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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió

d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen

substitucions. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, Sr. President. Maria Antònia Sureda substitueix Josep

Melià.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Baltasar Picornell substitueix Carlos Saura.

EL SR. JARABO I VICENTE:

I també des de Podem, Alberto Jarabo substitueix com a

portaveu Carlos Saura.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò l’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de

les següents proposicions no de llei: la núm. 6561/16, del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,

relativa a desenvolupament de l’Institut de Salut Laboral; i

l’11575/16, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa

a no al contracte únic perquè incrementa la precarietat laboral.

1) Proposició no de llei RGE núm. 6561/16, presentada

pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a desenvolupament de l'Institut de

Salut Laboral.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei

núm. 6561/16, i per defensar-la té la paraula la representant

d’El Pi, Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, avui hem

volgut agafar el testimoni de la Societat balear d’especialistes

en medicina de treball perquè ens diuen que les seves reiterades

denúncies per una millora de la qualitat assistencial dels

treballadors habitualment no tenen una resposta de

l’administració. No parlam específicament de l’administració

d’ara, però aprofitam que als que ara governen els preocupa

especialment la salut dels treballadors, com tantes vegades han

dit, per presentar-los aquesta iniciativa.

El Pi els proposa que es desenvolupi de forma urgent

l’Institut de Salut Laboral a Balears creat amb el Decret

107/2010, de dia 1 d’octubre de 2010, és a dir, que es

compleixi la normativa vigent, perquè l’administració té eines

suficients per fer efectives les seves competències. El decret

anomenat va suposar un gran avanç en el seu moment, però

amb tot l’Institut Balear de Salut Laboral mai no ha estat

equipat per complir els seus objectius, els que el justificaren a

l’hora de la seva creació. Per a què ens serveix, doncs?

L’Institut Balear de Salut Laboral té la funció de convertir-se

en el màxim òrgan assessor i de supervisió de les tasques dutes

a terme pel Govern en matèria de salut laboral, ni més ni menys

del que ja disposen altres comunitats autònomes. Crec que és

la majoria.

Volem que es facin efectius uns mecanismes precisos per al

control i la inspecció públics a totes les entitats. En realitat el

que volem és que es compleixi la normativa en matèria de salut

laboral, i ho duim avui a comissió parlamentària perquè entre

els especialistes en medicina del treball i els metges existeix un

malestar per l’escassa activitat administrativa pel que fa al

control, la supervisió i la inspecció en matèria de salut laboral,

sobretot pel que fa a la vigència de la salut.

Mirin, l’Institut de Salut Laboral és un òrgan de

l’administració que hauria d’assessorar treballadors, empreses,

agents socials, que seria capaç d’indicar les normatives

sanitàries autonòmiques necessàries per l’assessoria en salut

laboral, que supervisaria les tasques que fan els serveis de

prevenció propis i aliens que garanteixen la qualitat tècnica i

assistencial dels treballadors de la comunitat, i que vetllaria

perquè es complís la normativa tant autonòmica com estatal,

però encara no s’ha dotat com una entitat jurídica pròpia que li

permet definir, per exemple, les contingències dels treballadors

si són professionals o comunes.

Hem vist que ha presentat el Grup Parlamentari Socialista

dues esmenes. Esperaré que les expliqui i després a l’hora de la

rèplica ja li... Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Pel Grup Parlamentari Popular... Bé, perdó, s’han

presentat dues esmenes, la 12817 i la 12818/16, per part del

Grup Parlamentari Socialista, i per a la defensa d’aquestes

esmenes té la paraula el Sr. Casasnovas, per un temps de deu

minuts. Casanova, és vera, Casanova, que només en té una.

Perdoni.

(Algunes rialles)

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies. A veure, primer he de dir que la proposta està...

des del punt de vista del Grup Socialista pensam que és una

proposta no de llei que és acceptable. Sempre hi ha eines que

podem reactivar i tirar més endavant. Sí que està clar que

l’Institut Balear de Salut Laboral es va crear..., quan es va crear

es va crear com una eina més per combatre una situació

generada, és a dir, el 2010 la sinistralitat laboral que hi havia

era altíssima, era elevadíssima. En aquell moment es va crear

un pla de xoc contra la sinistralitat laboral que va reduir

dràsticament el nombre d’accidents i nombre de sinistres, i

pensam que en aquell moment es va pensar crear una eina amb

la qual es coordinàs tant la Conselleria de Treball, que en

aquell moment era de Turisme i Treball, com la Conselleria de

Salut. Era molt important. A més a més hi havia en aquell

moment una direcció general de Salut Laboral específica, etc.

Després d’això he de dir que aquest Institut de Salut

Laboral sí que és veritat que té assignada tota una sèrie de

funcions, té assignades funcions d’assessorament, d’actuació en

millora de condicions de vida, incorporació de la perspectiva

de gènere, atenció tècnica sanitària, etc., i sobretot establir un

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606561
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201612817
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201612818
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protocol de seguiment de l’evolució general de la salut i la

seguretat laboral a les Illes Balears, és a dir, té una finalitat

d’assessorament, investigadora, de propostes, etc. Per tant

pensam que sí que s’ha de donar una passa més endavant. 

Ara, aquesta PNL pensam que és important però hem de fer

una sèrie de puntualitzacions. Pel que diu que no hi ha una

activitat administrativa gaire enllà, a mi m’agradaria recordar-li

que actualment des de la Conselleria de Treball s’està duent a

terme la campanya d’inspecció de treball i de Seguretat Social,

és a dir, la campanya del pla de xoc que hi ha per millorar les

condicions de treball, que això també incideix en les condicions

de salut laboral i de prevenció de riscos, i per altra banda he de

dir que la Direcció General de Treball, Economia Social i

Salut, que és on es fa l’assessorament de riscos laborals, s’ha

passat en aquest darrer any de 18 a 31 tècnics, és a dir, s’ha

augmentat, gairebé s’ha duplicat, el nombre de tècnics que hi

fan feina. Per tant dir que no hi ha activitat és una mica

exagerat, però bé, tampoc no discutirem per això. 

El que sí he de dir és que nosaltres hem presentat les

esmenes, dues. Respecte del primer punt he de dir que nosaltres

posem “desenvolupar de forma urgent l’Institut de Salut Balear

com a òrgan assessor i supervisor de les (...) de la comunitat en

salut laboral”, és a dir, retornem al que diu el decret de creació,

i per tant crec que ja queda bastant implícit, perquè a més a més

salut laboral abasta molt més enllà, que no sols és la prevenció

de riscos. I també hem fet una esmena al punt 3, de substitució,

perquè pensàvem que la redacció era una mica laxa, és a dir,

“dotar l’institut de les funcions perquè pugui desenvolupar,

com es fa a altres comunitats autònomes”, quedava com una

mica així, és a dir, nosaltres volem el que fan els altres; per tant

hem pensat fer una redacció una mica més enllà i dir que

l’Institut de Salut Laboral s’incorpori a una futura llei de salut

laboral, és a dir, ja estam demanant implícitament començar a

treballa en una llei de salut laboral en què hi siguin les dues

administracions, tant l ’adminis tració laboral com

l’administració sanitària, i dotar aquest institut de la seva força

d’investigació, recerca, prevenció, incorporació de noves

malalties de caràcter laboral, etc.

I això és tot. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Ara, torn de fixació de posicions.

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Tadeo, per

un temps de deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

aquesta proposició no de llei inicialment, com és lògic, crec

que l’hem de valorar tots els grups de manera positiva. Està

clar que els indicadors de sinistralitat laboral a les Illes Balears

duen massa anys essent elevats, no sé dins el rànquing de totes

les comunitats autònomes on ho podríem catalogar, però

probablement prou amunt, a més és un fet... no sé si gairebé

podem dir constatat o no, però quan hi ha creixement

econòmic, més activitat econòmica, més llocs de feina, més

gent que fa feina, idò se solen incrementar, probablement per

un tema estadístic, malauradament. 

