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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyors, començarem la sessió d’avui
i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions?

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs substitueix Elena Baquero.

EL SR. PRESIDENT:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
següents proposicions no de llei: la Proposició no de llei
RGE núm. 4072/18, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS, relativa al dret de ser atesos a les
oficines del SOIB (Servei d’Ocupació de les Illes Balears)
més properes al domicili , i  RGE núm. 5053/18, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a la lluita contra la
precarietat laboral als aeroports de les Illes Balears.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4072/18,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS, relativa al dret de ser atesos
a les oficines del SOIB més properes al domicili .

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
4072/18, per defensar-la té la paraula el Sr. Melià, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, la iniciativa que avui du
El Pi a aquesta comissió és una iniciativa molt simple, que
recull una reclamació que ens han fet alguns ciutadans en
relació amb les dificultats que se’ls han posat a les oficines
del SOIB per ser atesos, ja que no era l’oficina assignada a
priori. Concretament és el cas dels ciutadans de Campos que
tenen molt a prop l’oficina de Felanitx, però que quan van a
l’oficina de Felanitx els diuen que per assignació els toca anar
a Palma i no són atesos com pertoca. 

Davant aquesta situació  la nostra proposta és que es
reorganitzi l’assignació d’oficines, es canviï la normativa o els
actes administratius que facin falta perquè aquests ciutadans,
a part de poder ser atesos a Palma, puguin ser atesos a
l’oficina que tenguin més a prop del seu domicili.

Aquesta és la nostra proposta. Per tant, aquí acabaríem
perquè és molt simple, però jo vull entrar a l’esmena;
l’esmena del PSOE ens podria parèixer bé, però no ens agrada
en el sentit que pareix que només posaran els criteris de
proximitat. Nosaltres, a la nostra proposta, diem que puguin
anar a Palma i que puguin anar a Felanitx, és l’exemple que he
posat. Per tant, nosaltres el que volem és que puguin ser
atesos a qualsevol oficina. Si podem modificar l’esmena del
PSOE i introduir-hi aquest concepte, la podríem
transaccionar, ara bé, si no, nosaltres no estaríem d’acord amb
aquesta esmena del PSOE. Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. I per defensar l’esmena RGE
núm. 6632/18, per part del Grup Parlamentari Socialista, per
a la defensa d’aquesta esmena té la paraula el Sr. Casanova, per
un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies. Bé, nosaltres dir que el fons de la PNL té molt de
sentit, perquè sí que està clar que els usuaris de les oficines
del SOIB que hi ha en aquells nuclis poblacionals on no hi ha
oficina han d’anar a un altre lloc. I sí estem d’acord que els
usuaris han d’anar, trobam que han d’anar a la part més propera
del seu domicili, d’allà on estiguin empadronats.

Ara bé, també hem de dir que les oficines del SOIB no sols
són oficines del SOIB, sinó que a més a més són oficines del
SEPE. Per tant, quan un va a l’oficina del SOIB no sols va a fer
tramitacions de caràcter SOIB, sinó que la major part va a fer
tramitacions de caràcter SEPE, que són tramitacions de
prestacions de subsidis i d’altres. Què passa? El SOIB des de
fa molt de temps ja està fent el possible per poder fer una
tramitació el més propera possible a les persones i fins i tot
ha introduït la possibilitat de fer tramitacions on line, donar-
se d’alta com a demandant d’ocupació on line, segellar on
line, etc. Però conjuntament amb això hi ha les oficines del
SEPE, que són les de prestacions.

Clar, aquestes oficines del Servei Públic d’Ocupació
funcionen a través d’un sistema informàtic que adscriu els
usuaris a través de codi postal. Per tant, es pot dir quin codi
postal va a quina oficina, el que passa és que una vegada
assignat un codi postal, tots els que tenen aquest codi postal
han d’anar a aquella oficina i no es pot anar a una altra oficina
de manera..., és a dir, sols es pot anar a una oficina, la que es
decideixi, però s’ha d’anar a una només. Sigui en aquest cas la
de Felanitx o la de Palma, però sols es pot anar a una, perquè
és un sistema informàtic de caràcter nacional i que està
integrat d’aquesta manera.

Sí que està clar que, per part del Servei d’Ocupació fa molt
de temps que no s’ha fet una revisió sobre l’assignació
d’aquests codis postals, els usuaris poden anar a oficines que
estan més a prop del seu domicili i en canvi van a oficines que
estan més enllà. Però el que sí li dic és que sistemàticament
a causa de l’eina de la Tresoreria de la Seguretat Social i del
mateix SEPE no poden compartir oficines. Per tant, cada
usuari en funció del seu codi postal ha de tenir assignada una
oficina i no la pot canviar.

