ja que els corredors
segurs vindran donats quan ambdós territoris es trobin en
condicions. De fet, a hores d’ara, la situació de les nostres illes
si miram la incidència acumulada a 14 dies és molt millor: 42
en front dels 122 del Regne Unit.

Sí que votaríem a favor de l’esmena dels grups del Govern,
si és que és acceptada.

Pel que fa al segon punt, sí que votarem a favor.

Pel que fa a l’autoesmena que s’han fet, demanaríem
votació separada de tots els punts i sots-apartats, ja que, i també
insistiré en aquest punt, no podem votar a favor que l’Estat
pagui les PCR dels britànics que retornen quan ni el mateix
Govern britànic les paga per a la seva ciutadania, només fan la
prova gratuïta per a les persones amb símptomes i recalquen
que ningú no ha d’emprar aquest servei per poder viatjar. En
aquest cas, el turista se l’ha de fer de manera privada amb un
cost d’entre 100 i 300 lliures.

Llavors no entenc per què el Govern, ni balear ni espanyol,
ha de pagar aquestes PCR, sincerament, a banda del greuge
comparatiu que podria ser cap a altres països.

Hi he de dir, perquè si no explotaré, que crec que és ben
hora que comencem a tenir més autoestima com a territori, ens
hem d’estimar més i hem de deixar de vendre’ns a qualsevol
preu.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias. Ahora tocaría una suspensión por un tiempo
máximo de diez minutos, pregunto si es necesario o si se puede
continuar. Pues siendo así, se puede continuar con la sesión, y
intervendría el grupo Partido Popular, la Sra. María Salomé
Cabrera, por un tiempo máximo de cinco minutos. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Gracias, Sr. Presidente. A veure, en primer lloc, agrair el
suport i els vots favorables pràcticament de tota la iniciativa i
amb l’esmena in voce presentada, i passaré a puntualitzar i
intentar contestar els temes que se m’han traslladat. 

El primer, efectivament, l’esmena in voce i l’autoesmena és
amb la intenció d’actualitzar, han passat moltes coses des del
mes de març, han canviat moltes coses per tant era necessari
millorar.

Quant a l’esmena que han presentat els grups PSOE, MÉS
i Podemos, entenem que també va en aquesta direcció. Jo no
estic totalment d’acord amb el que diu la Sra. Sansó, nosaltres
creiem que sí que té sentit parlar de corredors segurs, perquè,
més que res, no parlam de les mateixes condicions, reglas del
juego diguem, entre Regne Unit i Europa o Espanya, en aquest
sentit, però entenem que l’objectiu, tant de la nostra redacció
com de la seva redacció, és deixar clar que és important fer una
diferenciació per regions quant al tema del semàfor. Per tant,
nosaltres no tenim inconvenient a acceptar la seva esmena.

Vull agrair el seu vot al segon punt.

I respecte del tercer bloc, que és la nostra autoesmena,
creiem que hem de dir una cosa a nivell general, nosaltres hem
presentat també aquesta autoesmena perquè hem trobat a faltar
una actuació important o una actuació decidida també per part
del Govern balear, el Sr. Mas deia que no s’ha d’anar massa
ràpid, altres portaveus deien que era un tema sanitari que
competia únicament al Regne Unit, però, és clar, és curiós
pensar que el Sr. Negueruela únicament ha presentat el Safety
Pack amb l’assegurança i una sèrie de mesures sanitàries a
Alemanya, i no ho va presentar al Regne Unit, que és un mercat
tan important o igualment important o quasi igualment
important que l’alemany. Açò nosaltres ho trobam a faltar, no
ho entenem. Creiem, per açò, que és important incentivar totes
les mesures necessàries perquè el Regne Unit posi, tengui clar
que des de Balears s’està totalment obert a recuperar aquest
mercat i que necessitam recuperar aquest mercat.

Vull recordar també que la manca de mercat britànic
difícilment es pot compensar ni amb mercat nacional ni amb
altres mercats a dia d’avui, a mata caballo, va la carrera,
perquè és impossible i perquè tampoc el mercat nacional no pot
jugar aquest element de desestacionalització que juga el mercat
britànic, tan important per illes, per a les illes nostres, que són
totalment estacionals, especialment Menorca.

