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(Inicia la direcció de la sessió el Sr. President del
Parlament de les Illes Balears)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sí, presidente, Gloria Santiago sustituye a Antonia Martín.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

President, bon dia, Sebastià Sagreras substitueix Virginia
Marí. Gràcies.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí, Sr. President, bon dia, Antoni Fuster substitueix Javi
Bonet. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Abans de passar a la deliberació de l'ordre del dia
d'avui, relatiu al debat i votació de les proposicions no de llei
4917 i 4922/22, aquesta presidència, d'acord amb l'establert a
l'article 78.2 del Reglament del Parlament, sol·licita una petita
alteració del mateix, en el sentit d'invertir l'ordre en què
s'havien de debatre les proposicions no de llei esmentades.

Hi ha qualque objecció?

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sr. Presidente, nosotras no estamos de acuerdo con ese
orden, o sea, no sé...

¿Que se invierta el orden...? Ah, entonces, sí...

(Remor de veus)

Lo tenía en el planning distinto, entonces, sí, perfecto,
perfecto...

EL SR. PRESIDENT: 

Es demana el canvi d’ordre atesos els efectes de la
composició de la comissió i als intervinents...

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sí, perfecto el cambio de orden. Sí, sí..., vale, de hecho,
claro...

EL SR. PRESIDENT:

Es dona priorització a la de protecció de les treballadores
de la llar. D’acord?

 LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Estamos de acuerdo.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4922/22, presentada
pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i
MÉS per Mallorca, relativa a protecció de les treballadores
de la llar.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, vinga. Així, doncs, començam el debat amb la
Proposició no de llei, RGE núm. 4922/22, presentada pels
Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per
Mallorca, relativa a protecció de les treballadores de la llar. Per
a la seva defensa, en primer lloc, pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos, té la paraula la Sra. Santiago. 

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidente. En mayo del 2022, la ministra de
Trabajo, Yolanda Díaz, anunciaba la intención del Gobierno de
España de ratificar el Convenio 189 de la Organización
Internacional del Trabajo, que lleva vigente en nuestro país
desde el año 2011, pero sin aplicación. La semana pasada, por
fin, se aprobó en el Congreso de los Diputados con una
mayoría abrumadora, solo una abstención y ningún voto en
contra, esa ratificación. Esto es solamente el primer paso, hay
que seguir plasmando esos derechos en un marco jurídico, para
que las mejoras lleguen a la práctica realmente, a los hogares
donde trabajan estas mujeres, en su mayoría, migrantes.

Yolanda Díaz ya ha avanzado que se ampliarán esos
derechos laborales, se dará cobertura jurídica, y se dará acceso
en primer lugar a las prestaciones por desempleo. Este paso
supondrá que, por primera vez en la historia, a las trabajadoras
domésticas se les reconozcan derechos laborales, como a
cualquier otro trabajador de la producción; estamos hablando
de descansos, vacaciones y también el derecho a paro.

Es indudable que, según la Organización Internacional del
Trabajo, la OIT, el trabajo doméstico y de cuidados es
realizado principalmente por mujeres, donde España no es la
excepción, los datos del sistema especial de empleados del
hogar del régimen general de la Seguridad Social señalan que,
el 95% de personas afiliadas, son mujeres. De ahí, el 42% son
mujeres, además, migrantes; en Baleares son 9 de cada 10
mujeres, migrantes, las que realizan cuidados domésticos.

España, según datos de la EPA, en el 2020, tiene a más de
637.000 personas empleadas del hogar, siendo uno de los
países europeos que más empleo doméstico genera. Conforme
a estudios realizados por la Asociación Española de Servicios
Personales y Domésticos, el trabajo doméstico genera más de
6.000 millones de euros al año, sin embargo, el 80% se
encuentra dentro de la denominada economía informal o
economía sumergida. 

Desde el Ministerio de Trabajo se han dado ya pasos que se
han concretado -la semana pasada, sin ir más lejos-,
importantes, para priorizar la vida y la dignidad de las personas
al capital. Por ello, se ha logrado regularizar la situación
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laboral de cerca de 30.000 personas que trabajan en el hogar y,
por otro lado, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
lanzó una nueva campaña para regularizar la situación laboral
de las empleadas del hogar, contratadas a tiempo parcial, a
través del envío masivo de cartas para adecuar los salarios que
estén por debajo del salario mínimo interprofesional, y las
cotizaciones de estas personas empleadas a tiempo parcial.

Con la reforma laboral de este pasado invierno, la
contratación indefinida ha subido más en sectores feminizados,
como los trabajos del hogar o también en hostelería, que tanto
tenemos aquí en las islas Baleares. Tanto el Estado como el
Govern de las Illes Balears tienen que acompañar, seguir
complementando, seguir ampliando, estas medidas con el
objetivo de dignificar el trabajo de las personas empleadas del
hogar, a través de tres líneas fundamentales: por un lado, la
información, la concienciación y la sensibilización, para
garantizar un trabajo digno; y, por otro, también seguir
reforzando la labor inspectora, ante el fraude en la contratación
y la economía sumergida.