Per tant, nosaltres hem presentat aquesta esmena
precisament per això, és a dir, sí que trobam que s’ha de fer
una revisió de l’assignació de codis postals, perquè hi ha
nuclis que no tenen oficina o que l’han tancada i que els han
derivat a Palma en aquest cas, quan tenen poblacions amb
oficines més a prop. Però no es pot acceptar això que es
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puguin utilitzar indistintament diferents oficines perquè això
el sistema informàtic no ho permet, hi hauria d’haver un canvi,
no normatiu, sinó un canvi de l’aplicació informàtica de la
Tresoreria de la Seguretat Social i del Servei Públic
d’Ocupació (SEPE).

Per això hem presentat aquesta esmena. Res més. Moltes
gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Pel part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Miquel Vidal, per un temps de deu minuts.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sr. President. Des del Partit Popular votarem a
favor d’aquesta proposició no de llei. Dir que si s’accepta
l’esmena que ha fet el Partit  Socialista, també hi votarem a
favor, però que creiem que el text redactat per El Pi s’adapta
més a la realitat. Si bé, una vegada escoltat el portaveu del
PSOE, que parla que s’haurien de canviar les aplicacions
informàtiques de les quals disposa el SOIB actualment, jo crec
que es pot fer l’esforç i es poden canviar les aplicacions
informàtiques del SOIB, de l’INEM, del SEPE o del que toqui. 

I efectivament, estam d’acord en què aquelles persones que
s’han d’apuntar al SOIB i sobretot aquelles que s’hi han
d’apuntar tal i  com planteja la PNL dues vegades cada any,
sense fer referència perquè no és objecte d’aquesta PNL al
transport que hi ha a les Illes Balears i concretament a l’illa de
Mallorca, seria interessant que es poguessin apuntar i fer les
tramitacions a l’oficina que tenguin més a prop del seu
domicili, o més a prop d’aquí on estan empadronades.

En aquest sentit i com deia al principi, votarem a favor tant
d’una manera com de l’altra a aquesta PNL.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula l’Hble. Sr. Jarabo, per un temps de
deu minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí gràcies President. Nosaltres també estam a favor
d’aquesta proposició no de llei, però sí que entenem que
hauríem d’arribar a qualque tipus d’acord quant a la formulació
de la redacció, que crec que no és incompatible amb l’esmena
que ha presentat el Partit Socialista. Jo crec que parlam més
d’una qüestió tècnica, ho ha explicat el Sr. Casanova, per mor,
entenc, d’una manca d’actualització  no sé si del programa
informàtic, de la normativa, o dels actes administratius que
proposa El Pi, però el que sí és cert és que aquestes queixes

a nosaltres també ens han arribat i, per tant, entenem que és
necessària una actualització. 

Com s’ha de fer aquesta actualització? No ho sé, però
potser el que hem de concretar a la redacció és actualitzar
perquè el ciutadà pugui triar quina és la seva seu del SOIB, que
crec que és indistinta a la del SEPE i com bé passa quan es va
a les oficines del SEPE, sempre insisteixen en què no tenen
res a veure amb el SOIB, per molt que puguin compartir de
vegades segons quins espais. Però hi ha una diferència, un és
estatal, l’altre  és autonòmic i a més, venim de què estaven
unificats a un moment i evidentment després es va separar.
Però sí que insisteixen en què... i ho diuen els mateixos
funcionaris d’aquestes oficines, hi ha una separació, són dues
entitats diferents. Una altra cosa és que l’usuari tengui la
necessitat d’ajuda o de ser atès a les dues, tant al SEPE com al
SOIB.

Per tant nosaltres estam d’acord amb aquesta necessària
actualització, però hauria d’anar adreçada al fet que el ciutadà
pugui triar a quina oficina ha d’anar, que entenc que podran ser
diferents la del SEPE i la del SOIB, que a l’àmbit autonòmic
nosaltres hauríem de permetre que el ciutadà pogués decidir
a quina oficina ha d’anar, perquè el que no té cap sentit és que
estigui vinculada una oficina només a un codi postal; tal i com
estan distribuïts..., jo el que més conec és Palma però el Sr.
Melià ho ha explicat molt bé, també, passa a altres municipis.
Crec que passa el mateix amb Correus, en què també hi ha
molts de ciutadans que es queixen que han d’anar a oficines
que estan molt allunyades de ca seva per qüestions també de
codi postal. Entenem que no té molt de sentit. Crec que s’ha
avançat més, per exemple, en l’atenció sanitària, on tu sí que
pots triar d’alguna manera l’hospital al qual vols anar, igual que
pots triar el teu metge. Crec que amb el SOIB podria passar
exactament el mateix; passa també en l’àmbit privat amb les
oficines bancàries, en què tu pots triar evidentment a quina
oficina has d’anar perquè el servei hauria de ser exactament el
mateix independentment de l’oficina a què vulguis anar.