Crec que sempre hem de... els recursos que es puguin

destinar a temes de salut laboral i sinistralitat laboral, al final

també és un tema que va molt lligat a la precarietat i crec que

és important. Per tant, benvinguda sigui aquesta proposició no

de llei que presenta El Pi, dir-li que en principi donam suport

al fet que es desenvolupi l’Institut de Salut Laboral, com no

podria ser d’altra manera, quant a les esmenes que es pugui

dotar de totes les funcions perquè pugui fer la seva feina com

cal, no?

A partir d’aquí, dir que donarem suport als tres punts. I pel

que fa referència a les esmenes presentades per part del Grup

Socialista, la primera crec que és llevar una... també m’hi

posicionaré lògicament, és llevar una part, a la darrera part,

quan diu “en matèria sanitària com tècnica”, jo entenc que

queda pràcticament igual el fons del punt 1 per la qual cosa

encara que accepti l’esmena també hi votaríem a favor.

I pel que fa referència a l’altra esmena, que sí que barata,

podem dir, tot el tercer punt, si és acceptada també votarem a

favor, si és acceptada per part del grup proposant, però dir aquí

que sí que anam a un futurible, vull dir que no és el mateix el

que marca el punt, potser que hi hagi poca concreció i ens

remeti a altres comunitats autònomes, però bé, el Govern també

s’ha caracteritzat o es caracteritza moltes vegades, qualsevol

govern, no em referia ara a aquest, que quan treu una normativa

idò mirar el que fan altres comunitats autònomes, jo crec que

va un poc en aquesta direcció i, en canvi, l’esmena va -i diu- “a

incorporar una futura llei”, amb la qual cosa el tema de salut

laboral en aquest sentit, idò no sabem com retardaria el que

demana concretament el punt 3 de la proposta, però reiter que,

en el cas que sigui acceptada, idò també hi votarem a favor.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula el Sr. Jarabo, per un temps de deu minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, crec que ens trobam de

nou amb un cas en què es descobreix que hi ha una

problemàtica, que és la falta de cura en la salut laboral dels

nostres treballadors; que hi ha unes dades de sinistralitat, com

s’ha comentat, que són molt greus; que sí que s’ha treballat en

les administracions anteriors en com intentar palAliar aquesta

xacra també que tenim en aquest tema, i per això idò es munta

o s’intenta crear o s’aprova un institut imprescindible, com

consideram que és l’Institut de Salut Laboral. I el que sol

passar després és que, bé, per manca de voluntat política, per

interessos, etc., idò no s’acaba de posar en marxa com caldria,

i això dur al fet que es mantenen les problemàtiques i la

població té la sensació que les administracions no tenen cura

dels seus problemes.

Amb la qual cosa evidentment sí que hi ha hagut de vegades

intencions, hem d’intentar palAliar aquesta problemàtica, però

després no s’apliquen, no?, sempre dic el mateix, no?, quan hi

ha partits que es consideren molt constitucionalistes i que

després voten les lleis i acusen d’altres que no ho són..., bé,
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nosaltres volem que es respectin les lleis, però després s’han de

poder aplicar amb els recursos que pertocarien.

Què ocorre aquí? Bé, hi ha una necessitat real que les

empreses han de vetllar perquè els seus treballadors ho facin

amb unes condicions dignes en les quals, evidentment, cada

feina té unes problemàtiques que de vegades deriven en

malalties.

Aquí s’han posat en marxa uns plans de prevenció de riscos

laborals i després el que ocorre és que no hi ha una inspecció

perquè això realment funcioni com tocaria. 

Què passa amb aquest institut? Bé, aquest institut nosaltres

evidentment consideram que ha de funcionar, que ha de

funcionar, que ha de tenir, com deia el decret, una sèrie

d’objectius, però probablement el que cal és una coordinació

entre les diferents conselleries per facilitar que els treballadors

que... bé, com hem dit de vegades, per exemple les cambreres

de pis que a causa de la seves tasques, com a conseqüència,

pateixen una sèrie de malalties, això s’ha de reconèixer

d’alguna manera, i que no pot ser que quedin en problemes de

malaltia simplement comuns, sinó que siguin considerades com

a malalties a causa de la seva activitat professional.

I aquí és on nosaltres consideram que és essencial que

aquest institut de salut laboral s’encarregui, amb una dotació

corresponent i amb recursos i amb persones capacitades per

fer-ho, de coordinar entre tècnics de sanitat, tècnics de treball,

que els treballadors (...) i que les empreses... doncs per

aconseguir la major eficiència i tenir cura que els seus

treballadors no pateixin aquestes possibles malalties, idò que

almanco estiguin el més protegits possible, per la qual cosa, en

principi, estam d’acord amb la proposta d’El Pi.

Però també entraria a matisar les esmenes que ha presentat

el Partit Socialista que consideram també que són adients.

És evident que s’ha de fer... que es va fer durant el segon

pacte un pla de xoc que va funcionar bé i el que va passar

després és que, bé, en l’època aquesta fosca que vàrem viure

doncs no es va dotar de recursos aquesta empenta que s’havia

fet de cara a fer visibles els greus problemes que tenim de

sinistralitat laboral.

I com passa sempre, si bé al principi la sinistralitat no va

pujar molt a causa de la inèrcia de la feina que s’havia fet,

després el que ha passat és que... bé, ho han comentat des del

Partit Popular, la sinistralitat va augmentar a mesura que es

renunciava a intentar vetllar perquè això no augmentàs.

Per tant, malgrat els intents que ha començat a haver-hi ara

quant a l’augment de tècnics, com deien des del Partit

Socialista, en salut laboral, nosaltres consideram que s’ha

d’anar més enllà i que no només aquest institut s’ha

d’encarregar de prevenir els riscos laborals, sinó que

principalment s’ha d’actuar sobre la sinistralitat, vinculat també

molt amb la precarietat laboral, i que els treballadors que,

diguéssim, puguin... puguin demostrar, en cas d’una malaltia

greu o de qualsevol malaltia, que hi ha una relació entre la seva

activitat laboral i aquesta malaltia.

Per tant, crec que aquest institut hauria d’intentar crear... o

posar tota la seva capacitat en marxa per intentar fer aquesta

vinculació, perquè el que ens arriba a nosaltres és que molts de

treballadors, és clar, han de denunciar l’empresa i després no hi

ha manera de demostrar que existeix aquesta vinculació. Per

tant, crec que hauríem d’anar per aquí.

Entenc que no és únicament el desenvolupament d’aquest

institut, probablement aquesta futura llei de salut laboral ha

d’ajudar evidentment en aquest sentit i potser també hem de

cercar quins són els referents en aquest sentit que hi ha a altres

comunitats i, bé, com en altres casos, el País Basc en aquest

sentit sí que va molt per endavant, entenem que té més

recursos, etc., però també hi ha hagut una voluntat entre totes

les forces d’allà per posar fil a l’agulla en aquest tema. I ja dic,

enfocar el tema en aquests tres objectius que comentava: la

prevenció dels riscos, l’actuació sobre la sinistralitat i la

precarietat i després, idò bé, el suport de cara als treballadors

de vincular les activitats laborals amb les possibles malalties

ocasionades per aquesta activitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula la Sra. Campomar, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bé, crec que els companys, tant la

Sra. Sureda com el Sr. Casanova com el Sr. Jarabo de Podemos

ja han expressat... i també el Sr. Tadeo del Partit Popular també

han expressat un poc la necessitat de combatre l’elevada

sinistralitat que té la nostra comunitat autònoma, crec que si no

la més elevada, és de les més elevades de l’Estat espanyol i per

tant és un tema que ens ha de preocupar i per tant, crec que ja

ho hem debatut en comissions i també en la cambra i en el Ple

que és un tema de vital importància. Per tant, qualsevol mesura

que vengui a combatre aquesta situació, MÉS per Mallorca,

evidentment, hi està d’acord. 

