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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d’avui horabaixa i en primer lloc demanaria si es
produeixen substitucions.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí, presidenta, Tania Marí substitueix María José Ribas.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Enric Casanova substitueix Conxa Obrador.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia, que consisteix en el
debat de les proposicions no de llei núm. 1917 i 2559/17.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1917/17, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte pilot de
concessió de microcrèdits per a l’autoocupació i
empreniment adreçat a col·lectius vulnerables.

Començam pel debat de la Proposició RGE núm. 1917/17,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
pilot de concessió de microcrèdits per a l’autoocupació i
l’empreniment adreçat a col·lectius vulnerables.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Sandra Fernández,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Esta propuesta creo que es muy
sencilla. Va dirigida a que se pueda impulsar desde el Govern
un proyecto piloto de concesión de microcréditos para la
autoocupación y para el emprendimiento dirigido a colectivos
vulnerables. Yo creo que ya hemos discutido y ya hemos
comentado muchas veces los datos y las estadísticas que hay en
nuestra comunidad relativos a la exclusión social en que
todavía viven muchas familias y muchas personas. 

Es cierto que los datos de paro evolucionan favorablemente,
que cada vez hay más gente que está encontrando un empleo;
también es verdad que hay que seguir mejorando la calidad de
estos empleos; pero también es cierto que hay unos
determinados perfiles de personas, algunos ya se encontraban
en una situación de exclusión social antes de comenzase la
crisis, y hay otros colectivos que su situación se ha visto
agravada por esta crisis y que con los mecanismos que hay hoy
en día en los sistemas de empleo es muy difícil que puedan
encontrar un trabajo. Y es cierto que de cada vez más son las
personas que emprenden, son las familias que emprenden, que
se pueden hacer autónomos, y esta también puede ser una
salida para aquellas personas que se puede considerar que
tienen un perfil vulnerable, pero que por desgracia no pueden
acceder a un crédito, por muy pequeño que sea, a través de
entidades bancarias.

En este sentido ya trabajan algunas entidades, que copiando
modelos que se utilizan en cooperación al desarrollo los han
implantado aquí, en zonas muy concretas, en barrios muy
concretos de Palma, como puede ser la asociación Treball
Solidari, que trabaja dando microcréditos a mujeres en la zona
de Son Gotleu, y son programas que están teniendo mucho
éxito. Y en linia con esto creemos que la administración podría
hacer una prueba piloto colaborando tanto a través del SOIB
como con la Conselleria de Servicios Sociales, ayuntamientos,
consells, como lo considerase oportuno, para poder hacer este
proyecto piloto y a través de la selección de determinados
perfiles dar estos microcréditos, dar el apoyo necesario a estas
personas que de otra forma tal vez no encontrarían un empleo,
y evidentemente así que puedan seguir con su desarrollo vital
y poder tener plena autonomía, que yo creo que es lo que
queremos todos.

Se ha presentado un enmienda por parte del Partido
Socialista ampliando los perfiles a los que podría ir dirigida
esta línea de microcréditos. Nos parece muy adecuado también
incorporar tanto... me parece que son las cooperativas,
sociedades laborales, colectivos que también impulsen la
economía social, y evidentemente por nuestra parte
aceptaríamos esta enmienda. Y esperamos que el resto de
grupos nos puedan dar también apoyo. 

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Socialista, per defensar l’esmena
RGE núm. 4905/17, té la paraula l’Hble. Sr. Diputat Jaume
Garau, per un temps de deu minuts.

EL SR. GARAU I SALAS:

Moltes gràcies, presidenta. Nosaltres estam d’acord amb la
proposta que presenta el Partit Popular. Únicament volíem fer
-per això hem presentat aquesta esmena de modificació- uns
matisos respecte al fet que els microcrèdits puguin anar també
no únicament a persones sinó a grups de persones d’aquests
col·lectius vulnerables, perquè hi ha vegades que es poden
presentar projectes grupals, no únicament individuals, i afegim
també que es puguin també donar microcrèdits a persones i a
col·lectius que impulsen l’economia social, com per exemple
cooperatives, societats laborals, etc., que potser fins i tot no són
col·lectius vulnerables, però sí que són col·lectius que són
interessants per impulsar l’economia social.