Per tant la nostra proposta seria aquesta, trobar alguna
fórmula, més genèrica, potser, en la qual sí que hem d’instar
aquest govern, la Conselleria de Treball, per fer una
actualització informàtica, administrativa, no sé si normativa,
aquí ja desconec si s’ha de fer qualque canvi normatiu, entenc
que no, però sí que evidentment el codi postal no pot ser que
sigui l’única vinculació per ser adreçat a una oficina del SOIB.

Moltes gràcies. En principi votarem a favor, però instam
a negociar una redacció diferents. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. Ara pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Reus, per un
temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. El fons de la proposat d’El Pi evidencia
un problema que nosaltres particularment, jo particularment
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desconeixia. Evidentment és un contrasentit que una persona
que té una oficina propera a ca seva hagi d’anar, s’hagi de
desplaçar a Palma. En això evidentment tots poden estar
d’acord.

Però sí que aquí, arran de l’esmena, hi ha un altre debat que
és si una persona ha de poder anar a qualsevol oficina o no.
Clar, aquí juguen diferents aspectes; per una banda és cert que
es comparteixen oficines amb el SEPE, que el SEPE no
permet això i per tant aquí podríem tenir un conflicte..., o
sigui, una persona podria anar a una oficina i podria fer les
gestions del SOIB, i potser pensaria que també pot fer les del
SEPE, però després es trobaria que en aquella no pot fer les
del SEPE perquè no és la que té assignada. Llavors no sé si
crearíem aquí una confusió. Té un sentit que això també sigui
així, perquè són serveis que tenen una intensitat d’atenció a
l’usuari molt forta, i han d’estar dimensionats d’acord amb els
usuaris que tenen assignats; per tant té cert sentit que sigui
així.

Després a la proposta d’El Pi també hi ha una part que no
és coherent, perquè diu que aquells ciutadans que tenen
assignada com a oficina de referència una de Palma també
puguin fer gestió a la que tenen més propera; i els que en tenen
assignada una de més propera no poden anar a les de Palma?
Vull dir..., faltaria aquesta part.

No és com anar al metge, com deia el Sr. Jarabo.
Evidentment un pot triar el metge, pot triar el centre de salut
a què vol anar, però una vegada triat ha d’anar a aquell, a no ser
que sigui per urgència, evidentment, però un sempre demana
cita al mateix centre de salut, no pot demanar..., avui som a
Palma i deman una cita al metge de Palma, i avui som a una
altra banda i deman cita a... Precisament el sistema d’atenció
primària funciona exactament igual que funciona el SOIB, amb
la diferència que no es pot triar l’oficina.

Crec, compartesc amb el Sr. Jarabo que potser podríem
trobar una redacció, però en tot cas l’esmena del PSOE a
nosaltres ens pareix més encertada i ens pareix més
realitzable, a més, pel component que té només el SOIB sinó
de posar-nos d’acord, també, amb un altre organisme. Per tant
entenc que és més factible i més realitzable, tot i que estaria
bé també que es pogués explorar la possibilitat de triar
oficina; no sempre, poder triar l’oficina a què es vol anar, no
el dia sinó amb caràcter fix. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara correspondria al Grup Parlamentari
MÉS per Menorca, que ha excusat la seva presència per raons
de caràcter personal. Ara pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el diputat Sr. Xavier Pericay, per un temps de deu
minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, bon dia.
Nosaltres també veiem, evidentment, la bona intenció de la
proposició no de llei d’El Pi, i és obvi el que hi ha darrere

això, però també som conscients de la dificultat, dels
problemes que pot tenir una formulació d’aquest tipus, és a
dir, el “també”, en concret, de la proposició no de llei. Aquí
per exemple s’ha fet l’analogia amb centres de salut, s’ha fet
l’analogia, diguem, amb un servei que crec que és una analogia
en aquest cas correcta; el cas, per exemple, de Felanitx,
l’oficina de Felanitx, és una oficina molt petita que sempre té
cues, en aquest moment ja, només amb la gent que té
assignada. Llavors permetre que els usuaris puguin anar
indistintament a un lloc o a un altre és preveure una atenció
que en aquest cas no es pot saber quina serà, i per tant encara...
Sí, evidentment és un problema d’espai, és un problema de
treballadors que hi ha allà que atenen els ciutadans que van a
gestionar la seva situació, i, una de dues, o  es fan oficines
molt més dotades, totes, de les que realment es poden haver
de menester i per tant amb un personal que sigui més ampli
que el que realment es pot demanar, o si no una cosa d’aquest
tipus. Des del punt de vista de l’atenció personalitzada
evidentment és molt difícil de programar des de
l’administració. 

