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LA SRA. PRESIDENTA:
Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam la sessió
d'avui, la presidenta arribarà a qualsevol moment, però m'ha dit
que podíem començar. Abans de començar, per favor
demanaria si hi ha substitucions.
EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

El Grup Parlamentari Popular hem presentat iniciatives per
a la millora de l'economia, en general, per a l'ajuda del teixit
productiu, de les famílies, per a la recuperació de llocs de feina
i també per a la defensa dels autònoms, un col·lectiu
especialment danyat durant aquesta pandèmia. I ara també hem
vist, amb aquesta pujada dels carburants, vam veure aquesta
problemàtica de petits transportistes, que han hagut de sortir al
carrer, i els possibles problemes de desabastiment que han
patit.

Sí presidenta, Sebastià Sagreras substitueix Javier Bonet.
LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:
Helena Benlloch substitueix Ares Fernández.
EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:
Presidenta, Pilar Costa substituirà després Damià Borràs,
però que arribarà tard. Arribarà en el moment de la votació, per
això ho dic, perquè ho sàpiga. Pilar Costa.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Passam, doncs, a la deliberació de l'ordre
del dia, relatiu al debat i votació de les proposicions no de llei
RGE núm. 1035/22 i RGE núm. 2200/22.
1) Proposició no de llei RGE núm. 1035/22, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per als
treballadors autònoms.
Començam el debat amb la Proposició no de llei RGE núm.
1035/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures per als treballadors autònoms. Per a la seva defensa,
per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la seva
portaveu la Sra. Salomé Cabrera.
LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:
Gràcies Sra. Presidenta, bon dia senyores i senyors diputats.
Debatem avui aquesta iniciativa que vam presentar dia 11 de
febrer, davant les decisions que el Govern central anunciava
quant a les condicions per als autònoms, amb les quals la nostra
formació no estava d'acord i, pel que vam veure, el col·lectiu
dels autònoms i patronals, doncs tampoc, i manco unes mesures
preses en èpoques que tots sabem que són de moltes dificultats:
les previsions de creixement eren contradictòries en el seu
moment i la recuperació, per part dels experts, no es preveia
fins al 2023, dades que avui tornen jugar en un context
totalment diferent, a més de la pujada descontrolada de
l'electricitat, que ve ja des de fa mesos, dels carburants, el
conflicte bèl·lic per la invasió russa a Ucraïna, la inflació, que
ja vèiem ahir les xifres astronòmiques, bé, del 9,8.
I la temporada turística del 2022, que es preveia positiva,
però ara, com veiem, hi afegim, com he dit, aquest conflicte
bèl·lic i més incertesa que continua sent el factor principal.
Consideram que fan falta mesures que facilitin, per tant, la
vida de la gent i el teixit productiu i no que perdin els pocs
beneficis, o la seva poca qualitat de vida, darrera burocràcia o
darrera una fiscalitat descontrolada.

Per aquest motiu, volem insistir i presentar aquesta
iniciativa, consideram que fan falta polítiques per a la
recuperació d’aquest teixit productiu, amb mesures, per
exemple, fiscals, facilitadores, com les que presenta el Partit
Popular, i davallar aquesta pressió que pateixen, reduir
burocràcia, una llei de segona oportunitat àgil i que permeti
eliminar deutes amb administracions públiques, entre d'altres
mesures que, tant el Partit Popular, com altres grups d'aquesta
cambra, han presentat.
Hem de recordar que durant la pandèmia, quan l'activitat
estava o prohibida o restringida o simplement no hi havia
activitat, el Govern central no únicament va continuar cobrant
les quotes dels autònoms, més enllà que la facturació fos zero,
sinó que la van apujar. Va anunciar que als Pressuposts
Generals de l'Estat del 2022 s’inclouria un important increment
de les bases de cotització d’autònoms, a la qual cosa el
Parlament de les Illes Balears, a instància del Partit Popular, es
va oposar.
El mes de gener, el Govern central va presentar una nova
proposta on s'establien unes noves cotitzacions a la Seguretat
Social per als autònoms, proposta allunyada de l'acord
necessari d’agents socials i econòmics i que genera el rebuig,
dada que qualifica d’inassolible, ja que 1,7 milions d'autònoms
a l'àmbit nacional veurien incrementada de forma notable la
seva base mínima de cotització. Posteriorment se n’ha
presentada una altra, recentment, bé, fa un mes, més o manco,
que tampoc no ha assolit aquest consens, afirma que els
autònoms no poden pagar aquest 40% de les seves cotitzacions,
a més de considerar que la definició de l'ingrés real que fa la
proposta, tampoc no és acceptable.
Per tant, a la nostra iniciativa volem manifestar aquesta
oposició frontal a la nova proposta efectuada pel Govern
central, per desproporcionada i demanam desistir d'aquesta
proposta i que la reformuli i que faci feina conjuntament amb
les associacions i representants, per tal d'arribar a una proposta
de consens. Vull dir que des del Partit Popular ja vam votar a
favor també d’una iniciativa en aquest sentit, que va presentar
MÉS per Mallorca no fa massa.
Demanam també flexibilitat per poder sobreviure, poder
mantenir la possibilitat que els treballadors autònoms puguin
triar la cotització mínima, en funció de les circumstàncies i
realitats de cadascun; establir el principi d’ingrés zero, quota
zero; que els inferiors al salari mínim interprofessional paguin
el mínim i que els que siguin superiors no hagin d'elegir aquesta
cotització.
I demanam facilitats al Govern central també, per ampliar
la tarifa plana per a noves altes en 50 euros i prorrogar la
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prestació extraordinària per cessament d'activitat a tots aquells
professionals que es vegin afectats per restriccions a la seva
activitat a conseqüència dels rebrots.
Demanam el vot favorable dels grups per a aquesta
iniciativa la qual consideram assumible.
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cada autònom pugui escollir el nivell de cotització en funció
dels seus ingressos i, a més a més, es permetrà canviar durant
l'any fins a 6 vegades, que és el que demanem a una esmena,
fins a 6 vegades del règim de cotització. Això, per què? Perquè
els ingressos dels autònoms van canviant i, per tant, les
persones autònomes podran triar cada dos mesos el nivell de
cotització que volen fer.

Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Cabrera. Per part dels Grups
Parlamentaris Socialista i Unidas Podemos s’han presentat les
esmenes RGE núm. 3179/22 i 3180/22 i, per a la seva defensa,
en primer lloc, passarem la paraula al portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Enric Casanova.
EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:
Moltes gràcies, presidenta. Bé, nosaltres des del Grup
Parlamentari Socialista, des d'un primer moment consideram
que els treballadors autònoms són una part important del teixit
productiu en aquestes illes i, per tant, que s'ha fet feina per
afavorir i millorar les condicions d'aquest col·lectiu, s'ha fet
feina des d'un primer moment.
Crec que és un col·lectiu que ha estat protegit durant la
pandèmia, ha tengut una protecció extra, tant per part del
Govern central, que ha habilitat tota una sèrie de prestacions
extraordinàries, precisament d’activitat i protecció de la
cobertura, que fins ara no s'havia fet mai, i també per part del
Govern autonòmic, s'han habilitat mesures extraordinàries
durant el moment de la crisi sanitària, per poder ajudar-los,
amb ajudes directes, que tampoc no havíem tingut mai.
I ara seguim en aquest procés i s'habiliten ajudes, també
extraordinàries, per al sector del transport, per als productors
agraris, per als productors pesquers, que molts són autònoms.
Per tant, seguim protegint.
Amb això vull dir que els autònoms són un col·lectiu que
s'ha de protegir, s'està protegint i, a més a més, tot aquest
procés de protecció es fa dins del marc del consens i la
negociació.

Per tant, consideram que hi ha una diferenciació en molts
grups, això permetrà que la gent que tengui molts menys
ingressos cotitzi menys, però la gent que té més ingressos
cotitzi més, perquè al final també hem d’establir un cert
equilibri dintre de la caixa de la Seguretat Social.
I després, respecte a la tarifa plana, hem presentat una
esmena, que recull el que vam aprovar a la PNL de la qual vam
parlar no fa gaire i que vam fer una esmena in voce sobre el
període de dos anys de 30.000 euros, és el que està aprovat el
febrer, en què vam fer una esmena in voce i, per tant, el que
hem volgut és, simplement, per no tornar fer l'esmena in voce,
l’hem feta per escrit, però és el text que es va aprovar en aquell
moment, és el mateix.
Per tant, nosaltres li donarem suport a aquests punts si ens
accepta l'esmena, però després no podem donar suport a altres
punts, com és al punt primer, perquè la proposta que es fa per
part del Govern és equitativa i progressiva i, per tant, demana
adaptar els ingressos a les cotitzacions, i la proposta que fa el
Govern és precisament per a això, per adaptar els ingressos a
les cotitzacions, canviant els trams de cotització i permetent la
possibilitat de canviar vàries vegades els trams de cotització,
per tant, estan adaptats. Així que, en definitiva...
LA SRA. PRESIDENTA:
Ha d’anar acabant, Sr. Casanova...
EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:
..., votarem a favor, si ens accepta les esmenes, i en contra de
la resta.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

Aquesta PNL que porta el Partit Popular, és una PNL
respecte del règim de cotització. Jo crec que aquí ja n'hem
parlat altres vegades sobre el règim de cotització dels
autònoms, el canvi del règim de cotització, fins ara hi havia un
règim i ara se n’ha plantejat un altre, es troba en procés de
negociació i per això nosaltres li hem presentat totes aquestes
esmenes, per poder adequar la proposta, precisament a això.

Moltes gràcies, Sr. Casanova. No havent-hi cap portaveu,
en aquest moment, d’Unidas Podemos a la sala, passem al torn
de fixació de posicions. En primer lloc, donam la paraula al
portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Marc
Pérez-Ribas.
EL SR. MAS I TUGORES:

Hem presentat una primera esmena, per parlar que es facin
dintre de l'àmbit del consens, és a dir, tota la negociació dintre
dels acords dels agents econòmics i socials, i que aquest canvi
segueixi dins d’aquest acord. Precisament, es demana un punt
de la pròrroga de les prestacions extraordinàries, -també
demanam que es faci dins del consens-, i després, respecte del
sistema de cotització, es passa d'un sistema en el qual hi ha tres
nivells de cotització, ara es passarà a un nivell de 13 nivells de
cotització amb diferents escales, per tant, això permetrà que

Presidenta, hi ha una esmena que la firmam els tres grups
del Govern, sí, hi ha quatre esmenes a la PNL, i una d'elles, la
firmam els tres grups del Govern.
EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:
La 3187/22.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Un minut, per favor.
EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:
La de 30.000 euros de màxim.

També és vera que la primera proposta que va plantejar el
Govern central, com he dit, estava allunyada de la realitat
econòmica del col·lectiu, però també és vera que s'han donat
fins dia 31 de desembre d'enguany per acabar-ho d'arreglar, i
confiam que la negociació surti efecte perquè tant la voluntat
del Govern central com la voluntat dels agents socials és
d'arribar a un acord. Per això s'han donat tant de temps i per
això es van plantejant propostes, sense aixecar-se de la taula.

(Remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
A veure, perdó, senyores i senyors diputats, vegem, perquè
aquesta esmena no la teníem però la incorporarem, perquè està
ben registrada, doncs, és l'esmena presentada pels tres grups,
l'esmena RGE núm. 3187/22 i passam la paraula, com no pot
ser d'una altra manera, al portaveu de MÉS per Mallorca, el Sr.
Joan Mas.
EL SR. MAS I TUGORES:
Gràcies, presidenta. Bé, vostè ho ha dit, Sra. Cabrera, és la
segona proposició no de llei que discutim d'aquest tema,
nosaltres, quan vàrem veure la primera proposta que va
plantejar el Govern central, també ens vàrem espantar una mica
-i ja ho vàrem explicar- per com d’allunyada que estava de la
realitat econòmica que viuen les treballadores i treballadors
autònoms a l'Estat espanyol, sobretot a les Illes Balears, per les
circumstàncies peculiars que també viuen.
És una proposició no de llei que va en la línia de la que
vàrem presentar nosaltres. Sí que ens agradaria que ens
explicàs el cinquè punt, que no l’acabam d'entendre, si a la
segona intervenció ens pot explicar bé el cinquè punt. És cert
que el primer i el segon punt..., el primer manifesta la seva
oposició frontal a la nova proposta, no va en la línia que sí va
el Govern, que és de negociació; és a dir, és una primera
proposta per negociar de la qual n’han derivat altres propostes
-que se segueixen negociant- i tant els agents socials com el
Govern central s'han donat de temps fins dia 31 de desembre
d'enguany, per tant, queden mesos per endavant per negociar.
I demanar al Govern central que desisteixi, desistir d'una
proposta que es negocia, no..., crec que no seria per ventura el
redactat més adequat, però, bé, massa bé.
Ens agradaria que ens acceptàs l'esmena, ja que és el
redactat que ja es va acceptar en aquesta comissió de la nostra
proposta, i la complementa, entenem que complementa el tema.
Per tant, ens agradaria que ens acceptàs l'esmena.
I vull dir que entenem que el Govern central ha d'adaptar les
cotitzacions d'autònoms i les prestacions als autònoms
derivades d'aquestes cotitzacions a la realitat, i això fa molts
d'anys que el col·lectiu de treballadores i treballadors autònoms
ho demana, ho reclama, perquè és vera que a dia d'avui,
sobretot les prestacions que deriven de les cotitzacions, no són
justes, no són justes; és a dir, els treballadors, el col·lectiu, no
rep per allò que cotitza, i creiem que això s'ha d'actualitzar i
s'ha de posar amb les necessitats que tenen o que tenim la
societat, a dia d'avui.