És cert que aquest institut que es va crear, diguem, jo crec

que amb tota la voluntat de fet, no?, aquestes feines ara i

aquesta tasca que ara es planteja des d’aquesta iniciativa que es

va crear l’octubre de 2010, hem de lamentar, diguem, la falta

de suport del Partit Popular durant aquests quatre anys passats

que no va incentivar la tasca d’aquest institut i, per tant, no va

fer la feina necessària per intentar fer front a aquests índexs de

sinistralitat alta que, com tots sabem i com tots aquí hem

valorat aquí sempre negativament, que fa molta falta. 

Per tant, per no estendre’m, més està clar que nosaltres, el

nostre grup, sí que donam suport a la iniciativa de PROPOSTA

PER LES ILLES, d’El Pi, i també, de qualque manera, donam

suport a les esmenes que s’han plantejat des del Partit

Socialista al punt 1, i sobretot als canvis també del punt 3, pel

que fa referència al que ja també s’ha especificat en aquest

sentit de detectar i estudiar malalties d’origen professional que

en aquest moment estan desaparegudes i que també són

importants perquè afecten, diguem, colAlectius importants,



ECONOMIA / Núm. 17 / 22 de setembre de 2016 259

 

sobretot tot colAlectius moltes vegades lligats al sector turístic,

que és un motor econòmic, que és l’activitat econòmica que es

du a major terme en la nostra comunitat autònoma, i que en

aquest moment encara no estan reconegudes i que fa falta

incentivar tota la tasca, l’administració política...,

l’administració jo crec que ha de posar totes les eines a l’abast

dels treballadors d’aquestes illes perquè realment se’ls

reconeguin aquestes malalties.

Per tant, MÉS per Mallorca dóna suport a la iniciativa i

també a les esmenes, si El Pi les accepta. 

EL SR. PRESIDENT:

Bé, moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula el Sr. Castells, per un temps de deu

minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres compartim la

motivació i la preocupació que expressa la proposició no de llei

i, per tant, estam oberts a votar-hi a favor, però també crèiem

que les esmenes, les puntualitzacions que ha fet el Sr.

Casanova, doncs, formalitzades a través de les esmenes, també

són adequades perquè posen realment la proposició en el seu

punt just d’equilibri. Per tant, també, si s’acceptessin les

esmenes, hi votaríem a favor.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula el Sr. Pericay, també per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres també donarem suport

a aquesta iniciativa, tenim, i ja s’ha dit, és un d’aquests rècords

tristos que tenim el de sinistralitat laboral, com també tenim el

d’abandó escolar al qual ens referíem ahir, i, per tant, tota cosa

que puguem fer que tengui, diguem, uns efectes sobre aquesta

situació serà benvinguda. Si hi ha un institut que ja està creat i

que no ha tengut fins ara, idò, el curs, amb més motiu, sobretot

per la part preventiva i també per aquesta part de control i

d’inspecció sobre les condicions laborals, també presents en

aquesta proposició que ha presentat El Pi. 

Respecte de les esmenes, en principi, no hi veiem tampoc

cap inconvenient, però també dependrà un poc de la transacció

final a què arribin, però en principi també hi donaríem suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies. Idò, en haver fer aquesta primera

volta ara toca la intervenció del grup proposant per fixar la

posició i assenyalar si accepta les esmenes, per un temps de

cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Com a dada dir que durant els primers

cinc mesos del 2016 hi ha hagut 4.916 accidents laborals, som

la comunitat líder, i, per tant, jo no dic que no s’hagi fet molta

feina, però també queda molta a fer. 

Aquest institut, el decret és vigent, vull dir, es va fer aquest

decret en el 2010, el que demanam és que es desenvolupi. I és

cert que s’ha de combatre la sinistralitat laboral, però va més

enllà, existeixen moltes altres coses a fer, com és la supervisió,

el control de qualitat, les visites, les avaluacions..., i també hem

de tenir en compte que es crearia, es podria crear, una

normativa i supervisaria, no només també assessorar i

supervisar empreses privades externes que podrien demanar

assessorament a aquest institut, sinó que podria supervisar la

pròpia administració, que moltes vegades exigeix a les altres

empreses i quan ens posam un mirall dins l’administració veus

que a ella mateixa no s’exigeix el que toca. Per tant, crec que

és molt important.

Amb referència a les esmenes, en el punt 1 no entenia molt

bé llevar “en matèria sanitària com tècnica”, jo, si li sembla bé,

li faria una transacció i allà on diu “desenvolupar de forma

urgent l’Institut de Salut Laboral com a òrgan assessor i

supervisor de les tasques de la comunitat”, en lloc de posar “en

salut laboral” posar “en prevenció de riscos laborals”, i així sí

que ho engloba realment tot, que és el que realment marca la

llei, perquè la llei diu que hi ha de ser tant en matèria sanitària

com en matèria tècnica. Si li sembla bé, “en prevenció de riscos

laborals...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... i salut laboral”, no, tot, és que ja ho emmarca.

Bé, si ha de ser un problema perquè l’aprovin, no tenc... no

tenc cap problema en acceptar-ho, jo era perquè quedàs més

específic. D’acord, em sembla bé.

I en el punt 3, evidentment, com s’ha dit, de vegades és

prendre mostra de les altres comunitats que ja ho fan, és bo i la

idea era aquesta. De totes maneres, com també ara he explicat,

incorporar l’institut a la futura llei de salut laboral no hi tenim

cap problema, però la llei no existeix i l’institut sí que existeix.

Per tant, nosaltres diem que es doti aquest institut així com

marca el decret, només demanàvem simplement això. 

I aquí sí que li faria una transacció, perquè em parla de la

normativa en combatre la sinistralitat laboral i la normativa que

ha de tenir entre les que ja marca el decret, vull dir, com a... la

normativa que ha de tenir com a objectiu entre -coma- entre els

que ja marca el decret 107/2010 -coma- “adoptar mesures

específiques de sinistralitat laboral”, em va bé, però el que jo

li dic és que hi ha altres coses que l’institut també pot fer, com

és la supervisió, a més, el decret ho marca, la supervisió i el

control dels serveis en prevenció, consulta... per tant, aquí ho

ampliaríem una miqueta més, si li sembla.

Res més a dir, gràcies a tots els grups parlamentaris pel

suport. Crec que és desenvolupar un institut que està creat i, per
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tant, no pot ser més que bo per a la salut laboral i per a tots els

treballadors de les Illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò, entenem que les transaccions són correctes i

podem passar a la votació de la Proposició no de llei 6561/16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant, queda aprovada per unanimitat.

En conseqüència, queda aprovada per unanimitat aquesta

proposició 6561/16, presentada pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa al

desenvolupament de l’Institut de Salut Laboral.

2) Proposició no de llei RGE núm. 11575/16, presentada

pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a no al

“contracte únic” per incrementa la precarietat laboral.

A continuació, passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 11575/16, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a no al “contracte únic” perquè incrementa

la precarietat laboral. Per defensar-la té la paraula la Sra.

Campomar, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Bé, nosaltres vàrem presentar aquesta proposició

no de llei dia 26 d’agost, davant les negociacions després de les

eleccions generals que s’havien iniciat per formar govern a

l’Estat, veiem que aquestes negociacions ha passat el temps i

encara, diguem, que estan sobre la taula. Ara farà quasi dos

mesos d’aquesta presentació, ja pensàvem que tal vegada ja

tendríem una proposta de govern amb una clara situació.

Creiem, per tant, que aquesta proposta està més vigent que mai

avui, sabem que sí que hi havia un preacord entre Partit Popular

i Ciutadans en el sentit, tal vegada, de no aprovar el contracte

únic, però sí aprovar una sèrie de qüestions que van lligades a

un model de contracte únic, que ha defensat Ciutadans durant

tota la seva campanya i des de fa temps.

Per tant, nosaltres presentam aquesta proposició no de llei

perquè creiem que aquest contracte únic el que fa és que intenta

dir que tothom passa a ser indefinit amb les condicions que en

aquest moment... indefinits i defensant la falAlàcia que els

treballadors indefinits en aquest moment gaudeixen d’una

protecció molt elevada, quan hi ha informes ja a nivell europeu

i a nivell internacional que precisament a l’Estat espanyol no és

dels estats que més tenen protegits els treballadors amb

contracte indefinit. Per tant cal recordar, crec, la proposta

inicial que va ser llençada fa més de deu anys pel think tank

aquest liberal de FEDEA, la Fundació d’Estudis d’Economia

Aplicada, fundació patrocinada per l’IBEX 35. Són els màxims

defensors d’aquest tipus de contracte. 

