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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí, moltes gràcies, presidenta, Antoni Fuster substitueix Javi
Bonet.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Bon dia, presidenta, Sebastià Sagreras substitueix Virginia
Marí. Gràcies.

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

Bon dia, presidenta, Joan Ferrer substitueix Ares
Fernández.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Els he de comunicar que avui tenim dues absències
que s'han comunicat també per motius de salut, la Sra. Virginia
Marí i el Sr. Jorge Campos.

Passam a la deliberació de l'ordre del dia relatiu al debat i
votació de les Proposicions no de llei RGE núm. 3429/22 i
4067/22.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3429/22, presentada
pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a millora de la
protecció social i laboral de les persones diagnosticades de
càncer.

Començam amb la Proposició no de llei RGE núm.
3429/22, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a la millora de la protecció social i laboral de les
persones diagnosticades amb càncer. Té la paraula, per un
temps de cinc minuts, el Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, presidenta. Presentamos, desde el Grupo
Parlamentario Ciudadanos, una iniciativa para la mejora de la
protección social y laboral de las personas diagnosticadas con
cáncer, que, como todos sabemos, es una de las enfermedades
que más afectan a nuestra sociedad.

Según los datos de la Sociedad Española Contra el Cáncer,
en el año 2021 se diagnosticaron en España 285.530 nuevos
casos de esta enfermedad, lo que supuso un aumento del 2,36%
en relación al año anterior. 

Los datos apuntan que esta enfermedad afecta en mayor
medida a hombres que a  mujeres y que el tipo de cáncer
diagnosticado más común es el de colon y recto. 

Las personas que afrontan esta dura enfermedad padecen
también en muchos casos problemas sociales, laborales y

económicos como consecuencia de los tratamientos a los que
deben someterse para acabar con la patología. 

Esta enfermedad, cuya curación y recuperación se proyecta
a medio o largo plazo, conlleva dificultades para el
mantenimiento del vínculo con el mercado de trabajo. Por ello,
en el momento en que se agota la prestación de incapacidad
temporal, sea o no tras las oportunas prórrogas, son calificadas,
o no, como incapacitadas permanentes, y mantienen un vínculo
profesional debilitado en el que en muchas ocasiones finaliza
con extinciones derivadas de la propia enfermedad.

En la actualidad no existen mecanismos legales que faciliten
a las personas que logran recuperarse de esta enfermedad una
transición para su reincorporación a su proyecto de trabajo
adaptada a sus necesidades físicas y psicológicas. 

La situación de desprotección es mayor entre las personas
que sufren esta enfermedad y se encuentran en situación de
desempleo. En estos casos, cuando no hay situación asimilada
a la alta, a efectos de la prestación por incapacidad temporal,
se ven abocados, en el mejor de los casos, al desempleo
asistencial y a una perspectiva de inseguridad vital cuando no
están restablecidos de su dolencia.

Según la Asociación Española contra el Cáncer, el cáncer
supone un gran desafío para la persona que lo sufre, para su
familia, para el sistema público de salud, para la Seguridad
Social, para las empresas y también para toda la sociedad. En
España cada año cerca de 25.000 personas con cáncer en edad
laboral se encuentran en riesgo de exclusión social a causa del
diagnóstico de la enfermedad. El cáncer es causa de bajas
laborales de larga duración que provocan una reducción de los
ingresos familiares, y el cáncer puede incrementar los gastos de
salud en las familias entre 150 y 300 euros al mes. Las familias
ven mermados sus ingresos a consecuencia de la aparición del
cáncer y durante toda la enfermedad; las familias con bajos o
nulos ingresos se ven obligadas a decidir entre pagar facturas
o comprar productos o medicinas que necesitarían para paliar
los efectos del cáncer en su calidad de vida.

No es un hecho generalizado en la relación laboral la
protección económica de los trabajadores y las trabajadoras
enfermos o enfermas de cáncer durante sus bajas médicas. No
se facilita a las personas en activo, que son cuidadoras, una
mayor flexibilidad en sus horarios y jornadas.

Con todo lo expuesto, presentamos una proposición no de
ley, que también está basada en una proposición de ley que
hemos presentado en el Senado, y que se tomó en
consideración el 11 de mayo del 2022, para paliar las
problemáticas que sufren las personas con cáncer a nivel
laboral.

