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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, president, Conxa Obrador substitueix Isabel Oliver.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. L’ordre del dia d’avui consisteix, primer, en
l’elecció del càrrec de vicepresident o vicepresidenta de la
comissió; segon, en el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 4459/17, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa al suport als treballadors subrogats i acomiadats de
Cobra.

I. Elecció del vicepresident/a de la comissió.

A continuació es passa al primer punt de l’ordre del dia
d’avui, l’elecció del càrrec de vicepresident o vicepresidenta de
la comissió, atesa la renúncia al càrrec presentada per l’Hble.
Diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, mitjançant escrit RGE
núm. 5321/17.

Atès que el Sr. Gabriel Company i Bauzá fou proposat pel
Grup Parlamentari Popular com a vicepresident de la comissió,
en aplicació de l’article 40 del Reglament del Parlament
correspon proposar al mateix grup parlamentari el nom del
candidat o la candidata per substituir-lo. Prec al Grup
Parlamentari Popular que faci arribar a aquesta presidència el
nom del diputat o la diputada que proposa per al càrrec de
vicepresident o vicepresidenta.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
proposam el Sr. Miquel Vidal.

EL SR. PRESIDENT:

Podem considerar aprovada per assentiment la proposta feta
pel Grup Parlamentari Popular? Sí.

Per tant queda proclamat vicepresident de la Comissió
d’Economia l’Hble. Sr. Miquel Vidal, i li prec que passi a
ocupar el seu lloc a la mesa.

(Conversa inaudible i algunes rialles)

(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia. Gràcies per l’elecció.

II. Proposició no de llei RGE núm. 4459/17, presentada
pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
suport als treballadors subrogats i acomiadats de Cobra.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 4459/17. Per defensar-la té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Saura, per un temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, diputats i diputades.
Benvinguts, treballadors de l’empresa Cobra.

Presentam avui aquesta proposició no de llei per tal de
donar suport als treballadors de Cobra, que han patit una
situació injusta derivada d’un context general on les grans
empreses sempre són les que guanyen i els treballadores i les
treballadores els que perden. Ja hem fet algunes proposicions
no de llei en aquest parlament per tal de donar suport a
determinats treballadors, com va passar amb l’empresa Bimbo,
i crec que és necessari també donar suport als treballadors de
l’empresa Cobra davant d’un abús que s’ha comès, i aquests
abusos comesos per algunes grans empreses a Espanya creiem
que no és casualitat. La trama, aquesta relació permanent entre
sectors del poder econòmic i el poder polític, es lucra fent la
llei i la trampa. No es casualitat tampoc que mentre es
rebaixaven els drets laborals de la majoria social del nostre país
hi havia alguna gent que s’estava pegant un banquet; en el cas
de les empreses de l’IBEX-35, milloraven els seus resultats
durant tota la crisi econòmica; el que no es pagava als
treballadors per la seva força de treball es traduïa en beneficis
multimilionaris per a les grans empreses. Aquests ajustos
derivats de la conjuntura de la crisi, varen traduir-se de fet en
el fet que les empreses de l’IBEX 35 mai no varen conèixer la
crisi, i per exemple el 2014 augmentaren el seu benefici en un
63%. 

Cobra és una filial del grup empresarial ACS, de la qual el
president és Florentino Pérez; és l’amo de les concessionàries
de Son Espases, i és tot un terratrèmol econòmic, també en el
sentit literal, ja que de fet l’Estat ha hagut de pagar una
indemnització de 1.461 milions d’euros a una empresa de
Florentino Pérez pel magatzem de gas submarí Castor que
havia provocat terratrèmols a la Comunitat Valenciana, i
aquesta factura l’haurem de pagar els consumidors durant trenta
anys. 

Faig aquesta introducció perquè crec que és important veure
de què estam parlant; estam parlant d’una empresa amb un
poder omnívor davant dels treballadors que es troben
indefensos, i ja sabem on es posiciona el Govern de l’Estat en
aquesta matèria: en lloc de posar-se al costat dels treballadors
que es troben indefensos ha elegit constantment posar-se al
costat de les grans empreses i dels grans empresaris, seguint
així signant contractes permissius amb aquestes grans
empreses, abusius amb els petits i els més dèbils, i donant
facilitats fiscals a les grans superfícies i a aquests conglomerats
mentre apujava l’IVA i altres impostos a la majoria de la
societat, i també per altra banda fent una reforma laboral lesiva
per als drets dels treballadors i les treballadores que significava
la barra lliure per als grans empresaris. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201705321
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201705321
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704459
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Creiem des del nostre grup parlamentari que ha quedat
demostrat en aquests anys que el relat d’estrènyer-se el cinturó
no era un relat que inclogués tothom, sinó que mentre alguns
s’estrenyien el cinturó n’hi havia d’altres que se l’estaven
eixamplant. 

