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EL SR. PRESIDENT:

Señoras y señores diputados, empezamos la sesión de hoy
y antes de comenzar tengo que preguntar si hay alguna
substitución. ¿No? Vale.

Pasamos a la deliberación del orden del día relativo a la
votación de..., bueno, antes de pasar...

(Remor de veus)

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí, perdó, Joan Mascaró substitueix Damià Borràs.

EL SR. PRESIDENT:

Antes de comenzar el orden del día, sí que quería dar la
bienvenida a José Javier Bonet, que se incluye en esta
comisión, en sustitución de Maria Antonia.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Pasamos a la deliberación y orden del día relativo a la
votación y debate de las proposiciones no de ley RGE núm.
4447/21 y RGE núm. 5075/21. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 4447/21, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, pels drets
laborals.

Comenzamos el debate con la Proposición no de ley RGE
núm. 4447/21, presentada por el Grupo Parlamentario MÉS per
Mallorca, por los derechos laborales. 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. Nosaltres vàrem presentar aquesta
proposició no de llei dia 30 d’abril, és a dir, just abans del
primer de maig, i la presentàrem un poc per commemorar
també en aquesta casa d’alguna manera el Dia internacional
dels treballadors, el primer de maig, que durant una època no
ho va ser tant, però de cada any veiem com és més necessari
que sigui una jornada reivindicativa dels drets de treballadores
i treballadors.

Tant la crisi del 2008, provocada per un sistema insaciable,
com aquesta, sobrevinguda per una pandèmia mundial, ens
diuen ben clar que només hi ha una manera, només hi ha una
recepta perquè no tornem tenir problemes d’aquestes
dimensions: equilibri entre sectors econòmics i repartiment de
la riquesa. Les dues solucions, per dir-ho d’alguna manera, en
aquest cas a les Illes Balears són molt clares, ja que tenim una
economia clarament desequilibrada i dependent d’un sol sector,
i la riquesa no està, ni prop fer-hi, repartida, tot el contrari, en
el nostre país els rics són molt rics i els pobres, que són més
dels que ens pensam, són molt pobres. 

L’obligació de qualsevol govern és legislar per millorar la
qualitat de vida dels ciutadans, si volem qualitat de vida, si

volem una societat equilibrada i sana hem de tenir un mercat
laboral i una legislació laboral que ho faciliti i amb les actuals
condicions això no és possible.

És per això que reclamam la derogació de la reforma
laboral, tal i com ho tenim ara condemnam treballadores i
treballadors a la precarietat i, desgraciadament, parlam de
present i de futur. Per tant, tant per a la joventut que
s’incorpora a un mercat laboral precaritzat, com per a la gent
major que s’ha de jubilar, que ha de ser pensionista en un futur;
de fet, a les Illes Balears tenim, per mor d’aquest sistema, les
pensions més baixes de l’Estat.

Per això parlam de present i futur. Per això demanam
l’abolició, la derogació de la reforma laboral. Per això
demanam que durant aquesta legislatura l’Estat mantingui allò
que ja ha començat quant al salari mínim interprofessional i se
situï al 60% del salari mitjà, tal com estableix la Carta Social
Europea. I demanam també derogar la reforma de les pensions
i obrir el diàleg social a fi de fer una legislació fruit del consens
que -com deia- afavoreixi l’equilibri econòmic i el repartiment
de la riquesa.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. En el turno de fijación, por parte del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra la Sra. María Salomé
Cabrera, por un tiempo máximo de cinco minutos.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente, bon dia, senyores diputades i
senyors diputats. Debatem avui aquesta proposició no de llei
presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca referent
als drets laborals i és evident que si ens fixam en el títol
d’aquesta iniciativa, idò segurament tots podem estar-hi
d’acord, igual que amb la defensa i la creació de llocs de feina,
encara que moltes vegades amb la manera d’aconseguir aquests
objectius tal vegada no acabam d’estar d’acord.

Efectivament, l’actual crisi ha deixat en evidència moltes
coses: que Balears ha estat líder en atur i en caiguda del PIB a
tota Espanya; la importància de la nostra principal indústria,
que és el turisme i el sector serveis, que ens agradi o no a dia
d’avui és la que manté les famílies i el nostre sistema econòmic
i de serveis públics; que la manca de diversificació econòmica,
després de sis anys d’anuncis i d’una llei i un pla d’indústria de
Balears, no funciona i projectes que, suposadament, havien de
canviar el model econòmic no s’acaben d’executar; que els
centres de formació professional integrats duermen el sueño de
los justos, l’Escola de Turisme de Ciutadella, la d’Alcúdia, les
escoles nàutiques de Palma o Alcúdia que, encara que la
formació és bàsica per a la productivitat i competitivitat d’un
país i per a la valoració dels treballadors, no veiem aquest
impuls; la manca d’aposta del Govern del Sr. Sánchez i de la
Sra. Armengol per ajudar aquestes empreses i PIME i
autònoms per crear llocs de feina de qualitat i donar
oportunitats.
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També la manca de voluntat de la baixada d’imposts, el
sablazo fiscal, la pujada de la llum, el gas, el butà... Avui
sortia: “La cesta de la compra más cara es la de Baleares”,
totes aquestes coses sempre perjudiquen les rendes més baixes
i les persones més vulnerables.

Per tant, creiem que és important que, a més a més de fer
aquestes iniciatives que du avui MÉS per Mallorca al
Parlament, també es duguin a terme altres actuacions que evitin
precisament la bretxa salarial, que de cada vegada és més gran,
com deia vostè, l’atur juvenil que arriba a un 40% i únicament
un 17% de joves es pot emancipar, etc.

