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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyors i senyores diputades, personal de la
cambra que avui ens acompanya i també agrair la presència
d’IB3, que farà el seguiment de la comissió.

En primer lloc, començarem la sessió i els deman si es
produeixen substitucions.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, presidenta, Núria Riera substitueix Virginia Marí.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Presidenta, Sebastià Sagreras substitueix Javi Bonet.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Presidenta, Maria Antònia Truyols substitueix Ares
Fernández.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Sí, presidenta, Irene Triay substitueix Damià Borràs.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò benvinguts i benvingudes totes. Volem fer constar que
també són presents a la sala, el Sr. Cecili Buele i el Sr. Pep
Juárez, en representació del col·lectiu pensionista.

I de la mateixa manera, vull fer constar l’escrit de la Sra.
Patrícia Font i Marbán que, per motius de causa major, no li és
possible ser present a les sessions de la Comissió de Turisme
i Treball, d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports i, si
escau, de la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del proper
9 de març. 

I. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm.
13385/22, presentat pel Grup Parlamentari Popular (article
46.3), pel procediment d'urgència, per qual sol·licita la
compareixença de la directora general de Turisme, Sra.
Isabel Vidal Tomàs, per informar en relació amb les línies
programàtiques que pensa desenvolupar durant el seu
mandat.

Començam idò el debat del primer punt de l'ordre del dia,
relatiu a l'adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm.
13385/22, presentat pel Grup Parlamentari Popular, article
46.3, pel qual sol·licita la compareixença de la directora
general de Turisme, Sra. Isabel Vidal Tomàs, per tal d'informar
sobre les línies programàtiques que pensa desenvolupar durant
el seu mandat.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Salomé Cabrera, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Gracias, Sra. Presidenta. Buenos días, señoras y señores
diputados. Bien, desde el Grupo Parlamentario Popular
solicitamos esta comparecencia de la nueva directora general
de Turismo, nueva en diciembre, Sra. Isabel Vidal, con el
objetivo de tener información sobre las líneas programáticas
que pensaba desarrollar durante su mandato. Básicamente
porque además, vemos que ha venido a incorporarse, se
incorporó a poco de finalizar ya el mandato de este gobierno,
a causa del nombramiento de la Sra. Morillo, como secretaria
de Estado. 

Esta circunstancia nos hizo plantearnos muchas preguntas
respecto de si seguiría con la línea continuista de las políticas
del gobierno y del Sr. Negueruela, de cómo se aborda y se
afronta el reto turístico y la gestión del mismo en nuestro
destino de las Illes Balears; o si, por el contrario la Sra. Vidal,
sería fiel y haría honor a las opiniones y valoraciones que
trasladaba como presidenta de la Asociación Hotelera de
Palma, con un importante trabajo reivindicativo respecto a las
carencias que se producían desde las administraciones públicas,
desde el Govern, hasta el punto de poner en marcha un
programa de detectives privados y detectar 800 infracciones de
turismo de excesos, que luego, según también se afirmaba, no
se tramitaban debidamente. 

También teníamos, tenemos interés en ver cómo se va a
abordar la ejecución de todos esos deberes que tiene pendiente
el Govern, no sólo en Playa de Palma, sino por ende en todas
las Islas Baleares, tal como se reivindicaba; de qué manera se
va a hacer el reparto de la ecotasa, para conseguir que el
gobierno Armengol sea justo y atiendan las necesidades del
destino, también replicando algunas de las declaraciones de la
nueva directora general; o cuestiones que, como éstas que
acabo de definir, nos gustaría conocer, si bien es cierto que ya
han pasado tres meses desde su toma de posesión y, bueno, no
hemos visto cambios en las políticas en estos tres meses y
también es cierto que quedan un par de meses para la
finalización del mandato. 

En cualquier caso, nosotros creemos que es necesaria e
interesante la comparecencia.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de fixació de posicions, correspon el torn
al Grup Parlamentari Unidas Podemos, que no en farem ús, en
absència de la vicepresidenta per motius de salut; així doncs,
pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Marc
Pérez-Ribas per un temps de cinc minuts.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Nosaltres estem a favor d'aquesta
compareixença i, per tant, votarem a favor.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Nosaltres hi votarem en contra. Gràcies presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares no hi ha cap
membre present a la sala, tampoc del Grup El Pi Proposta per
les Illes Balears, ben igual que el Grup Parlamentari Mixt -ja
hem llegit l’escrit de la Sra. Font-, així doncs per acabar amb
els grups, Grup Parlamentari Socialista, Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Si bé és veritat que des del Grup
Parlamentari Socialista sempre votam a favor de les
compareixences de qualsevol membre del Govern de les Illes
Balears perquè donin explicacions de la feina que tenen previst
fer o de la que han fet, en aquest cas, votaríem en contra
d'aquesta compareixença, i hi votaríem en contra per diferents
motius. 