Per tant ja he escoltat la portaveu del Partit Popular que
donaria suport a aquests matisos que feim nosaltres amb la
nostra esmena, i per tant també nosaltres acceptaríem i
votaríem a favor la proposta. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions. Pel part del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Marta Maicas per un temps de deu minuts.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201701917
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LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Els microcrèdits són petits préstecs
que es concedeixen a les persones amb un reduït nivell de
recursos econòmics, és a dir, aquelles que no tenen les
garanties suficients per accedir al sistema bancari tradicional,
però que tenen capacitat emprenedora, per la qual cosa també
se’ls anomena pobres emprenedors. Els recursos econòmics
així obtinguts pels beneficiaris han de ser destinats a la posada
en marxa de petites empreses, generant-se per tant
l’autoocupació.

És curiós que el seu origen dati dels anys seixanta de la mà
de Mohamed Yunus, conegut com el banquer dels pobres i
guardonat amb el premi Nobel de la Pau l’any 2006, i es
denominen crèdits socials. La seva utilització inicialment va
estar vinculada als països en vies de desenvolupament. Això no
obstant, veiem en aquests microcrèdits una sortida per a la
situació en què ens trobem avui en dia de crisi econòmica de la
nostra societat, i els donem molta importància com a suport als
emprenedors. Per suposat que donarem suport a aquesta
iniciativa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Margalida Capellà, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies. Nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Sureda, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, per ampliar
una miqueta més la informació que ja s’ha donat per part de
diferents portaveus, també el passat mes de febrer es va
publicar un estudi, Estudio global de emprendimiento, que
assenyalava que només el 62% dels espanyols tenen una actitud
positiva cap a l’emprenedoria, el que suposa un 7% manco que
l’any 2015. Aquesta és una dada molt negativa que es reforça
encara més amb les xifres de risc de pobresa, de falta de
diversificació econòmica i la taxa d’ocupació en llocs de treball
temporal aquí a les Illes Balears. 

Per això des d’El Pi pensam que és imprescindible fer
passes per incentivar l’autoocupació i l’emprenedoria, però fer
passes també vol dir donar suport constant, donar garanties a
les persones que volen emprendre un negoci no només en un
principi, sinó durant un camí que pot ser llarg i complicat. Per
això ens sembla bé que es faci aquest projecte pilot, perquè a
més d’incentivar també serviria per analitzar les mancances i

les necessitats tant del sistema com d’aquelles persones i
col·lectius vulnerables que aposten per emprendre.

Nosaltres donarem suport a aquesta proposició no de llei,
tot i que és cert que ens agradaria que -ja s’ha dit- que
s’acceptàs l’esmena del Grup Parlamentari Socialista perquè
trobam que complementa i amplia encara més la línia d’ajudes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca no hi és el
diputat. Per part del Grup Parlamentari Mixt tampoc no hi és
present. 

Tocaria ara la suspensió de la sessió per un temps de deu
minuts. Jo crec, Sra. Fernández, que podem continuar, i més si
s’accepta la proposta que s’ha fet.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Sí. Simplemente por nuestra parte queremos agradecer el
apoyo de todos los grupos y al Partido Socialista pues por
haber hecho la enmienda que mejora esta redacción. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò perfecte. Entenem que es pot aprovar per assentiment
aquesta proposta. Idò la Proposició no de llei RGE núm.
1917/17 queda aprovada, relativa a projecte pilot de concessió
de microcrèdits per a l’autoocupació i l’empreniment adreçats
a col·lectius vulnerables.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2559/17, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment de
les pensions.

I ara a continuació passam al debat de la Proposició no de
llei RGE núm. 2559/17, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a increment de pensions.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Silvia Cano, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. No és la primera vegada que el
Grup Socialista presenta iniciatives per millorar la condició
econòmica de les dones. Fa uns mesos aquí mateix debatíem
una proposició no de llei sobre igualtat salarial i avui volem
debatre sobre pensions. En realitat aquesta PNL està molt
relacionada amb aquella, ja que les dones tenim grans llacunes
de cotització al llarg de la vida i això afecta molt a l’hora de les
pensions de jubilació. El mercat laboral discrimina les dones,
i la maternitat encara ens penalitza massa. Per això cal impulsar
mesures d’acció positiva concretes a fi de garantir que les
dones i els seus fills puguin viure amb dignitat.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201702559
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Les dones representen a les nostres illes el 70% de les
pensions més baixes, dels 68.299 pensionistes balears que
cobren manco de 700 euros bruts mensuals, 41.521 són dones.

