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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí, Sra. Presidenta, Antoni Fuster substitueix Javi Bonet. 

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, Sra. Presidenta, -si els meus companys em deixen,
gràcies- Lina Pons substitueix Josep Melià.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Presidenta, Sebastià Sagreras substitueix Virginia Marí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò benvinguts tots els que no sou habituals de la comissió.
També bon dia al personal de la cambra que avui ens
acompanya.

Passam a la deliberació de l’ordre del dia, relatiu al debat
i votació de les proposicions no de llei RGE núm. 2704 i
4149/22.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2704/22, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a ratificació del conveni de
l’OIT número 190 sobre violència i assetjament.

En primer lloc, començarem per la RGE núm. 2704/22,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, Unidas Podemos
i MÉS per Mallorca, relativa a ratificació del conveni de l’OIT
número 190 sobre violència i assetjament. Per a la seva defensa
pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Enric
Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, presidenta, bon dia, senyores i senyors
diputats. Crec que es porta aquí una PNL avui, que és una PNL
que es pot dir que és una mica genèrica, però crec que el tema
és més que important. L'assetjament en el treball és una xacra,
és un problema derivat d’una relació desigual entre l'ocupat i
l'ocupador, és a dir, sempre l’ocupador es troba en una posició
desigual respecte del treballador, i moltes vegades, i en alguna
vegada, es produeixen situacions de violència, violència que
pot ser física, violència física, violència emocional. I, per tant,
tot això també moltes vegades és conseqüència derivada
d'actituds encara masclistes que existeixen i que s'han
d’erradicar.

Aquesta dependència del treballador respecte del seu
empleador, fa que es trobi en una posició feble i, per tant, del
que es tracta és de demanar a les institucions que es treballi per
erradicar aquestes situacions de violència i arribar a la situació
de violència zero, no sols a l'àmbit domèstic, a l'àmbit diari,
sinó també a l'àmbit laboral. Moltes vegades, aquestes

situacions són difícils de detectar i també hem de dir que
aquestes situacions de violència es produeixen principalment en
el sector treballador femení, perquè estan en una situació de
més feblesa.

També vull dir que des del Grup Parlamentari Socialista
s'ha demanat moltes vegades la ratificació de diferents
convenis, perquè nosaltres consideram que dins dels Objectius
de Desenvolupament Sostenible nosaltres treballem envers
d’una ocupació digna, una ocupació que satisfaci les necessitats
dels treballadors, però també dintre d’un món d'empreses,
respecte de les quals ja hem fet aquí altres iniciatives, empreses
saludables, empreses que vetllen per la salut mental dels seus
treballadors i, per tant, l'eliminació de la violència pot ajudar a
l’erradicació d’aquesta xacra i a facilitar un desenvolupament
de la salut mental. 

Nosaltres demanam en aquesta PNL ratificar el Conveni
190, quan la vam presentar encara no estava rectificat; ara, a
partir del maig passat sembla que s’inicia el procés de
ratificació, però, independentment d'això, nosaltres demanam
també que s'estableixin tota una sèrie de mesures, com és una
estratègia pactada entre l'Estat i els diferents sectors o agents
socials, per poder implementar aquests protocols de detecció
d'assetjament, o el cessament immediat de la violència, en casos
que es detecti i poder així fer incursions per part de la
Inspecció de Treball.