Com dic, diem açò perquè vostès, senyors de MÉS, formen
part del Govern balear i probablement a nosaltres ens agradaria
que tal vegada vostès, a més a més de presentar aquestes
iniciatives, impulsessin altres mesures més concretes que són
al seu abast i que segurament podrien ajudar efectivament a
aconseguir aquests objectius que vostès proposen avui.

Quant als punts de la seva proposta, concretament, votarem
en contra de derogar la reforma laboral, lògicament, n’hem
parlat altres vegades, nosaltres creiem que és una bona política
social que va crear milers de llocs de feina i ajudar a mantenir
precisament el nostre sistema de pensions, de fet, la promesa
del Sr. Sánchez del 2018 de derogar-la ipso facto, han passat
tres anys i encara no ho han fet, tal vegada haurien de parlar
amb els seus socis de govern.

Quant al punt 2, farem un vot favorable, és evident, la
igualtat de condicions laborals de les persones sots-
contractades, és un tema de justícia.

Quant al punt 3, entenem que, bé, en les circumstàncies
actuals ens dóna la sensació que tal vegada ha quedat un poc
obsolet, però és un tema que consideram molt delicat, tenim
una situació que genera -com he dit abans- un increment de la
borsa de... la cesta de la compra, un increment generalitzat de
cost i de preus, que és un tema que s’ha d’estudiar i s’ha d’anar
molt alerta.

I al punt 4, respecte de la petició de derogació de la reforma
de les pensions i obrir un diàleg social, com diu vostè, per
aconseguir una legislació fruit del consens, bé, nosaltres creiem
que açò ja existeix, ens remetem al Pacte de Toledo. Hem de
dir que des del Partit Popular al Congrés s’ha presentat ja una
esmena a la totalitat de devolució de la reforma, perquè
consideram que és una reforma plantejada que és incompleta,
que no aborda la sostenibilitat de les pensions en el seu conjunt
i que és objectiu precisament -com he dit abans- del Pacte de
Toledo, on s’emmarca aquest debat i aquest consens que vostès
reclamen i parlen que s’ha de constituir.

Bé, nosaltres consideram que aquest marc existeix, ens
remetem als acords i a la feina que es fa precisament en aquest
pacte de Toledo.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Unidas
Podemos no se hará uso de la palabra. Por parte del Grupo
Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el Sr. Marc Pérez-
Ribas, por un tiempo máximo de cinco minutos.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, presidente. Debatimos hoy esta proposición no de
ley que ha presentado el Grupo Parlamentario MÉS per
Mallorca sobre derechos laborales, derechos laborales que
desde luego en nuestro país..., que el grado de desempleo que
tenemos en España es de los más altos entre los países de la
Unión Europea, únicamente por detrás de Grecia, pues
evidentemente requieren un estudio importante.

Se presentan iniciativas, pero realmente la única que está
por ahora realizándose, desafortunadamente..., la única que se
está poniendo en marcha es la que hace referencia a la subida
del salario mínimo interprofesional. Pero, bueno, nuestro
principal problema actualmente es la precariedad derivada de
la temporalidad de los contratos, que aboca en el mejor de los
casos a un encadenamiento de contratos, sin lograr romper el
círculo vicioso, y esta situación afecta principalmente a los
jóvenes y este tema, que es básico, todavía no se está tratando.

Esta situación crea una brecha entre los trabajadores más
protegidos, los que tienen contratos indefinidos y los que están
fuera del mercado, que es el resto. Por tanto, tomar medidas
que suponen un parche, bueno, que roza lo cosmético, no
soluciona nada. Aspiramos desde Ciudadanos a una mejora de
las condiciones salariales de todos los trabajadores. Pero para
lograrse es necesario tomar medidas que aborden en
profundidad las disfuncionalidades del mercado laboral y no
limitarnos a repetir la misma receta insuficiente. 

El Banco de España, en su informe respecto a la subida del
2019, estimó que la anterior subida del SMI había perjudicado
a dos grupos, especialmente primero a los trabajadores entre 45
y 64 años, cuya probabilidad de perder un empleo aumentó
entre el 3 y un 5,4% y, segundo, a los jóvenes entre 16 y 24
años, haciendo que fuera más difícil para ellos encontrar un
trabajo. Esto muestra que es necesario un estudio previo y una
batería de medidas que palien los problemas graves, como la
temporalidad o el elevado desempleo juvenil, un desempleo
juvenil que condiciona el futuro de nuestro sistema de
pensiones. Y eso, en lugar de poner parches y adoptar medidas
cosméticas, pero que no son eficaces para solventar el drama de
nuestro mercado laboral.

Ya analizando los puntos de la proposición no de ley,
votaremos en contra de la derogación de la reforma laboral, del
primer punto. Sí que votaremos a favor del segundo punto,
porque evidentemente los trabajadores tienen que trabajar en
condiciones de igualdad en todos los contratos. Y en el tercer
y cuarto punto nos abstendremos.

A ver, nuestro sistema de pensiones no admite ya más
titubeos ni parches, necesitamos una reforma integral, pero con
el acuerdo de todas las fuerzas políticas, y no un proyecto de
ley incompleto, como el que ha enviado el Gobierno al
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Congreso. Por eso, desde Ciudadanos estudiaremos la
propuesta del Gobierno, con el ánimo de llegar a acuerdos que
garanticen la sostenibilidad de las pensiones en España y la
solidaridad intergeneracional. Y sin esos acuerdos, sin esa
estabilidad, la reforma estaría abocada al fracaso.