Efectivament, la vacunació és molt important millorar-la,
que també ho trobam a faltar, per intentar sortir de l’ambre, i,
de fet, ara la companya, la Sra. Virgínia Marí, m’acaba de
passar una informació que diu que “Reino Unido -una notícia-,
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Reino Unido permitirá viajes al extranjero a los vacunados”.
Per tant, no parlam de res extraordinari, no parlam de res que
no sigui possible. Hem d’estar preparats, hem de posar sobre la
taula totes les eines necessàries per poder cridar l’atenció del
mercat britànic.

Quant al fet dels aborígens, Sr. Mas, és que li he de dir, res
de tufillo clasista, l’únic és que nosaltres deixam clar que
Balears necessita recuperar el mercat britànic. No és el mateix
el mercat danès o el mercat suís que el mercat britànic, per la
qual cosa no es pot tractar amb la mateixa intensitat i amb la
mateixa necessitat o amb els mateixos mitjans per recuperar
aquest mercat, vull dir, açò és evident, depenen mils i mils
d’empreses i mils i seiscientos de miles de persones depenen
que el mercat britànic torni a les Illes Balears. 

Quant al punt 4, per què el posam? Sí que entenem que és
una aposta forta, però és una aposta forta incardinada dins
d’una estratègia de promoció turística de Turespaña, d’acord?
Açò no s’ha d’entendre com a una subvenció o com a una
discriminació cap als altres mercats turístics, sinó que s’ha
d’incardinar dins d’una actuació de promoció turística de
Turespaña, de promoció de marca Espanya i de recuperació de
la confiança d’aquest mercat. Per tant, entenem que va en
aquesta..., bé, manifestam que aquest punt va en aquesta línia.

Per finalitzar, dir a la Sra. Patrícia Font que no crec que
sigui un problema d’autoestima, creiem que és un problema de
saber què necessita la nostra gent, de saber quanta gent depèn
de la recuperació del mercat britànic i de tenir precisament molt
en consideració les necessitats de la gent per sobre d’altres
consideracions, que ara no entrarem a valorar. Per tant, no és
un problema d’autoestima, és un problema de ser valents i de
prendre les mesures necessàries perquè la gent pugui...

EL SR. PRESIDENT:

Debe de ir acabando.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

... continuar amb la seva vida.

En qualsevol cas, agraïm molt que s’hagi donar suport a
aquesta iniciativa perquè creiem realment que és necessària, i
més en aquest moment.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Cabrera. ¿Accepta la votación por separado
creo?

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, sí, acceptam votació per separat.

EL SR. PRESIDENT:

Para ordenar el debate, primero..., bueno, una vez acabado
el debate y proceder a la votación de la PNL RGE núm. 3713,

como sí que se aceptan enmiendas separadas, incluso en los
puntos de la tercera enmienda, que son bastantes, iré diciéndolo
para que nadie se pierda en la votación.

En primer lugar, hablaremos del punto número 1 con la
enmienda incluida.

¿Votos a favor?

EL SR. SECRETARI:

13 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

13 votos a favor. No pregunto en contra y abstenciones.

En cuanto al punto número 2 de la enmienda.

¿Votos a favor?

Perdón, de la PNL, de la enmienda no. El 2 sin enmienda y
sin nada.

¿Votos a favor?

EL SR. SECRETARI:

13 vots a favor. Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

El punto 3, lo hemos hablado en la Mesa, lo vamos a dividir
como si fuese un bloque que llamaremos 3 punto equis, el equis
oscila hasta el punto número 6, y luego otro, otro bloque que
diremos 4, que tiene como dos puntos, que diremos 4.1, 4.2. Si
cogemos el documento podemos ir viéndolo y así más o menos
creo que todo el mundo podrá guiarse bien. Si no se ha
entendido me lo decís, pero creo que sí.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, Sr. President, pot repetir la votació? Punt...

EL SR. PRESIDENT:

3.1, del 1 al 6, porque son un bloque, y luego veréis que hay
como otro bloque separado que es 4, con dos puntos.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

No, no estam d’acord nosaltres, Sr. President, demanaríem
votació separada del punt...

EL SR. PRESIDENT:

No, no, no, si..., no...

(Remor de veus)
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LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Ah!