Estos puntos que solicitamos en esta iniciativa, algunos
están ya cumplidos, como -sin ir más lejos-, en el punto 3, pero,
bueno, pedimos no obstante, que se ratifique aquí por este
parlamento la intención de posicionarnos a favor de la decisión
del Gobierno.

Y, bueno, pues simplemente solicitar a todos los grupos
parlamentarios que apoyen esta iniciativa, que es de justicia
social.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, president. Bé, nosaltres també des del Grup
Socialista, creiem que aquesta iniciativa és una iniciativa
important per a un col·lectiu que és un col·lectiu principalment
format per dones, com bé s'ha dit aquí, per dones migrants, i
que és un col·lectiu que treballa moltes vegades en precari o de
manera submergida. Per tant, totes aquelles passes que es
donen per dignificar, no sols l’ocupació sinó dignificar un tipus
d'ocupació que afecta als sectors de la població molt feble, és
més que considerable. 

Per part del Grup Parlamentari Socialista i els grups
signants d’aquesta iniciativa, ja hem portat a aquesta comissió
diferents iniciatives per ratificar els convenis de l'Organització
Internacional del Treball; pensam que l’OIT marca les línies
generals, de línies mestres, cap on ha de seguir el treball i
l'ocupació de les nostres illes, marcades per línies de dignitat,
de seguretat, de salari digne i d’altres.

Aquesta és una iniciativa més, és ratificar el Conveni 189,
que ja s'han iniciat els processos per a la seva ratificació, i ara
la duim aquí com una manera de garantir un treball digne, una
manera de fer passes cap a la igualtat; és a dir, si visibilitzem

un col·lectiu que normalment està invisibilitzat en les llars,
facilitem la seva igualtat i també, com no, evitam l'assetjament
que moltes vegades es dona a l'entorn laboral. La setmana
passada, sense anar més lluny, vam signar, vam aprovar, una
PNL en la qual s’instava signar el Conveni 190, d'assetjament
i violència a l'àmbit laboral. Per tant, ara continuam.

En definitiva, el que volem és desenvolupar aquest conveni
i desenvolupar tots aquells mecanismes no sols de l'impuls de
promoció, sinó també d'inspecció; són un grup laboral que,
moltes vegades per la seva condició, no està sotmès a
inspeccions, i ara cal. 

En definitiva, volem que a través del treball decent de la
signatura d'aquest conveni de l’OIT, s’agafin compromisos en
manutenció, allotjament, Seguretat Social, prestació per
desocupació, etc., perquè el que intentam és visibilitzar el
col·lectiu, millorar les seves condicions d'igualtat laboral i
dignificar la feina de tothom. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, president, bon dia, diputades, diputats. Sí, fa prop
d'un mes ja es va discutir una iniciativa de MÉS per Mallorca
en un sentit similar a aquest on es parlava de la ratificació del
Conveni de l'OIT, entre altres coses.

Posar en valor, dignificar una professió que és absolutament
feminitzada, que, a dia d'avui, la majoria de dones que la fan
són migrants; que, a més a més, està molt, pràcticament el cent
per cent també, invisibilitzada, com moltes de les professions
que són feminitzades, és imprescindible visibilitzar-la, posar-la
en valor i dignificar-la; és a dir, fer surar tota aquesta
precarietat, fer surar totes aquestes persones que treballen en
això i ho fan a l'economia submergida, perquè, al cap i a la fi,
són persones que fan feina en el mercat laboral del país i que,
entre altres coses, no cotitzen, per tant, tenen zero drets.

Facem que hi hagi una dignificació de la professió, facem
que hi hagi una visibilització de la professió, per tant, facem
que suri tota aquesta economia submergida. 

És cert que fa unes setmanes també, o fa una setmana, va
ser notícia que al Congrés dels Diputats es va aprovar l'adhesió
de l'Estat espanyol al tractat de l’OIT, i seguim fent passes. La
qüestió és seguir fent passes per a aquest col·lectiu i per a altres
que es troben en una situació similar, el realment important és
que aquestes passes siguin el més fermes possibles, que posem
el peu ferm i que les passes que es facin es facin amb fermesa. 

Per tant, esperam, igual que va passar al Congrés dels
Diputats, el vot favorable dels grups a aquesta iniciativa, que
l'únic que cerca, com deia, és dignificar una professió existent. 

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Mas. En torn de fixació de posicions donam la
paraula, en primer lloc, al Grup Parlamentari Popular, té la
paraula la Sra. Cabrera. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Gràcies, Sr. President, bon dia, senyores i senyors
diputades. Bé, el Grup Parlamentari Popular valoram
positivament aquesta proposició no de llei que presenten els
grups PSOE, MÉS i Podemos referent a la protecció de
treballadores de la llar.