Gracias, presidente.

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. Bueno, cuando la izquierda
habla de proteger a los trabajadores, ahí tienen que saltar todas
las alertas porque la izquierda y los trabajadores es algo que no
conjuga, y no conjuga precisamente porque perjudica a los
trabajadores, y ahí está el ejemplo, cuantos más gobiernos de
izquierdas, más desempleo, más destrucción del empleo, más
destrucción de las empresas, y eso es por las políticas erróneas
que la izquierda lleva a cabo, con lo cual no hay nada más
perjudicial para un trabajador que un gobierno de izquierdas.

Tenemos el ejemplo actualmente, tenemos la cesta de la
compra más alta, una luz que los trabajadores más necesitados
no pueden pagar; tenemos, com decía, la destrucción del
empleo en Baleares en casi un 19%. Si nos vamos a la tasa de
paro juvenil, está en el 43%, lo cual es insostenible. Y si para
paliar estos problemas resulta que MÉS nos presenta una serie
de propuestas, además dirigidas todas al Gobierno de la nación
y no al Gobierno regional del que forman parte, y que tienen
múltiples instrumentos y políticas que llevar a cabo para
intentar paliar los efectos tan negativos en los trabajadores,
pues, bueno, vemos que es intentar pues eso, como se dice
coloquialmente “pintarla” a través de una PNL, pero que
después sus efectos son nulos. 

Además, en el caso de llevarse alguna de sus propuestas es
que aún serían más perjudiciales para los trabajadores, por
ejemplo, la que habla del salario mínimo interprofesional, que
ya hemos visto lo que ha pasado y lo que va a suceder. En
VOX estábamos de acuerdo con una subida del salario mínimo
interprofesional, siempre y cuando se bajaran las cotizaciones
a la Seguridad Social y todos los impuestos que tienen que
soportar las empresas, porque si no es absolutamente imposible
que, además, en la actual situación, un empresario pueda
asumir trabajadores con un salario mínimo interprofesional
cada vez más elevado, es de cajón, es imposible, o bajamos la
carga fiscal al empresario, o no podrá hacer frente a lo que
cuesta un trabajador, y eso son matemáticas, están ahí, no hace
falta inventarse nada.

Queda muy bonito decir: “vamos a subir el salario mínimo
interprofesional”, pero oigan, no a cualquier precio, porque al
final es perjudicial para el trabajador. Las empresas que tenían
3, con esta subida se quedarán con 1, porque no pueden pagar
el coste de un trabajador por culpa de los impuestos. Claro, que
tenemos una cantidad de impuestos tremenda para sostener un
estado autonómico fallido, que es un auténtico agujero donde

se va el dinero. Le hará mucha gracia al Sr. Melià, pero es así,
el estado autonómico es insostenible. 

Y al final pasará, y hago referencia al número 4, que
tendremos que elegir o en sostener este estado autonómico o en
tener pensiones, porque o reducimos la administración pública,
o reducimos estos 17 mini-estados que tenemos, o no hay
dinero para pagarlo todo. 

Y yo, desde luego, prefiero cerrar parlamentos
autonómicos, cerrar instituciones autonómicas duplicadas y
triplicadas que no sirven para nada, antes que no dar dinero a
aquellas personas que han trabajado toda su vida y que no lo
van a tener. Es decir, dediquemos el dinero que tiene el estado
y que puede recaudar para favorecer a los que lo necesitan y no
para mantener este estado del bienestar de los políticos, en
detrimento del bienestar de los ciudadanos.

Así que desde luego no apoyaremos esta proposición.
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. Després de la darrera
intervenció, que és una mostra de demagògia en estat pur,
perquè l’estat autonòmic..., què és l’estat autonòmic? Sanitat,
educació i serveis socials, un 75, 80% del pressupost de totes
les comunitats autònomes. És clar, quan diuen “desapareix
l’estat autonòmic”, què vol dir? Que no hi hauria sanitat, no hi
hauria educació i no hauria serveis socials? És que,
sincerament, són d’acudit determinades afirmacions.

En relació amb la proposició no de llei, és evident que el
tema que planteja té més complexitat de les consignes bàsiques
que legítimament cada partit pot utilitzar i que és inevitable i
que a tots ens passa. Nosaltres, encara que es dedueix de les
intervencions de la resta de grups, demanam la votació
separada al grup proposant, perquè evidentment no tenim
intenció de votar igualment.

És veritat el que ja s’ha dit, que els drets laborals han de
millorar a l’Estat espanyol; que hi ha un gran problema d’accés
al mercat laboral i que aquest és un tema que no està tractat
quan parlam de drets laborals; que l’ocupació, sobretot a les
Illes Balears, té unes característiques molt preocupants de
temporalitat, de baixa qualitat, que evidentment també hi
podríem incidir, però el tema s’allargaria molt.

Passem a les propostes concretes. Nosaltres en el punt
número 1 faríem una abstenció, perquè consideram que
determinats aspectes de la reforma laboral s’haurien de
modificar, per exemple estam d’acord, en el punt b), sobre el
tema dels convenis sectorials que afecten l’empresa, etc., en
altres coses sobre la ultra activitat i sobre el tema de
l’acomiadament casual, tendríem matisos i com que hi tenim
matisos, no podem donar suport a la seva iniciativa.
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El punt 2 el votaríem a favor, el punt 3 el votaríem també a
favor.