I nosaltres entenem que aquest missatge és positiu, que la
negociació és positiva, i que tant un com l’altre tenen ganes
d'arribar a un acord, i creiem que és aquest el missatge que hem
de transmetre des del Parlament de les Illes Balears, que de la
negociació en surt sempre un fruit positiu i que aquest fruit
positiu, evidentment, ha de ser en benefici del col·lectiu de
treballadores i treballadors autònoms, en aquest cas.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Mas. Ara sí, començam el torn de
fixació de posicions i, en primer lloc, té la paraula el portaveu
del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Marc Pérez-Ribas.
EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:
Gràcies, presidenta. Bé, el Sr. Mas ha comentat que ja
s'havia fet anteriorment una proposició no de llei amb el tema
de les quotes que eren a l'esborrany del ministeri, i nosaltres en
vam presentar també una fa, jo crec que ja pràcticament mig
any, quan ja va sortir l'esborrany, en què ja consideràvem que
aquesta proposta de quotes estava molt per sobre del que
estaven en disposició de poder abonar cada mes.
De fet, la mateixa associació d'autònoms, ATA, ja va
denunciar que hi havia trams que eren inassumibles i des
d'aquell moment idò tot el sector dels autònoms ha lluitat
perquè aquests trams es rebaixin i s'adeqüin a la realitat.
Encara més preocupant és que, quan es varen proposar
aquests trams no teníem la situació econòmica que tenim ara,
perquè es preveia que es tirarien endavant enguany, el 2022,
però, és clar, la situació que tenim ara, sobretot de cara als
autònoms, és de moltíssima incertesa: no sabem què passarà
amb la inflació, no sabem què passarà amb les energies, i en
una situació econòmica com la que tenim actualment qualsevol
increment a les quotes d'autònoms és un problema greu per a
moltíssimes economies familiars.
Bé, el Grup Parlamentari Ciutadans votarem a favor dels
punts que presenta el Grup Parlamentari Popular, que ha
exposat la Sra. Cabrera, evidentment, tots són punts que, d'una
manera o altra, ja hem tractat i que posen en valor la figura de
l’autònom i posen en valor la figura que s'ha de mantenir, a la
qual s’ha de donar suport i hem de fer el possible perquè els
autònoms puguin seguir generant riquesa a les nostres illes,
principalment.
Únicament vull dir que esperem que les tarifes planes,
aquestes de 50 euros, realment són absolutament necessàries
per incorporar nous autònoms al nostre sistema productiu i que
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ja nosaltres, el Grup Parlamentari Ciutadans, vàrem presentar
una esmena als pressuposts, a la Llei de pressuposts del Govern
balear per al 2022, on hi havia una partida d’1,5 milions d'euros
per subvencionar els joves que volguessin iniciar la seva
activitat econòmica com autònoms, de manera que el Govern
pogués subvencionar la seva quota durant l'any 2022.
Esperem que aquestes mesures tirin endavant i facilitin que
l’autoocupació, els autònoms puguin seguir mantenint la feina
i puguin generar riquesa a les nostres illes.
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EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari El Pi
donarà suport a aquesta iniciativa perquè, en definitiva, intenta
posar en valor i intenta donar més protecció a un col·lectiu que,
tradicionalment i històricament, ha estat el més maltractat o el
més oblidat, el més..., sí, no tingut en compte per part dels
poders públics, i sempre ha patit un règim jurídic més fràgil o
més discriminatori en relació amb altres col·lectius de
treballadors. Per tant, benvinguda sigui aquesta iniciativa, hem
de donar més pes i més cobertura als autònoms.

Gràcies, presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Es el turno ahora del
portavoz del Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares, el Sr.
Jorge Campos.
EL SR. CAMPOS I ASENSI:
Muchas gracias Sra. Presidenta. Esta proposición no de ley
del Partido Popular, que cuenta con nuestro apoyo, va en la
línea de lo que estamos defendiendo desde VOX en toda
España, los autónomos es probablemente el colectivo más
maltratado históricamente, y sobre todo, actualmente, en la
situación tan complicada que estamos viviendo. Los diferentes
gobiernos son incapaces de dar solución a aquellos que
realmente están levantando el país. Por tanto, todas las medidas
que vayan para favorecer su reactivación y que puedan seguir
adelante con su negocio y puedan generar la riqueza que,
además, insisto, son los que más riqueza generan, los que hacen
desarrollar el país, pues bienvenidas sean.

És parlava de les prestacions, sempre es troben per sota dels
treballadors per compte aliè i, per tant, evidentment, hi ha una
millora constant del règim d'autònoms, que també és innegable
que crec que s'ha anat fent camí i s'han introduït algunes
adaptacions que han estat positives.
La iniciativa el que vol és combatre una possible pujada
desmesurada de les cotitzacions als autònoms, estam totalment
d'acord que aquesta pujada no s'hauria de produir, i més, com
deia el Sr. Pérez-Ribas, en moments de situació econòmica de
crisi, que no convida precisament a tenir més ingressos per
poder pagar més obligacions públiques. Per tant, estam en la
línia d’evitar la pujada de les cotitzacions. I també estam en la
segona línia de la iniciativa, que és més capacitat d'adaptació,
de flexibilitat del règim jurídic de cada autònom per les seves
circumstàncies econòmiques i de negoci.
Per tant, com que també coincidim amb aquesta segona
proposta, donarem suport a tots els punts de la proposició no de
llei.
LA SRA. PRESIDENTA:

Yo quiero hacer el comentario de que cuando el
representante socialista, el Sr. Casanova, habla y ha insistido en
la necesidad de llegar a consensos con los agentes económicos
y sociales, entiendo que se debe referir a los agentes
económicos y sociales de siempre, es decir, a las dos patronales
y a los dos sindicatos que los socialistas a través de sus
gobiernos vienen multi subvencionando desde hace años. Yo
les recomendaría que salieran a la calle y se dieran cuenta de
que precisamente los trabajadores cada vez más se están
organizando y están creando diferentes asociaciones, al margen
de esas patronales y, por otra parte, al margen de esos
sindicatos, porque no les representan y porque se ha
demostrado que esta acción sindical, también la patronal, está
al servicio del gobierno de turno y no defiende a los
trabajadores.
Dicho esto, como he comentado al principio, nuestro voto
será favorable.