La darrera enquesta de condicions de vida, que data del
2012, mostra que les dones de les Illes Balears tenen una taxa
de risc de pobresa del 28%. És vera que és un percentatge
similar a la dels homes, que és del 28,4.

Ara bé, les diferències les trobam si analitzam la distribució
de franges d’edat on és més forta entre les dones de menys de
16 anys, 3,6 punts percentuals més, i les dones a partir sobretot
de 65 anys on l’escletxa és de 18,8 punts més.

Segons les dades estadístiques a l’IMSERSO del 2016,
1.353 homes de les Illes Balears, el 28,7, varen cobrar pensions
no contributives, front al 71% de dones que ho varen fer. En el
cas de les pensions ordinàries els homes cobren de mitjana al
mes 1.265 mentre que les dones cobren 753 euros.
 

La nostra particularitat al mercat laboral de Balears fa que
els 150.000 treballadors i treballadores de l’hostaleria tenguin
contractes de fixos discontinus, treballadors que tendran
complicat cotitzar 38,5 anys perquè quan cobren l’atur gaire no
cotitzen. I aquí, si hi afegim a aquesta singularitat pròpia del
nostre mercat laboral la precarietat i la caiguda dels sous quan
hem tengut temporada turística de rècord, tenim una panorama
complicat per als treballadors i treballadores que condiciona el
futur.

La reforma laboral del govern del Partit Popular ha cercat
d’una manera deliberada devaluar els salaris perquè les
empreses obtinguin beneficis al seu cost. Això ha provocat un
enfonsament de les cotitzacions a la Seguretat Social. A més,
no hi ha hagut cap tipus d’inconvenient a ficar de manera
reiterada mà al fons de reserva de les pensions i posar en risc
la seva sostenibilitat, fins al punt que les pensions per a
enguany s’hauran de sostenir una part via Pressuposts Generals
de l’Estat.

La Llei 223/2013, de 23 de desembre, reguladora del factor
de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de
pensiones y de Seguridad Social, ha introduït dos canvis que
són cabdals: el primer, és que, per primera vegada en la història
de les pensions, es desvincula del mecanisme de revaloració la
qüestió de l’IPC, no s’assegura que les pensions incrementin el
que incrementa el preu de la vida; i el segon canvi ha estat la
introducció d’un factor de sostenibilitat a partir del 2019 del
qual resultaran pensions més minses en funció de l’evolució a
l’alça de l’esperança de vida.

Els experts estimen que l’impacte d’aquesta mesura és
l’equivalent a 3,5 punts percentuals del PIB en 2050. És a dir,
que en lloc de gastar en aquesta data un 14 o 15% del PIB, que
és el que gastaran més o manco els països del nostre entorn,
nosaltres gastarem un 12,3 que és una xifra molt similar a
l’actual. Ara bé, amb una enorme diferència, una diferència
abismal i és que la població jubilada s’haurà duplicat, la qual
cosa implicarà una retallada substancial de les pensions
públiques.

Les insuficiències protectores a les pensions de les dones,
la discriminació al mercat laboral i el mateix disseny del
sistema de pensions que penalitza les dones en vincular la
quantia de la pensió exclusivament a la trajectòria professional,
ignorant altre tipus de circumstàncies i fet de gran
transcendència social, fan que les dones estiguin pitjor
protegides socialment i siguin més vulnerables a la pobresa.

La interrupció de la política de dignificació de les pensions
més baixes que es dugué a terme entre el 2004 i el 2011 han
afegit sobre banyat a aquesta situació.

Per tot això presentam una sèrie de propostes d’acord. La
primera instar... El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern d’Espanya a recuperar i garantir el poder adquisitiu de
les pensions; instar el Govern d’Espanya a augmentar la quantia
de les pensions mínimes tal i com marquen els paràmetres dels
convenis de l’OIT.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a estendre la cobertura i quanties de la prestació no contributiva
per fills a càrrec a totes les famílies sota el llindar de la
pobresa.

Per una qüestió d’errada de transcripció aquesta proposta
tres és igual a la cinc, per tant, decauria la proposta cinc del
punt... de la PNL.

