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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui, i
en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Joana Barceló substitueix Marc Pons.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Pilar Costa.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Lourdes Bosch substitueix el Sr. Francisco Mercadal.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. L’ordre del dia de la sessió d’avui consisteix en el
debat i la votació de les següents proposicions no de llei: RGE
núm. 2156/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nou
estatut per a l’autònom, mesures estructurals relatives a la
fiscalitat, cotització i règim de concurs dels autònoms; i RGE
núm. 2222/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mesures urgents d’ocupació per a desocupats majors de 45 anys.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2156/14, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa al nou estatut de l'autònom,
mesures estructurals relatives a la fiscalitat, cotització i
règim de concurs dels autònoms.

Per a la defensa de la primera proposició no de llei, RGE
núm. 2156/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nou
estatut per a l’autònom, mesures estructurals relatives a la
fiscalitat, cotització i règim de concurs dels autònoms, intervé
l’Hble. Diputat Sr. Miquel Àngel Mas, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Avui venim a defensar un
nou estatut per a l’autònom, perquè pensam que és bo fer una
reflexió sobre aquesta figura, que s’ha menystengut durant tants
i tants d’anys.

L’autònom al cap i a la fi sol ser el ferrer, l’electricista, el
picapedrer o l’emprenedor que fa feina per compte seu, i que
òbviament en aquesta situació d’enorme crisi econòmica que hi
ha hagut ha patit i molt. Estam parlant de molt petits empresaris,
quasi bé treballadors per compte propi. 

Hi ha hagut molt poca preocupació i dedicació cap a aquesta
figura, i jo en puc donar fer durant els meus anys d’exercici, i el
debat públic s’ha basat en les grans xifres macroeconòmiques,
les grans empreses, les empreses lligades al BOE, les empreses
que en realitat, de privades, en tenen poc i són empreses
públiques que depenen del BOE i de la relació que tenguin amb
el poder. 

Però el veritable teixit industrial, el veritable teixit productiu
que tenim a Balears són els autònoms. Són ells que acaben
empenyent l’economia, i s’ha dedicat molt poca atenció als
autònoms, des de sempre, a aquesta figura; simplement s’ha
establert una base mínima de cotització, que a més a més ara
s’ha apujat a 300 i escaig d’euros, en plena crisi econòmica, i
amb molt poques prestacions socials -atur, maternitat..., són
prestacions socials absolutament miserables quan al cap i a la fi
parlam, la majoria d’ells, de treballadors, de simples
treballadors-; un règim fiscal molt poc incentivador, que no és
ni just ni proporcional, i un sistema de concurs de creditors que
els aboca directament a la mort civil.

Així ens hem adonat els darrers mesos, els darrers anys, que
l’emprenedor, que ara està de moda parlar d’emprenedor, han
estat els autònoms nostres de sempre, els emprenedors són els
autònoms, i en aquest moment, que passen enormes dificultats,
han hagut de tirar endavant i crec que és el moment de fer una
reflexió sobre la seva figura i intentar establir un règim, un
estatut que sigui més just, més proporcional, més incentivador
i que pugui ajudar a sortir d’aquesta situació de greu crisi
econòmica que hem tengut i que tenim. 

Ara bé, del que es tracta, pens jo, és que les reformes que
facem no siguin reformes cosmètiques, no siguin reformes
conjunturals per la situació econòmics, sinó que siguin reformes
estructurals, que vagin al fons del tema, al fons de la
problemàtica, que ens permetin mirar a deu, vint anys vista, i és
per això que proposam el que hem denominat un nou estatut per
a l’autònom, que s’ha de basar en el principi de justícia i
proporcionalitat quant a la seva activitat i el seu rendiment net.
En concret a la proposició no de llei proposam sis punts que ara
passaré a comentar.

Bé, el primer de tot és establir una retenció progressiva de
pagaments a compte de l’impost de renda de les persones
físiques en funció dels rendiments nets que tenguin els
autònoms que desenvolupin activitats que tenguin la
qualificació d’empresarials, derogant l’actual 20% fix.
Actualment qualsevol autònom que desenvolupi una activitat
empresarial ha de pagar el 20%, guanyi poc, guanyi manco ha
de fer una retenció del 20%, la qual cosa és una cosa inèdita,
injusta, perquè no atén a la proporcionalitat, no atén a aquell que
pugui guanyar, jo què sé, 5.000 euros cada mes que a aquell que
guanya 500 euros cada mes. Això és absolutament injust, que no
tenguin la proporcionalitat, quan tots els altres paràmetres que
tenim quant a tributació i quant a retencions són sempre
proporcionals en funció dels ingressos, perquè és una cosa en la
qual hem arribat a un cert consens, que s’ha de pagar en funció
dels ingressos, dels rendiments nets, del nivell de riquesa que
pugui tenir cadascú. Idò bé, actualment és un 20% fix que
simplement atén a dues raons: una, la comoditat que suposa a
l’administració no haver de fer res pus, sinó que simplement
cobra el 20%, i, segona, que li dóna una liquiditat, una liquiditat
a compte del que després s’hagi de liquidar. Per tant entenem
que aquesta és una demanda dels autònoms que és històrica i
que a més a més atén a un criteri de justícia, i aquesta mesura
seria molt benvinguda per tothom i atendria, incentivaria el
propi règim d’autònoms.
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El segon és una exempció de pagament de l’impost de renda
de les persones físiques als autònoms que tenguessin menys de
12.000 euros. Bé, amb això simplement es tracta d’adequar el
que en aquests moments s’ha avançat per part del Govern
d’Espanya quant al tema, en general, de l’impost de la renda de
les persones físiques per a treballadors.