En primer lloc, aquesta sol·licitud es va registrar dia 19 de
desembre de l'any passat, 2022, quan feia crec que gairebé sols
quinze dies, que la directora general havia pres possessió. Per
tant, ni li havien donat al marge dels cent dies del seu mandat. 

En segon lloc, perquè vostès demanen, en aquesta
sol·licitud de compareixença, que vengui a informar en relació
amb les línies programàtiques que pensa desenvolupar durant
el seu mandat. El seu mandat -i vostè també- Sra. Cabrera- ja
ho ha comentat-, li falten pocs mesos perquè dia 3 d'abril
comenci a estar en funcions i per venir a comparèixer davant
aquesta comissió sols queden tres comissions més. Per tant,
haurien de fer un ajust d’agendes, que crec que gairebé és
inviable. 

I tercer, vostè ha dit que si la seva feina seria continuista
amb la línia de feina del Govern de les Illes Balears, o segons
la feina que havia fet com a presidenta de l'Associació
Hotelera, jo no som la Sra. Vidal, però crec que un membre del
Govern de les Illes Balears fa la feina en la línia marcada pel
Govern de les Illes Balears. 

I, dit això, tornar remarcar que el nostre sentit del vot serà
en contra, perquè no veim oportuna aquesta sol·licitud de
compareixença en aquestes alçades, quan dia 3 d’abril es dissol
el Parlament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Acabat el debat, passam a votar l'escrit RGE núm.
13385/22. No, segons el seguiment de la comissió, Sra.
Cabrera, no corresponen més torns.

Passam idò a la votació d’aquest punt.

Vots a favor?

En contra? 

Secretària?

LA SR. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 6 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda idò rebutjat recaptar la compareixença de la
directora general de Turisme, Sra. Isabel Vidal i Tomás.

Passam al segon punt de l'ordre del dia, relatiu al debat i
votació de les Proposicions RGE núm. 13145/22 i 174/23. 

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 13145/22,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a jubilació digna. 

Començarem per la RGE núm. 13145/22, presentada pel
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a jubilació
digna. Per a la seva defensa té la paraula el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, presidenta. Diputades, diputats. El primer de tot,
també donar la benvinguda als dos membres de la Plataforma
Balear per a la Defensa de les Pensions Públiques que de
qualque manera també inspiren aquesta proposició no de llei
que avui veim a la comissió.

Aquesta proposició no de llei ve perquè el ministre
d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luís Escrivá,
dins la bateria de propostes que va plantejar per a una possible
reforma de les pensions hi ha ampliar el termini de còmput de
les cotitzacions de 25 a 30 anys: una mesura que fins i tot el
Pacte de Toledo va suprimir dels seus acords i una mesura que,
a més, va en contra clarament dels pensionistes, sobretot dels
pensionistes que cobren menys, i va clarament en contra també
del col·lectiu de pensionistes a les Illes Balears on amb el tipus
d’ocupació que tenim i, per tant, el tipus de cotització que
tenim, vendria, de qualque manera, a rebentar la possibilitat
que la gent es pogués jubilar a una edat més o manco digna. 

A més a més , influeix moltíssim en l’escletxa de gènere, és
a dir, aquí qui patiria més el fet d’allargar el període de
cotitzacions serien sobretot les dones, i a les Illes Balears
encara molt més. A més, no s’afronta, al contrari, s’engrandeix
aquesta escletxa -com deia- amb les pensions mínimes. Les
pensions mínimes, i altres vegades n’hem parlat, nosaltres
entenem que les pensiones mínimes han d’estar a l’alçada del
sou mínim interprofessional; entre d’altres coses perquè tengui
l’edat que tengui la persona que ho cobra, no pot ser que
perquè ens pensem que és una persona gran necessita menys i
perquè a més ha cotitzat tota la vida per poder cobrar d’una
forma digna una pensió. Per tant, a més, ens pareix
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exageradíssim, ja ens pareix molt 25 anys, 30 ens pareix
exageradíssim.

De totes maneres, no ens sorprèn atès el plantejament que
fa, per exemple, o que va fer aquest cap de setmana passat la
ministra Montero del que ella entén què són les pensions. La
ministra Montero a un míting aquesta setmana va parlar de les
pensions com la sustentació de les persones de la família que
no fan feina. No, no, les pensions és el que pertoca a la gent
que ha treballat i cotitzat tota la vida per poder tenir una
jubilació digna. Si el concepte de pensió que té la ministra
Montero, que és la ministra d’Hisenda, és el concepte de pensió
que té el Govern de l’Estat la veritat és que el millor que podem
fer és demanar la gestió de les pensions per a les Illes Balears,
perquè no ens convé que ens ho gestionin, això tampoc no ens
convé que ens ho gestionin des de Madrid. 