No fa massa ja, com s’ha dit, el Grup MÉS per Mallorca va
presentar en solitari una iniciativa també de treballadores de la
llar on també es demanava, entre d'altres temes, la ratificació
del Conveni 189 de l’OIT que en aquell moment encara no
s'havia ratificat pel Govern d'Espanya.

Ja vam dir en aquell moment, i reiteram, que consideram
necessari impulsar el caràcter prioritari d'igualtat dels
treballadors domèstics amb la resta de treballadors, un sector
que, a més, la majoria està composat per dones, persones que
fan una labor molt necessària per a les famílies, per a la
conciliació de la vida laboral i familiar, una labor també de
cura de persones majors; famílies que ja vam manifestar que es
veuen també afectades per la situació socioeconòmica molt
complicada i a les quals també hem de tenir en compte i ajudar,
ja sigui de manera directa o indirecta, precisament per poder
mantenir en les millors condicions l'ocupació d'aquestes
treballadores de la llar o si de cas poder mantenir-les tan sols. 

Hem de dir també que encara avui un de cada tres
contractes està fora de la legalitat, i d’aquests un percentatge
important treballen manco hores de les que es declaren o de les
que estan contractades. 

Vull dir que ens alegram d'aquestes 30.000 treballadores de
la llar regularitzades, que s’esmenta a l'exposició de motius, per
les campanyes d'inspecció, és clar que sí, encara que també és
una dada constatada que els mitjans que es van posar a l'abast
de les famílies per regularitzar aquesta situació van tornar ser
confoses, difícils i generaren col·lapses a la web, i que
s'increment de l’SMI ha generat des del 2018 destruir més de
30.500 llocs de feina, i les famílies s'han vist obligades a
acomiadar o a reduir jornada.

Davant açò, consideram, sense voler entrar en debat en
absolut, que també s'han de cercar mesures per ajudar les
famílies per poder mantenir les treballadores de la llar, trobar
aquest equilibri, perquè el que guanyam per una banda no ho
perdem per l’altra, ara que també la inflació està desbocada, el
preu de l'energia no abaixa, els carburants, tot açò que ja sabem
tots la situació tan complexa que tenim. 

Nosaltres, com he dit, faríem un vot favorable, és una és
una iniciativa que, bé, a la de  MÉS per Mallorca nosaltres vam
votar a favor, precisament al 189.

Nosaltres al punt 1 d'aquesta iniciativa, efectivament,
tornarem fer un vot favorable, a garantir la dignitat dels treballs

de les persones treballadores de la llar, amb polítiques per a
igualtat, igualar-los a la resta de treballadors, la seva protecció
i desocupació; encara que aquesta afirmació “de continuar amb
l'estratègia del ministeri”, bé, no sabem si és l’estratègia
aquesta en el seu conjunt és l’adequada del tot, però, bé, en
qualsevol cas nosaltres farem un vot favorable perquè
consideram que l’important és la resta del que recull el punt 1.

El punt 2, eines que reforcin la funció inspectora davant el
frau en la contractació i l'economia submergida, evidentment. 

Quant al punt 3, també farem un vot favorable respecte, bé,
del que ja hem dit, que l’Estat ja ho ha ratificat. Nosaltres hi
vam votar a favor en el seu moment. En aquest sentit, sempre
hem vist, sempre, que hi ha hagut consens polític des de les
diferents institucions, per tant, amb més motiu.

I als punts 4 i 5, farem també un vot favorable, creiem que
facilitar la informació als col·lectius, a aquest col·lectiu, sobre
protecció de la salut i la prevenció de riscs laborals és una
actuació molt correcta i que també hi donarem suport. Així com
al punt 5, encara que consideram que la campanya divulgativa,
aquesta que es pugui dur a terme, creiem que s'ha d'ajustar a la
realitat de la situació, sense generalitzar, sense polititzar un
tema que ha de ser totalment neutre i que ha de tenir l'objectiu
de la millora de les condicions laborals i que pugui tenir el
suport de tots. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Cabrera. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, president. Bé, des del Grup Parlamentari Ciutadans
també donarem suport a aquesta iniciativa, de protecció a les
treballadores de la llar, presentada pels tres grups parlamentaris
que donen suport al Govern, Unidas Podemos, PSIB i MÉS per
Mallorca.

També des del Grup Parlamentari Ciutadans mostrem,
evidentment, la nostra empatia i solidaritat amb el sector de
treballadors i treballadores de la llar, com s’ha dit
principalment treballadores, i de cures. De fet, ens congratulem
que el Conveni 189 s'hagi ratificat ja al Congrés, amb el vot,
com ja s'ha dit, pràcticament unànime de tots els grups
parlamentaris. 

En aquest cas, com pràcticament a totes les iniciatives que
ja s'ha comentat que han vingut a aquesta comissió sobre
ratificacions de convenis de l'Organització Internacional del
Treball, evidentment, sempre hi votarem a favor perquè és de
justícia que els treballadors del nostre país treballin amb les
millors condicions possibles saludables i d'eficiència. 