Moltes gràcies, Sr. Melià. Ara és el torn del Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula la seva portaveu, la Sra. Font.
LA SRA. FONT I MARBÁN:
Gràcies, Sra. Presidenta, i bon dia a tothom. És evident que
la reforma d'autònoms ha generat un rebuig generalitzat perquè
cal seguir negociant per adequar les seves aportacions als seus
ingressos i a les demandes dels diferents sectors. Amb tot, cal
reconèixer que les negociacions continuen, perquè veiem
canvis substanciosos des que es va anunciar dita reforma.
I ja anant al sentit de vot que nosaltres farem, serà: al segon
i quart punt votarem que sí; esperem que puguin acceptar les
esmenes del punt tercer, sisè i setè per votar-les a favor també.
I en el punt primer ens abstindrem, perquè entenem que encara
es negocia, amb la qual cosa no sé què... si encara es continua
negociant, hem d'esperar a veure quin resultat té.

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

I, Sra. Cabrera, jo és que no he entès el cinquè punt, llavors,
agrairia l'explicació per decidir què he de votar.
Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Font. És el torn..., ara correspondria
aturar, deman als portaveus si podem continuar. Podem
continuar? Doncs, ara passam la paraula a la portaveu del grup
parlamentari proposant, el Grup Parlamentari Popular, la Sra.
Cabrera.
LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta Bé, vull agrair el suport que, de
manera total o parcial, es fa a aquesta iniciativa, que, en
definitiva, hi ha un consens evident respecte de la necessitat de
valorar aquest col·lectiu i de seguir treballant per aconseguir
les millors condicions i les millors possibilitats perquè
sobrevisquin en condicions òptimes, que generin riquesa, que
generin ocupació i, en aquest sentit, com dic, crec que tots hi
estam d'acord.
Però també és cert que la darrera proposta feta pel Govern
respecte de la modificació tampoc no és assumida ni recollida
de manera favorable per part d’aquest col·lectiu, la consideren
encara injusta, que té un afany recaptador, que és difícil, molt
difícilment assumible, que genera desigualtats i que no
afavorirà en res els autònoms. Vull dir, dit pel col·lectiu
directament, per tant, fins i tot que es poden veure reduïdes les
seves prestacions i les seves pensions.
Per tant, crec que estam en disposició de poder, qui vulgui,
lògicament, votar a favor del punt 1, perquè encara no s'ha
arribat a aquest consens necessari i a aquest redactat on tothom
es pugui sentir representat, diguem.
D’altra banda, creiem, vull incidir que creiem molt
necessari, en els temps que corren, com bé s'ha dit per part
d'alguns grups, continuar fent feina per facilitar la vida al teixit
productiu, i més als temps que som, i amb mesures que siguin
realment efectives i no mesures que tal vegada, de manera
artificial, es vulguin solucionar problemes en què si no es
prenen mesures que siguin viables a la realitat i que el teixit
productiu sigui una cosa que pugui assumir, al final l'únic que
tendrem seran lleis que emanen coses que no serveixen per a
res i perdrem el temps, el temps, un temps necessari per trobar
solucions efectives.
En qualsevol cas, respecte de les esmenes, agraïm la
voluntat de millorar. En aquest sentit els punts 7, sí que
l'esmena que es fa en el punt 7, on s'inclou que, a més a més...
-perdó-...
(Pausa de la intervinent)
Sí, correcte, sí que acceptaríem l'esmena en el punt número
7, perquè creiem que el millora i el completa.

vostès han presentat com a esmena, perquè es va votar a favor
d’una iniciativa del Sr. Mas, en el seu moment, i nosaltres hi
vam votar a favor, però que no va en contra de la que nosaltres
presentam, que són complementàries, i que jo el que els propòs
és que la seva esmena la posin com a addició, i votem també el
punt 6 i la seva com a addició als punts. Si no, ho hauríem de
rebutjar perquè nosaltres demanam i fem una petició un poquet
més ambiciosa que la que vostès han presentat, i creiem que és
necessari reivindicar el que nosaltres posam en el punt 5, que
és que a tots -no únicament a uns- es pugui aplicar aquesta
tarifa plana, que és necessària.
En el punt 3 no acceptaríem l'esmena, perquè les sis
vegades aquestes és el que es proposa, i és el que no es veu
correctament per part... o no és suficient per part dels
col·lectius, i nosaltres consideram que s’ha de poder canviar en
el moment que cada empresa i cada autònom ho necessiti, en el
moment que ho necessiti, i les vegades que ho necessitin, no 6,
que posa aquí, bé, idò, un mínim de 6, doncs si posen un mínim
de 6, pot posar les que facin falta. Vull dir, crec que són texts
que..., el text de l'esmena no crec que millori la proposta nostra
i es pot votar perfectament la nostra i assumir la seva. Per tant,
al 3 no l’acceptaríem.
I al punt 5, sí que he de reconèixer que la redacció no és la
més afortunada, ho he de reconèixer, simplement volíem insistir
a evitar aquesta necessitat d’haver d’elegir, simplement que
“insta el Govern central a establir que els ingressos inferiors al
salari mínim interprofessional paguin el mínim”, ja està. Al
final, el que cercàvem és redactar, fer una redacció que
millorés, sí ho podem suprimir, que millorés i que donés,
diguem, i que deixés constància que el que nosaltres defensam
és la flexibilitat. Ja està.
LA SRA. PRESIDENTA:
Ha d’anar acabant, Sra. Cabrera.
LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:
Sí. Simplement, agrair el suport, parcial o total, i bé, aquest
seria el nostre posicionament.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Accepta, pel que entenc, accepta la votació separada, Sra.
Cabrera dels diferents punts?
LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:
Sí, sí, sí, Sra. Presidenta, és clar.
LA SRA. PRESIDENTA:

L'esmena que fan al punt 5, respecte de la tarifa plana de
noves altes, a 50 euros, creiem que no són...,

I he de preguntar-li al Sr. Mas si accepta que la seva esmena
es posi com a esmena d'addició, la dels tres grups.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
EL SR. MAS I TUGORES:
.. -perdó?- 6!, 6!, sí, perdó, creiem que no és incompatible amb
el nostre punt, vull dir, nosaltres vam votar en el punt que

No, en principi no.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor?