El tercer és una mesura que consideram molt interessant, és
la fiscalitat zero en el primer any d’autònom, d’inici d’activitat,
és a dir, que, a aquell que vulgui començar una activitat,
l’ajudem, que, a aquell que vulgui començar una activitat i
vulgui innovar, emprendre, l’ajudem, que no passa res si durant
un any no cobram, perquè és un bé comú, és un bé general,
perquè si al cap i a la fi al cap d’un any li va bé, a tots nosaltres
ens anirà bé, i el que hem d’estimular és que la gent provi, faci
feina i no estigui passiva sinó que innovi, vulgui arriscar-se, i si
vol, aquest jove o aquesta persona de 40 i escaig d’anys es vol
arriscar, nosaltres com a colAlectivitat, nosaltres com a estat
també ens hem d’arriscar i no passa res si aquell primer any no
cobram, perquè a la llarga acabarà essent molt positiu per a tota
la societat. Tot i això és obvi que s’han de posar uns límits,
perquè n’hi pot haver un que comenci i li vagi fantàstic el
primer any, és excelAlent; evidentment si li va fantàstic i
excelAlent ha de tributar, només faltaria, i posam aquest límit en
el fet que el seu rendiment net mensual sigui inferior a 1.500
euros o que tot computat en tot l’any a 18.000 euros; a partir
d’aquesta quantitat entenem que sí que ha de tributar encara que
sigui el primer any.

La quarta mesura que proposam..., bé, això és el bloc de
fiscalitat, eh?, que afecta les retencions de l’IRPF, la renda...,
l’exempció mínima de pagament d’IRPF i el primer any
d’activitat econòmica. El segon bloc és el tema que afecta les
cotitzacions a la Seguretat Social, i aquí establim que la
cotització a la Seguretat Social es realitzi en funció dels
ingressos reals i del temps treballat sense una base mínima, és
a dir, que es pagui en funció del que un ingressi i no en funció
d’un mínim. És a dir, actualment s’estan pagant uns 300 i escaig
d’euros, 320..., ara no ho record exactament; això ho paga
aquell guanya 5.000 o 6.000 euros cada mes i aquell que guanya
500 euros cada mes. Això no treu cap enlloc, no treu cap enlloc,
és absolutament injust, és desincentivador, i a més a més ens
podem trobar -i jo m’he trobat- gent que per ventura es
plantejaria donar-se d’alta, tot i que ara tenen un règim transitori
que els pot ajudar, però encara no en surten, no en surten i no
els compensa, no els compensa estar donat d’alta d’autònom, i,
aquesta gent, l’aboques el mercat negre, perquè si per fer una
feina i cobrar 300 euros o 400 euros han de cotitzar per 320
euros no els compensa, no els compensa i els tires al mercat
negre, i és per això que Balears i Espanya tenen una taxa...,
aquesta és una de les raons per les quals Balears i Espanya tenen
una taxa de mercat negre tan elevada, que es calcula pels
experts en el 25%. Per tant aquesta és una mesura estructural
molt important i que suposa coratge polític i justícia quant a
aquest contingent de treballadors i petits empresaris.

També proposam que les bonificacions per contractació
indefinida que realitzin els treballadors autònoms sense
treballadors pugin al cent per cent del total de la quota a la
Seguretat Social el primer any, i no sols a una part de la quota,
que és el que ha plantejat el Govern d’Espanya, que afecta
només les contingències comunes però no les altres

contingències, un tema tècnic però que pot ajudar també a
redefinir la figura de l’autònom.

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’anar acabant, Sr. Mas, per favor.

EL SR. MAS I COLOM:

Molt bé. Idò acab amb la darrera, que és la reforma de la
Llei concursal. És un tema que ja he anat comentat en aquesta
seu parlamentària que ens trobam davant un fracàs absolut.
Aquesta sí que és una reforma estructural. La Llei
d’emprenedoria que es va proposar fa sis o set mesos ens ha duit
al fracàs absolut. Aquell empresari o aquell autònom que vagi
a una situació de concurs és la seva mort civil. Ningú no va a
concurs, després de la reforma d’emprenedoria, zero concursos
de persones físiques s’han presentat durant el darrer trimestre
del 2013, un fracàs absolut. És necessari impulsar la nova figura
de (...), és la segona oportunitat, i aquell que de forma..., que li
ha anat malament i ha perdut tots els seus béns i no ho ha fet de
forma fraudulenta pugui tenir una segona oportunitat, perquè si
no l’abocam al mercat negre, aquell simplement el que farà serà
muntar una empresa, ser un testaferro o simplement cobrarà
minutes en negre o en B, que diuen.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. I ara, per al torn de fixació de posicions,
per part del Grup Parlamentari Socialista, Sra. Sansó té vostè un
temps de deu minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. El colAlectiu dels autònoms representa
un ampli colAlectiu que realitza un treball en què, tant als inicis
com durant el procés de la seva feina, la seva vida laboral,
arrisca els seus recursos econòmics personals. A les Illes
Balears aquest colAlectiu està representat per unes 78.000
persones, que són les que consten assegurades en el règim
d’autònoms a la Seguretat Social, per tant és un colAlectiu a
haver de tenir en compte i en consideració.

Aquestes persones normalment fan feina totes soles, però a
vegades sí que arriben a contractar una o dues persones; hi ha
casos fins i tot que han arribat a les deu persones de
contractació. Per tant són persones que, a part de generar
activitat econòmica, s’autoocupen elles mateixes, i a més, si
encara contracten, tenen gent al seu servei, fent feina per a elles.
Per tant no suposen despesa, no suposa més augment de les
llistes de l’atur ni despesa per a l’administració pública.
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Així i tot, a pesar que aquest treballador no surt costós a
l’administració, a la societat en general, aquestes persones no
tenen cap avantatge en cas d’emmalaltir o en el moment de
jubilar-se perquè, bé, tenen un greuge comparatiu amb altres
tipus de treballadors. Amb la reforma de l’Estatut dels
Treballadors que es va fer en el 2013 no s’han solucionat
aquests problemes. S’ha intentat trobar alguna solució però no
s’han solucionat els problemes reals dels treballadors autònoms.
Per tant ens sembla positiva qualsevol proposta que suposi un
avantatge per a aquestes persones, que com he dit generen
riquesa a la societat i, a part, moltes vegades o quasi sempre han
d’arriscar els seus beneficis personals o el seu patrimoni
personal.