Al marge d’això, que vull entendre que és una opinió de la
ministra, no és el concepte que té el Govern de l’Estat de les
pensions, creim que n’hi ha prou amb 25 anys de cotització i el
Govern de l’Estat, el ministre, hauria de retirar aquesta
proposta de les propostes que ha plantejat per a una possible
reforma i que les propostes abans de fer-les públiques han de
ser consensuades a la Mesa del diàleg social amb els agents
implicats.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista s’ha presentat
l’esmena RGE núm. 1549/23 i per a la seva defensa té la
paraula el Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Bon dia, moltes gràcies, presidenta. Bé, nosaltres hem vist
aquesta PNL, aquesta PNL que crec que forma part també de
totes les que hem vist a aquesta comissió i en plenari i seguim
veient referides al sistema de pensions i a l'aplicació del Pacte
de Toledo i les propostes del Pacte de Toledo. Crec que les
propostes del Pacte de Toledo es basen en tota una sèrie de
principis de solidaritat, racionalitat, adequació de les pensions
amb eficiència i eficàcia del sistema respecte de l’augment
també de l'esperança de vida. Per tant, són tota una sèrie de
recomanacions que es fan. 

També és cert que en aquelles recomanacions que es varen
fer el 2021 es parla d'un període de cotització de 25 anys,
d’ampliació de 15 fins a 25, però també diu el mateix escrit que
acceptat fins i tot el 15, però hi ha un sistema de racionalització
del sistema perquè queda clar que ara entrarem en edat de
jubilació tots els que formen part d'una generació, que som els
boomers i els boomers canviarem el panorama una mica perquè
suposem un augment considerable de població i això també
trontolla el sistema i cal una racionalització.

Davant de la PNL que es presenta nosaltres hem presentat
una esmena perquè..., sí que li diré que votarem a favor del
punt 2, el punt 2 que insta el Govern a presentar propostes
prèviament consensuades, hem presentat una esmena, que li
demanaria que acceptàs, que modifica el redactat, perquè vostè

diu “retirar una proposta”, i nosaltres el que deim és que el
Govern presenti una proposta, que aquest redactat porta
implícit el seu redactat, si presentes una proposta nova retires
l’anterior, i per adequar aquesta quantitat percebuda al sistema
de pensions. 

Al final crec que l'objectiu és el que persegueix la PNL, la
PNL persegueix que es millorin les pensions, que es millorin
les quantitats percebudes i canviar la proposta inicial que s’ha
fet i que es basi a través de la Mesa, que s'hi arribi a través de
la Mesa de diàleg social.

 Per tant, aquesta proposta que es va fer, també és cert que
amplia a 30, però deixa triar els darrers anys de cotització. Per
què?, per facilitar la millora de la pensió.

En definitiva, nosaltres en el fons estaríem d'acord amb
aquesta iniciativa i li demanaríem que acceptàs aquesta esmena
per poder votar-la a favor i arribar a una unanimitat de criteris. 

Res més. Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, presidenta. Bueno, respecto de la proposició no
de llei que presenta el Grupo MÉS per Mallorca, a nivell
general feim una valoració positiva de totes aquelles mesures
que vagin dirigides a millorar la vida de les persones, en aquest
cas dels pensionistes, la vida dels nostres majors després d'una
vida de feina i, en la majoria de vegades, de sacrificis. 

Vull dir que el nostre partit és membre de la Comissió del
Pacte de Toledo, comissió per al debat i feina destinada a
arribar a les millors solucions en tema de pensions en base al
consens i a la representació majoritària. Vull dir també, però,
que més enllà de les notícies o la informació oficiosa que
puguem tenir com a Partit Popular respecte del tema que la
reforma de les jubilacions en general o respecte del que
s’exposa a aquesta proposició, la nostra formació no ha rebut
informació de cap proposta específica per part del Govern
d'Espanya, per part del ministre Escrivá, no s'ha posat damunt
la taula cap document per poder fer una valoració seriosa. Com
deim, a la nostra formació únicament hem vist declaracions
aïllades que no sabem si formen part d’una proposta més
àmplia ni de quines altres mesures..., de quines altres mesures
poden venir acompanyades. 

El ministeri no s'ha posat en contacte -vull repetir- amb el
principal partit de l'oposició al Congrés. De fet, en plena
reforma de les pensions, fa molts de mesos que la Comissió del
Pacte de Toledo no es convoca i ja fa cinc mesos que està sense
presidenta nomenada.