Per tant, ens congratulem també que hi hagi iniciatives
d'aquests tipus per ratificar i que quedi ben clar que tots els
grups parlamentaris estam alineats amb l'Organització
Internacional del Treball en aquest sentit.
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Sobre els punts concrets, bé, evidentment, fan referència a
aspectes que consideram primordials: la dignitat en el treball de
les persones treballadores, la lluita contra l'economia
submergida, la ratificació dels convenis de l'Organització
Internacional del Treball, informació pública, campanya de
conscienciació, i, com que estan totes alineades amb el que
defensem, evidentment hi votarem a favor.

Moltes gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente, y bienvenido a esta comisión, igual
que bienvenido el público asistente.

Nosotros, desde luego, nuestro voto será favorable, como
no puede ser de otra forma, como también lo fue favorable el
pasado día 9 de junio, cuando en el Congreso de los Diputados
se ratificó el Convenio 189 de la Organización Internacional
del Trabajo. En esa misma línea, evidentemente, estamos en
Baleares y nuestro voto será favorable, sobre todo porque se
amplían los derechos de estas empleadas del hogar y, por fin,
van a tener derecho a la prestación por desempleo, algo que hay
que decir también, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
dictaminó recientemente que era discriminatorio. 

Por todo ello, nuestro voto será favorable a todos los
puntos, haciendo el..., también le votaremos favorable, pero,
bueno, la verdad es que hay que poner un pero, que es que el
número 1 dice que “el Gobierno del Estado continúe con su
estrategia para garantizar la línea del trabajo”, bueno, pues yo
lo que espero es que varíe esa estrategia, más que nada, y lo
veremos en los datos de desempleo a final de este año, poca
dignidad del trabajo habrá con las tasas de desempleo que
vamos a tener, insisto, cuando finalice este año. 

Aun así nuestro voto será favorable a todos los puntos y,
sobre todo, en defensa de las empleadas del hogar y de la
ampliación de sus derechos laborales. Así que, insisto, por fin
tengan ese derecho a la prestación por desempleo. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari d’El Pi
també donarà suport a aquesta iniciativa. Evitaré reiteracions,
és una iniciativa molt en la línia de la de fa un mes de MÉS per
Mallorca, que també va rebre el nostre suport. 

En definitiva, són proposicions no de llei, que pretenen
reconèixer i donar efectivitat als drets laborals, també per a les

treballadores de la llar i lluitar contra l'economia submergida,
objectius que compartim plenament i per això rebran el nostre
vot favorable.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Nosaltres també
estam a favor d'aquesta iniciativa, bé, de fet, de qualsevol
iniciativa que defensi i millori les condicions laborals, i més si
es tracta d'un sector tan important per a la vida quotidiana de
qualsevol família, però tan invisibilitzat i infravalorat com són
les treballadores de la llar.

Ho hem dit altres vegades, en altres ocasions, però ho
tornarem repetir, és indignant tenir a casa teva, a la seva
intimitat, tenint cura d’allò més preuat, com són els fills, els
pares i no garantir tots els drets laborals per a aquestes dones,
que fan el nostre dia més fàcil. 

És evident que ens alegram també que finalment Espanya
hagi aprovat el Conveni 189  de l’OIT i és que cobrar l'atur no
és cap dret excepcional per a qualsevol treballador, tampoc no
hauria de ser per a aquest col·lectiu. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Font. Ara està previst un torn per
contradiccions, per si qualque grup proposant vol intervenir i,
si és així, donam la paraula al Grup Parlamentari Unidas
Podemos. Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO: 

Gracias. Quería agradecer a todos los grupos parlamentarios
el apoyo que han dado a esta iniciativa y, bueno, quería
contestarle al Sr. Campos que no sé dónde ha visto ese
vaticinio de tasa de desempleo, igual es también su opinión,
pero lo cierto es que las cifras muestran una realidad muy
distinta a la que se vivía por ejemplo hace 13 años, cuando
gobernaba el Partido Popular, el paro ha bajado en estos
últimos meses, por primera vez de los 3 millones desde el 2008,
se ha reducido en más de 100.000 personas en mayo y las
afiliaciones vuelven a colocarse por encima de los 20 millones
en el quinto mes del año. 

Por lo tanto, de momento, todo lo que se está haciendo a
nivel laboral es beneficioso para la ciudadanía de este país,
también para la ciudadanía de esta comunidad autónoma, con
la reforma laboral, que ha convertido en indefinidos
muchísimos contratos temporales que aquí abundaban en estas
islas y, por lo tanto, lo que pueda pasar a final de año es una
mera conjetura, prácticamente como cualquier otra cosa que
dice el partido VOX. 

Gracias. 
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Socialista el
Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

No en farem ús.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

EL SR. MAS I TUGORES:

No en farem ús, president. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Idò, acabat el debat passam a votar la Proposició no de llei
RGE núm. 4922/22.

Vots a favor? Hi ha 13 vots a favor.

Per tant, no hi ha cap vot en contra, ni cap abstenció.

Per tant, en conseqüència, queda aprovada la Proposició no
de llei RGE núm. 4922/22, relativa a protecció de les
treballadores de la llar.