Per tant és important donar suport a aquestes persones quan
tenen, o fins ara han tengut i continuen tenint, desavantatges en
les prestacions de la Seguretat Social i també en el règim de
fiscalitat per a elles, per a les persones que estan donades d’alta
d’autònom. Per tant donarem suport a totes les propostes que ha
plantejat el Sr. Mas en aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sansó. I ara, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Assumpció Pons,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el
Govern d’aquesta comunitat ja ha explicat en reiterades
ocasions, diverses vegades, que el Govern d’Espanya està
redactant una reforma del sistema tributari general, que afectarà
les PIME i els autònoms, i també les comunitats autònomes, les
autonomies. Per tant cal conèixer primer quin és el sentit, quin
és el contingut i quin és l’abast d’aquesta reforma fiscal. 

En aquest sentit vull destacar que el Ministeri d’Hisenda
presentarà el pròxim mes de juny les mesures per a la reforma
fiscal. El ministeri no prendrà cap decisió fins haver valorat
l’informe que ha encarregat a un comitè d’experts sobre aquesta
matèria. Les mesures d’aquests experts es van conèixer
exactament una setmana després que el Sr. Mas, o el Grup
MÉS, hagués registrat la proposició que ara és objecte de debat
en aquesta comissió. 

Les propostes que han redactat els tècnics tributaris afecten
de ple la competitivitat dels autònoms i de les petites i mitjanes
empreses. Consisteixen fonamentalment en sis propostes:
eliminació de la tributació per mòduls, augment i reclassificació
de l’IVA, supressió del règim simplificat de l’IVA, baixada de
l’impost de societats d’una forma progressiva, eliminació
d’algunes exempcions de l’IRPF i, finalment, la reducció de les
cotitzacions socials. Per tant, Sr. Mas, cal esperar fins al juny
per conèixer quines d’aquestes mesures finalment són
aprovades. 

Però li diré que el Govern de l’Estat ja ha solucionat un
problema històric que patien els autònoms, que era l’IVA de
caixa, de manera que ara no s’ha de pagar aquest impost fins
que no s’hagi cobrat. És la manera d’evitar que els autònoms

hagin de finançar una altra empresa o, fins i tot, finançar la
mateixa administració. A més el Ministeri d’Hisenda, entre
altres iniciatives per reformar la fiscalitat dels afiliats al règim
de treballadors autònoms, valora que puguin cotitzar en funció
dels seus beneficis, tal com ha demanat també el president de la
Federació d’autònoms; d’aquesta manera s’aconseguirà que els
que tenguin més ingressos paguin més, i els que en tenguin
manco, manco ingressos, també paguin menys, perquè a
Espanya hi ha avui uns 700.000 autònoms que guanyen més de
30.000 euros anuals i que cotitzen per la base mínima, dirigida
a uns ingressos d’uns 10.300 euros per any.

En relació amb Balears, el govern del president Bauzá ha
manifestat i ha complert la voluntat de no modificar els tributs
al llarg de l’any 2014, d’aquest any, per facilitar principalment
la consolidació del procés de recuperació que ja reflecteixen
nombrosos indicadors. També ha manifestat, en paraules del
conseller d’Hisenda i Pressuposts, que els 2015 qualsevol
modificació que es faci en matèria d’imposts serà per baixar-los
i poder garantir la recuperació econòmica.

En relació amb el punt cinquè de la seva proposició, s’ha de
destacar que el Reial Decret Llei 3/2014, de mesures urgents per
al foment de l’ocupació i la contractació indefinida, ja beneficia
les empreses que incrementen les plantilles. L’anomenada tarifa
plana de 100 euros fa possible una important reducció, de
manera que abans d’entrar en vigor un contracte amb base de
cotització de 1.000 euros pagava 299 euros, mentre que ara en
paga 163. Per tant, hi ha hagut un estalvi de 136 euros. Però, Sr.
Mas, vull recordar que el març del 2011 hi havia en aquestes
illes 88.127 aturats i que avui ja s’han reduït gràcies a què les
Balears encadenen disset mesos consecutius de baixada
interanual de l’atur i onze mesos de creació d’ocupació neta.

Vostès, el Govern del qual el PSM, bé, avui grup MÉS,
formava part, varen deixar aquesta comunitat amb un deute a
proveïdors i institucions de 1.600 milions d’euros que l’equip de
govern actual ha posat al dia i ho ha fet amb tres plans de
pagament a proveïdors, entre els quals molts d’autònoms de
Balears que vostès, em sap greu dir-ho així, però que vostès
varen ofegar perquè no abonaven les seves factures.

Vostès varen deixar aquesta comunitat amb un dèficit de
1.116 milions d’euros i avui la bona gestió de govern del Partit
Popular l’ha aconseguit rebaixar a 334 milions de manera que,
per primera vegada en la història de Balears, s’han complert els
límits autoritzats pel Govern d’Espanya i això és un fet
constatable. 

Per tant, el Govern del Partit Popular s’ha preocupat -i s’ha
preocupat des del primer dia- de reduir la despesa pública per
alliberar recursos i impulsar l’economia productiva d’aquestes
illes i ho ha fet amb unes encertades iniciatives, com és, entre
altres, el Decret de mesures de reactivació econòmica, diàleg
amb els agents socials, impulsar l’agilitat administrativa i
garantir la seguretat jurídica, ja li ho dic, li anomen aquests
entre d’altres.
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Miri, la confiança dels inversors, dels emprenedors i
autònoms que varen fugir d’aquestes illes amb el Govern del
pacte, avui s’ha recuperat, un govern que va presentar un trist
balanç de més atur, empreses que tancaven, concursos de
creditors i un augment de la desconfiança empresarial. 

Les dades i els indicadors, ja per acabar, confirmen que el
Govern del Partit Popular segueix el camí encertat. Les Balears
són la comunitat amb major creixement d’autònoms durant el
primer trimestre d’enguany, avui comptam amb 1.182
treballadors autònoms més que quan varem començar l’any 14,
l’augment és d’1,52%, cinc vegades més que la mitjana de tot
Espanya on l’increment va ser del 0,3%. 