Presentamos varios puntos, y el primero hace referencia a
que “el Parlamento de las Illes Balears insta al Govern a llevar
a cabo modificaciones normativas necesarias para la
ampliación de los meses de incapacidad temporal por causa de
diagnóstico de cáncer.”

También solicitamos la modificación del proceso de
valoración de la incapacidad permanente en personas afectadas
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por un cáncer, para que sea una actuación con un enfoque
integral, incluyendo la valoración psicológica y social, además
de la física funcional de todos los tipos de cáncer y la
actualización de la valoración de las secuelas de cáncer y sus
tratamientos.

También pedimos adoptar medidas necesarias para la
protección de la persona cuidadora, de modo que el impacto en
su vida laboral no sea negativo, ni a efectos de conservación de
su empleo ni a efectos económicos, con especial protección en
caso de cuidadoras de personas con enfermedad avanzada o al
final de su vida. 

Incorporamos también más puntos que han sido, bueno, que
han recibido enmiendas por parte de otros grupos
parlamentarios, y que, posteriormente, analizaremos, pero que
principalmente hacen referencia a la reducción de jornada
durante el plazo de un año, a mejoras en caso de desempleo y
otros temas que ya analizaremos en la siguiente intervención. 

Muchas gracias, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per part dels Grups Parlamentaris Socialista i
Unidas Podemos s'han presentat les esmenes RGE núm. 4717,
4718, 4719, 4720, 4721, 4722 i 4723/22. Per a la seva defensa,
pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Enric
Casanova. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, nosaltres consideram que els
malalts de càncer es veuen afectats seriosament a tots els
nivells, a nivell emocional, a nivell físic, però també a nivell
laboral és molt important, perquè una malaltia de càncer, un
diagnosi de càncer és una malaltia que es preveu normalment
llarga, té uns tractaments que moltes vegades són molt invasius
i poden repercutir molt negativament en l'estat físic de les
persones, però també en l’emocional; afecta la capacitat
laboral, i, per tant, totes aquestes circumstàncies fan més feble
que una persona que tengui una relació laboral amb una
empresa es vegi abocada a establir els mecanismes per poder
mantenir aquest vincle, que s’ha parlat aquí, i poder després
reincorporar-se, una vegada superat el procés de malaltia.

Sí que hem de dir que nosaltres consideram que la proposta
de Ciudadanos és una proposta en positiu, va per millorar la
vida de la gent, i nosaltres donarem suport a diversos punts,
però hem presentat tota una sèrie d'esmenes, semblen moltes,
però hem presentat tota una sèrie d'esmenes perquè el que hem
volgut a través de les esmenes, jo els ho explicaré, ha estat
puntualitzar determinades coses: l'esmena al punt 3, que parla
de la reincorporació a llocs de feina,  nosaltres el que volem és
incloure una avaluació específica per a, després, aquesta
persona saber en quines condicions es troba i quines
adaptacions necessita per als llocs de feina, entre les quals la
possibilitat de teletreballar o les circumstàncies que se li hagin
d'adaptar. Per tant, demanam una avaluació específica, que és
la introducció de l'esmena que hem donat.

Després, hem presentat una transacció que afecta els punts
4 i 7, hem suprimit el punt 7, i hem modificat el punt 4, però,
bé, en definitiva, el que volem és agrupar els dos: simplement
és garantir una prestació econòmica no contributiva a les
persones afectades. Entre altres coses, s’ha de dir que no seria
una pensió d'invalidesa -com diu el text-, sinó que tècnicament
és una prestació econòmica no contributiva per invalidesa
permanent, per la professió habitual, o el que sigui. Per tant,
hem volgut aglutinar aquests dos punts, perquè així inclou
aquells que no tenen prou cotitzat o que no tenguin els
ingressos necessaris per poder-se mantenir.

 Respecte del punt 5, nosaltres el votaríem favorablement;
consideram que les persones cuidadores necessiten una atenció
específica perquè tenen també un desgast emocional molt
important.

I al punt 6 també li hem volgut fer petites modificacions
però, en definitiva, tampoc no canvia res, l’únic que hem volgut
afegir és la necessitat de tenir, les persones que estan aturades
i tenen càncer, o les persones que durant la llarga malaltia
canvien les seves condicions físiques, tenguin una ajuda per
poder requalificar-se en cas d'estar declarades amb una
invalidesa permanent per a la professió habitual.