No ho accepta?

LA SRA. SECRETÀRIA:

EL SR. MAS I TUGORES:

7 a favor.

No.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

Perfecte, gràcies. Passarem, doncs, a la votació dels
diferents punts de la moció RGE núm.1035/22.

1023

LA SRA. SECRETÀRIA:
6 en contra.

Passem a votar, en primer lloc, el punt número 1.
LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor?
Passam ara a votar el punt número 4.
Vots en contra?
Vots a favor?
Abstencions?
LA SRA. SECRETÀRIA:
LA SRA. SECRETÀRIA:
8 a favor.
6 vots a favor, 5 en contra i 2 abstencions.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Vots en contra?
Passem a votar el punt número 2.
LA SRA. SECRETÀRIA:
Vots a favor?
5 en contra.
Vots en contra?
LA SRA. PRESIDENTA:
Abstencions?
Punt número 5.
LA SRA. SECRETÀRIA:
Vots a favor?
8 a favor i 4 en contra i abstencions?, perdó...
LA SRA. SECRETÀRIA:
LA SRA. PRESIDENTA:
8 a favor.
No, no. Tornem a votar. Punt número 2.
LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor?
Vots en contra?
LA SRA. SECRETÀRIA:
LA SRA. SECRETÀRIA:
8 a favor.
5 en contra.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
En contra?
LA SRA. SECRETÀRIA:

Punt número 6, sense l'esmena, tal com ha quedat
registrada.

5 en contra i cap abstenció.

Vots a favor?

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. SECRETÀRIA:

Passam a votar el punt número 3, sense l'esmena, tal com ha
quedat registrada.

7 a favor.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Vots en contra?

feina a altres cases, perquè aquestes altres cases tenguin el
benestar, i que han estat, per dir-ho de qualque manera, en el
millor dels casos, ignorades, en el pitjor dels casos,
maltractades, pels diferents governs de l'Estat.

LA SRA. SECRETÀRIA:
6 en contra.
LA SRA. PRESIDENTA:
Passam al punt número, 7 aquest sí, amb l'esmena
presentada pels grups PSOE i Unidas Podemos.
Vots a favor?

Per tant, posem en valor la feina de les treballadores de la
llar, equiparem-les en tots els aspectes a qualsevol altre
col·lectiu de persones assalariades, per dir-ho de qualque
manera.
Creim que arriba, com dic, a un bon moment, la legislació
s'ha d'actualitzar, creiem que no ha de ser necessari que els
tribunals de justícia t’obliguin a actualitzar la legislació, en
aquest cas, és així, els tribunals de justícia obliguen a
actualitzar la legislació, i ja és hora que ho faci.

LA SRA. SECRETÀRIA:
13 vots a favor.
LA SRA. PRESIDENTA:
Així acaba la votació de la Proposició no de llei, RGE núm.
1305/22, i queda aprovada.

Ja dic, són massa generacions que han patit o la ignorància
o el maltractament per part de l'Estat i és hora que surti
endavant aquesta actualització, aquesta posada al dia, i no n’hi
ha prou a tenir un règim especial per a les treballadores de la
llar, és necessari que tenguin els mateixos drets que qualsevol
altra, com deia, treballadora o treballador assalariat.
Gràcies.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2200/22, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
treballadores de la llar.
Passam ja al debat de la Proposició no de llei, RGE núm.
2200/22, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a treballadores de la llar. Per a la seva defensa, en
primer lloc, i per part del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula el Sr. Joan Mas.
EL SR. MAS I TUGORES:
Gràcies, presidenta. Casualment, ahir se celebrava el Dia
mundial de les treballadores de la llar, i avui discutim aquesta
proposta, benvinguda la casualitat i l'avinentesa.
És necessari que visibilitzem tots els col·lectius de
treballadores i treballadors, és necessari que donem visibilitat
a totes les treballadores. Aquest col·lectiu és un dels col·lectius
més invisibilitzats de tots, perquè fa una feina imprescindible
però poc visual -es veu molt poc- i, a més a més, fa una feina
que en la majoria dels casos és d'economia submergida, és gent
que, per regla general, no cotitza i, per tant, no té drets laborals.
Per això duim aquesta proposició no de llei en aquesta casa
perquè, a més a més, té un règim específic a la Seguretat
Social, i creiem que aquest règim específic el que fa encara és
invisibilitzar-les molt més, perquè de vegades podríem pensar
que un règim especial podria ser afavoridor del col·lectiu de
treballadores, però en aquest cas és tot el contrari, i això ho han
dit també els tribunals.
Per això duim aquesta proposta, perquè creiem que és
imprescindible actualitzar, equiparar els drets laborals de les
treballadores de la llar amb els drets laborals de qualsevol
col·lectiu de treballadores i treballadors, i perquè creiem que ja
fem tard, perquè han passat generacions i generacions de dones
que han fet feina de treballadores de la llar, que han anat a fer