La següent proposta és instar el Govern d’Espanya a
recuperar la mesura contemplada a la Llei 27/2011,
d’incrementar la pensió de viduïtat per a majors de 65 anys que
no rebin altre pensió pública fins arribar al 60%. 

La següent és que el Parlament insta el Govern d’Espanya
a implantar de manera progressiva permisos de paternitat iguals
i intransferibles. Instar el Govern d’Espanya a reconèixer un
bonus de dos anys de cotització per cada fill, tant sigui nascut
o adoptat, a efectes del càlcul de pensions. Pensam que aquesta
seria una mesura correctora i que seria molt útil perquè les
dones puguin tenir una pensió digna en el seu futur.

La següent proposta és instar el Govern a aplicar mesures
d’acció positiva als treballadors i treballadores de Balears
afectats per contractes temporals, parcialitat i de discontinuïtat,
també a continuar amb aquesta línia d’acció positiva a efectes
de les pensions de jubilació de les dones treballadores, almanco
fins que les diferències salarials es mantinguin per damunt del
5%.

I la darrera proposta és instar el Govern a impulsar mesures
contra la desigualtat salarial pactades amb els agents socials i
a fer un seguiment exhaustiu de les clàusules socials d’igualtat
de gènere en el marc de la comissió de seguiment. 

Pensam que és molt bona idea les clàusules socials que es
varen aprovar per part del Govern i que moltes d’aquestes
clàusules són clàusules que han d’incorporar la perspectiva de
gènere, ara bé, aquesta comissió de seguiment les ha de vigilar
d’una manera atenta per intentar que siguin realment efectives.

Moltes gràcies.
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LA SRA. SECRETÀRIA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de fixació de posició pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Sandra Fernández, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, recordar que
el presupuesto dirigido a las pensiones aumentará un 3,1%,
vuelven a subir las pensiones por cuarto año consecutivo,
evidentemente a todos nos gustaría que subiesen más, pero
vuelven a subir después de cuatro años consecutivos tras la
congelación de las pensiones por parte de un gobierno
socialista.

Dicho esto, comprendemos el espíritu de la propuesta
presentada. Creemos que evidentemente se necesitan reformas
dentro del sistema público de pensiones, se necesitan reformas
dirigidas también evidentemente a conseguir la igualdad entre
hombres y mujeres, pero creemos que, aparte de no tener los...
o no poder tener nosotros aquí todos los datos suficientes como
para saber si todas estas propuestas pueden ser positivas o no,
creemos que tampoco éste es el foro y más cuando la Comisión
de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de
Toledo hace unos meses inició precisamente una revisión a
través de todos los grupos políticos que la forman, una revisión
del sistema público de pensiones para debatir cuál sería su
futuro. 

Durante estos meses han comparecido más de treinta
expertos para dar su opinión. De hecho, las conclusiones y las
recomendaciones se tenían que empezar a debatir a partir de
Semana Santa, pero se ha decidido alargar estas
comparecencias precisamente para estudiar dos cuestiones, una
relativa al mundo rural y otra relativa a la cuestión de género.

Entonces, entendemos que no tiene mucho sentido que
nosotros aquí aprobemos una propuesta con medidas concretas
instando al Gobierno cuando en el propio congreso ya hay una
comisión de todos los grupos parlamentarios a nivel estatal, que
además están compareciendo expertos en la materia, que se va
a abordar precisamente la materia de cuestión de género, que
se va a intentar acordar y consensuar una serie de
recomendaciones para mejorar el sistema de pensiones.

Entendemos que hasta que esto no se produzca no tiene
sentido en este caso que nosotros nos posicionemos y creo que
deberíamos dejar en este caso a los diputados y a todas aquellas
personas que puedan comparecer dentro de esta comisión y
puedan dar sus recomendaciones, todos aquellos expertos.

Así que nosotros del punto 1 al punto 9 votaríamos en
contra por lo que ya he dicho. Creemos que sí que se tienen que
hacer mejoras, pero estas mejoras se están discutiendo en otro
foro que evidentemente cuenta con mucha más información de
la que podemos contar nosotros. Y en el caso del punto 10
votaríamos a favor ya que sí que insta al Govern y sí que
tenemos competencia sobre esta materia.