EL SR. PRESIDENT:

..., estoy numerando, vamos a ir uno por uno, pero numerando.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Ah, d’acord.

(Remor de veus)

Ah!, sí, no, no l’havia entès, d’acord, d’acord.

EL SR. PRESIDENT:

No, he creído entender que la Sra. Patrícia Font pedía poder
votar por separado todos y cada uno de los puntos, por eso lo
estoy haciendo así, no es por otra cosa, y por eso lo hemos
hablado en la Mesa para enumerarlos para que no os perdieseis
en cuanto a la votación porque no vienen enumerados en el
documento.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Perfecte, Sr. President, és que no l’havíem entès com ho
havia expressat, eh? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vale, pues vamos a proceder, el correspondiente al punt
3.1.

¿Votos a favor?

EL SR. SECRETARI.

13 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

El correspondiente al 3.2.

¿Votos a favor?

EL SR. SECRETARI.

12 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

EL SR. SECRETARI.

1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

El equivalente al punto 3.3.

¿Votos a favor?

EL SR. SECRETARI.

12 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

EL SR. SECRETARI.

1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

El equivalente al 3.4.

¿Votos a favor?

EL SR. SECRETARI.

3 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

¿Votos en contra?

EL SR. SECRETARI.

7 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

¿Abstenciones?

EL SR. SECRETARI.

3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

El equivalente al 3.5.

¿Votos a favor?

EL SR. SECRETARI.

12 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

¿En contra?

¿Abstenciones?

 



TURISME I TREBALL / Núm. 52 / 17 de juny de 2021 821

EL SR. SECRETARI.

1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

El equivalente al 3.6.

¿Votos a favor?

EL SR. SECRETARI.

13 vots a favor. Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Ahora pasaríamos al otro bloque, que le diré 4, pero
pertenece al mismo punto en realidad.

El equivalente al 4.1.

¿Votos a favor?

EL SR. SECRETARI.

13 vots a favor. Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Y el equivalente al 4.2.

¿Votos a favor?

EL SR. SECRETARI.

13 vots a favor. Unanimitat.

Falta el darrer.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

No, no, es un..., vale, lo hacemos como punto, pues el 4.3
aunque parece un...

¿Votos a favor?

EL SR. SECRETARI.

13 vots a favor. Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

En consecuencia, queda aprovada la Proposición no de ley
RGE núm. 3713, relativa a recuperación del turismo británico.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4022/21, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a empreses saludables.

Pasaríamos al otro punto del orden del día -pido un poquito
de silencio, sé que es la última sesión, pero para que vayamos
de forma fluida-, pasamos al debate de la Proposición no de ley
RGE núm. 4022/21, presentada por los Grupos Parlamentarios
Socialista, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca, relativa a
empresas saludables.

Para su defensa interviene por parte del Grupo
Parlamentario Socialista el Sr. Enric Casanova, por un tiempo
máximo de cinco minutos.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, president. Nosaltres portem aquí una
proposició no de llei que es basa, arranca dels canvis generats
durant tota aquesta pandèmia i el que vol és consolidar tots
aquests canvis i és perquè si qualque cosa ha fet la pandèmia,
i els canvis que s’han hagut de generar és posar de manifest
elements com que les empreses han de tenir uns llocs de treball
segurs, s’han d’establir tots uns protocols de seguretat laboral,
però, a més a més, també aquesta pandèmia ha posat de
manifest la necessitat dels entorns, de l’entorn saludable, de
l’entorn segur, de l’entorn sanitàriament segur per poder estar
tota la comunitat... satisfactòriament.

A banda d’això, ja fa molt de temps que per part de les
empreses s’avança en polítiques de prevenció i salut laboral, i
nosaltres proposam aquí avançar en una passa més enllà que és
el concepte d’empresa saludable. L’empresa saludable és aquell
concepte en el qual no sols s’inclou la salut física del
treballador, sinó també altres tipus de conceptes, i té un
concepte més transversal, per una banda, inclou la salut
emocional del treballador, els hàbits saludables dels
treballadors i la salut ambiental de l’entorn, és a dir, posem
l’empresa en un entorn saludable i, per tant, la participació. 

Això forma part..., ja fa temps que forma part dels preceptes
de responsabilitat social corporativa de les empreses en els
quals inverteixen, però... s’ha demostrat que aquelles empreses
que són responsablement saludables, aquelles empreses que
inverteixen en salut no sols física, sinó també emocional del
treballador i de les famílies, reben compensacions.