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Joan Mas. Per part dels Grups
Parlamentaris Socialista i Unidas Podemos s'han presentat les
esmenes RGE núm. 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194
i 3195/22, per a la seva defensa en primer lloc passam la
paraula al portaveu del Grup Parlamentari Socialista, al Sr.
Enric Casanova.
EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:
Moltes gràcies, presidenta. Bé, nosaltres volem dir que des
del Grup Parlamentari Socialista també consideram que tots els
treballadors i treballadores han d’estar reconeguts amb dignitat
i sí que és cert que hi ha un col·lectiu que és el de les
treballadores de la llar que tenen una visibilització menor, des
de sempre, és un col·lectiu que ha estat invisibilitzat, que ha
tengut un règim especial que també ha fet que sigui una feina
que ha estat moltes vegades injuriada, però que és
imprescindible.
Nosaltres consideram que en tota l'economia de les cures és
una part imprescindible per poder tirar la resta d'activitat
econòmica i, per tant, nosaltres consideram que s'ha de fer feina
per dignificar tots els treballadors i especialment aquests. De
fet, nosaltres hem presentat alguna iniciativa de ratificar
convenis de l'Organització Internacional del Treball sobre
treball digne, treball decent, i en aquest cas s’hi podria afegir.
Crec que tots els treballadors i treballadores han de tenir
uns drets i unes obligacions semblants i per això nosaltres, en
principi, donarem suport a la iniciativa. El que sí és cert és que
hem presentat tota una sèrie d'esmenes per poder, en certa
manera, millorar la redacció o acotar-ho en determinats
aspectes.
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Hem presentat esmenes, al punt 1, és una esmena
simplement, purament de redacció, de llenguatge igualitari.
Al punt 2 és una esmena d'incloure la sentència per la qual
la protecció de tots els treballadors ha de ser semblant i, per
tant, el que hem de fer és també avançar.
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avui puguem enviar un missatge contundent de suport al
col·lectiu i de reivindicació de la millora de les seves
condicions.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

I al punt 3 hem presentat també l'esmena per igualar les
causes d'extinció del contracte a tots els treballadors, els
treballadors de la llar han de tenir els mateixos drets que la
resta, és a dir, l’Estatut dels Treballadors ha de valer per a tots,
siguin treballadors de la llar o treballadors de la indústria, per
tant, ha d'estar en aquest sentit.
I per això, també en el punt 4, també hi votarem a favor, i
hem presentat l'esmena referida a eliminar el caràcter especial
dels serveis de la llar, és a dir, modificar-lo i igualar-lo com un
altre servei, no?
Respecte del punt 5, els plans de campanyes de Seguretat
Social, en què també el que feim és garantir els drets de totes
les treballadores.
I a la resta de punts també, tant al punt 6 i al punt 7, al punt
6, perdó.
Sí que hem fet després dues esmenes d'addició, perquè
consideram que s'ha d'afegir també la prevenció de riscs
laborals, ha d’incorporar aquest col·lectiu, no estava
contemplat a la iniciativa i hem considerat adient que es pogués
incorporar igual que la resta d'obligacions, i ho he dit abans, les
obligacions de registrar la jornada laboral que tenen tots els
treballadors o totes les empreses, idò els treballadors de la llar
també, coses que hem trobat a faltar, i, per tant, les hem
posades per afegir.
Per tant, li agrairíem que acceptàs les esmenes perquè al
final no modifiquen la iniciativa, sinó que el que fan és millorar
tant la redacció com el contingut.
Moltes gràcies.
(Intervenció inaudible de la Sra. Presidenta)
LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:
Gràcies, presidenta. Per descomptat, consideram positiva
aquesta iniciativa en relació amb les treballadores de la llar,
hem de recordar que és un sector absolutament precaritzat,
fonamentalment per mor de la seva feminització i de l'entorn de
la cura i de la llar que ve essent per part del patriarcat, com
sempre, infradotat, infravalorat i menyspreat.

Moltes gràcies, Sra. Martín. Començam ara el torn de
fixació de posicions. En primer lloc, passarem la paraula a la
portaveu del Grup Parlamentari Popular, la Sra. Cabrera.
LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:
Gracias, Sra. Presidenta. Bien, hemos visto esta iniciativa
que trae el Grupo MÉS, de aprobación, de ratificación del
Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, lo
cual nosotros valoramos muy positivamente, tema que recoge
también el Pacto de Toledo.
Estamos de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. Mas, que no
basta lo que hay, hay que mejorarlo, hay que buscar todos los
caminos para conseguir, efectivamente, impulsar con carácter
necesario y prioritario la igualdad de los trabajadores y
trabajadoras domésticas con el resto de trabajadores, un sector
que, además, la mayoría, pues como se ha dicho, son mujeres
y que, como también se ha dicho, se necesitan todo tipo de...
gozar, vamos a decir, o poder disponer del mismo tipo de
prestaciones y derechos. Personas que hacen una labor muy
necesaria también para las familias, que hay que tenerlo en
cuenta, para la conciliación de la vida laboral y familiar y que
estas familias también se están viendo afectadas por esta
situación socioeconómica y que también sería necesario ayudar
para poder mantener precisamente en las mejores condiciones
el empleo de los trabajadores y las trabajadoras del hogar.
Vemos que MÉS ha traído esta iniciativa en solitario,
creemos que es muy positivo que haya tenido la iniciativa, no
necesariamente que lo haya traído solitario, pero curiosamente,
claro, los partidos PSOE y Podemos, que están gobernando a
nivel del Gobierno central, pues lógicamente no se suman a
esta iniciativa, hacen una serie de enmiendas, supuestamente
para mejorar los redactados, pero, bueno, son estos partidos los
que tienen en estos momentos la potestad de tirar adelante esta
ratificación o la mejora de estas condiciones laborales, con o
sin ratificación del Convenio 189, que también es una de las
cosas de las que se queja el colectivo que, parece que si no se
hace la ratificación no se puede hacer nada más, y no
necesariamente, pueden ir juntos o separados.

Voldria recordar que durant la pandèmia des del Govern
estatal es va fer per primera vegada en la història, es va generar
un subsidi extraordinari per a aquest sector, que va ser
important i per primera vegada al nostre país.

También desde el Ministerio de Trabajo, hemos visto que
la Sra. Yolanda Díaz, la ministra, dice que es un proceso
complejo. Nosotros así lo creemos, creemos que llegar a buscar
las mejores soluciones para conseguir esta igualdad no debe de
ser tarea fácil a fín y efectos de que requiere una serie de
modificaciones, de legislaciones y demás, pero también
entendemos que es un tema de voluntad política.