Hem de dir que el Grup ACS, del qual hem dit que depèn
Cobra, va augmentar l’any passat també els beneficis en un
3,5%, i va minorar el seu deute en un 53%. Per això no s’entén
que Cobra hagi actuat de la manera que va actuar aquí a les
Illes Balears, tractant els treballadors com si fossin
mercaderies. Per fer un relat dels fets i perquè s’entengui millor
aquesta proposició, faré un relat de les dates i dels fets de com
va succeir tot. L’1 de febrer l’empresa Cobra va signar el nou
conveni del metall de les Illes Balears, on es contemplava la
possibilitat de la subrogació dels treballadors. Aquest conveni
es va fer arribar a la Conselleria de Treball, i abans que es
publiqués aquest nou conveni i per tant essent invàlid aquest,
el dia 3 de febrer l’empresa va comunicar als treballadors que
hi hauria una subrogació, ja que la nova concessió passaria a
mans d’Spark Iberica; el dia 5 de febrer l’empresa Cobra havia
donat de baixa els treballadors, entre ells tres membres del
comitè d’empresa, incomplint així el dret a la informació dels
treballadors i del comitè d’empresa i dels representants
sindicals a ser informats adequadament sobre la seva situació
i la dels seus companys, fent saber que els treballadors havien
de presentar-se d’aquesta manera a la nova empresa el dia 6 de
febrer. Nosaltres entenem, i crec que és una qüestió evident,
que segons l’article 64 de l’Estatut dels Treballadors el comitè
d’empresa té dret a ser informat i consultat per l’empresari
sobre aquelles qüestions que puguin afectar els treballadors,
així com de la situació de l’empresa i l’evolució del treball en
ella. 

Per altra banda, la Llei de llibertat sindical 11/1985
garanteix als delegats sindicals tenir la mateixa informació que
el comitè d’empresa. Entenem que el relatiu a les condicions o
a la possible pèrdua de feina, la subrogació dels treballadors i
demés és una qüestió cabdal i una informació que hauria de ser
a l’abast de tothom, i evidentment també del comitè d’empresa
i dels representants sindicals, però malgrat això Cobra va
escollir la seva via per emprendre aquest procés de subrogació,
i ara 21 persones es troben al carrer, 16 a Mallorca i 5 a
Menorca, després d’aquest procés de subrogació de dubtosa
regularitat, ja que una vegada els treballadors es presentaren a
la nova empresa Spark Iberica va dir que no sabia res del tema
i que els llocs de feina ja estaven coberts. El que pensen alguns
treballadors d’aquesta empresa és que això és l’inici d’un
procediment d’acomiadament massiu de treballadors, ja que no
s’entén com és possible que dues empreses tan grans no tinguin
la coordinació necessària per dur a terme aquest procés de
subrogació de manera adequada.

Crec que aquest parlament i les institucions han de tenir la
sensibilitat suficient per estar al costat d’uns treballadors que
en la seva gran majoria són persones majors de 45 anys, que
duen molt de temps fent feina a la seva empresa i que tenen
molta dificultat ara d’incorporar-se al mercat laboral. Algunes
persones, com he dit, fa més de trenta anys que hi treballen, en
aquesta empresa, i altres estaven a punt de prejubilar-se, i això
pot implicar per alguns dels treballadors acomiadats una
situació vertaderament preocupant i dramàtica per a ells i les

seves famílies. Per això, en el seu moment els treballadors
varen convocar una vaga el dia 3 d’abril, per tal de denunciar
allò que a parer seu és un procés opac i irregular. 

Des de Podem Illes Balears pensam que la gent normal, la
gent del carrer només té la llei i les institucions per defensar-se,
que les gran empreses es defensen elles soles mitjançant grups
de pressió i amb una llei que, al nostre parer, és lesiva per als
drets dels treballadors i pensam que les institucions han d’estar
al costat, en aquest cas, de la part contractual més dèbil.

Per això, el nostre grup parlamentari ha dut aquesta
proposició no de llei que, com he dit, també s’assembla a
algunes que ja hem dut en altres situacions. El que volem és
que aquesta institució i el Govern donin suport als treballadors
de Cobra; que en el procés que s’ha dut a terme es respectin els
drets dels treballadors, que també es respectin els drets dels
treballadors en altres situacions.