Tot això fa que, sense una proposta damunt la taula, no
puguem saber què es persegueix per part del Govern central ni
puguem prendre un posicionament seriós a nivell general. En
qualsevol cas, el que sí sabem és que ni els sindicats ni les
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patronals estan d'acord amb aquesta proposta, proposta que a
ells sí que sí que els ha passat el ministre. Sabem que Podemos
també hi està en contra, o així ho han manifestat; i sabem que
arriba tard, ja que ara, el passat mes de desembre, quan havia
d’estar aprovat per Europa. I ens preocupa també que açò pugui
tenir unes conseqüències negatives quant a la nova remesa de
fons Next Generation. 

La nostra formació considera que no és un tema per dur a
terreny de debat polític, consideram que ha de ser un tema pel
qual es lluiti per arribar a acords i solucions que garanteixin la
viabilitat del pacte intergeneracional, que aporti un equilibri i
que sigui sostenible. I, com dic, instam que tot açò es
desenvolupi en el marc del Pacte de Toledo.

Per tant, consideram molt important per part del Govern
central i del ministre Escrivá que reprengui la feina, aquesta
comissió, i ens preocupa escoltar declaracions -com ha dit
també el Sr. Mas- com les de la ministra Montero, on les
pensions sembla que és una ajuda als fills. Açò és evident que
és el reconeixement més clar del fracàs de les polítiques
econòmiques del PSOE, del Govern central. 

Les pensions, nosaltres consideram que no són donades per
cap partit ni per cap govern, és un dret que les persones s’han
guanyat, és fruit de la feina. I, la veritat, si aquesta és la millor
proposta que pot fer el PSOE, idò estam un poc preocupats.

Per tant, des del Partit Popular farem una abstenció, perquè
consideram sincerament que aquest és un tema que s’ha de
debatre, és un tema seriós, és un tema que ha de comptar amb
feina i consens de la majoria i de les parts, i que no ens podem
permetre el luxe de fer-ho baixar a un nivell de punts, per
separat -diguem-, i no fer-ho d'una manera global i amb visió
de futur.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspondria ara al Grup Parlamentari Unidas
Podemos. No en farem ús. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula el Sr. Marc Pérez-Ribas. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Primer, saludar els representants del
sector dels jubilats, que avui ens acompanyen, i també agrair al
Grup MÉS per Mallorca per presentar iniciatives sobre
jubilació justa, que és un tema que, evidentment, ens preocupa
i, en el meu cas, m’incorporo al  que ha dit el Sr. Casanova, que
com que jo som un boomer, idò estam més que interessats en
el fet que les jubilacions siguin justes quan ens toqui a
nosaltres.

Bé, el sistema de pensions espanyol és evident que fa molts
d'anys que té símptomes més que evidents que pateix
problemes estructurals, uns problemes que, evidentment,
afecten la seva continuïtat i la seva viabilitat. I això es pot
encarar o afrontar amb mesures de calat, amb mesures
importants o fent pegats, presentant mesures pal·liatives, que és
el que es presenta en aquesta iniciativa.

Des de Ciutadans, des del Grup Parlamentari Ciutadans, i
des del Grup Ciutadans en el Congrés dels Diputats, hem
insistit que el sistema de pensions s’ha de reformar amb
modificacions de calat, realment fer un pacte de rendes real que
afecti ja, des del sistema laboral dels joves..., que els joves
que..., ja no els boomers, sinó tots els joves que avui
s'incorporen al mercat laboral, tinguin garantida una jubilació
quan els arribi el moment, i això amb mesures com la que aquí
ha plantejat el ministre, bé, són pegats per donar resposta a
sol·licituds que es fan des d'Europa però que no arriben a
solucionar la problemàtica.

Per aquest motiu, nosaltres ens abstendrem en aquesta
proposició no de llei, perquè realment el que demanam és que
hi hagi acords importants, de calat, entre tots els partits polítics
d'Espanya, que el Pacte de Toledo tregui mesures que realment
garanteixin la viabilitat del nostre sistema de pensions, mesures
consensuades que no formin part de la brega política, sinó que
ja siguin reformes d'Estat i que ja tothom tingui interioritzat i
consensuat; perquè, si no, estarem condemnant generació
darrere generació.

Sobre l'esmena que ha presentat el Grup Parlamentari PSIB,
bé, si el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca l'accepta,
seguirem el nostre sentit de vot però, bé, consideram que, com
a mínim, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca fa una
proposta, aquí aquesta esmena és molt generalista i no acaba de
concretar res; també és cert que el punt 2 de la proposició no de
llei tampoc no acaba de concretar res, i per això també ens hi
abstendrem, perquè, evidentment, el Govern d'Espanya el que
ha de fer és presentar propostes sobre el sistema de pensions i
que, a més a més, siguin consensuades, que és el que nosaltres
demanam; el que sí que és cert és que aquestes propostes
haurien de ser propostes de calat i consensuades perquè
tinguessin una vigència el més llarga possiblea. 