La nostra comunitat autònoma té un (...) molt important de

temporalitat laboral, amb un índex de 26,5% el 2015,

precisament més elevat que la mitjana espanyola, del 25,1 i

molt superior a la Unió Europea, del 14. Per tant l’anàlisi de

precarietat laboral de les Illes Balears que fa..., que fins i tot en

els estudis del Govern per al 2016 s’ha presentat, està clar que

aquesta és molt elevada, aquesta precarietat. El que està clar és

que la temporalitat dels contractes a les Illes ha anat

augmentant amb el temps, i per tant aquesta proposta de

contracte únic d’indemnitzacions creixents, combinats amb una

assegurança individual per l’acomiadament, amb una fórmula

similar al que es denomina “motxilla austríaca”, quan els seus

defensors argumenten que és la millor forma de combatre

aquesta dualitat del nostre mercat laboral, és a dir, disminuir les

diferències entre temporals i indefinits convertint tots els

treballadors en indefinits, nosaltres creim que en realitat el que

fa és rebaixar els costos d’indemnització dels treballadors

indefinits fins i tot després de la reforma laboral del PP, vull dir

que ja els va rebaixar substantivament, i amb l’excusa

d’adoptar un nivell de protecció mitjà, o sigui que és rebaixar

a tots un poc per arribar a una cosa que sigui cafè aclarit per

tothom, cafè clar per a tothom.

Sí que és vera que fins i tot els mateixos promotors

d’aquesta... reconeixen els efectes negatius en el sentit que

aquest pagament per avançat de les aportacions per part de

l’empresari, o de l’Estat fins i tot si fos necessari, pel que s’ha

vist en qualque article, a un compte de prestació per atur, que

aquest sistema que he esmentat de la motxilla austríaca pot

suposar que en el moment de l’acomiadament aquest cost sigui

pràcticament zero, per tant que es faciliti de forma molt clara

l’acomiadament del treballador. A part d’això, a més, tampoc

ningú no pot garantir -i jo crec que així com veim que va el

mercat laboral- que realment aquesta aportació que es fa a

aquesta motxilla o a aquest fons de capitalitat, que se li vol dir,

o per molts de noms que li vulguem donar i li canviam els noms

al final és el mateix, el més segur és que anirà a cost del salari

del treballador, i el que suposarà realment és una baixada de

salari d’aquest treballador.

Per tant creim que aquests arguments es basen en dades

equivocades i per tant creim que és, en conclusió, la mesura,

aquesta mesura d’intentar fer un contracte amb indemnitzacions

creixents adossada a aquesta motxilla austríaca, a aquestes

aportacions per a un futur acomiadament, al final el que tendrà

són unes conseqüències clares de baixada de salaris als

treballadors més formats, quan a la nostra comunitat autònoma

precisament és la massa salarial més, diguem..., amb més tant

per cent de la nostra comunitat autònoma, és el gruix de la

nostra massa salarial. Molts de treballadors poden passar

encara a ser més precaris, perquè du la reducció de les

indemnitzacions per acomiadament, passant a convertir en legal

i abaratir tots els contractes. Bé, després parlarem de la nova

sentència de fa un parell de dies d’aquesta Unió Europa, també

vull fer una introducció en aquest sentit. Bé, creim que

encobriria precisament la precarietat, i sobretot també en aquest

sentit amagaria les diferències. Com que tothom posaria amb el

capell d’indefinit, al final quan parlàssim d’estadístiques no

veuríem les diferències precisament entre els contractes de

temps temporals i els que realment són estables i indefinits, i

per tant tots serien iguals i amagaríem aquesta precarietat

laboral sota l’estora i no quedarien reflectits a les estadístiques.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201611575
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Per tant és una greu amenaça per facilitar l’acomiadament,

que fins i tot creim que pot arribar a estendre la pràctica de la

falta de causalitat en l’acomiadament, com és de facto..., com

es fa quasi de facto en els contractes temporals. Això és un

tema greu, entenem, perquè la falta de causalitat és una

exigència..., vull dir que la causalitat és una exigència

constitucional de l’acomiadament, i aquesta generalització de

fet realment és una falta, és un atac i una amenaça real als drets

dels treballadors important. Creim que empitjoraria les

condicions laborals, que ja amb la crisi econòmica ja han

empitjorat moltíssim i que també han empitjorat molt amb la

reforma laboral del Partit Popular de 2012, i per tant nosaltres

feim la proposta... per això feim aquesta proposició de llei que

hem proposat amb aquests tres punts.

Només volia fer una petita referència a aquesta notícia de

fa un parell de dies en el sentit que hi ha una sentència del

Tribunal de la Unió Europea, on es diu per una professora...,

bé, professora, per una funcionària interina que ha guanyat el

plet i la sentència europea li diu que... ve a dir que un interí té

dret a cobrar la mateixa indemnització que cobraria el

treballador indefinit en el seu cas, si fa les mateixes tasques, i

ve a imposar, diguem, que ha de canviar la normativa

espanyola en aquest sentit, i que molts han aprofitat, fins i tot

la fundació FEDEA, defensora del contracte únic, ha aprofitat

per interpretar que això és una empenta al seu model de

contracte únic, que és el que imposa la Comunitat Europea.

Amb això crec que juguen a la confusió i juguen a una

interpretació molt escorada cap als seus interessos, i per tant

crec que no es pot extrapolar de cap de les maneres que aquesta

sentència vengui a defensar el contracte únic, que és el que aquí

parlam avui en aquesta cambra i en aquesta proposició de llei.

Per tant ho dic perquè crec que és un tema que s’ha de

debatre aquí també, s’ha de tenir en compte a l’hora d’aprovar

o a l’hora de debatre aquesta proposició no de llei. Entenem

que aquesta sentència no va de cap de les maneres a defensar

el contracte únic, més bé diguem que va a una convergència del

tractament jurídic laboral i fiscal de determinat tipus de

contracte a l’hora de tenir dret a una indemnització en el cas

dels interins i en el tipus de feina. Voldria recordar que

precisament en aquest cas en aquests anys passats el Partit

Popular ha penalitzat precisament interins educatius, perquè els

ha negat cobrar durant juliol i agost moltes vegades,

precisament ha interromput aquest contracte i els ha deixat de

pagar aquests dos mesos. Per tant és vera que, diguem, aquests

contractes d’interins...

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’anar acabant, Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Bé, al final l’únic que vull defensar són aquests tres punts:

el Parlament rebutja -crec que ens hem de posicionar- el

contracte únic o similar com una fórmula perjudicial per al

conjunt de treballadors; també en el segon punt instam a

eliminar la reforma..., a derogar la reforma laboral del Partit

Popular; i després la tercera és instar que no s’aprovi aquest

contracte, rebutjar aquest contracte únic o un de similar com a

fórmula laboral perjudicial. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Ara, torn de fixació de posicions.

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Tadeo per un

temps de deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

he de dir primer de tot que votarem en contra dels tres punts,

crec que per una lògica... només mirant el debat que s’ha

produït durant aquests dos dies aquí en el plenari del

Parlament, amb el debat de política general.

Lògicament crec que hem de respectar totes les opinions,

totes les idees, les ideologies, etc., però crec que aquesta

proposta, que està feta sobre un document, que hi ha hagut una

de les parts fins i tot que ha dit que ja no li donava cap

validesa, idò no té tampoc gaire sentit. El tema crec que és

econòmic i laboral de fons, tot el que pensa cadascuna de les

formacions polítiques per crear llocs de feina, eliminar

precarietat, etc. Per començar, vull dir, el document, a la seva

pàgina 14 o 15, ja diu que no és... bé, no fa referència a un

contracte únic, fa referència..., però bé la proposta és cert que

posa “o similar”, fa referència a tres tipus de contractes: un és

indefinit, un altre tema de contracte... un contracte de protecció

creixent, de formació, etc., i un altre de formació. 