Hi ha un punt que ja és anacrònic perquè parlava del suport
a la vaga, però, en tot cas, nosaltres acceptarem les esmenes del
Partit Socialista. 

Per una altra banda, demanam al Govern de l’Estat que
respecti el dret de vaga que tantes vegades ha posat en qüestió.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Per part del Grup Parlamentari
Socialista s’han presentat les esmenes RGE núm. 6251 i
6252/17. Per a la defensa d’aquestes esmenes té la paraula el
Sr. Casanova, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc l’enhorabona, i donar
la benvinguda als treballadors de Cobra a aquesta comissió.
Des del Parlament i sobretot en aquesta comissió han arribat
diferents conflictes de caràcter laboral i crec que des del Grup
Parlamentari Socialista i la major part de grups d’aquesta
cambra, sempre majoritàriament, s’ha donat suport a tots
aquells treballadors que s’han vist immersos en un conflicte
laboral. Crec que aquest conflicte laboral s’ha generat per un
canvi de concessió, per un canvi d’empresa i, per tant, s’han
donat tota una sèrie de circumstàncies que han xocat unes coses
amb unes altres. 

Està clar que en algun moment hi ha hagut per part d’una de
les dues empreses un procés que no hauria de ser, perquè això
ha acabat amb l’acomiadament de diferents treballadors, per
tant, és un conflicte que s’ha de solucionar, és un conflicte de
subrogació, com n’hi ha tants d’altres. 

El que està clar, però, és que en qualsevol conflicte
l’actuació del Govern, que és la que venim aquí com a grup
parlamentari ens tocar fer una mica de control de l’actuació del
Govern davant d’aquests conflictes, hem de reconèixer que el
Govern en aquest cas ha estat actiu davant aquest conflicte i ha
participat en la... ha intentat la mediació per poder resoldre el

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201706251
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201706252
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conflicte de la millor manera possible reduint els costos
laborals per als treballadors. 

El que està clar és que, a partir de dia 1 es genera tot el
conflicte, sabem i som conscients que hi ha hagut diferents
reunions entres sindicats i empreses amb la mediació del
Govern per poder intentar resoldre el conflicte, el que passa és
que també som conscients que les empreses han optat per tenir,
per esperar la resolució de caràcter judicial i, per tant, hem
d’estar a l’espera d’això. Som conscients que el Govern ha
intentat la mediació, però no s’ha arribat a un acord.

El que està clar és que quan hi ha un conflicte laboral, quan
hi ha una diferència entre una empresa i els treballadors es pot
arribar a una mediació, en aquest cas som conscients que, a més
del conflicte laboral, hi ha un conflicte entre les dues empreses,
perquè el conflicte laboral s’ha generat entre el que una
empresa, l’empresa gaudeix aquest... l’empresa cedent, que és
Cobra, i l’empresa que subroga és Spark Iberica hi ha hagut
una divisió d’opinió i, per tant, esperarem a resoldre.

Davant aquesta proposició no de llei el Grup Parlamentari
Socialista estam d’acord tant amb el fons com amb la forma,
per tant, li donarem suport. Li donarem suport, malgrat haver
presentat les dues esmenes, perquè pensam que l’esmena que
presentam respecte del punt 3 és, com ja hem dit que el punt 3
ha quedat obsolet davant la desconvocatòria de vaga que hi va
haver dia 7 d’abril. Aquesta proposició no de llei es va
presentar dia 27 de març. Per tant, és de raó presentar-la. 

Respecte del punt 4, hem presentat una altra esmena perquè
no podem deixar de banda, i és el que nosaltres volíem afegir
en la nostra proposta d’esmena, que hi ha una part que és la
part d’Inspecció de Treball, la part de Seguretat Social, la part
del Poder Judicial, que són els òrgans competents a resoldre
conflictes, conflictes de caràcter laboral o entre empreses. Per
tant, nosaltres hem afegit que el Govern pot intentar mitjançar,
però que s’han de respectar sempre les decisions de les
instàncies establertes per a aquest cas. 

Per tant, nosaltres, des del nostre grup, pensam que s’ha de
donar suport des del Parlament a tots els treballadors
acomiadats i pensam que el Govern té el deure de mitjançar per
poder reduir al màxim aquests conflictes. També pensam que
s’han de respectar sempre els drets dels treballadors, estan per
davant, i també pensam que s’han de procurar reduir i
minimitzar els efectes de qualsevol conflicte laboral.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Torn de fixació de posicions de
major a menor, tret del grup a què pertany la presidència del
Govern que intervendrà en el darrer lloc. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Tadeo, per un temps
de deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Primer de tot, saludar els treballadors de l’empresa Cobra aquí

presents avui que ens acompanyen en aquesta comissió, que
tracta un tema summament important lògicament per a ells. 