Suspenem dos minuts la comissió.

(La Sra. Presidenta pren la direcció de la sessió)

1) Proposició no de llei RGE núm. 4917/22, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, per un nou impuls al cooperativisme a
les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia. Passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 4917/22, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, per un nou impuls al
cooperativisme a les Illes Balears. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, volia donar
la benvinguda al públic que ens acompanya, que són
representants dels cooperativistes. Aquesta és una iniciativa que
surt precisament del grup dels representants dels
cooperativistes i consideram que és una iniciativa positiva per
a l'economia de tothom. 

El Govern de les Illes Balears ha fet una aposta ferma per
l'economia social, des de fa molt de temps, dintre dels aspectes
que s’intenten fomentar, és la sostenibilitat social, dintre la
sostenibilitat ambiental, econòmica, laboral, i el cooperativisme
i les diferents formes de cooperativisme són una part de
l'economia social que normalment està basada en empreses més

o menys petites, en determinats sectors, i està molt arrelada al
desenvolupament local i, per tant, és d’un altre caire.

El Govern té eines per desenvolupar aquest camp, ja a la
legislatura passada ho va iniciar, que en aquest mateix
parlament vam aprovar la Llei de microcooperatives per poder
donar un impuls a les cooperatives agràries, en determinats
aspectes, i ara portem aquesta altra iniciativa. Aquesta es basa
en què la Llei de cooperatives que està aprovada, que tenim a
la comunitat autònoma en vigor, està aprovada en el 2003, és
una llei que, de llavors ençà, han passat gairebé 20 anys, però
el que sí està clar és que en aquests 20 anys hi ha hagut canvis
substancials, no sols els tecnològics, canvis tecnològics,
introducció de processos tecnològics en els processos
productius, canvis en els sistemes de distribució de productes...,
i tot això, a més a més, amb els canvis generats o que es van
provocar arran de la crisi sanitària, la pandèmia de la COVID-
19, fa necessari fer una passa per adequar les circumstàncies
que vivim ara a la Llei de cooperatives, i que aquesta Llei de
cooperatives permeti impulsar aquest sector a tenir totes les
eines a l'abast.

Per això, plantejam aquesta iniciativa, que té diferents
aspectes però del que es tracta és d’adaptar la Llei de
cooperatives en diferents caires, en el caire tecnològic, en el
caire de gestió, en el caire de participació: demanam que es
pugui participar en assemblees i en òrgans de control de forma
telemàtica o amb sistemes híbrids, que això facilita la
participació de tothom. Hem descobert -la pandèmia ens ha
descobert- que les videoconferències són una eina que podem
seguir explotant i permet la participació en tot moment.

També es demana l'actualització en els àmbits de l'acció
social perquè, en definitiva, el que se cerca és que les empreses
de les Illes Balears siguin empreses saludables, sostenibles,
ecològiques, però també igualitàries i, per tant, es fan tota una
sèrie de recomanacions per poder iniciar una modificació
d'aquesta llei, fent esment específic al sector agroalimentari, ja
hem vist que en l'aprovació de la Llei de circularitat del
turisme, permet, introduïm l'economia circular i l'agricultura
com a producte local, i l’agricultura com a element de
desenvolupament d'una zona.

I això, amb aquesta modificació, permetríem fer regulacions
específiques també d’altres tipus de cooperatives que es
desenvolupen i que ara tenen problemes, com poden ser les
cooperatives de gestió cultural, les cooperatives d'habitatge. I
també dir que es demana la introducció de sistemes d'inspecció
i control a les cooperatives, per poder controlar i per evitar
l'afluència o l’establiment del que es denominen falses
cooperatives, és a dir, aquelles empreses que, amb forma de
cooperativa, com podrien ser els riders o altres moltes que hi
ha en aquestes illes, no tenen la finalitat d'economia social que
tenen les cooperatives, sinó que són unes empreses que tracten
d’evitar determinades obligacions, per part dels empresaris.

En definitiva, demanam l'acceptació i el vot favorable de
tots els grups d'aquesta comissió, perquè consideram que estam
en un moment de poder avançar en una economia més
sostenible, més igualitària i més digna per a tothom.

Moltes gràcies. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn al Grup Parlamentari Unidas
Podemos, en absència de la vicepresidenta, Sra. Marí, per
motius de salut, no podem fer la intervenció, perquè si baix de
la presidència, hauríem de suspendre la comissió, així que,
també, la benvinguda als convidats. I té la paraula, ara, el Sr.
Joan Mas, per MÉS per Mallorca.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, ja a la compareixença que vàrem
fer..., -bé, vull donar la benvinguda a les convidades- ja a la
compareixença que vàrem fer de les cooperatives
agroalimentàries, fa unes setmanes, a la Comissió d'Economia,
varen parlar elles de la necessitat de l'actualització de la Llei de
cooperatives, a tots els grups parlamentaris, i crec que tots
vàrem estar d'acord amb aquesta necessitat. La Llei de
cooperatives actual és del 2003, i del 2003 cap aquí hi ha hagut
molts de canvis en el món, canvis tecnològics, com ha dit el
representant del Grup Socialista, canvis de tota mena. Per tant,
l'actualització de la norma és imprescindible.