I, finalment, també demanam al Govern de la comunitat
autònoma que, amb els agents socials, dintre del consens,
s'estableixen mesures, codis, actuacions en matèria de
prevenció de la violència i de les situacions d’assetjament. En
definitiva, el que pretenem amb aquesta PNL és millorar el
marc general de les condicions laborals, millorar les condicions
de les empreses i els entorns saludables de treball, i així
facilitar la millor ocupació possible.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Correspondria ara el torn al Grup
Parlamentari Unidas Podemos, amb l’absència, per motius de
salut de la vicepresidenta, no podré fer aquesta intervenció, ja
que hauríem de suspendre la comissió d’avui. Té ara la paraula
el Sr. Joan Mas per MÉS per Mallorca.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, aquesta proposició no de llei va de
la rectificació d'un conveni de l'OIT, però jo crec que va un
poquet més enllà; és a dir, quan parlam d'ocupació i de plena
ocupació i de tenir feina, al cap i a la fi, no val tot, no de
qualsevol manera, és a dir, quan parlam de treball digne, també
parlam de treball amb dignitat. La violència en el treball, igual
que en el carrer, igual que a tots els espais de la nostra vida i
l’assetjament, és més comú del que ens pensam, perquè fins que
no el trobam, fins que no el veiem, fins que no l’experimentam,
massa vegades no li donam la importància que realment té per
a les persones que pateixen.
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Per tant, el fet de posar la qüestió damunt la taula també és
per deixar d’ignorar les víctimes d'aquest assetjament i
d'aquesta violència, perquè massa vegades, amb allò de: són
exagerats, realment no passa, i que cada persona és un món,
cada persona se sent violentada o assetjada d'una forma
diferent; per tant, donem la importància que realment tenen a
aquestes qüestions, ratifiquem el conveni i facem la feina que
pertoca per a aquelles persones que de qualque manera, fins a
dia d'avui o massa vegades, han estat això, assetjades,
violentades i ignorades, i donem-li la importància que té i
posem-ho damunt la taula, perquè la tolerància zero en la
violència i l'assetjament, en el món laboral i a qualsevol espai
de vida, és imprescindible per poder tenir una societat, sobretot
una societat sana, si tenim una societat sana, podrem, això,
viure lliurement i amb tranquil·litat. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de fixació de posicions correspon ara al
Grup Parlamentari Popular, la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyores i senyors
diputats. Bé, a la nostra formació, el Partit Popular, valoram
positivament aquesta iniciativa que proposa la ratificació del
Conveni de l’OIT 190, sobre violència i assetjament, i, com ja
han explicat els grups proposants, es tracta de lluitar per una
cultura del treball basada en el respecte mutu i la dignitat de
l’ésser humà per prevenir aquesta violència d’assetjament i
promoure la tolerància zero davant aquestes actuacions, i que
també són actuacions que afecten molt més intensament les
dones.

Situacions del tot intolerables, que generen problemes, com
hem dit, de salut física i mental, i que atempten contra la
integritat de persones en situació de feblesa o de dependència,
fins i tot, la qual cosa ho fa, consideram, més rebutjable. Països
que han ratificat aquest conveni, ho hem revisat, creiem que, si
no anam errats, n’hi ha un total de 15, si bé, és cert que
Espanya l’ha ratificat, ara en parlàvem amb el Sr. Casanova,
també és cert que fins a data 25 de maig de 2023 no entrarà en
vigor. Per tant, té tot el sentit votar a favor d'aquesta iniciativa. 

Nosaltres consideram que, com he dit, faríem un vot
favorable a aquests tres punts de la proposició no de llei. Més
que res, també, perquè no torni enrere aquesta rectificació i que
sigui una realitat. Els punts 2 i 3, on s'insta també el Govern
central i el Govern balear a establir una estratègia i mesures
davant aquest assetjament i violència en el treball, i que açò es
pacti o es vulgui fer conjuntament amb els agents econòmics i
socials, doncs entenem que és positiu, és positiu per
aconseguir, precisament, que aquests esforços tenguin millor
resultat i es pugui aconseguir que aquesta lluita i aquesta
situació es pugui erradicar el més prest possible, de
l'assetjament i la violència contra el treball.

Moltes 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, com no pot ser d'altra manera, el
Grup Parlamentari Ciutadans votarà a favor d'aquesta iniciativa
que presenten els grups parlamentaris que donen suport al
Govern, sobre ratificar el Conveni de l'Organització
Internacional del Treball, el número 190, sobre la violència i
assetjament. 

Una proposició no de llei que entra el mes de març, però
que ja el mes de maig ja el Govern d'Espanya iniciava els
tràmits amb la consigna de la ratificació d'aquests convenis.
Evidentment, s'ha de tenir molt clar que els llocs de feina han
d’acomplir tots els estàndards de benestar i evitar qualsevol
tipus de violència i assetjament.

Però també és cert que, sobretot a Balears, tant les mitjanes
com les grans empreses, des del seus departaments de recursos
humans ja han presentat molts i es presenten molts programes
per al benestar dels treballadors, dintre de la responsabilitat
social corporativa, però també dintre d'altres vies. Les empreses
de les Illes Balears -sobretot les mitjanes i les grans- es
preocupen molt del benestar dels seus treballadors,
principalment per la retenció del talent, tots sabem que la
batalla del talent és una de les grans batalles de la nostra època;
i hi ha programes tant per millorar l'aspecte físic dels
treballadors, com també l'aspecte mental, i, evidentment, la
major part d'aquestes empreses tenen serveis o correus o
mecanismes perquè, si es detecta una situació de violència o
d'assetjament, es pugui notificar ràpidament al departament de
recursos humans.

Això no vol dir que no hi hagi casos, com tots som
conscients, que es poden produir casos d’aquest tipus dintre de
les empreses, i de les petites empreses i de mitjanes empreses
i grans empreses de les Illes Balears.