És veritat el que diu el Sr. Pérez-Ribas, que això també té
més complexitat del que sembla, però, en general, a l’Estat
espanyol tots els experts diuen que s’ha de caminar cap a una
pujada, per això de l’ocupació de baixa qualitat, s’ha d’anar
cap a una pujada del salari mínim interprofessional.

I en el punt quart ens abstendríem, perquè és evident que hi
ha un diàleg, és evident que hi ha mecanismes de consens del
tema de les pensions, però que hi ha una insatisfacció manifesta
i, per tant, el nostre sentit del volt seria aquest.

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 i bon dia a tothom. Nosaltres sí que
donarem suport a aquesta iniciativa perquè la realitat és ben
evident, tenim precarització laboral, ha estat un impacte directa
sobre la cohesió social i sobre les taxes de natalitat a causa
d’aquesta inseguretat laboral, salaris baixos, atur juvenil i, a la
vegada, també tenim una expulsió de la gent de més de
quaranta anys, és a dir, expulsam tota l’experiència; tenim un
mercat d’habitatge totalment descontrolat, tenim uns preus alts.

A mi em sorprèn que, tenint en compte que a la crisi de
l’any 2012 es va fer tot un rescat bancari de més de 60.700
milions d’euros, segons el Tribunal de Cuentas, no és una xifra
que m’inventi, d’aquests 60.000 milions d’euros només han
tornat 5.200 milions d’euros, què vol que li digui? Jo crec que
amb aquests doblers, potser invertits d’una manera en una altra
situació ens trobaríem actualment.

Amb la qual cosa, Sr. Mas, té tot el nostre suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene
la palabra el diputado Enric Casanova, por un tiempo máximo
de cinco minutos.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, president. Bé, jo crec que aquesta PNL que
es porta aquí és més que dedicada al consens, a la dignitat, als
drets, jo crec que ho exposa molt clarament i es veu la
necessitat de seguir amb el caràcter de la protecció.

Davant de les crisis, davant de les situacions hi ha diferents
maneres d’afrontar aquestes crisis i s’ha vist, davant la crisi del
2008, el PP va optar per un model destructor, un model

destructiu d’ocupació, destructiu de drets i nosaltres optam per
un model de construcció, protegir, etc.

Crec que això es manifesta amb les actuacions, s’ha protegit
l’ocupació mitjançant ERTO i no ERO i la prova rau en què
tenim a dia d’avui, Sr. Camps, tenim un atur al voltant del 8%,
que és un dels menors de tota Espanya. Què és temporal? Sí,
però tenim un atur controlat.

Després, tenim... -sí-,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... sí, no, controlat del tot no, però molt més que a altres bandes
del territori nacional sí, perquè tenim temporada turística i es
treballa; s’han protegit els ingressos mitjançant les prestacions
de fixos discontinus ara, les prestacions a autònoms, per tant,
s’han protegit els ingressos i s’ha protegit les empreses
mitjançant ajudes i la prova rau en què s’han repartit els 855
milions per afavorir el manteniment de l’activitat.

Davant d’això, hem de consolidar aquest avanç i tot s’ha fet
a través del consens, a través de dur a terme molta feina
d’arribar a consensos, arribar a pactes, arribar al pacte de
reconstrucció, al consens endavant. Ara, aquí, ens porta una
PNL que també demostra la necessitat de consens, la reforma
laboral necessita canviar-se perquè necessita aspectes que s’han
de canviar; consideram que la ultra activitat dels convenis fan
perdre capacitat negociadora als treballadors i, per tant, això
s’ha de modificar, s’ha de posar de rellevància el conveni
sectorial sobre el conveni empresarial, perquè això facilita el
consens.

I sobretot, jo crec que aquest aspecte és fonamental perquè
aquesta capacitat i aquest conveni de caràcter sectorial el que
ens evita és la sots-contractació, tenim un problema molt greu
i sobretot a les Illes Balears tenim un problema molt greu de
sots-contractació d’empreses i això fa que si tenim un conveni
sectorial, les empreses tenen el mateix cost laboral si contracten
dins que si contracte fora i, per tant, redueix la sots-
contractació.

Una prova molt clara l’hem tinguda des que s’ha posat
aquesta clàusula en els convenis de les netejadores, cambreres
de pis, hi ha hagut menor sots-contractació.

Respecte de la reforma de l’article 42 és per incidir en el
mateix.

I després, respecte del salari mínim interprofessional què
vol que li digui? Jo digui crec que les proves estan molt clares,
tenim una pujada de salari mínim interprofessional com no s’ha
vist mai a la història, ho he mirat i veig que en el 2015, en el
2016 teníem un salari interprofessional de 600 i pocs euros i
ara ens trobam en 965. Què és suficient? No, perquè la prova
és que arreu d’Europa és molt més que nosaltres, França té un
50% de salari mínim interprofessional, Alemanya té un 60%
més de salari mínim interprofessional, perquè això el que fa és
igualar, això és una situació de justícia i això és el que fa que
el treball sigui digne.
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Per tant, crec que el salari mínim interprofessional s’ha de
seguir pujant i hi guanyarem si puja, perquè, a més a més,
construirem una societat molt més igualitària, molt més digna
i molt millor per a tots. Ara, això sí, tot això s’ha de fer a través
del consens i a través del consens també s’ha de revisar el pacte
de Toledo perquè tenim dos reptes: el repte demogràfic,
l’envelliment, però també tenim un repte social, que és la
suficiència. Jo vull recordar, si més no...