Per una banda, s’ha demostrat que hi ha una reducció
substancial de l’absentisme en aquells entorns responsablement
saludables i pels estudis que hi ha es pot dir que per cada euro
invertit en millorar la situació saludable de l’empresa se’n
recuperen al voltant de cinc perquè es redueix l’absentisme, es
millora la productivitat i es milloren també les relacions amb
l’entorn. Per tant, és una manera de millorar.

En definitiva, el que proposem aquí és avançar, per una
banda, no imposar el concepte d’empresa saludable, sinó
avançar en la promoció d’aquest concepte. Crec que és un
moment, després d’aquesta situació postpandèmica, els canvis
generats, hem hagut d’establir protocols per fer entorns laborals
segurs, i nosaltres el que demanem és anar més enllà i que el
Govern s’hi impliqui també, el Govern de l’Estat, per això
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s’insta els diferents governs, a fer entorns laborals segurs, però
també saludables, saludables que afectin tot l’entorn.

Per una banda, nosaltres hem presentat aquesta proposició
no de llei en la qual implicam... tres punts, per una banda,
promoció de l’empresa saludable a tots els caires; per una altra
banda, seguir insistint en la feina de l’IBASSAL, crec que la
l’IBASSAL ha marcat un abans i un després en la política de
salut laboral d’aquesta comunitat autònoma, a partir de la Llei
de salut laboral s’estableix l’IBASSAL i desenvolupa... i s’ha
vist la feina que ha fet durant aquesta pandèmia, amb
l’establiment de protocols COVID a pràcticament tots els
sectors de l’economia de les Illes Balears, i hem de seguir
avançant en protocols de seguretat i, per una altra banda,
promoure tot el codi ètic, la implicació de les empreses que
siguin responsablement saludables per poder així avançar.

En definitiva, el que volem és aprofitar aquesta situació de
pandèmia i transformar el concepte d’empresa, que no sols
sigui una empresa que tengui uns beneficis econòmics, sinó que
sigui una empresa que tengui beneficis econòmics per a la
mateixa empresa, per als treballadors i beneficis també per a
tota la comunitat on s’inclou a través de polítiques de salut,
d’hàbits saludables, d’establiments de diferents entorns.

En definitiva, jo els demanaria el suport a aquesta iniciativa.
Sembla una iniciativa un poc oberta, però és la introducció d’un
nou concepte d’empresa...

EL SR. PRESIDENT:

Debería de ir acabando.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

... un nou concepte d’empresa per poder així millorar l’entorn
de tots.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. 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, por un tiempo máximo de cinco minutos.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Al cap i a la fi en aquesta proposta
parlam d’excel·lència de les empreses, vinculada també a la
salut laboral, perquè l’excel·lència és una de les qüestions
que..., la salut laboral -perdó- és una de les qüestions que es
valoren a l’hora de fer plantejaments d’excel·lència de les
empreses, no només els sistemes de gestió, sinó també la salut
laboral.

És clar, per arribar a aquesta excel·lència en salut laboral és
necessària la implicació de l’administració pública, per una
banda, perquè hauria de ser un desig de totes les
administracions que les empreses del seu territori fossin
excel·lents en tots els aspectes, també en salut laboral i, per una

altra, perquè és necessari que per part de les empreses hi hagi
coneixement de la qüestió i formació i aquest coneixement i
aquesta formació l’ha d’aportar o l’han de donar a conèixer les
administracions públiques.

Per això, en aquesta proposta demanam tant al Govern de
l’Estat com al Govern de les Illes Balears que, en funció de les
seves competències, promogui, formi, sensibilitzi les empreses
cadascuna al seu nivell en les qüestions que afecten la salut
laboral a fi que les empreses puguin arribar a aquesta
qualificació d’empreses saludables.

Creiem que això forma part de l’evolució natural d’una
societat moderna, que els treballadors de les empreses tenguin
entorns de treball, això, saludables, cadascuna al seu nivell i
cadascuna a l’espai de feina que ocupi, tots els espais de feina
haurien de poder ser saludables i un poc en aquest sentit
presentam aquesta proposta.