Bé, el punt 1, evidentment -ja ho han dit els ponents
anteriors-, el Govern d'Espanya ja tramita aquesta ratificació;
i els punts 2 i 3 realment són evolucions que, una vegada aquest
procés de ratificació tengui èxit, evidentment, requerirà que es
prenguin mesures, que són el que demanen els punt 2 i 3.

Per tant, votarem a favor dels tres punts. Gràcies,
presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspondria el torn al Grup VOX-Actua
Baleares, però no tenim cap representant a la sala, així que per
El Pi té la paraula la Sra. Lina Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, bon
dia. Vagi el nostre suport per endavant a aquesta iniciativa, que
avui ens presenten PSIB-PSOE, Unides Podem i MÉS.
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Nosaltres sempre estam a favor de la pau, de la no-
violència, creiem, de totes maneres, que el que hem de fer, com
a societat, és agafar consciència que la violència ha de tenir
tolerància zero des de cadascun dels individus i indivídues que
conformen aquesta societat, que hem de tenir tolerància zero en
el nostre lloc de feina cap a la violència i l'assetjament, que
hem d'afavorir la pau i la comprensió i la col·laboració en tots
els àmbits, inclòs el laboral, i que manifestacions com aquestes
donen visibilitat, però fins que no tenguem una consciència
individual i col·lectiva -ho torn repetir- que des de la pau es
construeix millor, i des de la col·laboració es construeix millor,
i que a la violència no l’hem de suportar a cap àmbit -per
suposat- ni tampoc contra les dones, no aconseguirem res.

Així és que, vagi per endavant el nostre suport i aquesta
reflexió, que hem de lluitar cadascú a favor d'aquesta
col·laboració, des del nostre petit món.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra.
Patrícia Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, i bon dia a tothom. Nosaltres
també votarem a favor d'aquesta iniciativa, evidentment.
Aquest conveni, a més d’erradicar la violència i l'assetjament
al món laboral, també vol aconseguir la consecució de l’ODS
8, una feina decent per a tothom, i l’ODS 5, sobre igualtat de
gènere i apoderament.

Ratificar aquest conveni durà fer canvis importants a
l’ordenament jurídic estatal i fora bo que s’aprofités per
ordenar la dispersa regulació en matèria d'assetjament laboral,
per raó de sexe o sexual.

Així que hi votarem a favor. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Tenen la paraula per contradiccions, per part del
grup proposant, el PSIB, Partit Socialista, Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, Presidenta. Bé, jo en primer lloc volia agrair
a tots els grups aquest vot favorable a aquesta iniciativa. La
veritat és que és una iniciativa que es porta en positiu per
avançar en la millora de tothom i avançar en igualtat, avançar
en llibertat i, sobretot, avançar en dignitat, avançar en dignitat
per aconseguir una ocupació, i ho ha dit el representant de
MÉS-, i ara que tenim una situació de gairebé plena ocupació,
necessitam una plena ocupació però, a més a més, de feina
digna i amb feina inclusiva. Perquè també he de dir que aquest
tipus de violència es dona majoritàriament, com ja he dit, entre
dones i molt especialment entre col·lectius de dones migrants
i, per tant, facilitar erradicar aquesta violència és una eina per
a la inclusió.

També li he de dir al representant de Ciudadanos que
aquesta violència, moltes vegades, sobretot l'assetjament més
de caràcter emocional, que no físic, es produeix també moltes
vegades en empreses més petites, en empreses on poder fer
palesa aquesta situació és més difícil.

Per tant, jo crec que ratificar el conveni i desplegar, com bé
s’ha dit, tota una sèrie de protocols, de detecció, protocols de
facilitar que emergeixi aquesta violència, i erradicar-la, i
establir tota una sèrie de pactes amb els agents socials per a un
codi ètic de treball digne, és imprescindible per a tots. Jo crec
que si avancem en treball, avancem en dignitat del treball,
avançarem com a comunitat autònoma.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn al Sr. Joan Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, moltes gràcies, presidenta. Vull agrair a tots els grups
que donaran suport a la iniciativa i, un poc en la mateixa línia
del portaveu del PSOE, i de tots els portaveus que s'han
manifestat aquí, si volem això, una societat sana, hem de tenir
una societat no només plenament ocupada, sinó plenament
ocupada de forma digna i amb dignitat.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Idò podem donar per aprovada aquesta iniciativa
per assentiment de tots els grups, segons el que s’ha manifestat.
Idò, passam al punt següent, gràcies a tothom per la voluntat
d'enteniment i de consens.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4149/22, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a pacte
de rendes.