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat, i disculpi. Pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares no tenim cap membre present a la sala,
tampoc d’El Pi ni del Grup Parlamentari Mixt. Procediria ara
la suspensió de la sessió per un temps de deu minuts; entenc
que no faria falta perquè no hi ha hagut cap petició.

Llavors, per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, gràcies, presidenta. Mirau, jo la veritat és que em sap un
poc de greu, perquè tenc la sensació que no som conscients del
que vol dir cotitzar durant 30 anys; cotitzar durant 30 anys per
a un picapedrer, per a un fuster, per a un electricista, per a un
pagès, per a un cambrer, per a una cambrera de pisos, per a un
mestre d'escola..., tenc la sensació que, que..., és que 30 anys de
cotització són molts, molts i molts d'anys, i és allargar també el
període laboral, tenir gent damunt un bastiment, servint copes
o fent de mestre, amb més de 65, 67, 68 anys, això no és viable,
no és possible; no és que no sigui viable econòmicament, les
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pensions, és que no és possible allargar la vida laboral de la
gent.

No és possible allargar la vida laboral de la gent, amb
segons quines edats no poden fer feina, el que necessiten és
cobrar una pensió digna, dinamitzar i poder gaudir de les seves
vides d'una forma digna. 

El tema és molt seriós, ho ha dit la Sra. Cabrera, per això el
duim al Parlament de les Illes Balears, perquè és un tema molt
seriós, precisament per això li duim, i hi ha una sèrie de
qüestions que ja ni tan sols s'haurien de plantejar, com és anar
més enllà a l’hora d’allargar la vida laboral o fer plantejaments
al marge de la Mesa del diàleg social.

Per tant, no acceptarem l'esmena del PSOE, tot i que sabem
que perdrem la votació; i no l'acceptarem perquè ens sembla
que és jugar un poc amb el llenguatge, i no ens agrada, són
coses que a nosaltres no ens agraden. Per tant, passem a la
votació i, si la perdem, sabrem qui està a favor que la gent
allargui la seva vida laboral i hagi de cotitzar 30 anys en lloc de
-com fins ara- 25, que ja ho trobam exagerat. 

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Feim votació separada, entenc, Sr. Joan Mas.
Accepta la votació separada. 

Llavors, a favor del punt 1?

En contra?

Abstencions?

Tornam a repetir.

Vots a favor del punt 1?

En contra?

Abstencions? 

Secretària?

LA SRA. SECRETÀRIA:

2 vots a favor, 4 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Punt 2.

A favor? 

En contra?

Abstencions?

Secretària?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò queda rebutjat el primer punt i aprovat el segon.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 174/23, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de
les estadístiques d'ocupació que mensualment publica el
SEPE. 

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
174/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació de les estadístiques d'ocupació que mensualment
publica el SEPE. Per a la seva defensa, pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Presentamos esta iniciativa ante una
situación que se ha producido a nivel nacional a raíz de la
reforma laboral de 2022 con la eliminación de los contratos por
obra y servicio prácticamente, una modalidad contractual muy
utilizada en nuestro país. 

Podemos decir que los contratos fijos discontinuos han
venido a reemplazar a los contratos temporales prohibidos por
la reforma laboral. Es cierto que, técnicamente, los contratos
fijos discontinuos son contratos indefinidos con muchas
peculiaridades y tienen más garantías para el trabajador que un
contrato temporal, como la antigüedad, o mayor indemnización
en caso de despido, pero no mejora en cuanto a estabilidad. Es
decir, se sigue trabajando por temporada en la mayoría de los
casos, cosa que vemos claramente en Baleares con la alta
estacionalidad. Si el trabajador ha generado derecho a cobrar
la prestación por desempleo, esperará hasta que la empresa le
vuelva a llamar, pero no sabe cuándo le llamará. Además no
existe un período mínimo de días que ha de ser contratado,
salvo que el convenio lo establezca. 

Sabemos que esta modalidad contractual no es nueva,
siempre se ha contabilizado de la misma manera a efectos
estadísticos, pero con esta reforma, como hemos dicho, los fijos
discontinuos se han multiplicado. La diferencia es que un
trabajador temporal contabiliza o contabilizaba, contabiliza,
como parado cuando se extingue su contrato, mientras que el
trabajador fijo discontinuo no, aunque esté en su casa sin
trabajar, sin cotizar, cobrando del paro y no cuenta como
parado a efectos de estadísticas, sino como ocupado. Así, los
contratos indefinidos se han multiplicado, aunque sea por un
mes, y los contratos temporales se han reducido
significativamente. 