Crec que, bé, tampoc no em vull reiterar en allò que ja hem
comentat en altre ocasions, fins i tot avui els dos portaveus que
m’han precedit, tant el del Grup Parlamentari Podem i del Grup
Socialista, el cert és que, bé, en aquest sentit hi ha una
normativa, com tots dos bé han dit, els drets dels treballadors
són uns drets irrenunciables. Crec que, en aquest sentit,
l’Estatut dels Treballadors, a més, i la normativa dins el marc
laboral és bastant clara i en qualsevol cas mai no es pot anar en
contra d’aquesta normativa i en contra dels drets dels
treballadors que, com bé s’ha dit aquí també, és la part dèbil
moltes vegades i sobretot davant grans empreses.

A partir d’aquí, donam tot el suport als treballadors i crec
que el que s’ha de fer, com en part diu també l’esmena del punt
4 que presenta el Grup Parlamentari Socialista que fa referència
a tot el tema, que si és un tema judicialitzat, idò bé, s’haurà de
tenir en compte com acaba i tal, que crec que és el
vertaderament interessant per part dels treballadors perquè
acabi bé, perquè crec que en aquest sentit el dret els assisteix i
crec que en aquest sentit hem de donar aquest suport. 

Per tant, nosaltres el que farem serà, primer, demanar
votació per separat dels cinc punts, votaríem que sí al punt 1,
2 i 4, fins i tot, en el cas que s’accepti l’esmena, que la veiem
més acord amb la realitat o amb la redacció que no pròpiament
al punt. Al punt 3 farem una abstenció, una abstenció sempre
lògicament s’entén en positiu, que fa referència a donar suport
a la vaga, perquè, bé, crec que podríem donar suport a moltes
coses en aquest parlament i no ho fem, per tant, farem una
abstenció. I al punt 5, perquè crec que per part del grup
parlamentari que presenta la proposta el que es fa és clarament
una intencionalitat política, que estem acostumats d’aquest grup
parlamentari i d’aquesta formació política i que nosaltres no
creiem que sigui així, jo crec que el dret a la vaga s’ha respectat
sempre, s’ha de respectar sempre, faltaria més! I no és el nostre
grup parlamentari el que hagi posat aquest dret tantes vegades
ha posat en qüestió com diu el proposat en aquest punt 5
d’aquesta moció, crec que és un tema... un punt totalment
polític i per tant, també farem una abstenció que podríem votar
perfectament en contra. Però bé, perquè no es digui allò de si
estem a favor o no, estem a favor de respectar el dret a vaga,
crec que així sempre es fa en un estat de dret en què estam i no
queda altra manera.

El que sí és curiós, i aquí també posats a dir tot el que ha dit
el portaveu que proposa aquesta proposició no de llei, que no
és la primera que du en aquest Parlament en aquest sentit, supòs
que la setmana que ve o d’aquí dues setmanes, en durem una
defensant i donant suport a la vaga convocada pels treballadors
d’IB3 i després en vindrà una altra, etc., supòs que també les
arribarà a presentar. A mi el que m’estranya és que duguem
aquí aquestes proposicions no de llei, quan s’ha tingut la
possibilitat fins i tot a nivell nacional, poder formar part, o
entrar en un govern i canviar totes aquelles coses, enlloc de
venir aquí criticar-les. Igual que aquí a nivell de Govern balear,
poder entrar a formar part del Govern i no voler canviar les
coses amb una proposició no de llei aquí, donant suport a uns
treballadors que se’l mereixen i són aquí avui presents. 
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Crec que la gestió ha estat un poc baratar les coses i siguin
valents entrant en un govern, com van tenir la possibilitat i
donant suport i traient el Partit Popular de les principals
institucions perquè som uns paràsits, etc., com han manifestat,
ho haguessin pogut fer i posarien les seves normes. El que no
té sentit és que al cap de dos anys ens venguin aquí presentant
aquestes propostes, quan han tingut manera d’entrar en el
Govern balear per dur-ho a terme. I no haurien d’instar el
Govern, entrin al Govern, demanin la Conselleria de Treball i
ho facin i no facin allò que estan fent aquí després de dos anys
fent veure coses que no són i dient coses com el punt 5, torn
reiterar, al qual farem una abstenció perquè sí, però crec que és
fer política i allò que vostès podrien fer és gestionar i no
s’hauria d’instar en qualsevol..., s’instarien a vostès mateixos
i podrien modificar les lleis que trobessin des de dins el Govern
mateix.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Campomar, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bé, des de MÉS per Mallorca
adherir-nos a aquesta benvinguda als treballadors aquí en
aquesta casa. I malauradament no és el primer pic que parlam
de situació d’acomiadaments massius per part de grans
empreses i sobretot perquè aquests acomiadaments s’han vist
afavorits per la reforma laboral del Partit Popular. 