Passam, així, a la iniciativa RGE núm. 4149/22, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a pacte de
rendes. Té la paraula el Sr. Joan Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres vàrem presentar aquesta
iniciativa en el marc del primer de maig, el Dia del Treball -de
fet, està registrada dia 2-, i va un poc en la línia d’allò
reivindicat per part dels sindicats i de tot el moviment obrer,
aprofitant -com deia- la data del primer de maig.

Tots sabem, perquè és una cosa evident, que la inflació
enguany serà desbocada, els preus de cada vegada pugen més,
els salaris estan estancats, com se suposa, i qui més pateix la
inflació són les famílies treballadores, les famílies de
treballadores i treballadors. Per això és imprescindible mirar a
la llarga quant als sous de treballadores i treballadors; mirar a
la llarga, també, quant al poder adquisitiu de les famílies;
perquè, si miram a la llarga quant al poder adquisitiu de les
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famílies, per dir-ho de qualque manera, millorarem la capacitat
de resiliència de la societat.

És cert, també que tenim una clau per superar les crisis, que
ja l'hem emprada altres vegades, que és el diàleg social; és a
dir, tant sindicats com patronals estan acostumats, estan
avesats, és part de la seva feina, una de les parts més importants
de la seva feina, fer diàleg, a dialogar, a dialogar no només per
les condicions laborals, no només per millorar aquelles petites
coses del dia a dia, sinó també per això, per mirar a la llarga,
tots plegats, superar les crisis, i creiem que una part important
d'aquesta proposició no de llei passa pel diàleg social i una part
important de la superació de la crisi passa pel diàleg social. 

Per això parlam de pacte de rendes al primer punt, és per
garantir el futur de les famílies al cap i a la fi, garantir el futur
de les famílies. Pactes de rendes, se n'han fet en altres ocasions,
se’n va fer al principi de la democràcia també per superar la
inflació, en aquell moment teníem una inflació també galopant
i la vàrem aconseguir superar, la vàrem aconseguir superar
posant-hi tots, sobretot dialogant, empresaris i treballadores i
treballadors. 

Per tant, el primer punt de la proposició no de llei passa per
aquí, passa per garantir rendes a les famílies per tal que la
societat pugui ser això, més resilient.

Quant al segon punt, és senzillament reconèixer
l’especificitat de les Illes Balears. Les Illes Balears és el lloc de
l'Estat allà on és més car viure, això, ningú no ho posa en
dubte, per tant, les rendes més baixes són les que ho passen més
malament. Per tant, garantim que es reconegui l'especificitat de
les Illes Balears, el sobrecost que suposa viure aquí a les rendes
més baixes a través d'una clàusula en el Sou Mínim
Interprofessional. 

I el tercer punt, avui hem sabut que la Unió Europea ha
donat permís a l'Estat espanyol per fer el que demana el tercer
punt, per tant, se suposa que tots estarem d'acord amb votar-lo
a favor.

Fins aquí, res més, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de fixacions correspon ara el torn al Grup
Parlamentari Popular, Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Debatem aquesta iniciativa
presentada pel Grup Parlamentari MÉS referent al pacte de
rendes, i més enllà del que a la nostra formació argumentem
respecte del nostre sentit del vot als diferents punts, entenem
que vostès puguin estar inquietuds. El president del Govern va
anunciar el passat 2 de març, al Congrés dels Diputats, que
impulsaria un gran pacte de rendes amb els sindicats i els
empresaris, amb l'objectiu d'evitar caure en aquesta espiral
d'inflació, de fet, va convocar una primera reunió, però fins a
finals d'abril no hi havia notícies de què es proposava o
demanava el Govern central.

Posteriorment, vam conèixer que demanava arribar a un
acord amb l'acord de negociació col·lectiva i per l'ocupació. En
qualsevol cas, nosaltres creiem que aquesta és una negociació
que els agents socials, com ha dit el Sr. Mas, duen a terme i han
de dur-la a terme dins el marc de la negociació col·lectiva, i la
intervenció pública consideram aquí que s'ha de limitar. Aquest
és un procés de dues parts i no de tres, com deien precisament
els sindicats.

Encara que també hem de tenir en compte que aquesta
inflació disparada i sense cap resultat ni mesura executada per
part del Govern que hagi tingut resultats a dia d'avui, respecte
de la baixada del preu de l'energia, idò, és clar, ho dificulta tot
molt més. 

El Sr. Sánchez demanava que empreses i treballadors es
posessin d'acord per fer sacrificis, sacrificis tant en els costs
salarials els quals repercutirien en menors sous com en la
moderació dels marges de benefici de les empreses. He de dir
que des del Partit Popular consideram que aquests sacrificis
que el Govern central demana als ciutadans haurien d'anar
acompanyats de mesures com les que proposa, per exemple, la
nostra formació. 