Desde el Partido Popular ya hemos venido avisando, desde
hace ya muchos meses, de que estos cambios en los registros de
los contratos están alterando la objetividad estadística.
También se ha manifestado en esta línea el Instituto del Talento
e Innovación, BBVA Research, y FEDEA en su informe del
mes de noviembre de 2022. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202300174
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Con la información disponible que se tiene no es posible
conocer con exactitud el número de trabajadores fijos
discontinuos que se encuentran inactivos, lo que supone no
poder conocer el paro efectivo ni valorar la verdadera situación
del mercado laboral, impidiendo poder adoptar medidas para
mejorarlo. Ante esto, el pasado mes de diciembre el Partido
Popular en el Senado formuló una serie de preguntas con
respuesta escrita de las que se desprendieron diferentes temas
como, por ejemplo, que en España hay 443.000 fijos
discontinuos que no trabajan, pero que no cuentan como
parados, es decir, un 15,6% más del paro declarado, bajándo
con esta circunstancia de los 3 millones de parados de manera
ficticia, vamos a decir; o el caso de Menorca muy claro: el
pasado diciembre había 2.379 parados en Menorca, casi la
misma cifra que en verano en plena actividad, es evidente que
no reflejan la realidad, puesto que les puedo garantizar que en
diciembre el 80% o el 90% está cerrado, y eso lógicamente
lleva a error. 

Por todo ello, nosotros instamos al Gobierno central y al
Gobierno balear a adoptar las medidas pertinentes para que, de
manera urgente, se modifiquen las estadísticas, el sistema de
recuento de empleo que mensualmente publica el SEPE. 

Los puntos, y ustedes los tienen, pero..., muy rápidamente:
el primero es obtener mayor transparencia, que es el pilar de
nuestra petición, la transparencia. ¿Cómo? Pues clarificando el
tratamiento estadístico de los trabajadores fijos discontinuos;
elaborando un indicador complementario que compare, junto
con el paro registrado, el paro efectivo; publicando información
desagregada con efectos retroactivos desde la entrada en vigor
de la reforma laboral de 2022; y todo ello además con todas
aquellas medidas, cualquier otra que pueda de manera eficaz
contribuir a esta transparencia.

Yo creo que es una propuesta lógica y sensata que
beneficiará en definitiva a todos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En el torn de fixació de posicions correspon el torn
al Grup Parlamentari Unidas Podemos, no en farem ús. Així,
doncs, pel Grup Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el Sr.
Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Al Grup Parlamentari Ciutadans
votarem a favor d'aquesta iniciativa del Grup Parlamentari
Popular, de modificació de les estadístiques per a l'ocupació
que mensualment publica el SEPE.

I compartim -diguéssim- l'exposició de motius i compartim
que a partir de la modificació de la reforma laboral l'status quo
ha canviat, del mercat laboral a les nostres illes i del mercat
laboral de tot el país. 

Per tant, en ares de la transparència el que s’ha de fer és
modificar també les estadístiques que es donen per part del
Govern d'Espanya, de forma que es pugui saber amb més

certesa quantes persones són a l'atur, quantes persones cobren
prestacions d'atur i, realment, l'atur real que hi ha en cada
moment en el nostre mercat laboral. 

Per tant, consideram que en ares de la transparència, en ares
de poder prendre decisions amb tota la informació disponible
és convenient que totes aquestes dades siguin públiques i
transparents.

Gràcies, 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. En el que podríem coincidir, Sra.
Cabrera, és que el SEPE no és precisament un model de gestió
i ho va demostrar durant la pandèmia, i ho demostra amb els
mitjans amb què compta, per exemple, a les Illes Balears i amb
el tracte que té amb la ciutadania de les Illes Balears. En això
podríem estar d'acord, perquè la veritat és que molta gent va
patir aquest tracte al llarg de la pandèmia... i no va ser
agradable. 

Ara bé, és clar, aquí no parlam només del SEPE, aquí
parlam..., sobretot i darrere fons hi ha la reforma laboral, aquí,
en aquesta PNL del que es tracta és de la reforma laboral.

En altres llocs de l'estat, un partit com el nostre segurament
no hauria estat d'acord amb la reforma laboral, en altres llocs de
l'Estat, però hem de reconèixer que a les Illes Balears aquesta
reforma laboral, en el mercat laboral, a les treballadores i als
treballadors de les Illes Balears en general, aquesta reforma
laboral els ha vengut bé i ha anat bé al col·lectiu -com dic- de
treballadores i treballadors.

Per això, nosaltres votarem en contra de la PNL, perquè
vostès el que fan és intentar posar en dubte els beneficis per al
país, per a les Illes Balears, de la reforma laboral. I, és clar, és
molt mal de fer, és molt difícil posar en dubte els beneficis
d'aquesta reforma laboral en el mercat laboral de les Illes
Balears. 

Per tant, nosaltres..., i a més, juguen amb això, paro
efectivo..., és clar, no és el mateix “demandant ocupació” que
“aturat” que..., és jugar un poc... abans hi ha jugat el PSOE
amb el llenguatge, en aquest cas hi juguen vostès. 