Ja que l’actualitzam, adaptem-la a les necessitats dels
diferents sectors productius del país, ja que la democratització
del treball que representa el model cooperatiu d'empresa fa
imprescindible que creixi, aquest model, pugui créixer a tots els
sectors productius del país, i fa imprescindible que, si volem un
país amb una economia el més equilibrada possible, el sector
cooperatiu sigui un sector determinant a l’hora que això pugui
ser així.

Per tant, instam el Govern de les Illes Balears que posi en
marxa un projecte de llei per a una llei de cooperatives
actualitzada, per a una llei de cooperatives moderna i adaptada
a les necessitats dels diferents sectors de producció, amb un
esment específic -i permeteu-me que ho comenti- al sector
agroalimentari, que la veritat és que mereix una cura especial
atesa la seva fragilitat, i entenem que el cooperativisme és una
de les sortides importants que pot tenir aquest sector.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula, ara,
la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sra. Presidenta. Buenos días, damos también un
saludo cordial a los representantes de las cooperativas que nos
acompañan. 

Desde el Partido Popular valoramos positivamente esta
iniciativa, como no puede ser de otra manera, de impulso de las
cooperativas y, al igual que los partidos proponentes,
consideramos las políticas que impulsan esta valiosa
contribución de las cooperativas a las personas, a su entorno,
como empresas sostenibles que son, basadas en principios y
propiedad de sus integrantes, que las gestionan por el beneficio
mutuo de sus miembros, de las personas usuarias y de su

entorno, como empresas democráticas, que promueven la
ocupación estable y de calidad, la responsabilidad social, el
arraigo al territorio, y la máxima implicación en los desarrollos
económico y social de todas las personas, incluyendo también
los colectivos más desfavorecidos.

En el caso de Baleares existen cooperativas prácticamente
en todos los sectores de la economía, más allá de que sea
necesario y positivo incrementar su impulso y, por supuesto,
atender sus necesidades y singularidades, y, como en esta
iniciativa, actualizar la normativa. 

En esta PNL, como digo, en este primer punto se habla de
modificar la Ley de cooperativas en una serie de líneas,
específicas, con las que podemos estar más o menos de acuerdo
pero que, a nivel general, decir que esta Ley de cooperativas -
como ha dicho el Sr. Mas- es del 2003, por lo que está claro
que a lo largo del tiempo las normas han de adaptarse a los
nuevos tiempos, se han de dar herramientas para poder afrontar
las nuevas necesidades y exigencias de todo tipo, como de
alguna manera así se reivindica en esta iniciativa.

Temas como la perspectiva de género, la organización
interna, la necesaria digitalización, como tema muy evidente,
o, por ejemplo, el hecho de facilitar el proceso de reconversión
de empresas en concurso de acreedores a cooperativas,
consideramos que sería también una acción positiva, en
Menorca tenemos el caso de la quesería menorquina, que no es
lo mismo, ya lo sabemos, pero es una experiencia asimilable a
tener en cuenta, positiva, y también para tener en cuenta, como
digo, este ejemplo.

Como digo, la valoramos positivamente esta iniciativa, de
la misma manera que en el 2019, como también se ha dicho, el
Partido Popular votara a favor de la Ley de microcooperativas,
una ley para facilitar la creación y para su impulso, a demanda
del sector y aprobada por unanimidad de todos los grupos. 

Por tanto, votaremos favorablemente al punto 1, en su
conjunto, más allá, como he dicho, que hay algún punto que
quizás lo hubiéramos planteado de otra manera, pero también
es cierto que en el momento en que se tramite la ley será el
momento de presentar las enmiendas que procedan; a no ser
que se consiga ese mismo consenso que se consiguió unánime
con la Ley de microcooperatives, que, al final, de lo que se
trata es de escuchar al sector, que es lo adecuado. 

Una valoración respecto, perdón, al apartado h), habla de
tener en cuenta las particularidades de cada cooperativa y de
cubrir sus necesidades, cosa que, efectivamente, así, como ya
se ha dicho, se manifestaba en la comparecencia de las
cooperativas agroalimentarias de hace unas semanas en la
Comisión de Economía. Quizás entendemos que éste sería un
momento o un buen momento para que el Govern reivindique,
en base a este PERTE de 800 millones que recientemente se ha
aprobado por parte del Gobierno, de fondos europeos, para
destinar a economía social y de cuidados. Por tanto, creo que
también es un camino a transitar.

En cuanto al punto 2, también lo consideramos positivo,
hacer una campaña de divulgación y conocimiento de las
diferentes oportunidades de la economía social, es importante
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acercarlo a la ciudadanía. Con lo que, como digo, también
haremos un voto favorable.  