A partir d’aquí també parla de la reforma laboral, però crec

que també hem de ser conscients que quan parlam de la

reforma laboral o partits o grups parlamentaris parlen de la

reforma laboral després no són conscients... conscients no..., no

són... diuen una cosa o escriuen una cosa, però a la realitat

donen suport a altres, no? Ho dic perquè també hi ha hagut

altres pactes després de les eleccions del 20 de desembre, no de

les de 26 de juny, sinó del 20 de desembre, on hi va haver un

acord amb una sèrie de propostes, no sé si eren 150 com que hi

havia, però també parlava del tema laboral i era un acord entre

Partit Socialista i Podemos, que llavors tampoc no va sortir

endavant. Allà, en aquell document, tampoc no es parlava de la

derogació de la reforma laboral del 2012 d’una manera

expressa, vull dir, ho deixava tot enlaire i d’això també n’hem

de ser conscients que va ser una realitat.

A partir d’aquí crec que és reiterar els debats que hem

tingut ja en altres ocasions en aquest sentit i quan parlam

també, per fer una pinzellada, sobre la sentència -com bé feia

la portaveu de MÉS per Mallorca en la seva exposició- he de

dir que bé, altres administracions també que han estat... perquè,

és clar, sempre fem referència, ja s’ha fet fins i tot a la primera

PNL que hem vist avui aquí, al Govern anterior i fins i tot el

portaveu de Podemos ha dit els quatre anys d’obscuritat o no sé

exactament com ho ha dit.

Escolti, les administracions de Balears han estat governades

també per l’esquerra i jo n’he presidit una i vaig haver de

regularitzar 50, crec que eren 55 contractes que consistien...

que havia fet l’esquerra en aquell moment, que anava fent tres...

i algú arribava a estar cinc o sis anys de concatenació de

contractes temporals. Això al final ho va regularitzar un govern

del Partit Popular. Vull dir, que ni tant a una banda ni tant,
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probablement, a l’altra, i crec que aquestes coses s’han de tenir

en compte i mirar-se amb la mesura que toca. 

Per tant, parlam de reforma laboral, ho posam damunt un

paper, però no tot... o si hi arriba a haver un govern a Madrid

d’una manera o d’una tendència, ho direm així, o d’una altra,

veurem què és el que es reforma d’aquesta reforma laboral i al

final, Sra. Portaveu, vostès donen suport aquí a un govern en el

qual també hi ha el Partit Socialista, i no ha dit d’una manera

molt clara quan ho ha hagut de posar damunt un paper de

derogar la reforma laboral.

A partir d’aquí, vull reiterar el nostre vot negatiu a aquesta

proposta, allò de la reforma laboral esmentat en altres ocasions

i referent també al tema de contracte único o similar perquè

crec que en aquests moments, idò bé, hauríem de veure, primer,

que es formi govern a Madrid i veure quines són les polítiques

que es duen a terme, no?, i en aquest sentit crec que queda

manifestat... i tot el que s’ha dit altres vegades en debats, ja

sigui en comissió o plenaris sobre aquest tema... idò, justificat

-per dir-ho d’alguna manera- el vot del Grup Parlamentari

Popular.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula el Sr. Jarabo, per un temps de deu minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, entenem aquesta proposta

de MÉS dins un escenari, diríem, gaseoso en l’àmbit estatal i

que també té un punt també gaseosa la seva proposta, però sí

que ens permet posar el focus d’atenció sobre aquest perill del

qual seguirem sentit durant molt de temps que és el de... bé,

com s’intenta precaritzar encara més des d’aquesta perspectiva

neoliberal del Partit Popular, de Ciutadans, del Partit Socialista

quant al tractament del tema de com intentar reduir les

problemàtiques que tenim al mercat laboral.

Sr. Tadeo, no serà jo qui defensi les actuacions del Partit

Socialista en matèria laboral, evidentment no hi estam gens

d’acord i el punt que m’atreu més de la proposta de MÉS és,

efectivament, instar que es derogui la reforma laboral.

Nosaltres hem insistit que s’haurien de derogar les dues

reformes laborals, una del Partit Popular, però l’altra també del

Partit Socialista, i som molt contraris, que li quedi clar... quant

a les seves mesures d’actuació en matèria laboral.

Però hem d’aprofitar l’ocasió, perquè sí que hem de parlar

del que se’ns ve a sobre amb aquestes idees que sonen com a

modernes o guays, la motxilla austríaca, contracte únic, etc.; no

sabem exactament com va quedar l’acord amb Ciutadans en

aquell moment, però sí que el que està sobrevolant i s’està

intentant... bé, diríem incidir molt en aquesta precarietat. I

consideram que el contracte únic i tot el que l’envolta i totes les

mesures que van en aquesta línia, idò bé, és un intent de donar

solucions aparents a una problemàtica que és molt complexa i

que parteix d’una anàlisi molt parcial i d’un marc fins i tot

mental que consideram que és fals, no?, que... bé, que parteix

d’això que si l’empresari guanya molt el treballador també

guanyarà més, quan nosaltres el que pensam és que s’ha de

conèixer millor la realitat del mercat laboral.

Què és el que passa? Nosaltres el que pensam és que en el

mercat laboral es fan moltes trampes i que el problema no està

tant en quin tipus de contracte hi ha d’haver, sinó el que passa

després, és a dir... des que es va permetre la contractació

temporal a l’Estat ja fa dècades s’han creat progressivament

dos tipus de classes treballadores, els indefinits i els temporals.

Els temporals lògicament... generalment més precaris i que

poden ser acomiadats en qualsevol moment i... de cada vegada

més arraconats quant a l’exercici dels seus drets i que poc més

que han de donar les gràcies perquè tenen un lloc de feina, que

és... en el que s’insisteix de vegades molt des de Ciutadans

concretament, no?: “s’han de crear llocs de feina, sí, però com

han de ser aquests llocs de feina? És aquí on ens hauríem de

concentrar. I per altra banda, tenim els indefinits que en

principi estan més protegits.

Què passa? Que després de la crisi del 2008 aquestes dues

situacions, diguem que s’ha ampliat molt la diferència entre els

seus drets, la feblesa de la nostra economia idò ha fet també

que moltes empreses siguin més contràries a fer contractes

indefinits sinó se les forçava a fer-los.

Però el problema que tenim és el del frau dins el mercat

laboral, sempre el contracte temporal per a un lloc que no és

efectivament temporal i això és un frau. I l’extensió d’aquest

frau, ja convertit en norma, és el que genera cada vegada més

aquesta dualitat. 

A més, el contracte únic el que fa és convertir el frau en llei,

mitjançant un mecanisme que presumeix que els empresaris,

que ara estan... alguns, eh?, no ho dic a tots, però alguns

deixaran de fer aquesta (...), podríem dir, per tornar ser

honestos i legals i que deixaran de fer fraus si s’aprova aquest

contracte. Però consideram que no és així, consideram que

aquests empresaris concrets el que intenten és pagar el mínim

possible i amb un 22% d’atur doncs poden fer-ho perfectament.

I com ho fan? Idò bé, el que fa el contracte únic aquest, el que

permetria -ja ho deia- és convertir el frau en llei, i consideram

que el que es faria amb aquest contracte realment és que fos un

contracte temporal normalment... d’un any encobert.

El que s’ha de fer, entenem nosaltres, en tota aquesta

història, és protegir el treballador i no es tracta tant que

augmenti el sou, que evidentment hauria d’augmentar, sinó que

tengui la capacitat d’acceptar o no un contracte. És a dir,

l’objectiu no és que tengui un contracte, que ho ha de ser, sinó

que amb mesures com la renda mínima, per exemple, té la

capacitat de rebutjar un contracte si no té les condicions

òptimes de dignitat i de protecció de drets que hauria de tenir,

i crec que l’enfocament hauria d’anar més per aquí que no que

haguem de fer contractes com sigui, perquè això, crec,

aprofundeix en la precarietat. 