Les administracions que gestionen s’han d’implicar en
aquesta qüestió entre altres coses perquè la nostra societat, la
societat de les Illes Balears ha de tendir cap a això com a
societat moderna, com a societat avançada ha de tendir també
cap a la salut laboral.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el
Grupo Parlamentario Partido Popular, la Sra. María Salomé
Cabrera, por un tiempo máximo de cinco minutos.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari Popular
valoram positivament aquesta iniciativa que han presentat els
grups PSOE, MÉS i Podemos. És una iniciativa, consideram,
lloable, necessària, abans de la pandèmia i ara també, moment
en el qual sembla que tots hem pres consciència de la
importància de mantenir la seguretat i la salut en tots els àmbits
per poder continuar amb les nostres vides i, com no, a l’àmbit
laboral. Seguretat i salut en el treball en el més ampli sentit de
la paraula, amb estratègies que contribueixin a la millora de la
salut, la motivació, la qualitat de vida i el rendiment dels
treballadors, però també que defesen mesures com el bé comú,
la responsabilitat social, valors mediambientals de tal manera
que formi part de la societat com un element positiu tal com
s’exposa ja en aquesta iniciativa.

Per tant, des del Grup Parlamentari Popular farem un vot
favorable i també, com ha dit el Sr. Casanova, més en temps de
postpandèmia.

D’altra banda, voldríem esmentar que el turisme és el nostre
principal sector econòmic, que té aquest component
d’estacionalitat tan gran en la majoria de la seva activitat, i
aquestes iniciatives que vostès proposen a la seva PNL són
molt positives també per motivar els treballadors, per fidelitzar
plantilles, perquè l’estacionalitat genera un problema greu de
mantenir plantilles fidelitzades, i millorar la qualitat del servei,
però crec que hem de ser conscients que també du implícita un
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major esforç a l’hora de posar en marxa programes i pràctiques
que tenguin esperit de continuïtat.

En aquest sentit, creiem que hem de ser conscients des de
l’administració i els hem d’ajudar.

Hem pogut també observar que aquesta inquietud forma
part també de gran part de l’empresariat, hi ha moltes empreses
adherides a la Declaració de Luxemburg com a empresa
saludable, implantació de mesures i pràctiques mediambientals,
vull dir que és una cosa que coneixen i promocionen i
incentiven des de l’empresa privada.

Però també he de dir que, per coherència, seria important
que tots -també els grups que donen suport al Govern que han
presentat aquesta iniciativa- fossin conscients també que aquest
tipus d’iniciatives necessiten precisament que les empreses
puguin sobreviure en aquesta pandèmia, tenir empreses per
poder aplicar aquestes iniciatives positives que puguin fer front
al gran endeutament que viuen, que s’incrementa des de fa un
any de cada vegada més; que el pitjor, aquesta temporada, que
per bé que pugui anar, no abasta, perquè les empreses -molt
tocades- però que encara continuen vives, puguin fer un mínim
de caixa per mantenir-se vives fins l’any que ve, en què
comenci la propera temporada. 

De fet, el 2020 vull recordar que 4.000 empreses van
tancar, situació molt greu que també es produirà en el moment
que finalitzi la moratòria de concurs de creditors.

El repte, Sr. Casanova, no és que tenguin benefici, el repte
és que puguin viure, que puguin sobreviure a aquesta pandèmia
i crec que en açò també s’ha de fer feina. 

Per tant, aquestes iniciatives que són molt positives també
és prioritari adjuntar mesures que hem demanat des del Partit
Popular també, que les ajudes siguin una realitat, que facilitin
la subsistència a aquestes empreses, PIME i autònoms, la
davallada d’imposts, la flexibilització de l’ITS, el cànon de
sanejament, mesures que estarien a l’abast del Govern central
o del Govern balear precisament perquè puguin continuar vives
i puguin implantar totes aquestes bones pràctiques.

Dir també que quant als punts de la seva proposta, he dit
que hi votaríem a favor, però, bé, al punt 1, com he dit, hi
farem un vot favorable.