Nosaltres estam absolutament d’acord amb el fet que
evidentment es pugui promoure el canvi d’assignació, és a dir,
que el fet de..., o el que dèiem de l’exemple de Campos i de
Felanitx, que no necessàriament, evidentment, una persona de
Campos pugui triar l’oficina de Felanitx, i a partir de les
demandes que hi pugui haver llavors l’administració es pot
organitzar per atendre, o s’haurà d’organitzar per atendre tots
aquests canvis que hi pugui haver. Però de l’altra manera
creiem que realment no és viable com a funcionament.

Jo no sé si podem arribar a un acord sobre això. Nosaltres
l’esmena del PSOE la veiem bé i creiem el que en aquest
moment es pot fer. Jo només hi afegiria, a tall de transacció
in voce, una recomanació: que també s’instàs a impulsar els
serveis telemàtics, perquè aquest és un problema que en el
fons, si efectivament l’ús dels serveis te lemàtics fos un ús
major -a més tal com diu la llei de 2015, de procediment
administratiu, que és com s’han de fer o s’haurien de fer totes
les coses-, moltes d’aquestes gestions es podrien fer
perfectament sense necessitat d’un desplaçament, i això
evidentment rebaixaria moltíssim el problema que tenim aquí
damunt.

Bé, en tot cas això és el que nosaltres creiem. A l’esmena
d’El Pi ens abstendríem, si el portaveu evidentment no admet
una esmena, una transacció , i si poguéssim arribar a aquest
acord doncs seria (...) també per a nosaltres el millor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Es procedeix ara a la suspensió de la sessió per un
temps de deu minuts, per la qual cosa es demana al grup
proposant si vol la suspensió  o si podem continuar. Podem
continuar.
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Un cop recomençada la sessió, la intervenció del grup
proposant per fixar posició i assenyalar si accepta les
esmenes.

EL SR. JARABO I VICENTE:

No, Sr. President... No sé si en ares d’intentar negociar
alguna redacció seria possible fer aquest recés. Ha
d’intervenir primer? Ah, d’acord.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, el primer que vull dir és
que... estam oberts a una transacció si es comparteix la nostra
idea, perquè si no es comparteix la idea no hi ha res a
transaccionar.

La nostra idea és que els ciutadans puguin ser atesos a
qualsevol oficina, això és la nostra idea. Si no es comparteix,
em sembla molt bé, però és que crec que els serveis públics
estan al servei dels ciutadans, no els ciutadans al servei dels
serveis públics, però veig que hi ha alguns grups que
consideren que els ciutadans han d’estar al servei del servei
públic i no, no és així. No, perquè els ciutadans s’han d’adaptar
al que digui l’administració, quan hi ha diverses oficines i el
ciutadà ha de poder triar, ha de poder anar a qualsevol oficina. 

Crec que al segle XXI pensar que els serveis públics no
tenen capacitat d’atendre en qualsevol oficina al ciutadà, és
que em sembla un poc... sorprenent, sincerament, i encara em
sembla molt més sorprenent que els serveis informàtics no es
puguin adaptar. O sigui que, per culpa de la informàtica, no
podem ser atesos a qualsevol oficina, això realment ho
expliques fora d’aquesta sala i la gent queda bocabadada.

Si el servei informàtic no és capaç d’atendre qualsevol
ciutadà, el que hem de fer és canviar el sistema informàtic, no
condemnar el ciutadà a anar darrere el sistema informàtic. És
que em sembla que això és d’una lògica tan aclaparadora... 

Per tant..., i a més, problemes de previsió, programacions,
el normal, la tendència general, i per tant això és més o manco
previsible, és que la gent vagi a l’oficina més pròxima. Això
serà el normal. Per tant, no és tan difícil programar i dotar les
oficines del personal en funció d’una previsió raonable que...
el que fa la majoria de les persones és anar a l’oficina que té
més pròxima, hi haurà un percentatge que no ho farà així, però
no serà un percentatge majoritari.

Per tant, crec que això tampoc a nivell organitzatiu no crea
grans problemes ni grans entrebancs.

Dit això, proposam una transacció, una transacció que
consisteix a l’esmena del PSOE després d’on diu: “el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears” afegiríem: “coma, mentre el sistema informàtic
estatal no permeti que els ciutadans puguin ser atesos a
qualsevol oficina, coma”, i continuaria l’esmena del PSOE.

I la transacció consistiria a afegir un segon punt que
digués: “instar el Govern de l’Estat a canviar el sistema
informàtic perquè els ciutadans puguin ser atesos a qualsevol
oficina del SOIB-SEPE”.