Per tant, consideram, com deia abans, que els experiments

com aquest són els que es fan amb gaseosa, però un contracte

laboral no hauria de ser un experiment i que, per moltes voltes

que se li vulgui donar ara, ja dic, per a nosaltres la clau no és

tant que hi hagi més contractes sinó sobretot que hi hagi la
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capacitat que el treballador sigui fort davant una negociació

amb l’empresari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS la Sra. Sureda té la

paraula, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Nosaltres no

és que... no estam ni en contra ni estam a favor, en principi és

una idea que va sorgir d’un programa, en aquest cas Ciutadans

ho va posar en el seu programa quan es va presentar a unes

eleccions generals, i, com molt bé s’ha dit, va firmar un pacte

per a un possible acord amb el Partit Socialista a les eleccions

de desembre i en aquell moment -perquè he cercat un poc la

informació a nivell d’aquests contractes o d’aquest pacte- la

idea era que hi hagués un contracte de protecció... un contracte

estable amb indemnitzacions creixents, que anés acompanyat

d’una assegurança si hi havia un acomiadament, bé, allà on hi

havia quatre tipus de modalitats, això era un pacte que va

firmar amb el Partit Socialista si entraven a formar govern. I

després, ara, amb les eleccions de juny, va firmar un pacte amb

el Partit Popular on també es va incorporar aquesta reforma

d’un contracte de protecció, també creixent, on en lloc de

quatre modalitats n’hi hauria tres.

Per tant, crec que tot són idees i que depenent de qui

governàs, vull dir, es faria feina i crec que tots els grups

parlamentaris o tots els grups on hi tenguessin representació

dirien.

Què hi ha d’haver una modificació a la reforma? Sí, sí, però

així com en el punt 2, i molt bé li ha dit el Sr. Jarabo, diuen de

derogar la reforma feta pel Partit Popular en el 2012, per què

no rebutjam també la reforma que es va fer des del PSOE on

s’ajustaven les idees de Merkel? Per què no, també es podria

rebutjar? Nosaltres creiem que hi ha coses bones i coses no tan

bones. Per tant, no derogar, però sí modificar. 

I per al tema del contracte únic, ja li diem, nosaltres ens

abstendrem en aquesta proposició no de llei perquè actualment

no podem jutjar com seria, no està desenvolupat i ens

abstendrem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula el Sr. Castells, per un temps de deu

minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, és evident que les

solucions fàcils són molt atractives per a l’electorat, jo crec que

en aquest sentit Ciudadanos, amb totes les seves tècniques del

màrqueting polític, apelAla molt a aquest tipus de votant que vol

solucions fàcils, només cal sentir les paraules o les

intervencions del Sr. Rivera, a vegades pens que el programa

de Ciudadanos és com un manual d’IKEA, hazlo tú sólo, todo

es muy fácil, todo lo arreglaremos, ¿cómo puede ser que aun

no hayan visto la luz los que durante años y años han estado

haciendo política, no?

Jo crec que d’alguna manera, i perdó que insisteixi en

Ciudadanos, però com que la proposta del contracte únic la

llueix Ciudadanos com a un element, jo crec de vegades que

vostès intenten apelAlar, m’imagín, no?, a un perfil de votant

que és el senyor aquell que és a la barra del bar i diu: esto lo

arreglo yo en cuatro días, si a mí me dejaran... i la simplicitat

i el disseny posats al servei de treure uns bons resultats

electorals. 

Precisament per això, doncs, aquesta seria la idea, contracte

únic, un contracte únic, fora tants d’embulls, tants de contractes

rars, fem un contracte únic, pensant-nos que simplificant

arreglarem una realitat que és molt més complexa. I amb això

estic totalment d’acord amb el plantejament que fa la Sra.

Campomar i, per tant, totalment d’acord amb el primer punt de

la proposició no de llei on es parla de rebutjar l’anomenat

contracte únic, entenent per contracte únic la proposta que du

Ciudadanos en el seu programa electoral i que va pactar amb el

Partit Popular en el seu acord de governabilitat. 

En el que pot ser ja no estic tant d’acord és que després

posi, Sra. Campomar, “o similar”, perquè tots els sistemes, i

amb això estic d’acord amb el Sr. Tadeo, tots els sistemes tenen

les seves perversions i el té el contracte únic i els diferents tipus

de contractes, i bé, és molt fàcil fer judicis de valor sobre a

quins comportaments fraudulents pot induir un tipus de

contracte o un altre. Per tant, jo, estant en contra d’aquesta

proposta de contracte únic, no puc dir, o similar... a veure, per

aquest punt no deixaré de votar-hi a favor, però sí que pens...

tampoc no voldria que s’entengués votar a favor d’això com

que estam a favor de l’actual sistema de contractes. 

I quan dic que tots els sistemes tenen les perversions, per

exemple, pens en la mateixa exposició de motius, no?, on es fan

judicis de valor sobre que el sistema de la motxilla austríaca fa

que en el moment de l’acomiadament el cost marginal de

l’acomiadament sigui zero, el que fa molt més fàcil per part de

l’empresari l’acomiadament. D’alguna manera sembla que

estigui dient que els empresaris acomiaden per gust i clar, a

veure, els empresaris el que volen és tenir molts treballadors,

perquè com més treballadors té una empresa vol dir que

l’empresa va millor, i normalment quan un empresari acomiada

és perquè el compte de resultats no li dóna prou.

I de vegades, i aquí van les perversions, què passa

normalment? Que, com l’empresari no pot tancar l’empresa,

perquè no pot pagar les indemnitzacions, van tirant endavant,

van tirant endavant fins que arriba el concurs de creditors i

després aquest treballador, Sr. Jarabo, que vostè es pensa que

està tan apoderat perquè l’empresa li deu una milionada, resulta

que ha d’anar al concurs de creditors i li toca el 0,005% de

l’actiu de l’empresa. Vull dir, que no ens pensem pas que pel

fet que tenguem un sistema contractual que prevegi

indemnitzacions molt altes garantim els drets dels treballadors.
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Per tant, per això, a mi em reca una mica dir “contracte únic

o similar” perquè bé, un sistema o altre de contractació laboral

haurem d’establir, i podria ser que aquesta solució, per

exemple, és a dir, que l’acomiadament estigui pagat a

l’avançada, precisament en ares del que deia el Sr. Jarabo, dels

drets del treballador, no em sembla una mala solució, que el

cost del (...) sigui zero, escolti, l’important és que el treballador

cobri. Si l’acomiadament ha estat finançat a l’avançada amb el

sistema de la “motxilla austríaca”, doncs, millor que millor.

Per això, crec que és un tema en el qual si fem

posicionaments de rebuig hem de filar més prim i, per això,

simplement, jo no em sent còmode amb l’expressió aquesta “o

similar”. Però com li deia, estic d’acord amb el rebuig

d’aquesta proposta electoral. 

El que no tenc gaire clar, respecte del punt 2 i el punt 3, bé,

instar a derogar la reforma laboral, més que res és que crec que

ja ho hem fet en infinitat de proposicions no de llei i no sé si

precisament l’objectiu d’aquesta és rebutjar la idea del

contracte únic, si hem de tornar a repetir aquest rebuig. Escolti,

també hi votarem a favor, perquè ja ho hem fet altres vegades,

però no sé si fa falta, més encara tenint en compte doncs que el

Govern es troba en funcions i la legislatura està en el sentit que

està, que no sé si ni tan sols començarà a funcionar aquesta

legislatura amb una tasca legislativa ordinària.