Dir que seria interessant en el punt 2, efectivament, que
l’IBASSAL prengui part en aquesta activitat, però també dir
que seria necessari -si no està aprovat ja, que nosaltres no ho
hem trobat- que s’aprovi l’Estratègia de seguretat i salut laboral
de les Illes Balears que va acabar el 2020, creiem que és
important que es posi en marxa la del 2021 en endavant, que
entenem que aquestes iniciatives es podrien incloure o perfilar
més concretament perquè ja hi ha part que es recull a
l’Estratègia del 2016-2020.

I en el punt 3 consideram que també farem un vot favorable,
encara que també seria necessari -no sé si ho han dit perquè de
vegades no se sent massa bé- que és important implantar
aquestes bones pràctiques a l’empresa privada, però tal volta
també seria bo tenir en compte que s’han d’implantar a les

administracions públiques i donar exemple. Per tant, al final
tots som treballadors. 

I res més, moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:
Gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos

tiene la palabra el Sr. Marc Pérez-Ribas, por un tiempo de
cinco minutos. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, president. Bé, anunciar que votarem, com no pot
ser d’una altra manera, favorablement aquesta iniciativa que
presenten els grups parlamentaris que donen suport al Govern,
el PSIB, Unides Podem i MÉS per Mallorca, titulada, que va
sobre empreses saludables. 

Bé, el primer comentari és emmarcar aquesta proposició no
de llei dintre d’un paquet que, diguéssim, habitualment els
grups parlamentaris que donen suport al Govern van fent
d’instar el Govern a fer la seva feina, o sigui que evidentment
hi estarem a favor, perquè el que volem tots és que l’IBASSAL
funcioni d’una manera òptima i que faci feina per fer criteris
d’empresa saludable i que aquests criteris es publicitin i arribin
a totes les empreses. 

Dit això, i llegint l’exposició de motius, m’ha vingut al cap
que crec que hauríem de visibilitzar els departaments de
recursos humans de les empreses de les Illes Balears. Bé, jo,
que vinc del món privat, els departaments de recursos humans
en els darrers 20 anys han sofert un increment en la seva
importància a totes les empreses, espectacular, exponencial.
Avui en dia podem dir que, pràcticament, els responsables de
recursos humans de totes les empreses es troben en els consells
de direcció, sobretot de les empreses grans. Això significa que
aquest departament, que fa 30 anys es dedicava únicament a
contractar o a acomiadar gent o a coordinar les vacances, ara
realment sí que té moltes més funcions de les que tenia
originalment, i d’aquestes funcions, evidentment, una de les
principals és retenir el talent de les empreses.

I per retenir el talent de les empreses, des de fa ja molts
anys -i jo ho he viscut i segurament molts companys que són a
l’empresa privada- hem viscut com des de recursos humans de
qualsevol empresa privada se cerquen les fórmules perquè el
treballador tingui un lloc de feina saludable, seguint les
normatives europees, però també que pugui idò fer arribar al
departament o a les àrees que siguin qualsevol iniciativa en
aquest sentit. 

Dir que a totes les organitzacions de directius d’aquí de les
Illes Balears -que n’hi ha algunes, n’hi ha diverses i molt, molt
potents-, tradicionalment, els debats, les conferències es donen
principalment en temes de recursos humans i sempre en com
mantenir el talent de les empreses, com fer que el treballador
estigui més satisfet a les seves empreses i per tant estar en línia
amb aquesta PNL que els llocs de feina siguin saludables. 

Tot això ho dic perquè habitualment l’administració va per
darrere en aquestes àrees de les empreses. O sigui, segurament,
l’IBASSAL s’haurà basat per fer criteris d’empresa saludable
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amb mesures que ja implanta l’empresa privada. I com a partit
que sempre intenta impulsar la col·laboració publicoprivada
idò ha de quedar clar que, tal com s’ha dit aquí, no estic
totalment d’acord que sigui l’administració la que va per davant
en aquests temes, l’administració ha de col·laborar amb les
empreses que tenen àrees de recursos humans molt potents per
trobar les fórmules adaptades a les nostres illes que facin que
els treballadors tinguin una situació saludable.

Però, bé, he fet aquest incís per ressaltar la importància que
tenen determinades àrees de les empreses i anunciar,
evidentment, que votaré a favor, i com que serà la darrera
intervenció d’aquest curs parlamentari els desitjo a tots els
diputats unes bones vacances. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, 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. Bien, esta es otra
proposición no de ley de los partidos que apoyan al Gobierno
aunque alguno, la verdad es que tres partidos parecen tres
gobiernos a veces, pero, bueno, disculpen el lapsus, los partidos
que sostienen al Gobierno para decirle al Gobierno que
sostienen que trabaje. Está bien. 