Dit això, després nosaltres hem afegit tres esmenes
d'addició que el que pretenen és millorar realment el text i el
que pretenen és afegir tota una sèrie de conceptes. Per una
banda, definir quines malalties estan incloses en aquestes de
llarga durada, per poder prorrogar la ILT -la ILT té una durada
màxima de 545 dies-, poder-la prorrogar. I, després, les altres
dues és que quan finalitzi, i està en situació d’assimilada a
l'alta, no pugui ser acomiadada, és a dir, el que volem és
assegurar que la relació laboral es manté i que no es puguin
produir acomiadaments per raons de malalties, com pot ser el
càncer.

En definitiva, el que intentam amb totes les esmenes és
millorar la proposta, jo crec que si ens acceptàs totes les
esmenes la proposta quedaria molt completa i, per això,
demanaríem la seva acceptació i ho votaríem conjuntament tots
a favor.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos no podrem
fer intervenció per ser a la presidència. En el torn de fixació de
posicions, correspon ara al Grup Parlamentari Popular la
paraula, la Sra. Salomé Cabrera. 

LA SRA.  CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sra. Presidenta, buenos días. Desde el Grupo
Parlamentario Popular valoramos muy positivamente esta
iniciativa -como no puede ser de otra manera- que presenta el
Grupo Parlamentario Ciudadanos, para la mejora de la
protección social y laboral de las personas diagnosticadas con
cáncer, una enfermedad de extrema dureza.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204717
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Compartimos los antecedentes que se exponen y, sobre
todo, el hecho de dejar patente la falta de mecanismos legales
que faciliten a las personas, que logran recuperarse de la
enfermedad, el poder disponer de un proceso para la
reintegración al mundo laboral e incluso de no sufrir la pérdida
del puesto de trabajo; una situación realmente grave, que es
para las personas que sufren esta enfermedad y se encuentran
en situación de desempleo, abocando a todas estas personas a
una situación realmente desesperante, desalentadora y de
riesgo. 

Tenemos conocimiento de que esta iniciativa va en línea
con lo que se reivindica desde la Asociación Contra el Cáncer,
y consideramos que los puntos de acuerdo que se recogen
responden a estas necesidades reales que, con toda seguridad,
muchos de nosotros -ya sea en primera persona o de manera
cercana- hemos vivido en algún momento, por tanto, creemos
que es una justa reivindicación. Y creemos también acertado
que se aborde este asunto.

Avanzamos que, lógicamente, haremos un voto favorable,
más allá de que algunos de los puntos que propone Ciudadanos
podrían modularse, podrían enfocarse, quizás, de una manera
un poco alternativa, pero nosotros consideramos que es
positivo e, independientemente de que se acepten las
enmiendas presentadas, ya decimos que nuestra intención es, o
sea, nuestra valoración es totalmente positiva.

En cuanto al punto 3, habla de ”reconocer el derecho de las
personas con diagnóstico de cáncer a una reducción de la
jornada durante un plazo de un año, desde la incorporación
efectiva de su puesto de trabajo...”, el comentario es a título de
enmienda in voce, si se considera oportuno: “un año o el
tiempo que haga falta”, esto es lo que nos han trasladado desde
profesionales médicos, que un año puede ser un año, o más.

Decir que hemos visto, también, que en el Pleno del Senado
el Grupo Ciudadanos ha aprobado, se ha aprobado
recientemente, la toma en consideración de una proposición de
ley para mejorar la protección social y laboral de las personas
diagnosticadas con cáncer, y que entendemos que todo esto que
estamos ahora nosotros debatiendo y que se pueda aprobar,
digamos, va en la línea de seguir reivindicando, de una
declaración de intenciones positiva de cara a mejorar la
situación laboral de todas las personas que sufren esta
enfermedad o, incluso, una larga enfermedad, no
necesariamente cáncer.