Gracias.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Gràcies, Sra. Fernández. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula la Sra. Marta Maicas, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, no és només per l’augment
dels preus de la llum, els combustibles i les verdures el que
resta força a la capacitat de compra dels pensionistes, també
s’hi afegeixen les últimes reformes del sistema amb els greus
problemes estructurals com el dèficit de la Seguretat Social, la
baixa ocupació i l’envelliment.

El Govern de Mariano Rajoy va aprovar el 26 de desembre
de 2013 una llei que fixa l’augment en un 0,25% i es deixa de
revalorar anualment en funció dels preus, durant la crisi va
arribar a congelar-se fins i tot, i passen a actualitzar-se un
mínim de 0,25 anualment, com he dit.

Encara hi ha una reforma anterior que devalua les noves
pensions d’entrada i és la es que va aprovar al 2011 per la qual
es tenen en compte més anys per calcular les noves prestacions.
Des d’aleshores la base reguladora sobre la qual es calcula la
pensió creix a un ritme d’un any cada any i al 2022 haurà
passat de 15 a 25 anys. D’aquesta manera com que cada vegada
s’afegeixen més anys per calcular el que es rebrà la cotització
baixa i la pensió també ho fa.

Amb aquesta reforma també es va allargar progressivament
l’edat de jubilació legal fins arribar als 67 el 2027. Tot això
provoca que la taxa de substitució, la relació entre el salari
mitjà i la pensió mitjana també deixi d’augmentar.

El tercer motiu és el factor de sostenibilitat i és que
l’esperança de vida augmenta de forma que més s’estanquen les
pensions.

Som molts els factors que ens fan pensar que la necessitat
d’un increment de les pensions es fa necessari. És per això que
donarem suport a aquesta iniciativa.

Gràcies.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Sra. Margalida Capellà, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies. Donarem suport a aquesta iniciativa.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Gràcies, Sra. Capellà. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputada
Maria Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Nosaltres
en general estam d’acord amb aquesta proposició no de llei que
s’ha presentat, sí que és cert que, com ha dit la portaveu del
Grup Parlamentari Popular, la despesa en pensions ha
augmentat un 3,1% per al pressupost de l’any 2017 i s’hi
destinaran 139.647 milions d’euros. Parlam de molts de
doblers.

Jo hi ha un parell de punts que m’agradaria m’explicàs per
què i, en tot cas, si no ens abstendríem. A la resta els donarem
suport.

En el punt número 4, quan parlam d’incrementar les
pensions de viduïtat per a majors de 65 anys, que no rebin altra
pensió pública fins arribar al 60%, bé, jo aquí sí que consider
que s’han de fer estudis, perquè avui en dia o antigament la
viduïtat, és clar, les dones no feien feina i, per tant, tenien
aquesta pensió i bé anava. Però avui en dia que rebin una
pensió de viduïtat dones que al mateix temps han fet feina, jo
crec que és discriminatori amb moltes dones que actualment no
estan casades i no hi hauria un per què. No dic que no s’hagi de
fer, sinó que s’han d’estudiar el per què d’aquestes pensions.

Després, per altra banda, en el punt 7, el tema de reconèixer
un bo de dos anys, m’agradaria saber per què dos anys de
cotització que s’hagi de fer aquest bo.

En el punt 8, parlam de què insta el Govern d’Espanya a
aplicar mesures d’acció positiva als treballadors i treballadores
balears afectats per contractes temporals, de parcialitat i
discontinuïtat. I la meva pregunta és si el Govern de les Illes
Balears aquí també no hi podria tenir qualque cosa a dir i
aplicar qualque tipus de mesura.

I per acabar, en el punt 9, que també es demana aplicar
mesures d’acció positiva a pensions de jubilació de les dones
treballadores, fins a diferències salarials entre homes i dones
que es mantenguin per damunt el 5%, també m’agradaria saber
per què aquest 5%.