Por otra parte, aquí se incide en puntos que ya están
legislados, que ya se contemplan en la ley, precisamente los
que venimos del sector privado, y los otros diputados que están
en la misma situación en la que estoy yo -yo llevo poco más de
dos años como diputado- pues sabemos que una de las grandes
revoluciones que ha hecho el sector privado, las empresas, ha
sido adaptarse, por ejemplo, a la prevención de riesgos
laborales de los cuales muchos de esos puntos que inciden en
la prevención de riesgos laborales se han incluido en esta
proposición no de ley, y eso ha sido muy beneficioso para los
trabajadores y ha supuesto un esfuerzo importante para muchas
empresas, incluso pequeñas empresas y medianas empresas,
con lo cual evidentemente todo lo que sea incidir en ese ámbito
pues siempre va a contar con el voto favorable de VOX. 

Pero, bueno, llama la atención -insisto- en que se incida, por
una parte, en temas que ya contempla la normativa actual, y,
por otra parte, que se indique al Gobierno pues que promueva
la sensibilización e inicie actuaciones de promoción,
promoción de buenas prácticas..., bueno, todo queda muy
bonito. 

Votaremos a favor. Gracias.

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Sí, moltes gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari d’El
Pi també donarà suport a aquesta iniciativa. 

Certament, tot allò que sigui empènyer, donar un impuls a
la seguretat i salut en el treball ha de ser benvingut,
evidentment durant els darrers anys s’ha fet un gran avanç en
tema de riscs laborals, això és innegable. Però bé, evidentment,
no som al món ideal i per definició la vida és imperfecta i
sempre val la pena anar més enllà. 

Dit això, és cert que la iniciativa dels grups que donen
suport al Govern és prou etèria, és poc definida, és una
declaració d’intencions, i com a declaració d’intencions la
compartim, ara bé, evidentment els problemes d’aquestes
qüestions és després, quan es concreten les mesures que s’han
d’implantar per donar contingut a aquesta filosofia, i qui paga
aquestes mesures, eh?

Per tant, quan descendim a la concreció és on pot haver-hi
discrepància i on podem no veure les coses de la mateixa
manera, perquè és evident que el Grup Parlamentari d’El Pi no
considera que en aquests moments -amb la crisi que tenim de
la pandèmia- els governs en general d’Espanya i de les Illes
Balears s’hagin de dedicar a posar requisits costosos per a les
empreses en aquestes qüestions.

Ho faig com a advertència, no es dedueix de la iniciativa,
però, com que sabem que després aquestes coses s’han de
concretar, està bé dir alerta, alerta, perquè en aquests moments
les empreses no estan per poder fer front a moltes noves
càrregues. I d’aquí ve un poc també el que deia el Sr. Marc
Pérez-Ribas, amb encert, que evidentment determinades
mesures si realment s’han d’implantar d’una manera més o
manco ràpida requeririen unes ajudes públiques perquè tenim
la situació que tenim, la manca de liquiditat que tenim i per tant
no podem fer miracles.

Per tant, estam d’acord amb la filosofia, pensam que és una
filosofia evidentment que hem de mirar a mitjà i a llarg termini,
però que després s’ha de concretar i és a la concreció de les
mesures on poden sortir algunes discrepàncies. 

Moltíssimes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Mixto tiene la
palabra la Sra. Patrícia Font, por un tiempo máximo de cinco
minutos. 

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies, Sr. President. Nosaltres votarem a favor d’aquesta
iniciativa i voldria aportar un parell de xifres molt rellevants i
que justifiquen la necessitat d’aquest canvi a l’empresa per tal
que sigui més saludable.