Por tanto, en cuanto a los puntos, ya lo he comentado. Y en
cuanto a las enmiendas, también las valoraríamos
positivamente, y especialmente comentar que en algunas de
ellas no queda claro si todas estas mejoras tiene que asumirlas
el Estado o no; ¿en qué situación queda la empresa en estas
mejoras para el trabajador? Con lo cual, nosotros entendemos
que, más allá de que hagamos un voto favorable, hay un trabajo
muy importante de estudio y de concreción de que la mejora a
los trabajadores, la mejora de las condiciones y la facilitación
a la reincorporación al puesto de trabajo, y las prestaciones que
se proponen, vayan totalmente en línea para la mejora del
trabajador, pero no en contra de las condiciones de las PYME,
de las empresas en general, pero concretamente las PYME y los

autónomos, que son los que muchas veces son más frágiles en
estas situaciones.

Y, por tanto, creo que tiene que haber una protección clara
de cara a todas estas personas, que es lo que votaremos a favor,
y también no en detrimento del empresario, en este caso, de las
empresas, en este caso.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Joan Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Molt encertat el plantejament que ens
fa avui Ciudadanos amb aquesta proposició no de llei. És un
drama per a qualsevol família que un membre d'aquesta pateixi
una malaltia d'aquestes característiques, un càncer és un drama,
massa vegades encara no acaba bé haver de passar aquesta
malaltia i, a més a més del drama familiar, anímic, que suposa
per a la família, és necessari que, en la mesura del possible,
l'Estat, l'administració pública, faciliti quant al laboral passar el
tràngol de la malaltia.

Per tant, nosaltres entenem encertada la proposta. Si accepta
les esmenes, bé, si no les accepta, també hi votaríem a favor.

I, ja dic, creiem que d'aquestes qüestions n’hauríem de
parlar més, s'hauria de posar més damunt la taula, s'hauria de
treballar més aquest tipus de qüestions que, massa vegades, les
passam d'aquella manera i creiem que és bo parlar-ne, és bo
posar-ho damunt la taula per poder cercar solucions, perquè, ja
dic, a més a més d'haver de patir el tràngol, no haver de patir,
laboralment, ni la persona treballadora, ni l'empresa -que les
coses estiguin clares també per a l'empresa-, ni la família de la
treballadora o treballador.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspondria el torn al Grup Parlamentari VOX,
i ja hem comentat que per motius de salut, no és present. Així,
doncs, per a El Pi Proposta per les Illes Balears, el Sr. Josep
Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el Grup Parlamentari
d’El Pi donarà suport a tots els punts d'aquesta iniciativa de
Ciutadans.

Com ja han dit altres portaveus, consideram molt encertat
l'esperit i la finalitat que informa i que dóna sentit a la
proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
Ciutadans i, per tant, evidentment, estam en la línia que s'ha de
produir una millora de la protecció laboral i social dels malalts
de càncer; que hem de ser capaços d'adaptar el sistema, les
seves peculiaritats físiques i psicològiques, i, per tant, que s'ha
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de produir un ajustament de la normativa i del règim
d'invalidesa que tengui en compte les característiques peculiars,
sobretot de llarga durada, d’aquesta malaltia.

I com que la iniciativa el que pretén és establir mesures que
bàsicament són de conciliació i de transició dels malalts i dels
seus acompanyants, dels seus cuidadors, en aquesta situació,
evidentment, traumàtica i dolorosa, que passen moltes famílies,
no podem més que compartir absolutament, ja dic, la iniciativa.

Algunes esmenes, sobretot les tres darreres d'addició del
Grup Parlamentari Socialista, també, si les accepta el grup
proposant, també hi donaríem suport, amb el benentès que el
que pretenen és ampliar també la cobertura i que aquesta
cobertura sigui pública, perquè, evidentment, entenem que ha
de ser el sistema públic que doni una certesa, una seguretat i
unes garanties a la persona que es troba en aquestes
circumstàncies de la malaltia de càncer.

Des d'aquest punt de vista i fent aquest aclariment, que, de
fet, crec que és la finalitat, però, bé, m'estim més que quedi
clarificada la nostra posició, donarem suport també a les
esmenes, si així es considera. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Procedeix ara la suspensió per deu minuts, cap
grup no l'ha demanada, no sé si convé..., ah!, perdoni, disculpi
Sra. Font, disculpi, pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la
Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, queda disculpada, som aquí
darrera i una mica petita i potser na se’m veia.