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, presidenta. Des del Grup Parlamentari Ciutadans
també votarem a favor d'aquesta iniciativa, per un nou impuls
al cooperativisme de les Illes Balears, que han presentat els
Grups PSIB-PSOE, Unidas Podemos i MÉS que donen suport
al Govern. Vull donar la benvinguda a les representants de les
cooperatives perquè, segurament, sense les seves
reivindicacions aquest document no hagués arribat a tramitar-se
aquí, i segurament encara estaríem en situació de mantenir la
llei que hi havia el 2003, que esperem que sigui modificada
amb una nova llei el més prest possible, una nova llei que doni
seguretat jurídica a les empreses del cooperativisme i que les
ajudi a aconseguir viabilitat, que és el que les ajudarà a
mantenir-se en el temps.  

Perquè des del Govern, o des del Parlament, el que hem
d’intentar és que totes les cooperatives que s'han constituït
recentment allarguin la seva vida durant el màxim de temps
possible.

Vull dir també, és evident, però, bé, també convé que es
digui, que, pel fet que sigui una cooperativa, no significa que
la feina sigui més fàcil; la feina, i segurament les representants
també ens ho poden acreditar, la feina s’ha de fer, la feina a
determinades cooperatives és molt complexa; les cooperatives
agroalimentàries tots sabem que hi ha tants d’entrebancs i
tantes situacions complexes que han de sortejar, que no és fàcil
i, per tant, també la nostra empatia i solidaritat amb la feina que
fan moltíssimes cooperatives, sobretot les que més hem tractat
aquí al Parlament, les cooperatives agroalimentàries, però
també la resta de cooperatives. 

I, bé, com ha dit la portaveu del Grup Parlamentari Popular,
la Sra. Cabrera, sense estar segurament d'acord amb els punts
que marquen, diguéssim, d'una manera generalista el que hauria
de ser la nova llei de cooperatives, perquè segurament tots els
grups parlamentaris presentarem esmenes per millorar el
redactat de la llei, votarem a favor dels dos punts.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la
paraula el Sr. Jorge Campos. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta, y ánimo. Nuestro voto será
favorable a los puntos, a los dos puntos, si bien les haríamos
una petición, un ruego, y es poder votar separadamente la letra

a) del punto 1, el punto 1 tiene ocho apartados y nosotros lo
que pedimos es poder votar la letra a) separadamente del resto,
es la petición que hacemos. 

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears té la paraula el Sr. Josep Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, també ens sumam a la
benvinguda a les representants de les cooperatives que ens
acompanyen. Quan han parlat del públic que ens acompanya
pensàvem que també es referien a l’infant que ens acompanya,
que també forma part d’aquest públic, no? Perdonin l’acotació. 

Bé, el Grup Parlamentari El Pi donarà suport a aquesta
iniciativa perquè, en definitiva, el que intenta és donar una
empenta i donar un suport a les cooperatives. I nosaltres, com
que estam en aquesta línia, pensam que és absolutament
necessari i absolutament oportú que així es faci, perquè facilitar
el cooperativisme hauria de ser un dels deures del Govern de
les Illes Balears.

I vull dir que per facilitar el cooperativisme no fa falta o no
és necessari canviar la llei, la llei és una passa, però no estic
massa d'acord amb aquestes afirmacions que ha fet algun
portaveu que el Govern té una aposta ferma per l’economia
social. Bé, de paraula sí, de paraula sí, però de fet tendríem
molta més discrepància sobre aquesta afirmació, perquè
realment la implicació i l’augment de l'economia social i del
cooperativisme a les Illes Balears els darrers set anys no ha
estat tan espectacular ni tan estratosfèric per dir que aquesta
aposta ferma, com a mínim, sigui d’èxit en l'assoliment dels
seus objectius. 

Vull dir també que no ens hem d'enganar, som a finals de
legislatura i aquesta llei probablement no s'aprovarà, és molt
difícil que aquesta llei, almanco aquesta legislatura, vegi la
llum; crec que està bé constatar-ho perquè, si no, de vegades
generam falses expectatives. Que és una passa i que s'ha de fer
feina i que està bé que es posin les bases perquè aquesta feina
sigui represa en el seu moment oportú? D'acord. Però jo vull
constatar això, que difícilment aquesta legislatura tendrem
aquest canvi normatiu.

Un canvi normatiu que, entenem des d'El Pi, hauria de
provocar un marc més flexible en el règim jurídic de
funcionament de les cooperatives i que hauria d’entrar a
solucionar diverses problemàtiques. És veritat que la llei és del
2003, però jo vull dir que hi ha lleis que tenen més d'un segle
i funcionen prou bé, per tant, tampoc l'antiguitat de la llei no és
un signe que la llei sigui necessari canviar-la, sinó que
segurament no es va encertar amb algunes de les regulacions
que s'havien establert, no es va tenir la perspectiva, l'evolució
que es produiria a la societat, i, ja que s’ha de fer l'esforç de fer
un nou marc legal, estaria bé que fóssim capaços de fer-ho des
del consens amb el món cooperatiu i també pensant en els
reptes que la societat haurà d'afrontar al llarg dels pròxims
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decennis, sempre -sempre-, almanco aquesta és la postura d'El
Pi, des de la clara voluntat que el cooperativisme avanci a les
Illes Balears, cosa dificultosa perquè el nostre entorn econòmic
i així com està composta  la nostra economia realment no posa
les coses fàcils perquè això sigui una realitat. 