Això és la nostra proposta de transacció, lògicament és
coherent amb la idea de fons, si no es comparteix la idea de
fons evidentment no hi ha res a transaccionar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. S’accepta la ...

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Acceptam la transacció.

(Algunes rialles i remor de veus)

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Perdó, president i a l’hora portaveu, no, jo només volia
demanar si no podríem afegir... si no podríem afegir, posats ja
en això, si... jo l’havia posada al final del punt 1...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Perdó, sí, jo també l’havia posada, havia recollit el que
deia...

EL SR. PERICAY I HOSTA:

... però per ventura potser al punt 2, és igual, eh?...

EL SR. MELIÀ I QUES:

No, al punt 1...

EL SR. PERICAY I HOSTA:

...al punt 1, al final...

EL SR. MELIÀ I QUES:

... també al final, in fine, “i impulsar els serveis telemàtics”.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

“Així com impulsar l’ús dels serveis telemàtics”, eh?

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Una cosa d’aquest tipus, si tothom hi està d’acord i...
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EL SR. PRESIDENT:

El que passa és que ara ho haurien de redactar perquè ho
puguin tenir.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Ara (...)...

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Passem a la votació de la Proposició no de llei
RGE núm. 4072/18.

Vots a favor?..., amb la transacció. Unanimitat. 

Per tant, queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.
4072/18, presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES relativa al dret de ser atesos a les oficines del
SOIB més properes al seu domicili.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5053/18,
presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a lluita contra la precarietat laboral als
aeroports de les Illes Balears.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 5053/18 del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears. Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputat...

(Remor de veus)

... Sr. Carlos Saura, per un temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Gràcies, Sr. President, diputats, diputades. Vull donar
primer la benvinguda al Sr. Jairo Aranda, treballador de
l’aeroport de PMR, que ha vingut a presenciar aquesta
comissió.

Sabem que el turisme és la principal riquesa, la principal
font de riquesa d’aquestes illes i que és un sistema que
impregna tots els àmbits i sectors socials i ho és precisament
perquè a les nostres illes tenim cura d’uns condicionants
naturals, climàtics, paisatgístics envejables i alimentam entre
tots els illenc i illenques una cultura popular que atreu molts
de visitants.

Nosaltres pensam que la riquesa que genera el turisme
hauria de revertir en el benestar de la majoria social, de la
majoria de la població local i, per tant, no només en millorar
la vida de la gent, sinó generar també un atractiu en aquest
àmbit turístic.

Tot i això la crisi estafa, les successives reformes laborals
que s’han fet a nivell estatal i set anys de nefasta política
econòmica en què s’ha apostat perquè una minoria
privilegiada, idò, augmentés els seus ingressos i mai no entràs
a la crisi... i, per una altra banda, que una majoria social pagàs

el preu d’aquesta crisi, doncs han fet palès que en el marc
polític de l’Estat espanyol actual el turisme ara mateix
beneficia principalment una minoria.

Tant és així que a les nostres illes no és d’estranyar que el
80% de la població de les Illes Balears va percebre la
saturació turística a l’any 2016 i, per altra banda, el 61% es
mostrava a favor de posar límits. A més, molts dels enquestats
deien que pensaven que per molts de turistes que vinguessin la
seva situació laboral no milloraria.

En tot cas, els acords pel canvi crec que han fet molts
d’esforços per millorar la situació, s’ha promogut la signatura
d’un conveni d’hoteleria que pujarà els salaris  un 17% en
quatre anys. Crec que aquesta feina s’ha de reconèixer, però,
malgrat aquesta mesura que ha provocat la major pujada de
salaris de tot l’Estat al gener de 2018, la situació de
precarietat dels diferents aeroports de les Illes Balears a causa
precisament d’aquesta manca de competències en matèria
aeroportuària, idò, és una realitat innegable.

Fins ara la política econòmica del Govern estatal, la
política del Partit Popular, malgrat que sí té capacitat per
millorar les condicions laborals dels diferents aeroports, ha
estat nul·la, no ha fet el que havia de fer precisament a un
moment de creixement macroeconòmic i a un moment en què
l’aeroport de Palma, per exemple, ha generat beneficis
extraordinaris, sense anar més lluny a l’any 2017 AENA va
generar uns beneficis de 1.232 milions d’euros i aquí tenim el
segon aeroport més rendible de tot l’Estat.

Per això no s’entén com als aeroports de les nostres illes
encara hi ha una situació de precarietat com la que hi ha.