Bé, com la resta de portaveus que m'han precedit, nosaltres
també valoram molt positivament i donam suport a aquesta
iniciativa, tant al seu text original com a la incorporació de les
esmenes.

Què dir d’una malaltia que és altament invalidant, que té un
impacte emocional brutal amb un alt cost per a les famílies,
amb unes seqüeles físiques i emocionals que poden durar
durant molt de temps!

I, és clar, ens trobam un marc legislatiu que és molt rígid,
que no contempla, per exemple, la incorporació flexible i
progressiva al lloc de feina, que seria una mesura que també
ajudaria moltíssim aquestes persones que pateixen o es troben
en procés de recuperació de la malaltia del càncer, la qual, torn
dir que és massa cruel.

Així que tot el nostre suport. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Ara sí, ens demanen un breu, llavors facin la
transacció com convengui.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò sembla que sí que tenim acord, té la paraula el Sr. Marc
Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Primer de tot, vull agrair la resposta a
aquesta proposició no de llei de tots els grups parlamentaris que
s'han ofert a votar a favor i, a més a més, han proposat millores
en el redactat dels punts.

Acceptem totes les esmenes, però ara aniré dient-ho, perquè
n’hi ha dues en les quals demanarem transaccions.

La primera esmena, la que fa referència al punt 3,
l'acceptem perquè millora el text del punt original amb el tema
de l'avaluació específica i la prevenció de riscos laborals, i
també incorporem l'esmena in voce que ens fa la Sra. Cabrera,
del Grup Parlamentari PP, on posarem “el dret a la reducció de
jornada durant un termini d'un any o el temps que es consideri
necessari” després de “la recuperació efectiva”, i així arribem
a un consens en aquest punt.

A l’esmena del punt número 4, aquí acceptem l'esmena,
com he dit, del PSOE i d’Unidas Podemos, però sí que volem
incorporar-hi unes paraules, on diu “que no tinguin ingressos o
rendes”, volem incorporar-hi “que no tinguin garantits
suficientment ingressos o rendes”, i així també acceptem
l'esmena.

La resta d’esmenes, la que fa referència al punt 6 també
l'acceptem perquè millora el text, amb la millor protecció
socioeconòmica.

El punt 7, evidentment ja queda eliminat amb les
modificacions que hem fet.

I acceptem la incorporació dels tres punts més d'addició,
tenint en compte també, com he dit, que això, evidentment, el
text de l'Estatut dels Treballadors s’està tractant, com he dit
abans, en el Senat, arran d'una proposició de Ciutadans, i
esperam que aquestes incorporacions siguin, evidentment,
sufragades des dels serveis públics, o, bé, ja se cercaria una
fórmula perquè no afectés les empreses. 

I, bé, finalment, vull agrair la situació pràcticament
d’unanimitat que hi ha en aquesta sala, no sabem l’opinió de
VOX, però, bé, consideram que el col·lectiu de persones
malaltes per càncer i les seves famílies es veuran suportades, en
la situació que passen duríssima, per tots els grups
parlamentaris d’aquest Parlament.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Entenc que, per les intervencions de
cada grup, podem donar aprovada per assentiment aquesta
iniciativa, que, de ben segur, serà molt positiva per a les
persones amb càncer i les seves famílies.
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2) Proposició no de llei RGE núm. 4067/22, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
jubilació i malaltia professionals de les cambreres de pisos.

Passam, idò, al següent punt, a la proposició RGE
núm.4067/22, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a jubilació i malalties professionals de les
cambreres de pisos. Té la paraula el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta, diputades, diputats. No és la primera
iniciativa que presentam per millorar els drets laborals de les
cambreres de pisos, de les kellys, i tot això és gràcies a la seva
autoorganització, és a dir, elles a un moment donat decideixen
autoorganitzar-se i el col·lectiu ha posat la precarietat i la
duresa de la seva professió damunt la taula, i gràcies a això
molta gent, la majoria de la ciutadania ha conegut aquesta
precarietat i aquesta duresa laboral.

Vàrem parlar, ja fa temps, d’agressions sexuals a cambreres
de pisos; vàrem parlar, ja fa temps, i avui en tornam parlar, de
malalties professionals; i avui introduïm un concepte nou que
és el de la jubilació anticipada, que és una d'aquestes
reivindicacions històriques del col·lectiu de cambreres de pisos,
de les kellys.