EL SR. PRESIDENT:

Ha de ir acabando.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

... -sí, acabo tot d’una-, si més no el Partit Popular, el Sr.
Mariano Rajoy aquest cap de setmana deia que encara no veu
que les pensions s’hagin d’actualitzar amb l’IPC, jo crec que ja
és hora que el Partit Popular agafi i vegi que hi ha una cosa de
dignitat i els pensionistes necessiten actualitzar amb dignitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Por contradicciones tiene la palabra el Sr. Joan
Mas, por un tiempo máximo de cinco minutos.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Bé, veig que totes les dretes estau
d’acord que no s’ha de tocar la reforma laboral, per tant, veig
que el fet de demanar que es derogui la reforma laboral deu ser
bo per al col·lectiu de treballadores i treballadors.

Després una altra cosa, és clar, si em donen a triar entre
Estat i autonomies, la veritat és que jo triï l’administració que
és més propera al ciutadà, en aquest cas l’autonomia, i si
l’autonomia és com la de Portugal, la veritat és que és el meu
model, que és la que ens cal l’autonomia que té Portugal,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -per això, però, vaja-, és clar, evidentment, un estat, un estat
proper, un estat arrelat al territori...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., l’autonomia més important que hi ha, la de l’Estat,
l’autonomia més important que hi ha, que és la que et dona el
fet de tenir un estat, evidentment.

Però, anant al que anam, que és a la proposició no de llei,
no podem condemnar joves i pensionistes a la precarietat; és
important, imprescindible, si no volem condemnar joves i
pensionistes a la precarietat l’estabilitat del mercat laboral; i
necessitam com a societat l’equilibri entre sectors i el
repartiment de la riquesa, aquest és l’objectiu d’aquesta
proposició no de llei.

Acceptam la votació separada i agraïm a tots els grups que
votin a favor d’alguns dels punts. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Acabado el debate, pasamos a votar la Proposición no de
ley RGE núm. 4447/21, se hará por puntos separados, son
cuatro puntos.

Para el primero, ¿votos a favor?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

¿Votos en contra?

EL SR. SECRETARI:

5 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

¿Abstenciones?

EL SR. SECRETARI:

1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT: 

Pasamos a votar el segundo punto, ¿votos a favor? 

EL SR. SECRETARI:

Són 12 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

EL SR. SECRETARI: 

1 abstenció. 

EL SR. PRESIDENT: 

Pasamos a votar el tercer punto.

¿Votos a favor? 

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT: 

¿Votos en contra? 
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EL SR. SECRETARI: 

 1 vot en contra. 

EL SR. PRESIDENT: 

¿Abstenciones?

EL SR. SECRETARI: 

4 abstencions. 

EL SR. PRESIDENT: 

Ahora el cuarto punto. 

¿Votos a favor?

EL SR. SECRETARI: 

7 vots a favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

¿Votos en contra? 

¿Abstenciones?

EL SR. SECRETARI: 

6 abstencions. 

EL SR. PRESIDENT: 

En consecuencia, queda aprobada la Proposición no de ley
RGE núm. 4447/21, por los derechos laborales.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5075/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de viatges
de l’IMSERSO.

Pasamos a debatir la Proposición no de ley RGE núm.
5075/21, presentada por el Grupo Parlamentario Popular,
relativa a inicio de viajes del IMSERSO. Para su defensa, por
parte del Grupo 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. Bueno, debatimos hoy esta PNL
que registramos en el mes de mayo, referente al inicio de los
viajes del IMSERSO que fueron suspendidos por la pandemia
con la intención de que se iniciaran lo antes posible y, en
cualquier caso, en el mes de septiembre. Es evidente que,
bueno, se ha descontextualizado en el tiempo este punto
concreto, más que nada porque hace cuatro meses que la
presentamos y estamos a final de septiembre y, además, mañana
empieza octubre y el Gobierno central todavía no ha dado
solución a toda la incertidumbre que estamos viviendo en este
tema. 

Y presentamos también esta iniciativa conscientes de la
situación tan grave que hemos vivido y que vivimos, de la
necesidad de reactivar la economía, recuperar el turismo, desde
todas las vertientes posibles, y al IMSERSO lo consideramos
fundamental para ayudar a alargar la temporada al máximo y
siendo, como es, un turismo que interactúa con el destino,
consume servicios, oferta complementaria y también hay que
ser conscientes de que mejora la oferta de vuelos. 

Además, y como tema fundamental también, la posibilidad
que se da a nuestros mayores, a nuestros pensionistas de poder
sumarse a estos viajes y actividades necesarias también para la
salud, después de todo este tiempo tan crítico. 

Como digo, en el mes de mayo la incertidumbre era terrible
y si bien es cierto que la temporada ha sido mejor de lo
esperado solo han sido dos meses, solo han sido dos meses, y
no basta, yo creo que hemos de tenerlo muy claro que la
temporada no ha sido temporada, han sido dos meses.
Seguimos creyendo, tal como defendimos la semana pasada,
que alargar la temporada es fundamental para ayudar a la gente,
básicamente. 

La ministra Reyes Maroto ha venido haciendo durante todos
estos meses anuncios que luego ha tenido que ir corrigiendo, ha
entrado en debate con otros ministerios de otra cuerda política,
que se han desmentido entre sí; en mayo los pliegos para su
licitación no estaban aprobados, cuando hacía ya un año que
los viajes del IMSERSO se habían suspendido, por tanto ya no
es un tema de tiempo, de que se han impugnado las bases, de
que hay... No, es un tema de que no se ha trabajado lo
suficiente, de que no hay responsabilidad, de que no se han
tenido en cuenta las miles de personas que dependen de estos
viajes para poder mantener sus puestos de trabajo, cotizar, los
pequeños negocios que viven de esto y para tener más
oportunidades de superar esta situación tan difícil. De todo esto
es de lo que hablamos cuando nosotros presentamos esta
iniciativa.