Ja dic, votarem en contra per això, perquè els beneficis de
la reforma laboral són indubtables per al col·lectiu de
treballadores i treballadores de les Illes Balears i perquè creim
que és el que hi ha en el rerefons d'aquesta proposició no de
llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, El Pi
Proposta per les Illes BALEARS i Mixt, no... Perdoni...
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Perdoni, Sr. Castells..., esperam un segonet que es pugui seure
i alenar...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, deman disculpes.

LA SRA. PRESIDENTA:

No es preocupi.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Aprofit per dir que substituesc la diputada Patrícia Font.
Estava seguint el debat pel canal de YouTube i, en el nostre
cas, la nostra postura respecte d’aquesta proposició no de llei
és que..., nosaltres estem totalment a favor, evidentment, de la
transparència de les dades, i em sembla bé que les dades
estadístiques de les què es disposi reflecteixin correctament la
realitat del mercat de treball. 

Però nosaltres veiem en aquesta proposta del Partit Popular
com una recança, no?, i és que ara sembla que li sàpiga greu al
Partit Popular que hi hagi hagut una estabilització tan gran i uns
efectes tan positius de la reforma laboral. 

I respecte d’això, em permeto recordar que l’invent del fix
discontinu és un invent dels sectors socials representats pel
Partit Popular. És una fórmula que ha facilitat i ha garantit que
les empreses, quan els interessava, poguessin tancar les portes
i poguessin enviar els seus treballadors a l'atur. Al final, la
figura del fix discontinu no és més que un invent que es va fer
a mida per al sector turístic, i ara el Partit Popular, que és el
representatiu d'aquests interessos, ve a lamentar les mancances
que té aquesta fórmula. 

Llavors, nosaltres compartim part de l'anàlisi i, evidentment
-repetesc-, defensant que les dades estadístiques han de reflectir
de la forma més fidel possible la situació del mercat de treball
per poder prendre les decisions oportunes, no compartim el
fons , és a dir, el fons que anima el Partit Popular a presentar
aquesta proposició no de llei, que és una certa contrarietat amb
els resultats positius que ha donat la reforma laboral. I, per tant,
per aquests motius, nosaltres hi votarem en contra. 

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el
Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, la Sra. Cabrera ha acabat la
seva intervenció dient que considerava aquesta proposta
“lógica y sensata”. Li he de dir que a mi, quan la vaig llegir,
em va semblar totalment el contrari, no és sensata, perquè és
una proposta molt marcada amb un gran biaix partidista i de
lògica res. Jo li ho explicaré.  Vostè demana ara aquí, perquè
li molesta, i li ho han dit abans, és que la reforma laboral ha
tingut uns efectes positius i podríem qualificar de molt positius,

perquè vostè aquí equipara, diu que encobreix perquè passen
els contractes temporals a fixos discontinus, no té res a veure,
jo li puc dir que per a una persona que té un contracte temporal,
que se li acaba i després no sé si tornaré, no té res a veure a ser
un fix discontinu, no té res a veure i si no, digui-los-ho a tots
aquells joves i sobretot a les Illes Balears, que treballen en el
sector turístic, que han passat de tenir contractes temporals de
dos, tres mesos, a ser fixos discontinus, que els ha donat una
estabilitat i els han permès iniciar projectes de vida. 

Després parla d’aturats i que cobren l'atur, etc. Jo li puc dir
que un aturat és aquella persona que no fa feina, però que en
cerca activament. Per tant, hi ha molts fixos discontinus que
cobren una prestació, perquè els correspon, però que a efectes
estadístics, tal vegada no serien aturats perquè no (...). Després
li podria dir, també parla aquí del registre a les oficines del
SOIB, a les oficines del SOIB un pot estar registrat encara que
estigui ocupat, encara que estic ocupat pot estar registrat,
perquè hi ha una situació a les oficines del SOIB en millora
d’ocupació. I per tant, això ...

En definitiva jo el que li vull dir és que els criteris que
s’estan utilitzant ara per registrar atur, són els mateixos que es
varen establir el 1985, miri si ha plogut! I a més a més, són uns
criteris que estan consensuats a nivell europeu, a efectes
d’harmonització estadística. Per tant, canviar aquests criteris
aquí, perquè ara al Partit Popular no li van bé per dir que la
reforma laboral encobreix una cosa, no és ni sensat ni lògic,
perquè va en contra dels criteris europeus i de l’harmonització.