Primer, estaria bé que el Govern participés d’aquest
sacrifici i reduís també estructura política sobredimensionada,
en eliminar despesa supèrflua, que segur que hi ha molt de
marge de millora per optimitzar els fons públics, i, per
exemple, donar exemple en totes aquestes actuacions. 

I segon, amb les recollides... en el paquet fiscal, que amb
gran recaptació per part del Govern central, que a dia d'avui és
de més de 4.000 milions més del que tenien previst recaptar per
a tot l'any d'enguany, ja que consideram que açò ha de
repercutir, com també deia el Sr. Mas, en les famílies, en les
rendes mitjanes i baixes. I consideram que és important, per
exemple, davallar l'IVA del 5% del gas, l’electricitat i els
carburants, que seria un benefici immediat als ciutadans.
L'adaptació de l’IRPF a la inflació, el xec de 300 euros per a
les rendes de 14.000 a 17.000 euros, o incrementar la rebaixa
fiscal també emprant els fons europeus. Totes aquestes serien
mesures que ens ajudarien i totes juntes farien que aquesta
rebaixa fiscal que proposa el Partit Popular arribaria fins a
15.000 milions d'euros i amb aquestes mesures el sacrifici de la
gent que demana el Sr. Sánchez seria molt menor. 

Per tant, creiem que hi ha un camí per anar i per donar
resultats i benefici als ciutadans que no es fa, i açò consideram
que s’ha de repensar.

Quant als punts, com hem dit, consideram que el pacte de
rendes en aquest moment es troba a l'àmbit de la negociació
col·lectiva i s’ha de limitar al màxim la intervenció de l'Estat,
i més, per exemple, si parlam de posar clàusules diverses, com
ara la que proposen d’incorporar aquests sobrecosts derivats de
la insularitat al Salari Mínim Interprofessional, que, en
definitiva, és un tema que es negocia, el Salari Mínim
Interprofessional és una cosa que s’anuncia per a tot l'Estat. No
acabam d'entendre com es podria articular i més, per exemple
també, a nivell del Govern central, que fa tres dies el Partit
Popular havia presentat una iniciativa, precisament dirigida en
aquest cas a millorar el plus d'insularitat als funcionaris, i no es
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va donar suport ni per part del PSOE ni del PNV ni del Grup
Mixt, quan encara nosaltres no tenim solucionat aquest tema,
per exemple, ni tenim el REB complert, ni tenim, com he dit,
aquest plus d’insularitat, ni tenim altres... ni els mínimis, vull
dir, temes que afecten la insularitat i que no estan resolts.

I, és clar, també estam d'acord, lògicament, a davallar el
preu de la factura d’energia, però també creiem que hi ha
propostes, accions per fer que donarien millor resposta a més
curt termini, en el curt termini del que es fa ara que,
efectivament, s’acordà el que vostè ha dit, però, bé, encara
falta.

Bé, simplement aquest seria inicialment el nostre
posicionament. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspondria ara el torn al Grup Parlamentari
Unidas Podemos, ens trobam amb la mateixa dificultat a l’hora
de poder fer la intervenció. Així, doncs, el Grup Parlamentari
Ciudadanos, Sr. Marc Pérez-Ribas, té la paraula.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

 Gràcies, presidenta. Bé, tractem avui aquesta proposició no
de llei titulada El pacte de rendes, jo aquí ampliaria a “pacte de
rendes per evitar l'espiral inflacionista” que és el problema que
tenim actualment i que requereix aquest pacte de rendes.

És cert que els sindicats i la patronal intenten trobar
solucions a aquesta problemàtica gravíssima de la inflació. Ja
ho hem dit en moltes ocasions, la inflació és l'impost dels
pobres que principalment afecta, com ja ha dit el portaveu de
MÉS per Mallorca, el Sr. Mas, les classes treballadores i les
famílies, però la situació en aquest moment encara és més greu
per ventura que a altres moments històrics, on sí que es va
arribar a acords, principalment és més problemàtic per la
situació fiscal que pateix el nostre país, el cost empresa d’un
treballador pot ser 2.500 euros, però el treballador només en
cobraria, d'aquests 2.500 euros, 1.000 o 1.100, això és una
situació que no s'havia produït a èpoques anteriors, on sí que es
va poder arribar a acords per superar aquesta pressió
inflacionista. 