Per tant, Sr. Mas, el Grup Popular no pot donar suport a
aquesta proposició; consideram que és precipitada; proposa unes
actuacions que ja es duen a terme i no tenen en compte les
mesures plantejades pel comitè d’experts, al qual m’he referit
abans, del Ministeri d’Hisenda. Per tant, no donarem suport a
aquesta proposició.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Ara supòs que vol fer ús de la paraula, Sr. Mas, idò,
té vostè cinc minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Sí. En tot cas, idò, usaré... en tenia dos de preparats, un per
si votaven a favor i l’altre per si votaven en contra, hauré de
preparar el que votaven en contra, dissortadament. 

Sra. Pons, no entraré en això del passat, no hi entraré..., no
entraré que si jo vaig..., que si el PSM, no hi entraré, crec que
no feim cap favor a la ciutadania amb això, sempre he pensat
que hem de mirar el futur, jo vaig entrar dia 4 de febrer, a partir
de dia 4 de febrer responc del que pugui fer bé i malament, jo en
responc. De totes maneres sí tenc la mà oberta al pacte
econòmic que proposam perquè el que sí és evident és que el 85
érem la primera comunitat autònoma en renda per càpita, ara
som la setena; el 85 entraven 5 milions de turistes, ara n’entren
13. És a dir, en això ens hem de fixar, en aquest tema, i jo crec
això, però jo no entraré en això.

És la segona vegada que sent aquest argument de per si...,
per si, per si, perquè l’altra vegada vaig proposar allò de les
startups tecnològiques i el Sr. Mercadal em va dir “és que a
Madrid estan pensant..., farem no sé què a Madrid”, o sigui, no
ho hem d’aprovar per si Madrid ho aprova. És a dir, hi ha en
marxa una proposta d’uns experts, l’informe Lagares, que l’ha
d’estudiar el Govern de Madrid i vós em deis que això no ho
hem de fer per si el Govern de Madrid pel juny ho fa. 

És clar, home, per si..., crec que si no feim res per si, és que
podem tancar aquest "xiringuito" i anam tots a fer un cafè allà
baix, perquè no sé per què tenim un parlament autonòmic,
perquè al cap i la fi el que propòs és simplement que aprovem
que ens dirigim al Govern, a les Corts Generals perquè faci
això, és a dir tampoc no propòs una alta revolució. No, però és
que l’únic que deman és que el Parlament aprovi dirigir-se a les
Corts i demani això, bé, i em diuen “no, és que està en

discussió...”, és que podem aplegar i ens anam tots a fer un cafè,
estalviam els doblers als ciutadans. Home! no, crec que tenim
autonomia per poder exercir-la perquè som adults i majors
d’edat.

Em parla que aquest informe Lagares inclou això, bé, m’ha
parlat d’eliminació de tributs de mòduls, això no té res a veure
amb el tema de la retenció progressiva. D’augment de l’IVA,
òbviament l’augment de l’IVA a cap autònom no li fa cap
gràcia. De l’impost de societats, l’impost de societats no té res
a veure amb cap autònom ni un, és a dir, si mesclam... és que no
heu entès del que parlam o jo m’he explicat molt malament.
Una cosa són els autònoms i l’altra l’impost de societats,
absolutament, per tant, si un dels sis temes que he apuntat, que
vós m’heu comentat, parla que l’informe Lagares ja ho té
previst, home!, jo crec que de cap de les maneres, i que hem
d’esperar fins al juny...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... que presentarem, però es presenta sobre els 440 folis que
té l’informe Lagares, dels 440 folis que té l’informe Lagares que
vós heu resumit en aquests sis punts, d’aquests sis punts que heu
resumit, cap no fa referència al que proposam ara, cap, un dels
que heu comentat és l’impost de societats.

Bé, comentau l’IVA de caixa. Com ha anat l’IVA de caixa?
Ho sabeu, com ha anat l’IVA de caixa? Ho sabeu com ha anat?
Un fracàs absolut, no arriba al 2% d’autònoms que s’han
apuntat a aquesta bogeria, si vós..., sí, sí, no, no, no, demanau
als gestors i als assessors fiscals quan tenien davant un autònom
que li deia “jo em vull apuntar a l’IVA de caixa perquè no vull
pagar un IVA que no he cobrat”, demanau-los-ho, i que li ha
hagut d’explicar tot el que han de fer per a l’IVA de caixa, és
que no s’hi apunta ningú, ni boig ni gat d’herbes. Han acabat
fent un nyarro, un nyarro que no ha servit per a res, no arriben
al 2%, i esperau les xifres oficials i en parlarem.

Reforma concursal, d’això l’informe Lagares no en parla
gens ni mica. I no trobau que si a qualcú li va malament, ho
perd tot, no ha de tenir una segona oportunitat? No trobau que
això ens ajudaria a sortir d’aquest clot? I que a més seria una
sortida a llarg termini, que ens acostaria al que fan els Estats
Units d’Amèrica, per exemple, amb el (...). No trobau que això
és bo?

Bé, lament una altra vegada haver d’usar el discurs B i no el
discurs A, per si un cas s’hagués aprovat, perquè al cap i a la fi
el que proposam és simplement demanar que el Parlament es
dirigeixi a les Corts per tal que tengui en compte els autònoms,
els emprenedors, aquests petits... I llavors, és clar, crec que això
seria molt bo fins i tot pel que vós comentau que el Govern de
Madrid està preparant en aquest moment una reforma sobre
aquest tema, si des d’aquí ens dirigim i deim: escoltau, els
nostres autònoms, els 38.000 autònoms pensen que seria bo
això, per ventura ens escolten i al cap i a la fi tampoc no tenim
potestat per regular això, simplement...
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EL SR. PRESIDENT:

Ha d’acabar, Sr. Mas.

EL SR. MAS I COLOM:

Sí. ... ens dirigiríem cap a ells i podríem ser escoltats.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Idò passam a la votació de la Proposició
no de llei RGE núm. 2156/14.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2222/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mesures urgents
d'ocupació per a desocupats majors de 45 anys.

Ara per a la defensa de la segona proposició no de llei RGE
núm. 2222/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mesures urgents d’ocupació per a desocupats majors de 45 anys,
intervé l’Hble. Diputada Sra. Barceló per un temps, com vostè
sap, de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Bàsicament el colAlectiu de persones en atur majors de
45 anys, tots i el mateix govern ha assenyalat dins aquesta
mateixa setmana que és un colAlectiu d’acció prioritària, però és
clar, aquesta afirmació, aquesta voluntat és molt important que
es tradueixi en fets, que es tradueixi en accions, que es tradueixi
en pressupost, que es tradueixi en definitiva en un missatge prou
contundent i en unes actuacions que ens permetin fer el
seguiment, anar avaluant com va evolucionant la situació
d’aquestes persones.