Nosaltres pensam que aquesta situació s’ha de revertir i de
fet, pensam que és una bona oportunitat per al nou govern
espanyol, és una bona oportunitat per demostrar que es pot fer
d’una altra manera, aprofitar aquests 51% d’AENA que encara
és públic per condicionar els contractes, per aprofitar la nova
Llei de contractes, per posar-hi clàusules socials i per fer una
política laboral als diferents aeroports totalment contrària al
que s’ha fet fins ara perquè al final el que tenim és un
problema estructural. No és que hi hagi problemes a
l’autohandling només; no és que hi hagi només problemes als
treballadors de PMR, sinó que hi ha un problema estructural
en les condicions laborals dels diferents aeroports de les Illes
i en aquesta situació es troben molts dels treballadors i
treballadores dels aeroports.

Per tant, crec que el Govern socialista de Pedro Sánchez
té una oportunitat d’or per canviar aquesta tònica.

La privatització d’AENA s’ha aprofitat per generar molts
de beneficis a grans empreses, mentre que es devaluaven les
condicions laborals de les diferents empreses. Els
treballadors d’auto-handling aquí van haver de patir la fallida
de l’empresa Niki, f ilial d’Air Berlin; tenien una incertesa
sobre el seu futur; al final això es va poder solucionar, però
pensam que aquesta incertesa no hauria de ser així i que
s’haurien de posar mesures perquè això no torni a passar.
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Per altra banda, els treballadors de PMR pateixen
condicions deplorables per part de la concessionària; els plecs
de condicions no es compleixen però AENA no fa
absolutament res. Molts dels aires condicionats dels vehicles
que transporten persones amb capacitats diferent -hi ha
persones majors- no funcionen; a vegades han de portar una
persona en cadira de rodes i la seva maleta, quan
reglamentàriament no ho haurien de fer, i s’han provocat fins
i tot pèrdues d’avions i situacions molt incòmodes
precisament per als  treballadors de PMR, que per la seva
humanitat i per la seva voluntat de fer el seu treball intenten
ajudar els passatgers quan les seves condicions laborals no
impliquen moltes vegades les coses que acaben fent.

Per tant no entenem que les empreses concessionàries de
PMR, de neteja, d’informació de l’aeroport, de l’auto-
handling, portin a la situació que porten els seus treballadors.
Al final entenem que les fortunes dels grans empresaris
d’aquestes concessionàries són la traducció de la devaluació
de les condicions laborals dels que estan a baix, dels que
mantenen aquesta piràmide, perquè els grans empresaris
segueixin guanyant molts de doblers i els treballadors i les
treballadores paguin amb la seva força de treball i amb les
seves condicions tota aquesta fortuna.

Per tant consideram que AENA té eines suficients per
lluitar contra aquesta situació i que hauria d’exigir a les
concessionàries que operen als seus aeroports unes
condicions dignes d’una vegada per totes, i així ho permet,
pensam, la nova llei de contractació pública que va entrar en
vigor el 3 de març de 2018. Malgrat la inicial intenció del
Partit  Popular de no fer grans canvis en aquesta llei de
contractació pública crec que vàrem aprofitar e ls diferents
grups parlamentaris que som al Congrés els marges necessaris
per canviar coses que havíem de canviar de la contractació
pública al nostre país, que s’endú el gruix dels pressuposts de
l’Estat. 

Per tant pensam que això és una qüestió d’imperativa
necessitat en una comunitat autònoma que viu del turisme, que
ho hauria de fer manco però que viu del turisme, i el que
presentam són quatre  punts. Per una banda, és una qüestió
simbòlica però crec que molt important, donar suport als
treballadors i a les treballadores dels aeroports que estan en
una situació de precarietat per part d’aquest parlament; per una
altra banda instam el Govern d’Espanya i el consell
d’administració d’AENA a redactar plecs de condicions als
contractes de les concessionàries que incloguin, com diu la
llei, clàusules socials, laborals i mediambientals d’acord amb
aquesta nova llei; per una altra banda instem, com a Parlament
de les Illes Balears, el Govern de les Illes Balears a procurar
el compliment de la legislació laboral als aeroports de les
Illes, sobretot amb especial atenció als convenis i la vigilància
que no es produeixen fraus als contractes; i per acabar instam
el Govern d’Espanya a propiciar que els aeroports tinguin els
seus propis serveis de handling i que no es doni una
competència de preus que perjudiqui els treballadors i les
treballadores de les companyies que tenen el seu auto-
handling. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara, per torn de fixació de posicions de
major a menor, té la paraula pel Grup Popular el Sr. Vidal, per
un temps de deu minuts.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, president. En tot cas, amb la proposició no de llei
en si, hi estam d’acord, faltaria més que estiguéssim en contra
que voler millorar les condicions laborals de qualsevol
col·lectiu de treballadors, si bé faríem un parell de
matisacions, com és al punt 3. Procurar el compliment de la
legislació laboral als aeroports per part del Govern de les Illes
Balears, nosaltres creiem que el Govern ja ho intenta, això, i
evidentment s’esforça perquè la llei es compleixi perquè, si
no, no seria el Govern i evidentment no debatríem això en
aquesta comissió.