És clar, el problema que veiem des del Grup Parlamentari
Ciutadans és que, totalment d'acord amb el que ha dit el Sr.
Mas, els ciutadans tenen menys poder adquisitiu, principalment
les classes mitjanes i treballadores, però paguen els mateixos
imposts, paguen els mateixos imposts perquè els trams d’IRPF
no s'han tocat, no s'han deflactat, no s'han adaptat a la realitat
que actualment són més pobres. Per tant, en el 2022 tothom
pagarà els mateixos imposts tenint manco poder adquisitiu, i
això també dificulta molt solucionar el que es diu en el primer
punt de compensar les pèrdues de poder adquisitiu del 2022. 

En aquest sentit, nosaltres ens abstindrem en el primer punt,
perquè consideram que la negociació d'aquest pacte de rendes
ha de ser, evidentment, per salvar l'espiral inflacionista, però
serà molt difícil de compensar un 8 o un 9% d’inflació, com
ens trobam en aquest any 2022. Per tant, és quasi més
important arribar a altres acords que garanteixin l'ocupació de

qualitat, cercar solucions que siguin a llarg termini, perquè el
poder adquisitiu serà molt difícil que es recuperi, a no ser que,
tal com proposem des de Ciutadans, es millori la formació dels
treballadors, es millori la competitivitat de les empreses, això
amb inversió en digitalització, aprofitant els  fons europeus, i
faci que els nostres treballadors tinguin un poder adquisitiu més
alt. 

Sobre el segon punt, aquí sí que no ho veiem clar, o sigui,
l’especificitat de les Illes Balears és evident, de fet, nosaltres,
juntament amb altres grups parlamentaris, vàrem demanar,
vàrem fer un recurs d'inconstitucionalitat dels pressuposts de
l'Estat perquè no tenia en compte l'especificitat de les Illes
Balears, i hem demanat insistentment un REB i un REB fiscal,
i és evident, però, intentar vincular aquestes especialitats al
Salari Mínim Interprofessional considerem que generaria
situacions complexes i que no convé barrejar aquests dos
conceptes, tenint en compte que, com ja s'ha dit a la proposició
no de llei anterior, Balears té un problema greu de cobrir la
demanda laboral que hi ha a les nostres illes, això fa que els
sous que ofereixen actualment les empreses ja siguin més alts
que a altres bandes del país i que la qualitat de la feina a les
Illes Balears, evidentment, per la seva dificultat a omplir-la,
puja sobretot aquests darrers mesos. 

Sobre el punt tercer, evidentment, el que ha de fer el
Govern de l'Estat és aplicar la situació que ja va plantejar a
Europa i que Europa ha acceptat, de l’illa energètica entre
Espanya i Portugal, i aplicar una fórmula que sigui la més
ràpida possible i que aconsegueixi abaratir el cost de l'energia,
un cost de l’energia que fa molt difícil la rendibilitat a molts
petits comerços i a molts petits empresaris i autònoms de les
nostres illes i que, si s'aconsegueix el més prest possible, podria
fer que es pugui salvar la temporada econòmicament. Perquè és
vera, i es diu que a les Illes Balears tenim una bona temporada,
però els costs, sobretot de les petites empreses i autònoms, han
pujat tant que aquesta rendibilitat haurem de veure a final d'any
com ha quedat. 

Moltes gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspondria el torn al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, però no tenim cap membre present. Així,
doncs, passam el torn a El Pi Proposta per les Illes Balears, la
Sra. Lina Pons. 

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Res més, tan sols dir que estam
d'acord amb aquesta iniciativa, però ampliaríem una mica el
tema de les dues crisis, perquè pensam que n'hem viscudes més
de dues, que en viurem moltes més d'aquestes crisis i que, a
més a més, en tenim una que és endèmica, que és la nostra crisi
estructural, és a dir, aquella que vol dir que sempre pagam més
per qualsevol cosa que haguem de consumir, de produir, de
vendre o de comprar. 

I amb aquesta situació nosaltres creiem que el que s'ha de
fer és posar, com més aviat millor solucions a aquesta
insularitat que ens ofega, no només als grans, sinó també als
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petits. S’ha parlat aquí de petites i mitjanes empreses, totalment
d'acord. I simplement dir això, que empitjoram, malgrat que hi
hagi més feina en aquests moments, que se’ns parli d'una
temporada meravellosa, històrica i a plena ocupació, nosaltres
creiem que llavors hem d’anar a la lletra petita i veure de quina
ocupació parlam. I tot això que contempla aquesta iniciativa fa
que tot sigui molt més car per a la nostra comunitat.