Per tant, aquesta proposició de llei creiem que és una
mostra més de la posició de poder que ha posat a moltes
empreses, que s’han vist afavorides per aquesta situació, i per
tant, això els dóna la possibilitat de prioritzar els seus beneficis
per damunt de tots els drets dels treballadors. I això també posa
cada vegada en més vulnerabilitat molts de treballadores i
treballadors, sobretot les persones majors de 45 anys, que crec
que una de les situacions que més en aquest cas que avui
tractam aquí, és un col·lectiu que més es veu afectat i que
posteriorment sabem, perquè tenim dades que són els que
pateixen més els aturs de llarga durada i que, per tant, és on
condueix a la majoria de situacions i la majoria
d’acomiadaments d’aquest tipus.

Per tant, jo no me vull allargar més, nosaltres només volem
dir que des de MÉS de Mallorca donam suport als treballadors
i ex-treballadors de Balears i de Cobra que s’han vist afectats
per aquesta situació i que votarem a favor de la proposició no
de llei. I també no acceptam, però també una vegades
acceptades les esmenes que ha fet el Partit Socialista ens
semblen bé. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campomar. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
També donam la benvinguda als treballadors.  Bé, nosaltres no
volem ser reiteratius, ens sembla que moltes de les coses sobre
aquest debat ja s’han dit i per tant, les donam per reiterades.

I entrant més en la qüestió concreta dels punts que se’ns
plantegen, nosaltres també demanam la votació separada, i
demanam la votació separada primer de tot perquè alguns punts
els volem votar a favor, concretament el punt primer, nosaltres
ens volem solidaritzar amb els treballadors i evidentment viuen
una situació conflictiva, una situació complicada i està bé que
els donem suport en aquests moments.

El punt número 2 ens planteja algun problema de
comprensió en la seva redacció, perquè, és clar, a qui insta?
Perquè, és clar, diu “el Parlament insta...”, però no diu a qui
insta. A nosaltres això ja ens crea un primer problema d’acabar
d’entendre la proposta; que, en general, ens sembla bé i la
votaríem a favor, perquè entenem que es vol és que es respectin
els drets dels treballadors i evidentment nosaltres estam a favor
que es respectin els drets dels treballadors, el que passa és que
no sabem a qui demanam que es respectin els drets dels
treballadors. Ens agradaria saber a qui ho demanam.

I després la darrera frase, “a criteri de l’empresa”, també és
un afegitó que ens crea problemes, problemes de comprensió,
ja dic, simplement de comprensió, perquè entenem que es
refereix que l’empresa organitza els serveis, però tampoc no ho
tenim massa clar. Aquest punt ens sembla un poc fosc en la
seva redacció, tot i que entenem que la seva pretensió és que es
respectin els drets dels treballadors i, com que hi estam
d’acord, hi votaríem a favor, tot i ja dic, algunes coses no les
acabam d’entendre.

El punt tercer no el votaríem a favor, ens abstendríem
perquè entenem que no és la nostra funció anar donant suport
a les vagues que facin els treballadors dels diferents serveis, o
dels diferents llocs de feina, o dels diferents sectors que estan
en el seu dret. Em sembla que ells han de fixar la seva
estratègia, perquè al final el dret de vaga forma part d’una
estratègia, totalment legítima, en lluita d’uns drets laborals que
lògicament han de poder fer ús.

El punt quart el votaríem a favor, en el benentès que la
paraula clau aquí és “procurar”, el que fa la proposta és instar
el Govern a procurar que hi hagi entesa amb el comitè
d’empresa.