Utilitzaré una dada o unes dades que al Partit Popular els
encanta, eh?, són les dades en relació amb la baixada de l’atur,
un indicador de primera magnitud d’acord amb la política feta
per part del Partit Popular i si ens referim a aquestes dades de la
baixada de l’atur, agafant de març del 2011 al març del 2014, i
que sí s’ha produït una baixada de l’atur que, repetesc i entre
parèntesi, no crea ocupació, però bé, baixa l’atur, tenim que
aquesta baixada ha estat d’un menys 2,7%, és a dir que de març
del 2011 a març 2014 l’atur en general a les nostres illes ha
tingut una baixada d’aquest 2,7% que són unes 2.400 persones.

Què ha passat amb els majors de 45 anys amb aquestes
mateixes dades? Malament, que l’atur de les persones majors de
45 anys amb aquestes mateixes dades d’un context de baixada
de l’atur s’ha increment. A les Illes s’ha increment un 17%, és
a dir, que els majors de 45 anys, s’incrementa l’atur dins un
context de baixada d’un 17% d’increment. I si anam per illes, a

Menorca s’ha increment un 33,5%. I per tant, aquestes macro
xifres que l’atur baixa, hem de visualitzar que amaguen o tapen
realitats molt dures; realitats molt dures com són per exemple
les de majors de 45 anys que no troben una resposta al mercat
laboral existent, que es van incrementat aquestes persones i
l’atur damunt aquestes persones té un impacte evidentment
d’esgotament de prestacions, de dificultat per la mateixa
reforma laboral d’arribar amb subsidis fins a l’edat de jubilació.
Per tant, esgotament total de qualsevol prestació, d’increment i
de cronificació de la pobresa.

Per açò, per aquests motius és molt important actuar. És clar,
què trobam de les actuacions, què hem fet fins ara per actuar i
què preveu el Pla d’ocupació? Fonamentalment les mesures
d’incentius a la contractació i dels incentius a la contractació,
com funcionen? Els incentius que dóna l’Estat, amb la famosa
llei dels promotors, de tot el que suposen els emprenedors, en
què se subvenciona o s’incentiva la contractació per part
d’empreses de menors de 50 treballadors i per tant, hi ha aquests
incentius específics per als majors de 45 anys, el mes de març
de 25.000 contractes que s’han fet a Balears, 24 s’han lligat a
aquests incentius. És a dir, és el 0,09% de tota la contractació.
Per tant, veim que és difícil, que aquest incentiu famós de la llei
d’emprenedors té un impacte vertaderament molt baix.

I els incentius de la nostra comunitat autònoma, que també
en tenim, d’incentius, i de manera específica per a majors de 45
anys, la veritat és que tampoc no aconseguim una eficiència
correcta. La convocatòria del 2012, és a dir, durant tot un any va
suposar la contractació de 16 treballadors, durant tot un any. El
2013, que ha millorat un poc, 67 contractes incentivats durant
tot l’any, ha millorat, però evidentment també estam molt
enfora.

En el que fa referència a la formació específica per a majors
de 45 anys, que el Pla d’ocupació visualitza com una figura els
tallers d’ocupació, són també una figura que s’ha anat reduint
d’una manera molt gran, són activitats evidentment amb una
quantificació econòmica molt elevada i per tant, s’han reduït al
50% dels que teníem a la nostra comunitat autònoma
tradicionalment.

Per tant, no hi ha més mesures específiques en el Pla
d’ocupació, ni quantificades, i les que tenim, com veim, tenen
un impacte molt reduït. Per tant, què demanam? Demanam
coses que altres comunitats autònomes, governades pel Partit
Popular o governades per altres partits, executen, i són les
quatre que assenyalam, evidentment que poden ser moltíssimes
més, però n’assenyalàvem quatre.
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El primer, evidentment, és un protocol específic, preferent,
individualitzat d’orientació i reconeixement de competències,
és molt dur i rallant amb aquests colAlectius amb els quals el
mateix govern s’ha entrevistat, a anar a orientacions
colAlectives, perquè les persones majors de 45 anys dins un
global d’orientació colAlectiva es fa difícil poder visualitzar les
oportunitats o competències individualitzades que aquella
persona té, o indicar-los el camí de com han de reconèixer els
seves competències, que segurament té, realitzades o
aconseguides durant tota la seva vida laboral. Per tant, aquest
protocol específic, preferent i individualitzat seria molt
important que es visualitzés, s’establís i que per tant, es tirés
endavant.

Itineraris específics de formació, qualificació i
requalificació, fins i tot i aquí ho assenyalam, perquè el sistema
de tallers d’ocupació és totalment insuficient, idò hi ha sistemes
que en altres bandes s’estableixen de beques per assistència en
aquesta formació pel que són els treballadors que han esgotat
prestacions.

La revisió dels incentius a la contractació amb al finalitat de
millorar la seva eficiència, ho deixam d’una manera oberta. El
que sí és important és revisar quina és l’eficiència abans de
retornar recursos no gastats a l’Estat, si hi ha indrets o moments
en què s’ha de subvencionar el cent per cent, doncs hauria de ser
possible, qualsevol cosa que suposi poder garantir que fem més
eficients aquests recursos.

I una altra mesura que en altres i en molts d’indrets es
plantegen, sobretot com a mesura de xoc, en aquests moments
que vivim encara i quan veim que vertaderament aquestes
persones aturades es van incrementant són els programes
directes de contractació i formació de sis mesos, açò permet que
aquestes persones, sobretot les que han esgotat totes les
prestacions es reincorporin a la xarxa de prestacions i per tant,
és important. 