I de fet, també, aquí podríem parlar d'un tema cultural de
l’individualisme que caracteritza un poc la societat balear, que
tampoc no és un factor que ajudi excessivament a aquesta
potenciació del cooperativisme.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres també ens afegim a la
benvinguda a les representants del cooperativisme. 

Nosaltres també estam a favor d'aquesta iniciativa, tot i que
jo he de dir que compartesc una mica el punt de vista del Sr.
Melià sobre si serà possible o no fer-ho aquesta legislatura.
Però si no es pot fer enguany, és igual, ja tenen deures per a la
propera legislatura. 

Punt primer, instar que es faci aquest projecte de llei
realment.

Nosaltres també compartim i defensam els valors de
l'economia social, perquè pensam que són necessaris, perquè
pensam que també clients i usuaris cada vegada són més
conscients del poder que tenen, perquè necessitam bones noves
formes de conviure, de produir, de gaudir, de consumir,
d’organitzar la política i que l’economia estigui al servei
realment de les persones, i perquè si realment volem començar
a fer canvis en aquest món, que tant els necessita, aquest és un
bon inici.

Així que nosaltres també, bé, reiteram el nostre suport a
aquesta iniciativa, i gràcies per dur-la.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Tenen la paraula per contradiccions els grups
proposants, el Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, agrair als
diferents grups parlamentaris el suport a aquesta iniciativa.
Nosaltres consideram que era una iniciativa que havíem de dur,
perquè també està bé a la Comissió de Turisme, com és
aquesta, i de Treball, parlar de cooperativisme com a una forma
més de treball, i consideram que parlam moltes vegades de
col·lectius i de formes i aquest és un sistema d'organització
empresarial, que, per una banda, facilita que molts col·lectius
puguin arribar a una ocupació pròpia en sectors que no són
directament el turisme, però també altres tipus de cooperatives.

Jo crec que és important i ho he esmentat aquí, que
fomentar el món del cooperativisme en empreses de gestió
cultural, per exemple, si volem un desenvolupament cultural i
el cooperativisme a través d'empreses de gestió cultural,
permetrà obrir un altre nínxol d'ocupació, però també crec que
cal desenvolupar el cooperativisme com a forma de justícia
social, l'economia social permet arribar a sectors que altres no
arriben.

Cal desenvolupar el cooperativisme com a forma de
sostenibilitat i instar que la llei... -Sr. Melià-, la llei té 20 anys,
no és que estigui obsoleta, el que passa és que sí que
reconeixerà que te coses que tal vegada fa falta modificar.
Vostè dubta de si en serem capaços, però, bé, per caminar s'ha
de fer la primera passa i això potser és la primera passa de dir
al Govern: canviem la llei, i és una manera d’iniciar un procés.
I si quan arribi, si és que arriba al Parlament, els grups
parlamentaris som capaços de posar-nos d'acord i fer una llei
per lectura única, doncs ja seria la repera,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... i podríem..., bé, però també és una manera. Avui hem arribat
a cert consens, doncs aspirem a tenir el consens després en el
procés de desenvolupament de la llei.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible i algunes rialles)

Respecte de la petició de VOX, de la votació separada, vull
dir-li que, per cortesia parlamentària no ens hi oposarem,
malgrat que jo crec que la perspectiva de gènere forma part de
l’ADN del cooperativisme, és a dir, una forma d'organització
empresarial en la qual es vetlla per la justícia social, jo crec que
la perspectiva de gènere, la inclusió de les dones en tots els
òrgans per poder decidir és de justícia. Per tant, no ens negarem
a votar-ho separadament, però el que caldria seria votar-ho en
conjunt, perquè aquesta part forma part de l’ADN.

Res més, moltes gràcies i esperam que quan arribi la llei,
podem arribar a consensos el més ràpid possible.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Casanova, Correspondria ara el torn al Grup
Parlamentari Unidas Podemos, ens trobam en la mateixa
situació que he comentat anteriorment. Així que pel Grup MÉS
per Mallorca, té la paraula el Sr. Joan Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Només reiterar les gràcies als
representants de les cooperatives, que avui ens han ens han
acompanyat, i res més. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Idò procediríem a la votació de tota la iniciativa,
excepte el punt 1.a), que votarem separadament. 

Llavors, tota la iniciativa, excepte el punt 1.a).
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Vots a favor? Unanimitat.

Punt 1.a).

Vots a favor?

En contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor i 1 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò quedaria aprovada aquesta iniciativa. Gràcies a tothom
per la voluntat de consens i enteniment i per la feina feta.

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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