Cada any es diagnostiquen 160 milions de casos nous de
malalties relacionades amb la feina i el 8% de les depressions
també estan relacionades amb els riscs derivats d’aquesta feina.
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A més, l’empresa saludable també està relacionada amb alguns
dels punts dels objectius de desenvolupament sostenible, com
són el tercer: “garantir una vida saludable i promoure el
benestar per a totes i tots, en totes les edats”; el cinquè:
“aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les
dones i nenes”; el vuitè: “fomentar el creixement econòmic
sostingut, inclusiu i sostenible a l’ocupació plena i productiva
i el treball decent per a tots i totes”; el novè: “desenvolupar
infraestructures resilients, promoure la industrialització
inclusiva i sostenible i fomentar la innovació”; i el dotzè:
“garantir les pautes de consum i de producció sostenibles”.

Ara que hem vist la nostra pròpia fragilitat, cal continuar
insistint en la importància de posar la vida i -per extensió- la
salut al centre de tot. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias. En el turno de contradicciones tiene la palabra el
Grupo Parlamentario Socialista, la señora... -ai, perdón-, el Sr.
Enric Casanova, por un tiempo máximo de cinco minutos. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

Moltes gràcies, president. Bé, en primer lloc, donar les
gràcies a tots els grups parlamentaris pel suport a aquesta
iniciativa.

Ho torn a dir, aquesta iniciativa forma part d’una visió a
llarg termini, és clar que s’insta a introduir elements nous dintre
dels conceptes que es treballen actualment. Nosaltres tenim...
hi ha una doble visió: la situació puntual, que és la que tenim
ara, derivada de la pandèmia, i jo crec que la Sra. Cabrera ho
ha dit, és a dir, les empreses han de sortir, per tant no s’insta
que les empreses facin res, sinó que el que es fa és iniciar un
nou camí, és a dir, anar redirigint els nous conceptes d’empresa
que volem perquè realment aquesta iniciativa és una visió de
futur, són canvis de caràcter estructural perquè, al final, el que
es pretén no és imposar a les empreses que facin aquesta o
l’altra mesura, Sr. Melià, tampoc no es tracta de dir a les
empreses “has de fer això”; jo crec que la responsabilitat social
corporativa, i ja es va veure, i les empreses saludables les torn
a ratificar, són conceptes que afegeixen valor a la mateixa
empresa i són les empreses les que assumeixen aquest concepte
i l’han d’introduir en la mesura de les seves possibilitats, en la
mesura de les seves condicions, en la mesura de l’acord amb els
treballadors, etc., veient quines mesures introdueixen i quins
rendiments en trauen, perquè el que està clar és que al final el
benefici és comú, el benefici és compartit, tant per l’empresa -
perquè augmenta la seva productivitat i augmenta els seus
beneficis- com per l’entorn, perquè al final el que volem també
són entorns saludables.

Aquesta PNL no parla precisament de salut i seguretat i
prevenció de riscs laborals, Sr. Campos, aquesta empresa parla
d’un altre concepte que és un concepte que va més enllà dels
riscs laborals, va més enllà, és un altre concepte d’introducció
d’empreses saludables amb l’entorn, de pràctiques saludables,
entorn saludable, mil coses, és a dir, no demanam aquí que les
empreses facin classe de ioga cada matí.

El que passa és que sí que es tracta que, en funció de les
seves necessitats, idò establir unes mesures o unes altres. En
definitiva, el que volem és avançar més enllà, i instem el
Govern no sols a treballar en l’avui, sinó posar les falques per
a un futur, una empresa futura i demés, per això s’insta a
promocionar aquest tipus de concepte per reintroduir-lo a totes
aquelles empreses que avui en dia algunes ja l’han introduït,
però altres no, i per tant s’han d’anar introduint. 

En definitiva, torn a repetir, dono les gràcies a tots els grups
per donar suport a aquesta iniciativa que és suport a un futur
millor per a tots i totes.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Unidas
Podemos no se hace uso de la palabra. 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. Senzillament, agrair als grups el seu vot
favorable a la iniciativa i poca cosa més. Senzillament desitjar
un bon estiu a tots i a totes els membres d’aquesta comissió. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias. Acabado el debate, y habiendo escuchado a todos
los grupos, entiendo que se puede aprobar por unanimidad esta
propuesta, ¿no?

Siendo así, en consecuencia, queda aprobada la Propuesta
no de ley RGE núm. 4022/21, relativa a empresas saludables. 

Antes de acabar la sesión, lo mismo que habéis dicho todos,
es la última sesión ordinaria de esta comisión, os deseo buen
verano y que lo que lo disfrutéis con precaución. 

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