És important sentir-se útil, treballar, rebre formació i a
l’hora tornar a poder-se reincorporar al sistema de prestacions
i subsidis, perquè hem de recordar que la nostra comunitat
autònoma és de les comunitats autònomes en què l’Estat més
estalvi fa, mes rera mes, en les prestacions i subsidis d’atur. I
això al costat d’aquesta xifra dura que, com deim... l’atur de les
persones majors de 45 anys, dins un marc de rebaixa de l’atur
s’ha incrementat un 17% en quatre anys.

Per tant, és important actuar i aquestes són les propostes que
avui posam per debatre, per la seva presa en consideració i
evidentment demanam el seu vot favorable.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Ara per part, en torn de fixació de
posició, del Grup Parlamentari MÉS, Sr. Mas té la paraula per
un temps de deu minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Fa un parell de setmanes, vaig tenir un senyor assegut al
meu despatx, tenia 50 anys, un picapedrer, feia dos anys que no

cobrava l’atur i jo que som d’un natural optimista li deia que,
efectivament, jo constat que començam a sortir de la crisi, que
les coses... i l’anava animant, però a mesura que ho anava dient
pensava que li deia una mentida, que aquest senyor ho té molt
cru. Aquest picapedrer, i com ell mils de picapedrers que tenim
aquí, amb cinquanta anys, cinquanta-cinc anys, seixanta anys,
no tornarà a fer feina. Em va escarrufar, i encara ara quan hi
pens. Tenim un problema, tenim un problema i, fins i tot, quan
ens sortim de la crisi definitivament, que en sortirem, segur que
en sortirem gràcies a tots els ciutadans, les empreses i a tothom,
tendrem un problema amb aquest colAlectiu.

No sé si ho recorden, quan hi va haver la conversió
industrial d’aquelles tan dures, dels anys vuitanta a Sagunt els
treballadors que varen quedar-se sense feina no varen tornar a
fer mai feina. Aquells treballadors de més de quaranta cinc anys
no varen tornar a fer mai feina. Aquest picapedrer de cinquanta
anys mai no podrà competir amb un jove picapedrer de vint
anys perquè físicament no pot competir, i en tenim milers
d’aquest gent fruit d’un model econòmic basat en la mà d’obra,
simplement mà d’obra sense qualificació, de la hipertròfia de la
construcció que esper, que esper, que puguem cavilAlar qualque
dia i parlar-ne per no tornar  a caure en aquests errors que ens va
dur el 2007. Esper que qualque dia tenguem entre tots el seny de
parlar-ne i consensuar un futur entre nosaltres, jo almanco no
defalliré.

Em va impressionar molt aquest senyor i quan he vist la
proposta del PSIB, evidentment és una bona proposta i hi votaré
a favor, però crec que aquesta proposta només pot ser un
palAliatiu d’un problema greu que tenim i que els pròxims anys
es posarà al davant. Serà necessari que entre tots intentem
rescatar aquest colAlectiu de milers de persones que molt
difícilment o que probablement no els tornarem a recuperar per
a l’activitat econòmica. Això és un drama econòmic, però
sobretot és un drama personal i humà.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Ara pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Bauzá, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Barceló, estam totalment d’acord, i tant el Grup Parlamentari
Popular com el Govern de les nostres illes som plenament
conscients que l’atur és d’un dels problemes més greus i que
més ens preocupen. Amb un plus substancial de dificultat es
troben aquelles persones aturades majors de 45 anys que tenen
un plus de dificultat per accedir de nou al mercat laboral per
mor del seu perfil, perfil que es caracteritza per tractar-se de
persones, en la seva gran majoria, que s’han dedicat tota la seva
vida laboral a un determinat sector i que tenen poques
possibilitats, per la seva formació, d’accedir a altres sectors del
món laboral.
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Tenim constància que el Govern, des de l’inici de la
legislatura, ha estat molt actiu i ha adoptat mesures contundents,
específiques i molt concretes per tal d’ajudar al sector de
desocupats majors de 45 anys. Amb data de dilluns passat
podem veure un article a El Mundo que recull, “El Govern
asegura que los mayores de 45 años son un colectivo
prioritario en el Plan de empleo”, en ell mateix explica que el
Sr. Onofre Ferrer, director general de Treball i Salut Laboral, en
una reunió que va mantenir amb els representants de
l’Asociación de Mayores Parados por el Empleo de Baleares,
AMPEB, “que los mayores de 45 años son un colectivo
prioritario para este govern”. El Sr. Ferrer va manifestar que
està reflectit en l’esborrany del Plan d’ocupació que ha elaborat
la Conselleria d’Economia i Competitivitat, i en concret
l’esborrany del Plan d’ocupació contempla el desarrollo de las
acciones como la promoción de cláusulas de no discriminación
por razón de edad en los convenios y en la agilización de los
servicios de orientación, así mismo tendrán prioridad las
actividades de formación. També va ressaltar la importància de
la formació continua, progressivament qualificada i específica
a cada sector.

Així ens consta que el Govern està en contacte tant amb els
sectors afectats com amb els grups de l’oposició per poder dur
a terme aquelles accions per combatre la despreocupació que
afecta els majors de 45 anys.

Per això, podem dir que estam d’acord amb les intencions
que es desprenen de la seva proposició no de llei, encara que no
podem estar d’acord amb algunes de les matisacions que s’hi
fan. Així, estam d’acord amb el punt 1, sempre i quan es puguin
eliminar els termes com, “una vegada més”. Clar, amb aquest
terme, “una vegada més”, pareix que això és nou en tota la
legislatura i no és així. Crec que en un tema on tots els grups
estam d’acord sobren aquests tipus de paraules que sonen a
despreocupació per part del Govern i que tots sabem que no és
així. Consideram més oportú donar suport al punt número 1
redactat de la següent manera, si li sembla bé: “El Parlament
insta el Govern de les Illes Balears a adoptar mesures concretes
i específiques per facilitar l’accés al treball dels treballadors de
llarga durada majors de 45 anys, tal com ja preveu l’esborrany
del Pla d’ocupació”.