Nosaltres, com pot suposar, hi votarem en contra perquè al
final jo crec que aquesta proposta, el que tracta d’encobrir -i ho
torn repetir- és el possible èxit o no de la reforma laboral i que
aquí a les Balears -i li hem dit abans-, aquí a les Balears està
tenint uns resultats molt beneficiosos per a la gent que
treballava i que ha passat de ser contractat temporal a ser fix
discontinu. Que després en els mesos d’hivern hi ha atur
registrat i hi ha persones registrades al SOIB, clar que sí, i que
tenen dret a prestació, com tots els altres. Per tant, com ja li han
dit també i jo crec que el Sr. Castells li ha dit, això es va posar
precisament per beneficiar un sector turístic que era temporal
i per protegir en certa manera el treballador. Jo crec que
transparència és la mateixa que hi havia abans i aquest canvi
que demana no millora la transparència i empitjora
l’harmonització estadística.

Per tant, hi votarem en contra. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula per contradiccions, per part del grup
proposant la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, presidenta. Bien, decir que lamento que no se haya
entendido nuestra propuesta, porque la verdad es que nosotros
lo que pedimos es transparencia, que no va en contra de nada,
muy al contrario, va a favor de la gente, a favor de la mejora
del mercado laboral, a favor de que las políticas que se tomen
a raíz de esas estadísticas que estamos viendo, no lo dice el
Partido Popular, lo dicen instituciones que tienen largo
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recorrido y tienen experiencia suficiente, como para poder
clarificar estas situaciones, que con esas políticas, con estos
datos, con las estadísticas que se recogen y que tienen ustedes
ahora encima de la mesa, a lo mejor no se van a tomar las
decisiones necesarias y adecuadas a la realidad del mercado
laboral. Ustedes da la sensación que meten la cabeza debajo del
ala, como las cifras les favorecen políticamente, pues da la
sensación que a ustedes ya les va bien. Eso es lo triste. 

Nosotros pedimos transparencia, hemos reconocido y en la
exposición de motivos está, que los contratos fijos
discontinuos, mejoran la situación del trabajador respecto de
los temporales. Lo que le hemos dicho, es que eso no ha
evitado que un trabajador fijo discontinuo siga trabajando tres
meses en vez de todo el año, aunque sea indefinido el contrato.
Que eso es lo que parece que ustedes quieren tergiversar.
¿Comprende? Lo que le estamos diciendo es que los datos de
las estadísticas que se reflejen en el ministerio, primero que
sean transparentes y que se tengan, que se diferencien, pues
claro que pedimos diferentes modalidades de tipo de empleo y
de tipo de tipo de paro. ¡Claro que sí! Porque es la manera,
como he dicho, de que se puedan tomar las medidas necesarias. 

Nos preocupa, porque no vemos ninguna voluntad ante una
evidencia clarísima de que, por ejemplo, lo que le he dicho,
Menorca, muy sencillo, oiga, en diciembre, 2.790 parados; 
agosto en Menorca, parados, 2.793, 3.000, 2.500, es igual, los
mismos. Algo falla, algo falla, señores del PSOE, de MÉS per
Menorca, o de MÉS per Mallorca, algo falla. Es evidente que
las estadísticas están mal, que si hay que tomar medidas en
función de lo que ponen las estadísticas, no se tomarán
adecuadamente y que nos creeremos que, efectivamente, el mes
de diciembre es igual que el mes de agosto, en cuanto a
mercado laboral y eso es falso y es lo que estamos pidiendo,
transparencia. 

Miren, ustedes hablan de la reforma laboral. La reforma
laboral, la reforma laboral del Partido Popular es la que fue, la
que nosotros consideramos que era mejor para España, que
recuperó 4 millones de empleos. Ustedes no la modificaron
más. Ustedes han hecho unas pequeñas modificaciones, ni de
lejos la han pensado en derogar. Ustedes entraron a gobernar
con la moción de censura, con la derogación de la reforma
laboral del Partido Popular, que no han derogado, porque saben
que era buena y han hecho una pequeña modificación, en la que
se incluye esto que estamos hablando ahora, una pequeña
modificación respecto de la derogación que ustedes decidan
hacer, que es esto que estamos hablando ahora, que está
generando un caos a la hora de tener unos datos fiables y que
a ustedes ya les va bien, porque bajan de los 3 millones, que a
río revuelto, ustedes bajan de los 3 millones de parados y cerca
de las elecciones, pues oiga, pues me imagino que no tienen
ninguna intención de modificarlo. Lamentablemente esta es la
sensación que da. 

La ministra se está haciendo la remolona a la hora de
responder y de corregir esta situación, y nadie está dando
soluciones a una situación clara, objetiva y que es de necesidad
corregir, para poder tomar las mejores decisiones, para el
beneficio y la mejora del mercado laboral. Lo lamento.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Acabat el debat, passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 174/23. Entenc que podem
votar tots els punts en bloc? La podem votar sencera? Sí?
D’acord.

Vots a favor?

En contra?

Secretària?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 7 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda idò rebutjada aquesta iniciativa. 

I sense més assumptes a tractar, aixecam la sessió. Gràcies.
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