Quant a les malalties professionals, el que demanam és que
s'acompleixin els acords d'aquest Parlament, que l'Estat
acompleixi i posi en marxa les resolucions aprovades, en aquest
sentit, en aquesta casa quant al reconeixement de malalties
professionals; són unes malalties molt concretes, ja ho hem
discutit altres vegades, tots ens hem posat d'acord que era
necessari, però el Govern de l'Estat no arriba a fer totes les
passes necessàries per a aquest reconeixement, i les cambreres
de pisos es veuen obligades a recórrer als jutjats els quals els
acaben donant la raó, però al cap de més temps i amb una
despesa no només econòmica sinó emocional.

Per tant, reafirmam aquesta qüestió i, a més a més,
demanam al Govern de l'Estat que iniciï els tràmits per
reconèixer la possibilitat de la jubilació anticipada per part de
les cambreres de pisos.

És una professió feixuga, és una professió precària, és una
professió amb malalties professionals molt prest, per tant, és
una professió que mereix poder-se jubilar anticipadament i
mereix aquest reconeixement per part de l'Estat. Ho reclamam
aquí, ho reclamam a mitges amb el col·lectiu de kellys, que la
redacció d'aquesta proposta és feta plegats, entre el col·lectiu
i MÉS per Mallorca.

Per tant, creiem que és necessari donar suport al col·lectiu
de kellys, a aquesta reivindicació de la jubilació anticipada i
també reivindicar que l'Estat acompleixi el que li reclama
aquest Parlament quant també al reconeixement de les malalties
professionals. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista i Unidas
Podemos, s'han presentat les esmenes RGE núm. 4751, 4752,
4753 i 4754/22 i, per a la seva defensa, té la paraula el Sr.
Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies. Bé, nosaltres, des del Grup Socialista, hem
donat suport sempre, com no pot ser d'una altra manera, a
aquestes treballadores de l'hostaleria, aquestes cambreres de
pis, que tenen unes condicions laborals molt concretes i que,
amb els canvis estètics introduïts en els diferents hotels i
d’altres, han repercutit negativament en les seves condicions
laborals, i ho hem demostrat des d'un primer moment. Si
cerquem una ocupació de qualitat, una ocupació basada en unes
condicions laborals òptimes, hem de donar suport a totes les
iniciatives que vagin a favor de millorar aquestes condicions. 

Jo crec que per part del Govern, que s’ha demostrat, i ara ho
veiem amb la Llei turística, el suport cap a unes condicions de
salut laboral millors, cada vegada es troben més presents en la
manera de fer i, per tant, consideram que aquesta iniciativa
també necessita del suport, no sols del Grup Socialista, sinó de
tots els grups parlamentaris, perquè aquest col·lectiu vegi
reconeguda la seva feina i les seves condicions laborals.

El que està clar és que les cambreres de pis tenen una
problemàtica molt específica, una problemàtica de condicions
laborals, una problemàtica de càrregues de feina, etc., que
afecta el dia a dia i a les seves malalties professionals, però
també, a llarg termini, afecta la capacitat de mantenir una vida
laboral més llarga i la necessitat de pensar en una jubilació
anticipada.

Per tant, nosaltres donem suport a tots els punts.

També hem presentat esmenes perquè consideram que hem
de tractar de millorar la redacció dels punts, simplement, a la
primera, el que afegim és que es comenci la jubilació
anticipada, però alhora també que es mantengui la millora de
les condicions laborals.

En el punt 2, l'únic que fem és modificar el reial decret per
afegir totes aquestes malalties professionals i les patologies
dorsolumbars, que afecten majoritàriament.

I després hem presentat unes esmenes d'addició, dues
esmenes d'addició, que van en concret a temes de malalties
professionals: per una banda, modificar la normativa per
introduir aquelles patologies ergonòmiques i psicosocials que
afecten molt les cambreres de pis i iniciat una anàlisi de les
eines de feina, és a dir, de les condicions, així com dels
instruments que utilitzen per fer la seva feina. 