Entre d’altres, també donaríem suport al punt 1.a) com
aquesta mesura que és l’establiment d’un protocol específic,
preferent, individualitzat, d’orientació i reconeixement de
competències al Servei Públic d’Ocupació. A l’esborrany del
PEIB 2014-2017 s’estableixen mesures i accions dedicades a
millorar l’ocupació de les persones desocupades majors de 45
anys. Així s’estableix un model integral d’atenció
individualitzada adreçada a tots els demandats d’ocupació, però
amb atenció especial a determinats colAlectius, entre els quals
figuren les persones desocupades de 45 anys o més. La mesura
està regulada en el punt 2.1.2 on es preveu dissenyar i/o adaptar
el catàleg de serveis del SOIB a les necessitats de colAlectiu de
persones de més edat, amb l’objectiu d’activar aquest colAlectiu
cap a l’ocupació, promoure la reinserció social i evitar que es
desvinculin del mercat laboral.

En aquest model integral s’inclou la realització de tallers
d’ocupació que permeten adquirir les habilitats necessàries per
millorar els nivells d’ocupació per a adults de més de 25 anys i

prioritàriament a majors de 45 en situació d’atur de llarga
durada. 

El punt 1.b) també el deixaríem com està, ens pareix
perfecte. A l’esborrany del PEIB 2014-2017 també es preveu
incentivar la formació per a l’ocupació, la requalificació
professional i l’acreditació de competències professionals en
relació amb les persones de més edat, atès que la majoria
ofereix un nivell d’estudis baix i és necessari acreditar les seves
competències professionals adquirides per mitjans formals o
informals. 

D’altra banda, a l’esborrany del PEIB 2014-2017 s’ha
introduït una nova mesura, fruit de la concertació amb els agents
socials, conscient en la constitució de la renda autonòmica
d’inserció laboral, anomenat RAIL, adreçada a garantir de
manera real i efectiva la percepció d’uns ingressos mínims de
subsistència i a establir mesures de suport per aconseguir la
inclusió sociolaboral de les persones beneficiàries. 

La RAIL va destinada a les persones en situació d’atur de
molt llarga durada, dos anys o més, que hagin esgotat qualsevol
tipus de prestació o subsidi de desocupació i que manquin de
rendes i es vincula a un programa d’inserció sociolaboral en el
qual seran obligades a participar les persones beneficiàries. Es
prioritzen les persones de major edat i les que tenguin familiars
en primer grau dependents o amb menors al càrrec.

El punt c) també el deixaríem talment, la revisió dels
incentius en la seva contractació amb l’objectiu de millorar la
seva eficàcia. Pel que fa a la incentivació de la contractació, a
l’esborrany del PEIB 2014-2017 s’estableixen incentius de
l’ocupació estable mitjançant la contractació indefinida inicial
o per transformació de contractes temporals de diversos
colAlectius entre els quals figura el de persones majors de 45
anys o més. A més, es preveuen incentius específics per a
persones majors de 45 anys en situació d’atur de llarga durada
mitjançant contractes de formació dual d’almenys sis mesos de
duració per incentivar l’adquisició d’experiència professional.

En totes les accions es tendrà en compte la dificultat
d’inserció en el mercat laboral, persones que no percebin cap
tipus de prestació o subsidi per desocupació, persones en
situació d’atur de més de sis mesos procedents de sectors
sotmesos a processos d’ajust, com el de la construcció o de
sectors industrials tradicional, o afectades per acomiadaments
colAlectius, etcètera. Així mateix, es tendrà en compte el tipus
d’empresa que contracti el treballador, el sector al qual pertany
aquesta, i en el cas de contractació de dones si s’incorporen en
professions i oficis en els quals estan subrepresentades. 

En el punt d), actualment no es preveu la convocatòria
d’aquests programes per falta de disponibilitat pressupostària.
És destacable que el darrer any de la legislatura anterior es va
aprovar una convocatòria per un import de 14 milions d’euros
que venia quasi a duplicar l’assignació habitual d’anys anteriors,
que no es va poder executar totalment per anar en detriment de
l’assignació pressupostària d’altres polítiques actives
d’ocupació.
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Al marge de les polítiques d’orientació, formació i
requalificació i dels incentius en la contractació, pels quals
s’interessa la PNL, també convé indicar que a l’esborrany PEIB
2014-2017 es preveuen actuacions per a persones majors de 45
anys en matèria d’emprenedoria, com ara la promoció de la
incorporació de socis en cooperatives i societats laborals. 

Quant al segon punt, si hi vénen a bé, estaríem d’acord amb
donar-li suport si el redactam de la manera següent: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir dins el Pla d’ocupació de les Illes Balears
mesures específiques i concertades durant els pròxims anys per
atendre els treballadors desocupats de llarga durada, majors de
45 anys, en la nostra comunitat”, ja que en el pressupost per a
l’any 2014 inclòs a l’esborrany del PEIB 2014-2017 consta una
assignació pressupostària d’1.602.426 euros per atendre
l’orientació professional del Servei d’Ocupació de les Illes
Balears, part de la qual s’adreça a les persones majors de 45
anys. Igualment en el pressupost indicat consten diverses
partides pressupostàries per a la formació i la requalificació per
import total de 15.036.000 euros, part de la qual es destina a les
persones majors de 45 anys. Pel que fa a la incentivació de la
contractació el pressupost de l’any 2014 compta amb una
assignació d’un milió d’euros, part del qual va destinat al
colAlectiu prioritari dels majors de 45 anys.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Supòs que per contradiccions vol fer ús de la
paraula, idò, Sra. Barceló té vostè cinc minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. Evidentment agrair el suport del Grup MÉS.
Som conscients que són mesures palAliatives, són mesures de
contenció del drama humà que viuen aquestes persones,
plenament conscients. Mesures estructurals d’una economia
diferent que sigui molt més solidària en tot els conceptes
evidentment és un repte. Simplement deixi’m assenyalar que no
només són persones que vénen de l’atur del sector de la
construcció també, malauradament, del sector industrial perquè
perdem indústria. També, del sector industrial, ens trobam amb
persones qualificades, que saben del seu ofici, que han deixat o
han tancat l’empresa als 52 anys i que veritablement suposa un
cop duríssim perquè saps que difícilment trobaràs feina en un
sector industrial com el que la teva empresa ha tancat fins que
et jubilis, quedant en situacions vertaderament dramàtiques.
Torna a ser palès allò que es deia que el negoci no té cor, el
capital no té cor, ens passa un poc amb el que vivim ara front a
vertaders drames humans.