I el punt cinquè nosaltres, és clar, tampoc no acabam de
compartir la seva redacció. Pensam que tendria més sentit que
el punt cinquè digués “el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l’Estat a respectar el dret de vaga, que de vegades ha
dificultat, o que moltes vegades ha dificultat el seu exercici”.
Això ens semblaria bé i ho podríem votar a favor, més que
qüestionar, perquè realment pensam que no es qüestiona el dret
de vaga. Una altra cosa és que a la pràctica s’hagi dificultat el
seu exercici. Per tant, faríem aquests matisos, si s’acceptàs
aquesta esmena in voce també podríem donar suport al punt
cinquè. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Castells, per un temps
de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, jo crec que avui a través
d’aquesta proposició no de llei, Podem ens posa sobre la taula
un tema del qual és necessari parlar-ne i del qual evidentment
hem d’expressar la nostra solidaritat i el suport als treballadors
afectats. Jo crec que vostè, Sr. Saura, doncs ha explicat prou
detalladament quina ha estat la successió dels fets i realment
sembla que som davant d’una posició d’una situació d’abús per
part d’una empresa, que en perdre la concessió s’espolsa la
seva responsabilitat i deixa els treballadors a la seva sort i
evidentment ens sembla molt correcte que com a Parlament,
expressem el nostre suport als treballadors.

Per tant, al punt 1 no tenim cap mena de problema en
donar-hi suport.

La redacció del punt 2 jo també l’he trobada bastant
confosa, tal com diu el Sr. Melià i em fa fer la reflexió que,
encara que nosaltres ens solidaritzem amb els treballadors, és
obvi que això és un Parlament, en el sentit que no és ni una
magistratura de treball, ni un tribunal. És a dir que a nosaltres
se’ns escapa de les nostres possibilitats entrar en tots els detalls
d’exactament quines lleis s’han complert, quines s’han
incomplert, fins a quin nivell s’han incomplert i  això pertoca
fer-ho, evidentment, a l’administració de justícia, i no tenim
més remei que... expressar, diguem, la nostra confiança que
l’administració de justícia resolgui això de la forma més justa
possible. És a dir, per molt que nosaltres expressem el nostre
suport evidentment no podem interferir, i encara que ho féssim
no tindria cap mena d’efecte. Per tant als treballadors no els
estaríem fent tampoc cap favor en aquest procés.

A mi també m’ha quedat, per tant, el dubte de a qui estàvem
instant en aquest punt, i això m’ha fet pensar que hi ha un
element que li plantejo com a pregunta, Sr. Saura, esperant que
respongui en el seu torn, que aquí un subjecte el qual no
nomenam en cap moment és l’administració concessionària...
o sigui concedent del servei, perquè clar, al final qui ha de
garantir que la subrogació es fa com toca és l’administració que
dóna aquest servei en concessió, que és aquell subjecte sobre
el qual nosaltres realment podríem intervenir, perquè en aquests
moments tenim un conflicte laboral també als aeroports de
Menorca i d’Eivissa, en el qual nosaltres, sobre el
concessionari del servei, o en aquest cas el subcontractista, no
podem intervenir; nosaltres podem intervenir respecte
d’AENA, que és l’empresa propietat de l’Estat; nosaltres, a
veure, hi podem intervenir molt modestament, perquè
malauradament és una empresa que pertany a l’Estat i per tant
nosaltres hi podem intervenir poc, i jo crec que aquest seria
realment l’àmbit en què nosaltres com a Parlament podríem
intervenir, respecte de l’administració que d’alguna manera
dóna aquest servei en concessió, i per tant segur que a la
clàusula del contracte de concessió hi ha els elements, doncs hi
ha una comissió de seguiment d’aquesta concessió entre
l’administració i l’empresa que ha guanyat la concessió, de com

es du a terme aquesta concessió, i aquí sens dubte aquesta
administració o administracions, perquè entenc que deuen ser
diverses, crec que deu ser un lot de distribució d’electricitat en
diversos municipis. Per tant aquest seria un element interessant
que si volguéssim treballar realment d’una forma rigorosa a
ajudar aquests treballadors crec que potser podríem continuar
treballant en aquesta línia.

Respecte del punt 3 he entès que vostè acceptava les
esmenes del Partit Socialista i per tant entenc que aquest punt
quedaria fora de la proposició no de llei, no? D’acord. 

Respecte del punt 4 crec que l’esmena del Partit Socialista
no és que rebaixi de continguts ni dulcifiqui, que és la valoració
que vostè ha fet, crec que simplement el que fa és posar en els
seus justos termes quina ha de ser la intervenció de
l’administració laboral, i per tant a mi m’agradar més,
sincerament, el redactat de l’esmena que l’original i per tant
també hi donarem suport.