En definitiva, nosaltres consideram que amb aquestes
esmenes es millora la proposició no de llei i, per tant, li
demanaríem al grup proposant que les acceptàs, per poder tenir
un major suport, i amb més aspectes a les cambreres de pis, que
són un col·lectiu que ja fa temps que té suport per part del
Govern. Moltes gràcies. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202206067
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204761
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204752
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204753
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204754
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En aquest punt tampoc no podrem fer intervenció
d'Unidas Podemos. Correspon ara la paraula al Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres també valoram
positivament aquesta iniciativa, com hem fet altres vegades,
perquè, ja s’ha dit, no és la primera vegada que aquesta en
comissió es tracta la necessitat de reconèixer com a malalties
professionals les derivades de les feines pròpies de cambreres
de pis. La darrera va ser el juny de 2021, que la va presentar
també MÉS per Mallorca, que nosaltres, tots els partits, la vam
votar a favor, es va aprovar per unanimitat, i també es parlava
d’acordar instar l'Estat a modificar, dins el 2021, l'any passat,
el Reial Decret 1299/2006, on s'aprovava el quadre de malalties
professionals del sistema de la Seguretat Social per incloure les
malalties derivades de la feina de cambreres de pis com a
malalties professionals pròpies de la professió. 

Però és que, amb anterioritat, el novembre del 2019, amb
una altra iniciativa presentada precisament pels partits que
donen suport al Govern, que són els mateixos que són a
Madrid, van presentar una altra iniciativa amb diverses
reivindicacions en la mateixa línia, que tots els partits també hi
vam donar suport.

Per tant, existeix una especial sensibilització davant aquesta
situació de les malalties professionals no reconegudes com
pertoca i, en especial, en el tema de les cambreres de pis. 

Se n'ha parlat molt a la comissió, àmpliament, no sé si molt,
però àmpliament sí, i jo crec que tots estam d'acord amb donar
suport a aquesta petició. I és una llàstima que fa tres anys que
aquestes reivindicacions estan aprovades, que hi ha unanimitat,
i que encara haguem de dur o s’hagin de dur a comissió
iniciatives on demanen, precisament, que s’acompleixin tots
aquests acords que ja estan aprovats des de fa temps.

Per tant, nosaltres en aquest sentit, votarem a favor aquest
punt. 

També voldríem dir, voldríem recordar que en aquesta
iniciativa del 2019, els punts 5 i 6 d’aquella iniciativa, instaven
el Govern també a posar en marxa la Unitat de Malalties
Professionals per part del Govern. Entenem que l’IBASSAL és
l'òrgan competent per açò i que a dia d'avui encara açò no s'ha
executat, per tant, creiem que açò és important també que tot el
que és competència del Govern doncs es tengui en consideració
i vagi més ràpid que el que puguem demanar al Govern central,
que tampoc no s’hi ha donat compliment.

Per tant, nosaltres, com he dit, al punt 2 donaríem suport.

I al punt 1 voldríem fer una valoració, una proposta
d'esmena in voce, si es considera oportú per part dels grups,
quant a aplicar aquesta esmena in voce, tant si s’accepta
l’esmena del PSOE i Unidas Podemos, com si no, vull dir que
nosaltres hi votaríem a favor. Nosaltres voldríem afegir que
“aquestes feines es desenvolupin, d’acord i tenint en compte les

feines, criteris i els acords recollits en el Pacte de Toledo, que
és on s’estudia la sostenibilitat del sistema en el seu conjunt”,
a nivell nacional, que, en definitiva és el que nosaltres
demanam. Per tant, el Grup Parlamentari Popular proposam
aquesta esmena in voce, perquè creiem que, en definitiva,
reflectiria un poc la situació, el marc on s’ha de debatre i
estudiar de manera conjunta aquesta petició, que nosaltres,
insistim, hi donam suport.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el
Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, presidenta Bé, des del Grup Parlamentari
Ciutadans, com no podria ser d'una altra manera, ens alineem
amb aquesta proposta del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, sobre la jubilació i malalties professionals de les
cambreres de pisos, i, com sempre, mostrem la nostra empatia
i la nostra satisfacció perquè el col·lectiu de kellys millori les
condicions laborals del seu col·lectiu. Ja ho ha dit el portaveu,
Sr. Mas, que és un col·lectiu que s’ha organitzat molt bé, que
lluita molt per a la millora de les seves condicions laborals i,
des del Grup Parlamentari Ciutadans, evidentment, empatitzem
i esperem que es vegin recollides les seves reivindicacions. 