La resta ho votarem a favor. Gràcies.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Gràcies, Sra. Sureda. El Grup Parlamentari MÉS per
Menorca no és present. I pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la diputada Sra. Montse Seijas, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Daré apoyo a esta iniciativa.
Gracias.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Gràcies, Sra. Seijas. Té la paraula per contradiccions el
grup proposant, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies. Bé, en primer lloc agrair el suport a aquesta
proposició no de llei. Respecte de les qüestions que s’han
plantejat, la Sra. Fernández diu que, com que això hauria de ser
debatut dintre del marc de la Comissió del Pacte de Toledo,
això és evident que és aquí on s’ha d’analitzar i s’està estudiant
i d’una manera més exhaustiva, però també crec que des del
Parlament de les Illes Balears podem instar tota una sèrie
d’orientacions que crec que són suficientment vagues i
generalistes, perquè si parlam que s’han de millorar les
pensions no contributives per a fill a càrrec, tampoc no
detallam una massa una proposta, sinó que diem: escoltau,
estudiïn les fórmules necessàries o vostès després detallin i
concretin, en base a aquesta orientació general que sí que és
fonamental que hi hagi millors prestacions per a fill a càrrec,
sobretot per a aquelles famílies més vulnerables. És a dir,
donam tota una sèrie de pautes i fem un posicionament polític,
i després evidentment els experts i els grups parlamentaris allà
on toca, que és la comissió, hauran d’estudiar-ho.

Efectivament, enguany sembla que la proposta general en
els pressuposts de l’Estat és pujar un 3,1% el pressupost de les
pensions. Una reivindicació del Grup Socialista és que havien
de pujar en aquest sentit, perquè el que no pot ser és que les
pensions no vagin vinculades a l’IPC. Enguany sembla que sí
que aniran vinculades a IPC, però no perquè la llei ho digui,
perquè la llei precisament que es va reformar l’any 2013 per
primera vegada en la història es va desvincular. I sí, vostès
diuen: han crescut les pensions, però és que han crescut entre
70 cèntims i 1 euro, quan ha pujat absolutament tot, ha pujat el
copagament sanitari, ha pujat el preu de la llum, ha pujat el
preu del butà, ha pujat absolutament tot. Per tant, els
pensionistes, i, a més, els han llevat la paga extra de Nadal, han
perdut també molts doblers. 

En qualsevol cas, això s’haurà d’estudiar amb profunditat,
però jo crec que és positiu que des dels grups parlamentaris i
des del Parlament de les Illes Balears puguem debatre i puguem
enviar tota una sèrie de recomanacions.

I respecte dels dubtes concrets que ha presentat la Sra.
Sureda d’El Pi, vostè em diu que té dubtes respecte de la
proposta número 4, i és que el Partit Popular va fer una reforma
per baixar el percentatge que cobraven les dones, en aquest cas
per pensions de viduïtat, i el que nosaltres plantejam és pujar
aquest percentatge de pensions del 52 al 60%, que era com
estava abans, del 52 al 60% per a totes les persones majors de
65 anys; és a dir, que ja tenen una edat i que probablement no
hagin tengut aquestes mateixes oportunitats. Bé, això és molt
dir, perquè tal i com està el mercat laboral a dia d’avui, això de
les oportunitats és qüestionable, però ja ens referim a dones
d’una altra generació, no a les dones d’avui en dia que ja la
majoria almanco estan en disponibilitat de formar part del
mercat laboral i que, a més, no tenen pensió pròpia. Jo crec que
això també és un matís important.

Respecte del bo de dos anys per a cada fill, és per corregir
mancances a la cotització a la cotització de les dones, perquè
veiem que, desgraciadament, la maternitat i el mercat laboral
encara ens penalitza massa i això provoca que les dones
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tenguem pensions més baixes, siguem més pobres i tenguem
pitjor qualitat de vida.

La següent proposta, la 8 i la 9, és perquè la realitat del
nostre mercat laboral és que estam encara molt subjectes a la
temporalitat, sobretot parlam de les treballadores de
l’hostaleria, o en el millor dels casos són fixos-discontinus
perquè hi ha empresaris que a més per no generar aquesta nova
relació contractual, el que fan és un estiu et contracten, l’altre
si t’han de tornar contractar i t’han de contractar fix-discontinu,
ja directament no t’agafen. I clar, tenim una realitat que hi ha
moltes llacunes de cotització, i el que plantejàvem és que es
puguin aplicar mesures d’acció positiva, ateses les
circumstàncies de la nostra realitat del mercat laboral. I la idea
és que es puguin introduir mecanismes correctors a les pensions
de les dones, per tal de garantir la igualtat i la cohesió social. I
que aquests mecanismes es mantenguin fins que l’escletxa
salarial que a dia d’avui és d’un 20% a la nostra comunitat
autònoma, no arribi a un 5%. Per què un 5%? Perquè pensam
que més o manco evidenciaria que ja hi ha cert equilibri entre
els salaris dels homes i de les dones.