Hem presentat tot un recull d'esmenes de modificació i
també d'addició a la iniciativa, pensam que podem arribar a un
consens i millorar-la, perquè efectivament ahir va ser el Dia de
les treballadores de la llar i esperam que des d'aquest parlament

De momento, lo que hemos visto es que hay consenso
político, hay consenso político en la inmensa mayoría de las
ocasiones, cuando hemos visto estas iniciativas que se han
llevado al Senado o al Congreso de los Diputados de los
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diferentes partidos, que todo el mundo está básicamente de
acuerdo en la ratificación de este convenio, y nosotros
lógicamente votaremos a favor también del punto 1 en sus
objetivos, como no puede ser de otra manera.
Otra cosa son los puntos que van a continuación,
específicos en esta iniciativa, ya que requieren -como digoesas modificaciones legislativas importantes que se ha de tener
en cuenta que los empleadores no son empresas, son familias,
de ahí esos regímenes especiales que hizo aflorar esa actividad
en un momento determinado bajo contrataciones...,
efectivamente, en un momento determinado, por lo que la
manera de dar cumplimiento a esta ratificación o a esta mejora
de las condiciones laborales de los empleados del hogar es lo
que nosotros creemos que se ha de trabajar,
independientemente de esta ratificación.
Por tanto, nosotros creemos que el Gobierno, vamos a decir,
no se puede arriesgar a tomar medidas que, a lo mejor, pues
para la galería en un momento determinado o cuando quedan
escritas en una ley quedan muy bonitas, pero que luego, a la
hora de ponerlas en marcha perjudiquen, en realidad
perjudiquen al sector, perjudiquen a los empleados del hogar,
porque son simplemente inasumibles por las familias o porque
son inaplicables las medidas que se han de poner en marcha.
Estamos hablando de riesgos laborales, estamos hablando de
inspecciones en una casa, que no es una empresa; son
situaciones complejas que todos queremos que, insisto, estas
condiciones laborales sean las mejores y igualitarias con todos
los demás, pero tenemos que ser conscientes que necesitan
efectivamente, ese régimen especial mejorado y que llegue a la
situación de igualdad.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:
Gràcies, presidenta. Bé, vull donar la benvinguda a aquesta
iniciativa que presenta el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
i, tal com ha dit el seu portaveu, el Sr. Mas, el dia després del
Dia de les treballadores de la llar, un sector evidentment
feminitzat, com s'ha dit aquí, i en moltes ocasions invisibilitzat.
Des del Grup Parlamentari Ciutadans, evidentment, com no
pot ser d'una altra manera, donarem suport a totes les iniciatives
que serveixin per millorar la l'activitat, la feina d'aquest sector
i intentar lluitar perquè tingui les mateixes igualtat
d'oportunitats que altres treballadors d'altres sectors. Un sector
que fa feines de diferents maneres, tant en temes de neteja, en
temes de cuina, en temes també ajuda a la dependència, per
tant, és un sector que convé que estigui al dia de totes les
mesures de seguretat, d'autoprotecció i en temes de riscs
laborals que estigui ben informat de tota la normativa actual.
Votarem a favor del primer punt, evidentment, com ja s'ha
dit, o sigui, ratificar el conveni 189 de l'Organització
Internacional del Treball és clau perquè ja donaria més
seguretat i garanties a aquest col·lectiu. I a la resta de punts,
com que hi ha una carretada d'esmenes que han presentat el
Grup Parlamentari PSIB i Unides Podem, esperarem que el
portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca digui si les
accepta o no, per saber el seu sentit del vot; un sentit del vot
que serà o positiu o abstenció, o sigui, que a cap dels punts no
hi votarem en contra.
Gràcies, presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:

Por tanto, insisto, votaremos a favor en el punto 1, pero en
los puntos siguientes haremos una abstención en positivo,
desde el punto de vista que he dicho, sí, desde el punto de vista
de que estamos de acuerdo con los objetivos, estamos de
acuerdo con la motivación, estamos de acuerdo con que hay
que llegar a la igualdad y a la mejora de conseguir paro, de
conseguir maternidad, de conseguir una jubilación...
LA SRA. PRESIDENTA:
Tiene que acabar, Sra. Cabrera.
LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:
... -sí, Sra. Presidenta-, pero también es cierto que el cómo es
lo que hay que trabajar conjuntamente. Por tanto, insisto,
hacemos una abstención en positivo al resto de puntos y un
voto a favor de la ratificación para conseguir esta igualdad.

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. No havent-hi cap portaveu
en aquest moment de VOX-Actua Baleares, passem el torn de
paraula al portaveu del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes, el Sr. Melià.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el nostre grup
parlamentari votarà favorablement la immensa majoria dels
punts d'aquesta iniciativa, i la valoram molt positivament.
I pensam que té dos àmbits bàsics: un primer àmbit,
diguem-ho així, seria combatre l'economia submergida, és a dir,
combatre una realitat que hi ha molts de treballadors que
realitzen una prestació i que no cotitzen i que es troben fora del
sistema, i evidentment això és inacceptable perquè lògicament
això és un frau, això va contra la normativa, i, evidentment, des
dels poders públics s'ha de combatre el frau.

Muchas gracias.
LA SRA. PRESIDENTA:
Muchas gracias, Sra. Cabrera. A continuació, passam el
torn de paraula al portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos,
el Sr. Marc Pérez-Ribas.

I un segon element és que als que ja són dins el sistema, si
el règim que se'ls aplica és satisfactòria o no, i, evidentment, la
iniciativa parteix de la base que en molts de sentits no és
satisfactori. Nosaltres coincidim en el sentit que als qui són
dins el sistema, el règim jurídic que se'ls aplica els ha de
reconèixer els drets laborals bàsics. Per tant, hem de garantir
que tenguin unes prestacions adequades.
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Ara bé, amb el que no coincidim amb el Sr. Mas és que,
necessàriament hagin de tenir el mateix règim que la resta de
treballadors, amb això no coincidim, és l'única discrepància que
tenc. Per això, nosaltres al punt 2, si no accepta l'esmena, no li
podem votar a favor, perquè nosaltres pensam que, i altres
portaveus ho han comentat, hi ha una especificitat, i és evident
que qui dóna aquesta feina no és un empresari, és un,
diguem-ho així, un particular, és una família. Això ja marca una
diferència en el règim general.
Per tant, nosaltres pensam que no està malament que hi hagi
un règim específic, ara bé, amb el benentès que aquest règim
específic garanteixi els drets laborals bàsics dels treballadors,
des d'aquest punt de vista. Per tant, nosaltres, diguem, amb
aquesta puntualització o amb aquest matís que tenim en relació
sobretot al punt 2, si no s'accepta l'esmena, demanam la seva
votació separada i ens abstendríem, per l'explicació que he fet,
i si s’accepta l'esmena hi votarem a favor perquè l'esmena
manté un règim específic per a aquests treballadors, la qual
cosa, ja dic, nosaltres valoram positivament perquè hi ha unes
especificitats que s'han de tenir en compte.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Melià. Passam ara el torn de paraula a
la portaveu del Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Font.
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EL SR. MAS I TUGORES:
Sí, gràcies, presidenta. Bé, hem presentat aquesta proposta
en solitari igual que n'hem presentades moltes d'altres que van
referides al Govern de l'Estat, igual que la dels autònoms, per
exemple, que també la vàrem presentar en solitari.
Em sap greu que no hi sigui VOX, no em sorprèn i tenc
dubtes de si és només per fer la meitat de feina, és a dir, que
hagin vengut i se’n van, i així consta que han vengut, fan la
meitat de feina, segueixen essent la meitat de ganduls, o perquè
no es volen pronunciar en segons quines coses per no quedar
malament amb segons quins col·lectius, no són prou valents
com per dir què pensen de segons quines qüestions. Tenc
aquest dubte i aquest dubte quedarà, per què se n'han anat, no
donen la cara en segons quines coses.
També em sap greu que el PP segueixi acomplexat amb
segons quines qüestions, diu que fa una abstenció en positiu,
però no arriba a ser capaç de votar a favor de la igualtat, de
posar en valor i de visibilitzar clarament aquests col·lectius de
treballadores. I segueix acomplexat i condicionat, jo diria que
és una qüestió estrictament ideològica de classe, a la meva
manera de veure-ho és una qüestió estrictament ideològica de
classe, perquè al final aquesta proposta és ideològica i és de
classe. Però bé, és una manera de veure-ho. Vostès parlen, per
exemple, de no poder fer inspecció a les cases particulars, però,
és clar, al final les inspeccions de treball es fan als centres de
treball i, és clar, perdoni...