Pel que fa al punt 3, clar, també em costa una mica instar

algú a rebutjar una cosa que encara no existeix, perquè això de

fet és una proposta electoral que encara no s’ha implementat i,

per tant, bé, d’alguna manera és intentar fer combregar a altres

institucions amb l’opinió de la nostra, i jo crec que al final el

substantiu de la seva proposta, Sra. Campomar, és que el

Parlament de les Illes Balears es manifesti sobre això. Instar els

altres que es manifestin sobre una realitat que encara no

existeix, em sembla una mica forçat. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula el

Sr. Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, president. Bé, com que aquest és un tema

realment dirigit, en aquest cas, al Grup Mixt, i en concret a

Ciutadans, permeti’m, primer de tot, que manifesti, bé, la

meva... bàsicament la meva perplexitat el dia que vaig veure

que existia aquesta proposició no de llei, sembla una cosa

insòlita, ho acaba de dir ara el diputat Castells, que, crec jo, que

un grup parlamentari faci una proposició no de llei en contra

d’un element que es troba en el programa d’un partit polític i

que no ha sortir d’aquest programa d’un partit polític, perquè,

en fi, ara ho explicaré una mica més, però és obvi. El que hi ha

els acords, tant l’acord amb el Partit Socialista com l’acord

amb el Partit Popular, que Ciutadans ha firmat, és, si volen, una

cosa que s’anomena, si no ho record malament, contracte

estable, que és una idea de contracte temporal més allargat,

se’n digui com se’n digui, que té una sèrie de característiques

i que conviu amb un contracte indefinit i amb un contracte de

formació. Això és el que hi ha en aquests acords que s’han

firmat.

Per tant jo vaig creure sincerament que MÉS per Mallorca

retiraria aquesta PNL, perquè em pareixia que estava

completament fora de lloc, que era extemporània. El diputat

Jarabo ha parlat de gasós, gasós m’imagín que pel fet que ho

tenim allà, però, en fi, veig que de totes maneres, a pesar

d’això, MÉS per Mallorca insisteix a posar aquest tema damunt

la taula i, per tant, a parlar-ne. Per tant en parlarem; com a

mínim jo miraré de justificar per què simplement aquest

contracte no diré que sigui la solució a tots els mals, però com

a mínim és un contracte que mereix el respecte d’una sèrie

d’elements, que són els que intentaré exposar en aquest

moment.

En primer lloc, i ja que anam d’autoritats, la Sra.

Campomar ha citat una autoritat, però per via negativa,

FEDEA. Jo no veig per què FEDEA ha de ser negatiu; ella

exposa, i a més ho subratlla i fins i tot hi posa un cos de lletra

superior a la PNL, el fet que sigui un think tank liberal. Bé... jo

crec que, deixant de banda aquestes qüestions, l’important és el

que la gent fa, no tant si són una cosa o si són una altra. Però ja

que anam d’autoritats ara utilitzaré autoritats a favor d’aquesta

tesi: tres premis Nobel d’economia, un d’ells, per cert,

anomenat Piketty, que és un assessor de Podem, i que per tant

considera..., ho dic perquè..., no, no, però això és important;

vostès tenen un assessor que diu, que creu que el contracte únic

és la solució. No, no, no, no amb aquestes condicions; les

condicions en tot cas, les condicions en tot cas evidentment que

són discutibles, modificables, millorables, tot el que vulgui,

(...), però la idea, la idea que aquí s’ha discutit i que pareix -i

abans el diputat Castells també ho deia- és que això d’un sol

contracte hagi de ser la solució. No, és que això no és una

estratègia de màrqueting, des del punt de vista de la

simplificació -ho dic de la manera en què ell ho ha presentat-,

sinó simplement una cosa en què estan d’acord molts

d’economistes en aquest moment, i crec que, francament, em

perdonarà la Sra. Campomar, però el que pensin els

economistes em sembla bastant més respectable des del punt de

vista del coneixement de la matèria que el que pugui pensar

simplement un partit polític, en aquest cas.

En tot cas aquest contracte no eliminaria en cap moment...

Ciutadans ha dit que eliminàs els indefinits. Els indefinits

seguirien existint i, en tot cas, l’aparició del contracte únic

serviria justament per veure si aquesta fórmula -perquè

evidentment és una cosa que s’ha de provar, això està clar-,

això és o no viable, una fórmula de contracte indefinit amb

indemnització creixent, com abans l’ha definit la Sra. Sureda,

i que està previst, efectivament, per afrontar la temporalitat,

bàsicament, que és un dels mals d’aquest país, i basta..., en fi,

fixar-nos en les estadístiques; la temporalitat pel que representa

d’inestabilitat, de precarietat, però sobretot per una cosa molt

important que la gent normalment no té present, i és perquè el

treballador temporal no està subjecte a processos de formació,

i això és molt important, és a dir, si tu a un empresari... un

empresari veu -i vaig una mica en la línia del que deia abans el

Sr. Castells-, és a dir, l’empresari no tendrà interès, si ha format

qualcú, no té per què tenir cap interès a prescindir dels serveis

d’un treballador; això en principi, no hem de pensar..., vaja, jo

no som dels que pensen que els empresaris són dolent i l’únic
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que volen és acomiadar treballadors. No és aquest el cas, però

un treballador temporal és un treballador que efectivament el

canviam per un altre cromo que és un altre treballador temporal

i que no està generalment format, ni l’empresari que tingui la

responsabilitat, diguem, de la feina en aquest cas no tendrà

tampoc cap interès a formar-lo. Per tant aquest és un altre

argument. 

La motxilla austríaca no fa falta veure cap bubota al darrere,

no? La proposta no és que siguin els treballadors que ho acabin

assumint, sinó que són les empreses que hauran d’anar fent

aquest fons d’indemnització que formi part... La idea de

motxilla evidentment és que en pot disposar tot d’una o que se

la pot endur i utilitzar-la quan estigui en una altra feina, si és

que aquesta persona és acomiadada del lloc de feina que té.

I finalment, la sentència; és ver el que diu la diputada

Campomar. Són interins, però no oblidem que la idea que no hi

pot haver diferència en les condicions entre un contracte i un

altre a l’hora de donar per finalitzat aquest contracte és allà, i

per tant el que d’alguna manera s’aplica els interins es pot

aplicar perfectament també als contractes temporals. Per tant

aquesta idea d’unicitat respecte del tracte que tengui, com a

mínim el Tribunal Europeu l’ha utilitzada a la seva sentència.

Per tant crec que són coses totes elles que ens haurien de fer

reflexionar, sobretot quan tenim a més un..., ja no parl ara de la

reforma laboral actual ni de l’anterior, però sí un mercat laboral

que és un dels que té la taxa d’atur més elevada, i des d’aquest

punt de vista alguna cosa s’ha de fer. Evidentment n’hi ha que

diuen “deroguem la reforma laboral”; nosaltres hi ha molts

d’aspectes d’aquesta reforma laboral amb què estem en

desacord, moltíssims, però derogar per se vol dir anar a parar

al que hi havia abans, i el que hi havia abans no era cap solució,

tampoc. Per tant intentem -això és el que nosaltres realment

proposem amb aquest contracte i això és el que crec que

mereixeria realment un debat- intentem veure fins a quin punt

hem d’anar cap a un altre model de contractació. Això és tot.

I res més, Sr. President. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari...

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Perdó. M’he descuidat una cosa: hi votarem en contra.

EL SR. PRESIDENT:

No m’ha sorprès. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula el Sr. Casanovas, per un temps de deu minuts.

(Rialles)

Casanovas tampoc? Casanova. És a dir, una casa i una

nova. Ho arribarem a aprendre, ja ho veuràs.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President.

(Continuen les rialles)

No passa res. A veure, respecte d’aquesta PNL, des del

Grup Socialista quan m’he estat plantejant el debat d’aquesta

PNL, clar, aquí hi ha dues coses; jo crec que durant tot el debat

parlam de dues coses que crec que són importants: per una

banda, si és contracte únic o no és contracte únic, és a dir, és el

tipus, és la forma, vull dir que n’hi pot haver un, tres, cinc,

cinquanta..., però això és la modalitat. Clar, si reduïm el

nombre de contractes, idò bé, n’hi ha un. L’important és què

comporta cadascun del tipus de contractes darrere, no?, les

prestacions, les remuneracions, etc., val?

Respecte del contracte únic que es planteja per part

d’alguns partits polítics és una mica una falAlàcia, és a dir, diu

“reduïm el gran problema que és la temporalitat”, però si en

reduir la temporalitat creem un sol contracte en el qual no

sabem si tots són indefinits o tots són temporals, potser el que

estam fent és (...), però bé, també crec que es pot discutir.