Som conscients i hem seguit les reunions del Govern balear
amb l’Associació de Majors Aturats, en som conscients, ho hem
seguit, sabem de la voluntat del Govern, és a dir, el diàleg que
mantenim amb el Govern per millorar les mesures que suposen
treballar amb aquest colAlectiu. Però no ens enganyem, aquest
colAlectiu continua, any rere any, essent més gran, com hem
assenyalat; és a dir, que creixin a Menorca un 33% les persones
aturades majors de 45 anys és duríssim, 33% amb una baixada
de l’atur. I a Mallorca, les Illes, un 17%. Clar, açò són
situacions que hem d’ajudar, que obliguen a actuar a

l’administració i obliguen a actuar, creim, que d’una manera
extraordinària, perquè fins ara amb les mesures que tenim, que
és el que preveu el Pla d’ocupació, no avançam. I per açò aquest
concepte del darrer punt, del punt 2, que vertaderament creim
que hi ha d’haver un esforç extraordinari que no quantificam ni
en la mesura ni en la quantitat ni en res, però hi ha d’haver un
esforç extraordinari per part del Govern perquè és la gent
d’aquest país, i crec que açò és prioritari.

Per tant, en aquest segon punt, em sap greu, però crec que és
importantíssim que el Govern visualitzi en la mesura que pugui
aquest esforç extraordinari a l’hora de donar un missatge als
ciutadans. 

Amb la resta, en el primer punt evidentment podem
suprimir, “una vegada més”, i acceptar la redacció del seu punt,
només faltaria. És un problema, ho era, ho és, s’ha incrementat,
però no es tracta amb açò de donar cap culpa a ningú ni fer-s’hi
a prop. Per tant, acceptaríem en aquest primer punt la redacció
que proposa el Partit Popular. 

Jo no sé si després he entès bé que en el punt a), b) i c) no hi
ha modificacions, es mantenen, i el punt d) que vostès no
accepten, i que en tot cas demanaríem que es votés de manera
separada, m’agradaria que ho reconsideressin perquè les
mesures de formació o les mesures d’orientació que el Pla
d’ocupació estableix, i que els assegur que m’he mirat i he llegit
i he visualitzat, no estan plantejades cap a aquest colAlectiu. És
a dir, la formació dual, difícilment els majors de 45 anys es
podran acollir a la formació dual, és molt difícil, molt difícil,
tant de bo, però és molt difícil; s’hi podrà acollir gent jove, molt
bé, però difícilment s’hi podran acollir els majors de 45 anys
que just tendran per acollir-se als tallers d’ocupació. 

I els tallers d’ocupació, sap vostè, tan sols funcionen de
quinze en quinze, vull dir, a Menorca el màxim que tendrem són
45 places anuals, és que és poquet açò. I a Mallorca no es cregui
que ens farem molt més enfora. Per tant, és un recurs molt petitó
davant una situació d’emergència social. I per açò, com a
qüestió extraordinària, que repetesc les comunitats autònomes
del Partit Popular fan a la resta de l’Estat, mesures que
combinin feina i formació per a aquestes persones, que els
permeti cobrar un salari i als sis mesos, si tenen càrregues
familiars, tornar-se a incorporar a les prestacions socials de
l’Estat...

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’acabar, Sra. Barceló.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí. Vull dir, que és una mesura que no és només una renda
mínima, que està molt bé aquesta mesura pactada amb els
sindicats, beníssim, però aquesta que plantejam nosaltres la
supera un poc, perquè quan dones una renda als sis mesos que
l’has donada tornes a quedar igual, per dir-ho d’alguna manera.
Si tu contractes per sis mesos pel mateix cost, i els dones
formació, primera, tens una possibilitat de reinserir, fan feina a
nivell d’interès general i després entren dins el sistema de
subsidis de l’Estat amb la qual cosa la comunitat autònoma, que
nosaltres també hem de mirar pels recursos de la nostra
comunitat autònoma, rendibilitza molt millor aquests recursos.

Ho dic en aquest sentit, és a dir, totes les mesures són
positives i, per tant, nosaltres les celebrarem totes, però n’hi ha
que nosaltres valoram que veritablement tenen un impacte
millor per a la comunitat i per a les persones aturades. Per tant,
evidentment, nosaltres el mantindrem i, en tot cas, donar la
possibilitat que facin votació separada. I en el punt 2, repetesc,
crec que és important fer aquest esforç extraordinari, demanar-
lo en la situació que en aquest moment vivim.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Podem fer un recés d’un minut perquè conciliïn postures.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Jo crec que és clar, al primer punt es modifica la redacció
proposada i es vota el primer punt a), b) i c). En açò hi hauria
unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Està d’acord el representant Sr. Miquel Àngel? 

Els apartats a), b) i c) estarien aprovats per assentiment amb
la redacció del punt a) proposada...

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

No, amb la redacció de la introducció del punt 1. Si la vol
llegir...

LA SRA. SECRETÀRIA:

El punt 1 quedaria de la següent manera: “El Parlament insta
el Govern de les Illes Balears a adoptar mesures concretes i
específiques per facilitar l’accés al treball dels treballadors de
llarga durada, majors de 45 anys, tal com ja preveu l’esborrany
del Pla d’ocupació”.

EL SR. PRESIDENT:

Idò estam parlant que podríem entendre aprovat per
assentiment el punt 1 i els apartats a), b) i c). Sí? És així? Molt
bé.

I ara quedaria el punt d) i el punt 2. En els punts d) i 2
demanau votació separada?

Molt bé, perfecte.

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Votació separada, però que es voti conjuntament el punt
1.d), més el 2. Es votaria això ara.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. Passam a la votació del punt 1, lletra d) i el punt 2
específicament de la Proposició no de llei RGE núm. 2222/14.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

I cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjat els punts 1.d) i 2 de la
proposició no de llei. I aprovats per assentiment amb les
modificacions proposades pel Partit Popular el punt número 1,
apartats a), b) i c).

Molt bé, moltes gràcies.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió
d’avui.
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