Lo último que sabemos es que la Sra. Maroto manifestó la
semana pasada que confía -confía- que el IMSERSO y el
Ministerio de Asuntos Sociales dé certezas y puedan adjudicar
los lotes lo antes posible. Esto era el 23 de septiembre,
sinceramente, es bastante  decepcionante.

Recientemente, también hemos visto que se anunciaban los
destinos pero a la vez se decía que estaban en la adjudicación
de los lotes, que estaban trabajando en ello, que el inicio
seguramente se seguiría retrasando, no solo a septiembre, no
solo a octubre, sino ahora ya se habla de noviembre..., que se
habían convocado menos plazas que en 2018-2019, que se
reducen los viajes de quince días. Bueno, la incertidumbre,
como digo, sigue reinando. 

Por tanto nosotros creemos que esta propuesta es pertinente,
lamentablemente sigue vigente después de cuatro meses, lo
suyo sería que hubiera que haberla retirado porque esto estaba
solucionado e, insisto en los dos puntos que presentamos. 

Como es normal, restablecer los viajes del IMSERSO a la
mayor brevedad posible, siempre antes de septiembre, es
evidente que esto ha quedado fuera de lugar, yo pido hacer una
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auto enmienda in voce donde se sustituya septiembre por
octubre, creo que tenemos que ser contundentes en nuestra
petición, concretamente, después ya debatimos con la
propuesta, con la enmienda que nos ha presentado el Grupo de
PSOE, si quieren.

Y en cuanto al segundo punto, que ya voy mal de tiempo,
entiendo ¿no?, hemos de recordar que se viene produciendo
desde nuestro punto de vista una desconexión desde el
gobierno central y el Ministerio de Asuntos Sociales con el
propio sector, con la realidad; el ministerio ninguneó la
propuesta de prorrogar el contrato existente un año más para no
tener que pasar precisamente por esto y aprovechar
oportunidades y tiempo, no se les hizo caso; y tampoco se ha
hecho caso al sector a la hora que han pedido que se revisen las
condiciones y se actualice el programa del IMSERSO, precios,
planificación, organización y demás.

Por tanto, nosotros es lo que pedimos en nuestro punto 2,
que se tenga en consideración y que se estudie precisamente...,
exacto, en la última parte, donde se estudien las condiciones, se
revisen, se actualicen y sean un poco más realistas los
requisitos a la hora de hacer las programaciones del IMSERSO. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista,
Unidas Podemos y MÉS per Mallorca, se ha presentado la
enmienda RGE núm. 8110/21. Para su defensa, el Grupo
Parlamentario Socialista tiene la palabra, la Sra. Pilar Sansó,
por un tiempo máximo de cinco minutos.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER: 

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bé, efectivament
la situació social i econòmica actual és diferent a la que hi
havia, a l’existent quan va presentar aquesta proposició no de
llei, quan hi havia molta incertesa referent a la temporada
turística. 

Actualment, i crec que en part gràcies a la bona feina feta
des del Govern de les Illes Balears, estam en el camí de la
recuperació amb una temporada turística que ha començat tard,
però ha començat, i encara hi ha temporada, i que ha fet que
l’economia de les Illes Balears creixés a bon ritme, amb un
creixement en el segon trimestre del 2021 d’un 21,7% respecte
del mateix període de l’any passat, i som la comunitat que més
creix de les comunitats d’Espanya, amb una mitjana d’un
19,8% i també ens situa per sobre de la mitjana de creixement
de la Unió Europea, amb un 13,8%. 

Un creixement que implica que també es recuperi
l’ocupació en augmentar l’afiliació a la Seguretat Social i
disminuir el nombre de persones que hi ha en ERTO. I així
mateix, cal dir que agraïm al Govern de l’Estat que hagi tengut
en compte les reivindicacions del Govern balear per cobrir les
necessitats d’aquestes persones que no tenien garanties de tenir
una prestació, i que s’han allargat els ERTO i les prestacions
dels fixos discontinus fins a finals de febrer del 2022.

I, encara que la situació millori, i ha millorat més del que
s’havia esperat, fins i tot més del que esperava el sector turístic,
és molt important allargar la temporada turística i en aquest cas
és molt important restablir els viatges de l’IMSERSO, que
sempre han estat importants per a les Illes Balears però ara,
més que mai, són més importants que mai. 

Per això, estam d’acord amb la proposició no de llei que
presenta el Partit Popular i hem presentat l’esmena de
substitució, canviant el mes de setembre, que acaba avui, per
“el més aviat possible”, crec que la Sra. Cabrera ha comentat
canviar setembre per octubre, ens sembla molt bé, però dir que
no s’ha pogut aprovar al setembre perquè..., i no és vera que
des del ministeri no s’hagi treballat perquè es poguessin
reactivar els viatges de l’IMSERSO, sinó que ha estat un
problema que en el contracte, a la licitació que es va publicar
en el BOE el passat 15 de juliol sobretot hi ha hagut un
conflicte entre dues empreses, dos grups d’empreses, un de les
quals va denunciar a un altre, i aquest concurs es va traslladar
a la Comissió Nacional del Mercat de la Competència que és
qui ha de resoldre ara aquest conflicte o ha d’informar al
ministeri referent a aquest conflicte. 