Sí que tenim cosa a dir del contingut de la iniciativa. La
manera de redactar les proposicions no de llei del partit
Podemos es basa fonamentalment a criticar sempre el Partit
Popular sense fer propostes concretes del que ells farien. He
de dir, perquè quedi en acta, que haver de dir que es parla d’una
crisi, estafa, que és el que ha dut a Espanya el Govern del
Partit Popular, hi estam totalment i absolutament en contra,
d’aquestes maneres de redacció. El que ha duit que una
societat se senti estafada és el que ha passat per exemple, a
l’àmbit europeu, al país de Grècia, on per aquesta mateixa crisi
els pensionistes han vist abaixades les seves pensions un 30%,
mentre que a l’Estat espanyol no solament no s’han vist
abaixades ni una dècima sinó que, encara que poc, s’han vist
incrementades cada un d’aquests anys que hem tengut crisi. És
una diferència, és un matís, però és important que quedi clar.

També vos agrada molt, en el contingut de la iniciativa,
entrar donant la culpa a la política que ha duit el Govern del PP
tan malament aquests anys. Idò no, de tots els governs
d’Europa que han estat dins la mateixa crisi en què hi ha hagut
l’Estat espanyol, és aquest, és l’Estat espanyol que ho ha fet
més bé de tots, i s’està demostrant amb el temps, s’està
demostrant que cada mes, encara ara, i el carro du força, hi ha
menys gent a l’atur i hi ha més gent a la Seguretat Social. Això
implica, dins un govern com el nostre, que hi ha més doblers,
sobretot en aquests moments, per pagar deute, i si no hi ha
més doblers per poder invertir en altres necessitats de tot un
país.

La reforma que va fer, laboral, l’Estat espanyol en el
moment que la va fer per un govern del Partit Popular s’havia
de fer en aquell moment, perquè gràcies a aquella reforma
podem dir que som aquí on som. Jo vos diria que reconeixent
la feina ben feta del Govern d’Espanya presidit pel Partit
Popular aquests darrers cinc o sis anys durant la crisi, així i tot
ara estam d’acord, faltaria més, com deia al principi, amb
aquesta proposició no de llei perquè es millorin les
condicions laborals de tot tipus de col·lectius de treballadors,
no solament aquest de l’aeroport que, com deia abans, estam
a favor i votarem a favor.
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Però sí que m’agradaria també que fóssiu conscients a
l’hora de fer una PNL del que escriviu, perquè a l’acta es veu
tot reflectit i només voleu que surtin aquelles coses que vos
interessen. Està bé reconèixer els mèrits d’uns quan els tenen,
i reconèixer les desgràcies dels altres quan les tenen.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Reus, per un temps
de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. No sé si tranquil·litzaré el Sr. Miquel
Vidal, però a l’acta no surt l’exposició de motius de les PNL;
a l’acta es publiquen els acords i es publica el debat, però
l’exposició de motius no es publica.

Nosaltres donarem suport a la proposició, creiem que és
necessari; creiem que és producte aqueixa situació que es viu
de dues..., té dues causes, sobretot: per una banda, la
privatització parcial d’AENA; la privatització parcial ha duit
que hi ha uns inversors privats que han de mantenir una
rendibilitat i l’objectiu d’AENA és que es mantengui aqueixa
rendibilitat, i per això entre altres coses es publica el DORA,
que el DORA preveu les inversions que s’han de fer en un
període de cinc anys per garantir que aquestes inversions
tenen un retorn, que es manté el benefici previst pels inversors
privats. I, d’altra banda, la reforma laboral, la reforma laboral
de què hem parlat altres vegades. Jo no compartesc aqueixa
visió que la reforma laboral era necessària per sortir  de la
crisi, entre altres coses, com ja vaig dir en el Ple del
Parlament no fa gaire, que debatíem d’aquest tema, que els
països amb regulacions..., amb millors condicions de treball
són els països amb més ocupació. Per tant aquesta correlació
que s’han d’empitjorar les condicions de treball per crear més
ocupació, aquesta correlació quan miram les diferents
economies europees no es dóna, es dóna una correlació a la
inversa, millors condicions de treball, major ocupació. Són
dades publicades per Eurostat, vull dir que es poden
comprovar.