I respecte del punt 5, tot i que en el fons puc estar-hi
d’acord, moltes vegades he expressat, i en propostes de tots els
grups, eh?, una mica aquesta..., l’afegitó aquest que acabam
posant sempre, de carregar les tintes en el Govern de l’Estat.
Escolti, a veure, aquí estem parlant d’un problema que és
bàsicament balears; aleshores a mi, tot i que evidentment
ideològicament estic en el mateix bloc que vostè, i en principi
tota la meva predisposició a criticar la postura de l’Estat, trobo
una mica frívol, i fins i tot a vegades he arribat a votar en
contra de punts d’aquests, em sembla una mica frívol que
acabem posant aquest afegitó aprovechando que el Pisuerga
pasa por Valladolid per posar-nos amb el partit que governa a
Espanya. Jo... són tics que crec que d’alguna manera debiliten
la solidesa de les nostres postures; nosaltres som aquí per
ajudar els treballadors, no per aprofitar el conflicte dels
treballadors per carregar contra el govern del Partit Popular,
amb el qual, com vostès saben perfectament, no tinc cap
concomitància ni ideològica ni política.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Pericay, per un temps de deu
minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, president, senyores i senyors diputats,
representants de l’empresa Cobra, benvinguts també. Bé, ja
s’ha dit, som el darrer a intervenir, per tant no faré més també
que repetir el que han dit els que m’han precedit. És evident
que som davant d’una injustícia, és evident que som davant
d’un engany, d’una conculcació de drets, i per tant en una
situació com aquesta no podem més que expressar la nostra
solidaritat amb els treballadors i desitjar que la situació en què
es troben pugui tenir un final feliç.

Dit això, i passant ja als punts de la proposició no de llei,
bé, nosaltres votarem a favor del punt número 1. El punt
número 2 també el votarem a favor a pesar d’aquesta grisor o

 



ECONOMIA / Núm. 28 / 11 de maig de 2017 413

foscor a què al·ludia el portaveu d’El Pi amb tota la raó; jo
proposaria per ventura una esmena in voce que no és per aclarir
la redacció, però sí, crec, per fer-la un poc més, des del punt de
vista gramatical, adequada, i posaria després d’instar..., “el
Parlament de les Illes Balears insta totes les parts afectades...”,
per com a mínim col·locar allà un complement que falta, encara
que sigui d’una manera molt genèrica, però crec que el que ve
darrere ho justifica perfectament, siguin quines siguin totes les
parts afectades, és a dir, totes aquelles entitats, institucions,
organismes, etc., que hagin d’intervenir, siguin quines siguin,
a respectar, com que és un dret evidentment que ha de respectar
tothom, doncs els drets dels treballadors..., en fi, i la resta de la
frase.

Al punt 3, de fet si efectivament s’accepta la supressió em
pareix bé. Nosaltres ens hauríem abstingut; jo el veia com a
formant part del punt 1, sobretot, no el veia realment... (...)
d’aquest suport d’una manera evidentment genèrica; aquesta és
una acció, com altres, que poden emprendre els treballadors i
no crec que nosaltres des del Parlament hi hàgim de donar un
suport exprés. 

El punt 4 estic d’acord amb el Sr. Castells, jo també veig
millor l’esmena del Partit Socialista que no pas la proposta que
fa Podem, però, vaja, la proposta també la podríem subscriure.
I el punt 5 també, pel fet que hi ha realment un judici
d’intencions que crec que no ve a tomb, nosaltres si es manté
en aquests termes ens abstendríem aquí. Per tant votaríem a
favor de tots els punts excepte d’aquest punt 5, on ens
abstendríem.

I res més, Sr. President. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Procedeix ara la suspensió de la sessió
per un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana al grup
proposant, Sr. Saura, si vol una suspensió de la sessió o si
podem continuar. Gràcies, Sr. Saura. 

Un cop recomençada la sessió, si així pertoca, intervenció
del grup proposant per fixar la posició i assenyalar si accepta
les esmenes per un temps de cinc minuts. Sr. Saura...

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies als grups
parlamentaris que donen suport a aquesta iniciativa. Crec que
és necessari que els treballadors tinguin les seves institucions
del seu costat, i responent un poc a totes les intervencions,
primer al portaveu del Partit Socialista, crec que s’ha de
reconèixer la mediació per part del Govern, de la Direcció
General de Treball, i a més hem de tenir en compte que ha
sortit un informe el 28 d’abril d’aquest any en el qual es dóna
la raó als treballadors, a part que el tema estigui judicialitzat.
Crec que hem de reduir al màxim els conflictes laborals, però
no perquè no hi hagi una protesta per part dels treballadors en
la seva conculcació de drets, sinó perquè el marc legal a nivell
de treball a l’àmbit estatal sigui correcte i torni d’alguna
manera els drets dels treballadors que es van perdre amb les
successives reformes laborals. 