El contracte... jo crec que l’important aquí és que aquest

tipus de contracte d’indemnització creixent és el nus gordià on

hi ha el tema, és a dir, si fem un contracte en el qual les

indemnitzacions són creixents resulta -i això ho hem de tenir

clar- resulta molt més barat d’acomiadar al principi que no al

final del creixement, és a dir, tu fa un contracte i el pots

acomiadar els primers dos anys és molt més barat que si

l’acomiades els darrers deu anys. Per tant sí que abarateix

l’acomiadament.

També vull dir que això al final és això que ha dit el Sr.

Pericay, que la temporalitat és agafar un treballador per posar-

ne un altre és fer rotació, amb aquest tipus de model de

contracte únic la rotació també existirà, per tant, crec que sí que

existirà més rotació, però nosaltres pensam que el problema no

és la rotació, el problema és el que va darrere, és a dir, quan hi

ha un contracte indefinit en el qual es consoliden unes

prestacions, unes remuneracions, nosaltres no podem fer un

contracte que sigui de fàcil rotació si darrere no el dotem de

tota una sèrie de mesures que facilitin la reinserció d’aquesta

gent.

És a dir, hem parlat del tipus de contracte, però realment el

que FEDEA planteja és el contracte aquest de la

“flexiseguretat” que va ser un concepte que durant molt de

temps va ser el nom, el que passa és que aquí hem agafat la part

que ens interessa que és la part de “flexi”, però no la de

“seguretat”, és a dir la “flexiseguretat” danesa assegura tota una

sèrie de prestacions i tota una sèrie de camins de reinserció que

fa que l’atur sigui més baix i qualsevol persona es reinsereixi

més fàcilment; en canvi, en el model que es planteja aquí, no.

També vull dir que respecte del que plantejava el Sr.

Pericay de la feblesa en formació, crec que aquí hauríem de

ser... no ser demagogs i dir: bé, idò plantegem les coses a

l’inrevés; és a dir, si el gran problema és que el treballador no

es forma perquè és temporal, fem la formació abans que el

contractin, és a dir, el que tal vegada hauríem de plantejar-nos

és l’expansió de fórmules, com son formació amb compromís

de contractació, de tal manera que les empreses contractin

professionals ja formats i per tant no haurien de fer-los

contractes temporals. Però si anem a les experiències que hem
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tingut n’hi ha... hem tingut experiències de contractació amb

compromís... -ai, perdó-, formació amb compromís de

contractació en què al final els empresaris han contractat

temporalment, idò tampoc no l’entenc, el tema de la formació,

vull dir, no ho acabo d’entendre; és a dir... si... és temporal i

l’empresari no el vol formar, fas que es formi el treballador i li

ofereixes a l’empresari format i també segueix fent-lo de

caràcter temporal.

Per tant, el que hem de fer és... crec que hem d’assegurar

que els costos de l’atur, de l’acomiadament no es continuïn

reduint perquè al final tal com es planteja... és a dir, abans els

indefinits... ara els indefinits tenen 20 dies per any treballat,

amb aquest model de contracte que es planteja des de

Ciutadans passaria a tenir-ne 8 fins arribar a 20 als 8 anys, vull

dir jo que realment s’abarateix.

Per tant, pensam que la PNL és encertada, nosaltres sí que

li donarem suport. Li donarem suport entre altres coses perquè

estam en una situació, com s’ha qualificat aquí d’una mica

gasosa, però bé, hem de posicionar-nos com a comunitat

autònoma davant d’un plantejament, si és un plantejament de

mercat laboral lliure, sense cap tipus de prestació darrere o no,

i nosaltres ens postulam en un mercat laboral que sigui tal

vegada flexible, però segur, flexible i segur per a després quan

no hi hagi feina.

I respecte als altres apartats, he de dir que respecte de la

derogació de la reforma laboral pensam -i això ho hem dit

sempre- que és una reforma laboral en la qual s’ha precaritzat

moltíssim, s’han perdut molts drets laborals i, per tant, pensam

que sí que s’ha de reformar, i instar el Govern de l’Estat a

rebutjar aquest tipus de tendència també és positiu.

Per això la votarem a favor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Té la paraula per contradiccions el

grup proposant per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. El que volia comentar és que realment... en la

posició que ha dit Ciutadans que veníem aquí a debatre un

element que es duia a un programa, crec que no és així, venim

a debatre o venim a manifestar o venim a posicionar-nos en un

element precisament que està pràcticament damunt la taula d’un

acord de govern a nivell estatal que afectarà tots els

treballadors i treballadores d’aquesta comunitat. 

Així que amb això crec que... precisament aquest parlament

té tota aquesta necessitat davant aquesta posició, aquesta

amenaça, com considera MÉS per Mallorca, del que pugui ser

aprovar un tipus de contracte, com jo crec que el Sr. Casanova

del Partit Socialista també ha acabat d’aclarir moltes coses en

aquest sentit, dels perjudicis que podria dur i per què ens hem

de manifestar en contra, que crec que hem de ser conscients que

la reforma laboral i les qüestions laborals es troben en mans de

l’Estat. 

A mi també em sorprèn que El Pi PROPOSTA PER LES

ILLES s’abstingui quan precisament el seu discurs és sempre

reivindicar la sobirania d’aquestes illes en totes les matèries

que es pugui, vull dir..., diguem en aquest sentit, i aquí, en

canvi, fa un discurs..., supòs que ha dit que era perquè no

coneixia les propostes, bé, jo crec que d’alguna manera el

nostre deure és estar atent a les propostes que es manegen a

nivell estatal, a un possible pacte que afectarà de forma

significativa els nostres treballadors i treballadores i, per tant,

aquesta és la nostra tasca com a parlamentaris. 

Nosaltres no veiem de cap de les maneres que aquesta

proposició no de llei sigui, diguem... no estigui adequada al

temps, precisament crec que hi està. Es podria millorar? Estic

d’acord amb moltes de les coses que si poguéssim tenir... supòs

que el fet que haguem tengut un debat de política general

aquests dos dies, els grups tampoc no han tengut temps tal

vegada de presentar esmenes o de fer propostes de millora o de

canvis, ho entenc perfectament, però sí que crec que és un

debat important a la nostra comunitat que afecta precisament

molts de treballadors i treballadores precisament perquè estan

en un estat de precarietat laboral que pot, que encara es pot

agreujar moltíssim més si es fa un pacte d’aquest estil amb

indemnitzacions que s’hi entri en aquest sentit.

Per tant, nosaltres ens reiteram, de totes maneres no... el fet

que per exemple en el segon punt sigui... proposem la

derogació de la reforma laboral, és cert que és reiteratiu, però

ho hem considerat oportú a l’hora de reafirmar quina és la

postura, diguem, de la majoria d’aquest parlament a l’hora de

manifestar-se sobre quines polítiques laborals necessitam per

a la nostra comunitat i que ens afecten perquè s’aproven a

nivell estatal i aquí no tenim cap manera..., si no és a partir de

la veu d’aquests parlamentaris, la veu que es pugui aprovar

mitjançant una proposició no de llei, que es transmeti, per tant

per a nosaltres és important, el punt 3, que es transmeti a nivell

de govern de l’Estat, sigui interí o no sigui interí, sigui en

funcions o no sigui en funcions, o al Congrés dels Diputats

perquè els diputats d’aquesta nova legislatura sàpiguen

precisament quina és la postura d’aquesta comunitat autònoma,

de la majoria que li dóna suport...

Per tant, creim més oportú que mai que es comuniqui el

resultat d’aquesta proposició no de llei en relació amb aquest

canvis, possibles canvis normatius en matèria laboral que

afectarien tants de treballadors i treballadores de la nostra

comunitat de forma negativa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò passam a la votació de la proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei

RGE núm. 11575/16, presentada pel Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca, relativa a no al contracte únic perquè incrementa

la precarietat laboral.

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

Bé, el resultat són: 7 vots a favor, 1 abstenció i 4 en contra.

Si vos sembla, idò s’aixeca la sessió.

Gràcies.
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