I vostès diuen que què pot fer el Govern de les Illes Balears
en mesures de discriminació positiva? Idò el Govern, per
exemple, a la Llei general turística ja plantejarà mesures per
exigir el compliment dels plans d’igualtat, codis de bones
pràctiques, mesures per a la igualtat i vincular per exemple
l’augment de categoria d’un hotel a bones condicions laborals
i salarials. El Govern fa feina des de la Inspecció de Treball,
s’han millorat les condicions de feina de milers de treballadors,
des que hi ha inspeccions molt més actives, molts de contractes
de treballadors, 5.000 persones varen millorar les seves
condicions contractuals, això afecta sobretot la qualitat de feina
de les dones. Però també necessitam que no només vigili la
Conselleria de Treball, sinó que també tenguem un Govern
d’Espanya que es posi les piles i que també doni una mà.

Agrair el suport als grups parlamentaris i ja està. 

Gràcies.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Gràcies, Sra. Cano. Acabat el debat, passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm...

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Perdoni, presidenta. 

LA SRA. SECRETÀRIA:

Si?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Puc fer un...?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sí.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Atès que... bé, jo li havia demanat del punt 8 a veure com
és que només posava el Govern d’Espanya i no també el
Govern de les Illes Balears, atès que també fa accions de
mesures d’acció positiva als treballadors i treballadores. A
veure si es podria afegir el Govern d’Espanya i el Govern de
les Illes Balears perquè si les fa, idò que les continuï aplicant.

Gràcies.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Accepta l’esmena in voce, Sra. Cano?

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí, l’accept.

LA SRA. SECRETÀRIA:

D’acord...

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Gracias. Pediríamos votación separada del punto 1 al 9 y el
10 aparte. 

LA SRA. SECRETÀRIA:

S’accepta la votació separada?

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Jo havia demanat votació separada i en aquest cas la
demanaria del punt 7 i del 9.

LA SRA. CANO I JUAN:

No hi ha cap problema en la votació separada, teniu present
que el punt número 5 no es vota perquè ha estat una errada de
transcripció. 

LA SRA. SECRETÀRIA:

Gràcies, Sra. Cano. Llavors la votació quedaria, en principi,
en un primer bloc dels punts 1 al 6, després votaríem el punt 7,
després els punts 8 i 9, o 8 i 9. I el 10, si no ho hem entès
malament quedaria aprovat per assentiment. 

Llavors, procedim a la votació dels punts 1 a 6 de la
Proposició no de llei RGE núm. 2559/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. LLETRAT:

Vots a favor són 8; en contra 3 i no hi ha abstencions.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Gràcies. Per tant, queden aprovats els punts l al 6.

Procedim a la votació del punt 7 d’aquesta proposició no de
llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Procedim a la votació...

EL SR. LLETRAT:

Sí, gràcies. Vots a favor: 8; en contra, 3; abstencions, 1.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Procedim ara a la votació dels punts 8 i 9. Del punt 8. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Absten...

EL SR. LLETRAT:

Sí. Gràcies. Vots a favor, 9; en contra, 3, i no hi ha
abstencions.

LA SRA. SECRETÀRIA:

I es vota finalment el punt 9. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 3; 1 abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Es pot donar per aprovat el punt 10 d’aquesta proposició no
de llei per assentiment?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdoni, Sra. Presidenta. Com que jo no hi era a l’hora de
la posició... de la fixació de posicions simplement dir que
també votaré a favor perquè, és clar, l’assentiment, tenint en

compte que no he pogut fixar la meva posició crec que poder-
ho fer havia de dir el que he dit ara.

Gràcies. Eh? Dic simplement que, com que jo no hi era a
l’hora de fixar la posició, per poder-ho donar aprovat per
assentiment consider que he de manifestar que també estic a
favor, i és el que faig ara.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

LA SRA. SECRETÀRIA:

Votam, llavors? D’acord, llavors, votam el punt 10 de la
Proposició no de llei RGE núm. 2559/17.

Vots a favor?

Queda aprovat, per tant, el punt 10 per consens, per 12 vots.

LA SRA. SECRETÀRIA:

D’acord, queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.
2559/17, relativa a increment de pensions.

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