Crec que el Govern de l’Estat, i responent un poc al
portaveu del Partit Popular, sí que ha posat en qüestió del dret
a vaga molts de cops, per exemple en el tema de regular els
serveis mínims; creiem que hi ha empreses estatals que posen
en dubte aquest dret a vaga, i això ho veiem en els conflictes
que succeeixen als aeroports, on es diuen els serveis mínims
que s’han de fer amb molt poca antelació, el que dóna peu al fet
que els treballadors no tinguin la informació necessària per
emprendre una vaga, que és el seu dret. I per altra banda he de
dir que ni nosaltres en aquest parlament, ni la Conselleria de
Treball, ni la Direcció General de Treball del Govern no
podem fer enrere la reforma laboral que és tan lesiva per als
drets dels treballadors. Així que dir que entrem al Govern i així
ho canviarem tot..., deixin que les institucions autonòmiques
puguin canviar coses que ara no poden canviar per mor de la
legislació que està totalment a favor dels interessos dels grans
i no dels petits. Crec que hem de fer enrere ja d’una vegada per
totes aquesta reforma laboral i totes les iniciatives que ha fet el
Partit Popular durant aquesta crisi estafa per tal de conculcar
drets als treballadors.

I de fet, els demanaria que a la proposició de llei que va
presentar el Partit Socialista per tal que els contractats i
subcontractats tinguin els mateixos drets, idò que hi donin
suport i no estiguin oposant-se al que hauria de ser evident i al
que hauria de ser natural.

Al portaveu d’El Pi, gràcies per la solidaritat, en qualsevol
cas crec que és una bona acció la que proposa el portaveu de
Ciutadans, instar totes les parts afectades i després que digui a
què, no?, instar totes les parts afectades que en aquest procés es
respectin els drets dels treballadors, ara si volen puc escriure
aquesta transacció.

I crec que més o manco queden contestades les
intervencions dels diferents grups parlamentaris. Gràcies pel
suport i gràcies als treballadors de Cobra per continuar la seva
lluita.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Abans de continuar li demanaria si pot
concretar quines són les parts afectades i després passar-ho al
secretari de la mesa. N’hi ha prou que les digui pel micròfon i
quedaran gravades.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Dons seria: “El Parlament de les Illes Balears insta totes les
parts afectades que en aquest procés es respectin els drets dels
treballadors de caràcter estructural i a tots aquells que vénen
desenvolupant...”, d’acord?, o sigui, seria el mateix, però amb
aquesta...

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. Saura, però necessitam saber quines són les parts
afectades per poder-les enviar...
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EL SR. SAURA I LEÓN:

És el punt 2...

EL SR. LLETRAT:

Mana?...

(Se sent de fons el Sr. Melià i Ques de manera
inintel·ligible)

A qui ho enviam?

EL SR. SAURA I LEÓN:

Doncs, “el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat i el Govern de les Illes Balears que en aquest procés es
respectin els drets dels treballadors de caràcter estructural i a
tots aquells que vénen desenvolupant les seves funcions”,
d’acord?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura.

Passam a votació...

(Remor de veus)

Gràcies, Sr. Saura.

Passam a la votació de la proposició no de llei...

EL SR. SAURA I LEÓN:

Ho he de..., ho he de... he de llegir això, perdonau,
d’acord?, doncs quedaria...

EL SR. PRESIDENT:

Ho té preparat?

EL SRA. SAURA I LEÓN:

El punt 2 quedaria: “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de l’Estat, el Govern de les Illes Balears, Cobra i
Parc Ibérica que en aquest procés es respectin els drets dels
treballadors de caràcter estructural i de tots aquells que varen
desenvolupar les seves funcions per a diferents adjudicatàries
per als serveis a criteri de l’empresa”.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sr. Saura, gràcies.

Idò passam a la votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 4459/17. Sr. Saura, accepta la votació separada dels
punts, com li han demanat El Pi i el PP? D’acord. 

Idò passaríem a la votació del punt 1.

Vots a favor? 

Unanimitat.

Segon punt... Cap vot en contra i cap abstenció.

Passam a la votació del segon punt.

Vots a favor? 

Unanimitat; cap vot en contra i cap abstenció.

Passam a la votació del tercer punt.

Vots a favor? 

Passam a la votació del quart punt.

Vots a favor? 

També... Unanimitat; zero vots en contra i zero abstencions.

I passam a la votació del cinquè punt.

Vots a favor? 

Abstencions?

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

Un moment, quants n’hi ha?

(Remor de veus)

Del punt cinquè, per favor, 6 vots a favor i 7 abstencions. El
punt 3 s’ha suspès, sí.

Sí, ja ho han dit...

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