Una d'aquestes és la que proposa aquesta proposició no de
llei, que és la d’avançar la jubilació, i està molt alineada, tant
que, diguéssim, des del Grup Parlamentari Ciutadans al
Congrés dels Diputats ja en el 2021 vàrem presentar, també,
una proposició no de llei on ja demanàvem estudiar la
possibilitat de reduir l'edat ordinària de jubilació per a les
treballadores del sector que pateixen un fort deteriorament
físic, derivat de l'exercici de la seva professió. O sigui, que
estam absolutament alineats amb aquesta proposició no de llei. 

Consideram que les kellys han de tenir unes condicions de
treball dignes i que puguin durar tota la seva vida professional
sense problemes físics. 

En el cas que el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
accepti les esmenes que li  presenten PSIB i Unidas Podemos,
també hi votarem a favor. 

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Ara correspon el torn al Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, el Sr. Josep Melià no..., ah!,
d’acord, no hi és ara en aquests moments, hi era fa un segon.
Idò, passam al següent, el Grup Parlamentari Mixt, té la paraula
la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres també donarem suport
a aquesta iniciativa perquè trobam que és fonamental, parlam,
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com sempre, de feines que són molt invisibles, però que són
fonamentals per a un hotel; mantenir la neteja de les
habitacions, de les zones comunes. És clar, ens trobam que són
dones que potser arriben a fer una mitjana de 25 habitacions en
8 hores, o més; a més a més, arriben a casa, amb la qual cosa
doblen la jornada: les tasques de l’hotel, les tasques de casa.

Són persones que, a més a més, és curiós, no?, perquè
sempre parlam d'àmbit de luxe i després, darrera d’aquest àmbit
de luxe i d’aquest confort hi ha aquestes dones, ho torn a dir,
invisibilitzades, que es deixen la pell, que tenen malalties:
lumbàlgies, ciàtiques, dolors d’esquena, en general, problemes
d'estrès, depressions, ansietats, i han de fer feina medicades per
poder suportar les llargues jornades laborals. 

És evident que..., i, a més a més, pensem que amb uns
contractes habitualment en condicions precàries, que no les
permeten acumular el temps necessari per poder-se jubilar amb
65 anys, i el que demanam, evidentment, és que la jubilació
sigui abans, atès el tipus de feina que han de fer.

Així que, Sr. Mas, té tot el nostre suport, com no podia ser
d'una altra manera. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps de deu
minuts. El proponent diu que no li cal. Idò, té la paraula el Sr.
Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, presidenta. Bé, agrair la unanimitat que hi ha en
aquesta qüestió, qui realment supòs que està agraït és el
col·lectiu, qui estan agraïdes són els col·lectius de kellys, de
cambreres de pisos. 

Acceptarem les esmenes, tant l'esmena del PSOE com les
esmenes del PSOE i Unidas Podemos, perquè milloren i
enriqueixen el text. 

Sra. Cabrera, no ens ho agafem malament, no acceptaria
l'esmena in voce. Entenem que el Pacte de Toledo no és per
estudiar les condicions de jubilació de les diferents professions,
sinó per vetllar i garantir les pensions. Per tant, creiem que és
prou evident la necessitat i el text que nosaltres plantejam és
instar el Govern de l'Estat, i és el Govern de l'Estat que, d'ofici,
ha d’iniciar els tràmits i els procediments legals oportuns per
reconèixer la jubilació anticipada, amb els mecanismes que
tengui el Govern de l'Estat. 

Al marge d'això, vull agrair una altra vegada a tots els
grups. A veure si aquesta vegada l'Estat, el Govern de l'Estat,
ens fa el cas que li pertoca fer als acords dels diferents
parlaments de l'Estat. I, ja dic, una vegada més, gràcies, i ho
traslladarem a qui pertoca, que és el col·lectiu de cambreres de
pisos.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Votam, idò, els punts, cal votar els punts o ho podem donar
per aprovat? Podem aprovar-ho per assentiment, idò? Idò, dos
de dos.

Moltíssimes gràcies i podem aixecar la sessió.
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