LA SRA. FONT I MARBÁN:
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres estam molt a favor
d'aquesta iniciativa. Les treballadores de la llar entren al nostre
espai íntim, el mantenen aclarit, atenen els nostres estimats i
mai no han rebut el respecte que es mereixen, ni laboral ni de
tracte.

LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Cabrera, per favor, no interpel·lin entre...
EL SR. MAS I TUGORES:

Aquestes dones que ens faciliten la vida han de tenir els
mateixos drets i deures que els de la resta de treballadores dels
diferents sectors, perquè estan abocades a la precarietat, a la
inestabilitat i a la temporalitat. I és que el mateix Tribunal
Superior de Justícia Europeu ha dictaminat que Espanya
incompleix la norma per no pagar l’atur a aquestes dones. Per
tant, no queda altre remei que reivindicar-ho.
Elles només demanen igualtat de tracte, i què manco les
podem oferir, no?
I ja per acabar sí que he de dir que també compartesc el
matís que ha fet el Sr. Melià, respecte del segon punt, i potser
seria interessant que el Sr. Mas acceptés l'esmena presentada.

I és clar, al final les cases particulars són els centres de
treball d'aquestes treballadores.
I passem al tema, una cosa sí que volia dir abans de les
esmenes, visibilització és la paraula clau, és a dir, visibilitzem
aquest col·lectiu de treballadores, posem-ho en valor, facem
que la gent el vegi. En dos dies hem dut a terme accions,
actuacions de visibilització de col·lectius, ahir era el Dia
Internacional de les treballadores de la llar, avui duim aquesta
proposició no de llei i ahir també es va visibilitzar, en el marc
de la Champions League de futbol femení, que es va visibilitzar
el col·lectiu de futbolistes femenines -afortunadament, va
guanyar l'equip que jo seguesc-, però varen omplir el Nou
Camp, varen batre un rècord mundial.

Gràcies.
(Remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Font. Ara tocaria aturar o continuem.
No hi ha cap programa en continuar? Doncs, passem la paraula
al portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr.
Joan Mas.

Era difícil que guanyés un altre. No, ara seriosament, crec
que és important aquesta visibilització, crec que és important
que es vegi aquesta visibilització.
Quant a les esmenes, les acceptam totes, menys la tercera,
l’esmena número 3, que, a més a més, deu ser al punt número
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3, exacte; efectivament, és al punt número 3, que és la RGE
núm. 3190, aquesta no l’acceptam, tota la resta les acceptam.

Vots a favor?
Vots en contra?

Gràcies.
Abstencions?
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Mas. Suposo que accepta votació per separat de
tots els punts. Sr. Mas, accepta votació separada de tots els
punts? D’acord. I l’esmena del punt d’addició també, punt
número 1.

LA SRA. SECRETÀRIA:
9 a favor i 3 abstencions.
LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. MAS I TUGORES:
Votem ara el punt número 5, amb l’esmena acceptada.
Sí, sí, sí.
Vots a favor?
LA SRA. PRESIDENTA:
Vots en contra?
Perfecte. Gràcies. Passem doncs..., comencem doncs la
votació de la proposició no de llei RGE núm. 2200/22.
En primer lloc votarem el punt número 1, amb l’esmena
acceptada.

Abstencions?
LA SRA. SECRETÀRIA:
9 a favor i 3 abstencions.

Vots a favor?
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. SECRETÀRIA:
Unanimitat.

Votem ara el punt número 6, tal com estava perquè no tenia
esmenes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor?

Passem a votar el punt número 2, amb l’esmena acceptada.

Vots en contra?

Vots a favor?

Abstencions?

En contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Abstencions?

9 a favor i 3 abstencions.

LA SRA. SECRETÀRIA:

LA SRA. PRESIDENTA:

9 a favor i 3 abstencions.

Punt número 7, amb l’esmena acceptada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor?

Passem ara al punt número 3, sense l’esmena acceptada, és
el punt 3, tal com s’havia presentat.

Vots en contra?
Abstencions?

Vots a favor?
LA SRA. SECRETÀRIA:
Vots en contra?
9 a favor i 3 abstencions.
Abstencions?
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. SECRETÀRIA:
8 a favor i 4 abstencions.

Punt número 8, que realment és una esmena que s’ha
acceptat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots a favor?

Passem a votar el punt número 4, amb l’esmena acceptada.

Vots en contra?
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Abstencions?
LA SRA. SECRETÀRIA:
9 a favor i 3 abstencions.
LA SRA. PRESIDENTA:
En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm...
(Remor de veus)
Perdonin, perdonin, són dos d’addicions.
Per tant, passem a votar el punt número 9, que també és una
esmena d’addició.
Perdonin, perquè havia vist el 8, però no havia vist el 9.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
LA SRA. SECRETÀRIA:
8 a favor i 4 abstencions.
LA SRA. PRESIDENTA:
En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 2200/22, relativa a treballadores de la llar.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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