Res a dir, hi votarem a favor. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra.
Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres també votarem a favor
d'aquesta iniciativa, però, és clar, aquí parlam d’inflació, i és
normal que parlem de la inflació, però quina és la causa
d'aquesta inflació? I els diré una cosa que no la dic, sinó que la
va dir la Sra. Isabel Schnabel, directora del Banc Central
Europeu: “La causa de la inflació són els marges de benefici
empresarials”. Per això hem de parlar que tenim, vivim un
problema que és sistèmic. Igual que no recuperarem els 52.000
milions d'euros que es varen injectar als bancs, dades del
FROP, tampoc no són inventades per jo, així com tampoc
l’ajuda que donam per la benzina, ja hem vist els guanys
abusius que han tingut les benzineres, gràcies a aquesta ajuda,
per rebaixar els maleïts dos euros.

I respecte del mercat elèctric, doncs, una persona gens
sospitosa, com Ursula von der Leyen, també qüestiona el
funcionament del mercat elèctric amb l'arribada de les
renovables.

Què vull dir amb això, Sr. Mas? Que jo li don tot el nostre
suport, però que de vegades tenc la sensació que posam petits
pedaços i mai, mai, no arribam a resoldre el problema real.
Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. El darrer torn per al Grup Parlamentari Socialista,
el Sr. Enric Casanova. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, nosaltres volem dir que
consideram que aquesta PNL parla d'una situació d'inflació, una
situació generada per una sèrie de variables i de circumstàncies
que afecten tothom, parlam d'una crisi global, aquesta inflació
no sols afecta aquí, sinó que és una inflació, un cost, un
increment de preus de matèries primeres i increments de preus
de l'energia, increments de preus d'abastiment, etc, perquè cada
vegada hi ha tota una sèrie d'elements que això ho agreugen,
per una banda, tenim tota la part de l'energia i, per una altra
banda, tenim la crisi de Rússia, la guerra de Rússia a Ucraïna
que encara fa agreujar més aquesta crisi i aquest augment de
preus.

Malgrat tot, també vull dir que ens trobam en una situació,
com hem dit, en una situació de creixement, creixem, tenim un
creixement sobretot a les Illes Balears important, crec que un
creixement de les Balears d'un 9% és més que considerable, per
tant, ens trobam davant d'una situació en la que, per una banda,
tenim una pujada de preus, però també tenim un creixement.

Què passa? Que si augmentem el salari sí que és cert que es
podria entrar en una espiral inflacionista que seria insostenible
i que s'ha de posar fil a l'agulla, per tant, cal un pacte per frenar
aquesta espiral.

I, sobretot, jo crec que al punt 1, nosaltres votarem a favor
de la iniciativa, el que fa és plantejar un escenari de contenció
de salaris, però en els anys vinents recuperar, perquè així es
pugui recuperar tot el poder adquisitiu perdut.

Els discursos que s'han fet aquí per part del Partit Popular,
crec que el Partit Popular sempre que parla de qualsevol cosa
al final acaba fent lectura del seu programa electoral de baixar
imposts, però crec que aquí del que parla aquesta PNL és més
que important, és de consens, és de pacte, és de diàleg, jo crec
que és importantíssim que els agents socials entrin en aquest
diàleg, els agents socials puguin dir la seva i arribin a acords
per poder incidir.

Mesures que s'han parlat aquí per part del Partit Popular,
que no tenen efecte, li ho torn repetir, l'espiral inflacionista no
és únicament a nivell d'Estat, sinó que és a nivell mundial. Per
tant, les mesures moltes vegades no arriben perquè depenem de
variables externes, quan les variables estan tancades, sí, però
crec que al final el que hem de plantejar són moltes mesures per
avançar.

Per tant, nosaltres, des del Grup Parlamentari Socialista,
votarem a favor del punt 1, del punt 3 també, perquè ja s'ha dit
aquí, avui s'ha aprovat l'excepció ibèrica, crec que controlar el
preu de l'energia a través del gas amb 40 euros el megawatt és
més que important i això farà frenar un element que també,
sobretot l'energia, afecta directament les famílies, perquè el
rebut elèctric afecta directament les famílies. 