Per tant, esperam que la situació es resolgui el més aviat
possible, i no és vera que des de l’Estat i des del Govern de les
Illes Balears no s’hagi volgut restablir aquest tipus de turisme,
tan bo per a les persones que ja estan jubilades, per la seva
salut mental i també per a la nostra economia. 

Per tant, hi va haver un compromís per part de la ministra
Maroto de restablir aquests viatges i aquest compromís es va
fer una realitat amb la publicació al BOE, és vera que ara hi ha
aquest conflicte que s’ha intentat resoldre, per tant al punt
primer li votarem a favor amb la proposta de rectificació que
vostè ha plantejat perquè esperam que la Comissió Nacional de
la Competència informi quant el més aviat possible referent a
aquest conflicte. 

I referent al segon punt, he de dir-li que també votarem a
favor perquè tant el Govern de les Illes Balears com el Govern
de l’Estat prenen les mesures que es duen a terme i la gestió
que es duu a terme se sol prendre normalment i com bé és,
habitualment, des del Govern de l’esquerra... escoltant les
propostes i reivindicacions dels sectors afectats.

Per tant, això no passava en situacions similars quan
governava el Partit Popular, i hem de dir que ara passa que els
governs, abans de prendre una decisió o treure una
convocatòria, parlen amb els sectors afectats i en aquest cas no
és manco... aquest diàleg i s’aposta pel diàleg social i en aquest
cas també, per tant, no podem votar en contra quan és una
actuació habitual del Govern de les Illes Balears i del Govern
de l’Estat. 

Per tant, el nostre vot serà favorable i esperam que els
viatges de la IMSERSO es reiniciïn a la nostra comunitat el
més aviat possible.

Gràcies.
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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. Bé, poc a afegir al que ha explicat la
diputada Sra. Sansó. Està clar que els viatges de l’IMSERSO
són una de les formes que hem trobat per allargar la temporada
turística i que enguany, que sí sembla que hi ha temporada, hi
hauria de tornar haver programa i viatges de l’IMSERSO, si per
a aquest segment de l’hoteleria que es veu beneficiat per aquest
viatges volem allargar la temporada.

Sembla que hi ha hagut qüestions no només administratives,
sinó judicials, que no han fet possible treure el programa, però
jo crec que a l’Estat sempre, sempre, sempre, l’hem
d’empènyer i li hem d’exigir que miri per les Illes Balears i que
miri pel país.

Per tant, entenem molt positiva la proposta. Votarem a
favor dels dos punts amb el canvi lògic que planteja perquè és
el més normal del món, som dia 30 de setembre, i exigir, sí, a
l’Estat que enguany, que sí hem tengut temporada turística,
amb els viatges de l’IMSERSO la puguem allargar.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Bé, veig que estem d’acord que aquesta
iniciativa que presenta el Grup Parlamentari Popular sobre
l’inici dels viatges de l’IMSERSO és una iniciativa adient i que
segurament sortirà endavant. A més a més, i ho ha dit la
portaveu del Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Sansó, que
l’IMSERSO és més necessari que mai, justament enguany, un
any que hem patit les conseqüències econòmiques derivades de
la pandèmia.

Per això dóna la sensació que no tinguem ara per ara ja
viatges de l’IMSERSO és una gran oportunitat perduda, una
oportunitat perduda a més, i ho han manifestat els portaveus
que m’han precedit, per motius burocràtics, però és que a mi el
que em sorprèn és que ja fa diverses temporades que hi ha
problemes burocràtics i recursos judicialitzats en el tema de
l'IMSERSO, ja duim jo crec que tres o quatre anys que passa el
mateix. Sorprèn que any rere any es caigui en els plecs de
condicions en les mateixes situacions que provoquen que el
grup que considera que no ha estat tractat com toca segons
aquests plecs demandi el grup que ha guanyat el concurs.

Això segurament ha de fer reflexionar, això ha de
reflexionar com es fan els plecs de condicions de l’IMSERSO,

que és una cosa que evidentment no depèn d’aquesta comunitat,
però sí que depèn del que precisament es manifesta en el punt
2, que el sector turístic ha de poder tenir veu en com s’articulen
aquests viatges de l’IMSERSO.

Hem d’insistir també que ha de ser la col·laboració
públicoprivada perquè aquests viatges realment s’aprofitin al
màxim i tinguin la finalitat de mantenir la temporada fins al
més llarg possible i que realment facin la seva funció, com han
fet la seva funció durant tots els anys en què han funcionat
aquests programes de l’IMSERSO.

Bé, com ja ha quedat clar, votarem a favor dels dos punts.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Por parte del Grupo Parlamentari VOX el Sr. Jorge
Campos se ha marchado, por tanto no se hará uso de la palabra.
Por parte del Grupo Parlamentario El Pi Proposta per les llles
tiene la palabra el Sr. Josep Melià, por un tiempo máximo de
cinco minutos.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, vull anunciar
el vot favorable del Grup Parlamentari El Pi a aquesta proposta,
en definitiva és una proposta que intenta ser una ajuda al
turisme de les Illes Balears, principal indústria del país. És una
proposta que incentiva la desestacionalització, la qual cosa
també és positiva dins aquest món del turisme, intentar allargar
la temporada, i que posa l’èmfasi que es potenciïn els viatges
de l’IMSERSO que és una bona sortida per a la temporada
mitjana i baixa de les Illes Balears. I que, a més a més, es faci
això amb participació del sector i escoltat el sector, idò
evidentment ens sembla tot positiu i per això tendrà tot el
nostre suport.

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 també donarem suport a
aquesta iniciativa. 