Respecte del punt 2, vull dir que nosaltres hi votarem en
contra, perquè consideram que el Salari Mínim
Interprofessional és un salari genèric que surt de la negociació
col·lectiva i ha de ser a nivell estatal perquè planteja la base
dels costs salarials i això permet tenir força, sobretot al
treballador. Al Salari Mínim Interprofessional s'arriba amb una
força negociadora de tot l'Estat, jo crec que s'ha fet feina per
avançar i apujar el Salari Mínim Interprofessional de com
estava als 1.000 que està ara, per tant, anaven dins la
negociació col·lectiva. Què passa? Si trenquem aquesta unitat,
generaríem situacions una mica complexes. Jo també vull dir
que les diferències salarials entre territoris, que s'ha parlat aquí,
existeixen perquè hi ha diferents situacions, però també hem de
dir que el Salari Mínim Interprofessional és això, la base, i la
base és el que ens permet a tot arreu de tot l'Estat tenir un
mínim, independentment que després les empreses puguin, a
nivell territorial, arribar a convenis sectorials que beneficiïn els
treballadors dels diferents territoris. I una prova, jo crec que
una prova la tenim aquí, d'acord, de negociació, de diàleg i de
beneficiar els treballadors d'aquesta terra amb l’acord
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d’hostaleria, que va ser un acord històric i que ha permès als
treballadors de l'hostaleria recuperar poder adquisitiu i tenir uns
salaris més que dignes. 

En definitiva, nosaltres sí que votarem el primer punt,
perquè consideram que fa falta un pacte d'Estat, i el tercer punt,
però no el segon. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
 

Gràcies. Té la paraula, per contradiccions, el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, presidenta. Vull agrair als diferents grups que han
anunciat el seu vot favorable. Accept la votació separada per
facilitar la votació.

Quant al primer punt, tant el PP com Ciudadanos han parlat,
sobretot el PP, ho ha dit més clar, que l'Estat no intervengui,
que l'administració pública deixi fer la patronal i sindicats als
agents socials que negociïn i que les administracions públiques
no intervenguin en aquesta negociació, quan nosaltres creiem
que és tot el contrari, que l'administració pública s'ha d'implicar
en aquesta negociació, s'ha d'implicar per assegurar que, per
una banda, se surt amb alguna cosa de negociació i no s'allarga
la negociació per allargar-la, i l'altra que la part dèbil de la
baula, que normalment és el treballador o la treballadora, les
famílies treballadores, en surtin amb alguna cosa positiva, amb
un plus, amb alguna cosa que els asseguri aquest pacte de
rendes, aquesta capacitat de resiliència a llarg. 

I exemples n'hi ha, sense la intervenció de l'administració
pública al llarg del primer pacte 2015-2019, no sabem si hi
hauria hagut acord en el conveni col·lectiu de turisme, com hi
va haver, i vàrem treure un molt bon acord en el conveni
col·lectiu de turisme. O la darrera intervenció de l'administració
pública important, quant a conflictes laborals, que va ser la
vaga dels fems, que afectava molt els ajuntaments, que afectava
molt els veïnats, també gràcies a la intervenció de
l'administració pública es va poder tirar endavant un bon acord.
Per tant, l’administració pública ha d'intervenir en aquests
casos, és imprescindible, perquè sempre la baula dèbil de la
cadena, si no, en surt perjudicada. 

Quant al segon punt, jo ja veia que a segons quins grups els
seria molt difícil votar a favor. De fet, és curiós, tant el PSOE
com Ciudadanos, han emprat la mateixa expressió, han dit que
produïa “situacions complexes”, han emprat la mateixa
expressió els dos grups. Evidentment, reconeixem la feina feta
quant al Salari Mínim Interprofessional, i aquesta legislatura a
l'Estat s’ha fet una feina importantíssima quant al Salari Mínim
Interprofessional, i s'ha apujat, és la base, com deia el Sr.
Casanova, sobre la qual s’assenta la negociació, de qui es va
per amunt. Precisament com que és la base, a les Illes Balears
necessitam que sigui més alta aquesta base, perquè aquí costa
molt més viure que a qualsevol altre de l'Estat, per tant,
necessitam que sigui més alta.

Què això crea diferències en el Salari Mínim
Interprofessional a l'Estat, és que viure és diferent, costa
diferent viure a les Illes Balears que a qualsevol altre lloc de

l'Estat, per tant, aquestes diferències, de fet, hi són, si les
plasmam en el Salari Mínim Interprofessional, les podrem
plasmar a la resta d’espais, no només de salaris, sinó de la vida.

Això, agrair el vot favorable als grups. Acceptam la votació
separada i bé, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Idò, per les intervencions entenem que es podrien
fer dues votacions. Els punts 1 i 3 junts? No, cada un per
separat em diuen els portaveus. Idò vinga, cadascun.

Començam pel punt 1.

A favor?

Abstencions?

En contra?

EL SR. SECRETARI:

Són 7 vots a favor i 5 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Punt 2.

A favor?

EL SR. SECRETARI:

Són 3 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

En contra?

EL SR. SECRETARI:

Són 9 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Punt 3.

A favor?

En contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor i 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, sense més assumptes a tractar, moltes gràcies. I ens
veiem la setmana que ve.
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