Jo reconec que estic una mica despistada amb el tema de la
data d’inici perquè vaig cercant informació i per una banda
posa que començarà l’octubre, després l’agència de viatges et
diu que no, que encara no han sortit els lots a venda i que
segurament no serà fins al novembre... Jo he de dir que ma
mare va rebre la carta, ja fa unes setmanes fins i tot, ma mare
no podrà viatjar, però és un altre tema..., però, bé, reconec una
mica la meva... el meu descoloque perquè no entenc res del que
passa amb les dates d’inici, perquè tota la premsa et parla
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d’octubre, però després quan te’n vas potser a pàgines més
especialitzades de turisme ja et parlen de novembre. 

Sigui el que sigui, el més aviat possible, si és a l’octubre
tant de bo pogués ser l’octubre i ja està, simplement açò, tot el
nostre suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias. Por reglamento debería de preguntar si se suspende
la sesión diez minutos, imagino que no...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Que, por reglamento, tengo que preguntar si suspendemos
la sesión diez minutos. Imagino que no, podemos continuar.

Una vez continuamos, por parte del Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra la Sra. María Salomé Cabrera, por un
tiempo máximo de cinco minutos.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, en primer lugar, agradecer
el apoyo a esta iniciativa que, bueno, es de sentido común, pero
que, como he dicho antes, lamentablemente, lo suyo sería que
tuviéramos que haberla retirado porque ya estuviera en marcha
el programa del IMSERSO y entonces pues no fuera necesaria
hacer esta reivindicación. 

Pero, bueno, estamos aquí, nos hemos puesto de acuerdo en
que sea como mínimo en octubre, que es lo más cercano que
tenemos, con lo cual yo creo que esto es importante. 

También hacer una reflexión con el tema de la temporada,
yo no quiero ser ceniza pero quiero recordar más que nada con
el tema de la Sra. Sansó, nos ha hecho una exposición como
muy triunfalista respecto a todo lo que ha ido bien en la
temporada, y que el Govern..., evidentemente, el Govern tendrá
algo que ver en positivo, pero también hay que tener en cuenta
que hay que ser conscientes de que la realidad no es
exactamente la que ustedes plantean, y yo creo que esto es
importante para poder llegar a acuerdos futuros, por ejemplo,
el tema de los ERTE, ustedes..., -lo ha dicho también el Sr.
Casanova-, que nosotros, que si el Partido Popular hizo la
salida de la crisis en el 2008, en el 2010, que si los ERE y los
ERTE.

Mire, los ERTE se están pudiendo hacer precisamente por
esa reforma laboral del Partido Popular que ustedes anunciaron
hace tres años que iban a derogar, el Sr. Sánchez, que a día de
hoy todavía no ha derogado y que, por algo será, a lo mejor el
Sr. Mas, que dice los de la derecha están de acuerdo con la
reforma laboral, pero no solamente los de la derecha, sino
también el PSOE y también Podemos, que están gobernando,
y no han derogado la reforma laboral. Simplemente este tema. 

En cuanto al tema de la licitación, insistir: la previsión es
importantísima en estos casos, no podemos decir que es que,
claro, como han impugnado las bases, como ha habido un

problema judicial..., no, ha habido un año para poder sacar las
bases, poderlas consensuar, poderlas revisar y tener ahora
mismo un documento que no generara tanto conflicto a la hora
de licitarse y que, si hubiera habido algún problema, como lo
ha habido, pues hubiera habido el tiempo suficiente como para
haberse resuelto antes de que llegara el mes de septiembre.

Y esto es una cosa tan sencilla de poner en marcha que
solamente se necesita voluntad política, y parece que no hay
voluntad política por parte del Gobierno del Sr. Sánchez para
que esto camine y para facilitar la vida, sin necesidad de
desembolsar dinero, simplemente con una gestión ágil y
eficiente poder dar respuestas a los ciudadanos, en este caso, de
Baleares y de toda España, porque está toda España en esta
situación precaria. 

De hecho, les diré, como ha dicho también el señor de
Ciudadanos, Sánchez incumplió su compromiso de licitar el
programa en diciembre de 2018 con el fin de tener margen
suficiente ante cualquier reclamación y no retrasar este
programa; él lo anunció, no lo hizo. Lo licitó en abril de 2019,
el retraso todos recordamos que fue letal para alargar la
temporada. Especialmente, recuerdo en Menorca, que no hubo
temporada de IMSERSO hasta el febrero siguiente, con lo cual,
¿qué necesidad había en 2019, después de haber habido la
quiebra de Thomas Cook, finalizar la temporada críticamente,
de una manera abrupta, encima no poder tener la disponibilidad
del IMSERSO? Es que es totalmente absurdo que no se tengan
en consideración estas cosas, porque ustedes, que hablan tanto,
o algunos partidos de la izquierda, de las personas, de los
derechos laborales y de la necesidad que hay de garantizar un
trabajo de calidad y que la gente pueda vivir..., oiga, con estas
cosas, con estas políticas, es con lo que se facilita a la gente
tener un puesto de trabajo, no con un discurso más o menos
estructurado. Yo creo que esto, en el fondo, todos lo tenemos
claro.

En cualquier caso, insisto, agradecer el apoyo a esta
iniciativa que yo creo que en el fondo y en la forma y en todo
estamos todos de acuerdo. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Una vez acabado el debate, la Proposición 5075/21, por lo
que se ha escuchado se puede aprobar por asentimiento, si no
es así decídmelo.

En consecuencia, queda aprobada por asentimiento la
Proposición no de ley RGE núm. 5075/21, relativa al inicio de
viajes de IMSERSO. 

Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión.
Muchas gracias.
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