La qüestió és que la reforma laboral va introduir tota una
sèrie de potestats de l’empresa que posa en situació de
desavantatge els sindicats i la negociació col·lectiva i amb una
sèrie de potestats a l’hora de canviar les condicions de treball
dels treballadors de forma unilateral. 

Tot això junt què ha dut? Evidentment que AENA quan treu
concursos... el que interessa és el preu, es presenten empreses
amb ofertes que freguen la temeritat, evidentment els
treballadors es preocupen i amb motiu quan veuen que
empreses que fan ofertes molt a la baixa se’n duen els
contractes perquè després evidentment aquestes rebaixes tan
importants de preu es traslladen a les condicions laborals dels
treballadors, que són els que ho acaben pagant.

Per tant, nosaltres donarem suport a la proposta,
evidentment entenem pel que he dit que donam suport a
aquests treballadors que es veuen afectats per aquesta situació.
És necessari que a l’hora de treure concursos AENA deixi de
pensar en el benefici de... de la participació privada i pensi en
les clàusules socials i laborals , i perquè creiem que hi ha
d’haver una especial vigilància, hem d’instar el Govern,
evidentment, que vigila en general, però creiem que hi ha
d’haver una especial vigilància en aquest cas a l’aeroport, que
és un dels centres de treball més importants de les Illes
Balears, o el més important diria jo.

També donarem suport al quart punt de propiciar que els
aeroports tenguin els seus propis serveis de handling i que no
es produeixi una competència de preus que perjudiqui els
treballadors.

Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi té la paraula
el Sr. Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, estic d’acord en gran
part amb el que han exposat els portaveus que m’han precedit
en l’ús de la paraula si bé, en això darrer que ha dit el Sr. Reus
no hi estaria d’acord, quan ha dit que AENA deixi de pensar en
el preu, no, que AENA no només pensi en el preu, però també
pensi en el preu, no? És un matís important, ja sé que..., per
ventura no era la seva intenció, però crec que està bé que pensi
en el preu i en les condicions laborals i social, que pensi en
tot.

Dit això, evidentment estam a favor de les millores de les
condicions laborals, si hi ha una reforma laboral ens sembla
molt bé que d’aquesta manca o reducció de la precarietat se’n
beneficiïn tots els treballadors i, per tant, ja veurem això com
acaba, perquè quan estaven a l’oposició semblava que la
reforma laboral se n’havia d’anar en orris i ara ja hi comença
a haver dubtes sobre aquesta qüestió, però bé, ja ho veurem.

Evidentment, s’han de combatre els fraus i els abusos que
es produeixen en matèria laboral i, per tant, en general, el
nostre grup parlamentari està d’acord amb la proposició no de
llei.

Per què dic en general? Perquè no estam del tot d’acord
amb el darrer punt, ens genera dubtes aquest darrer punt. Per
què? Perquè no està escrit enlloc que si hi ha una concessió
administrativa i no diversos contractes de les companyies, les
condicions laborals dels treballadors siguin millors, no està
escrit enlloc. Per tant, no necessàriament es produiria la
millora de les condicions laborals que sembla que es
pressuposen en aquest punt, això per una banda.
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Per una altra banda, hi ha un tema de filosofia, nosaltres no
estam en contra de la lliure concurrència, hi ha partits aquí que
estan en contra de la lliure concurrència, que ho veuen com 
a una cosa dolenta, nosaltres no tenim aquesta visió  de les
coses. Per tant, no necessàriament la lliure competència entre
diverses companyies ha d’acabar repercutint en unes males
condicions dels treballadors. El que s’ha de fer és garantir el
compliment de la normativa laboral. Crec que aquí és on
tendríem els matisos. 

Per tant, manco en aquest punt en què no tendríem un vot
favorable, a la resta de punts hi votaríem de manera favorable.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca... no ha arribat encara. Per tant, passaríem al Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Pericay, per un temps de
deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Poca cosa
afegiré al que acaba de dir el portaveu d’El Pi, bé, estam també
d’acord amb la majoria de punts i també tenim les nostres
reserves en el punt 4 entre altres raons per la qüestió també de
la lliure concurrència, però també pel fet que, és clar, l’auto-
handling en determinades companyies de low cost és no
només un requeriment des del punt de vista salarial, sinó que
també és un requeriment, pel que les companyies defensen,
des d’un punt de vista logístic de temps, d’escala, etc., i això
els du a preferir un sistema propi també i no haver de disposar
d’aquell que els pugui oferir..., d’un de més general que els
pugui oferir l’aeroport.

Fora d’això, evidentment estam d’acord amb els punts 1, 2
i 3, només faltaria. Nosaltres som els primers que hem estat
i continuam estant, perquè això encara no ha canviat, hem estat
crítics amb el que és avui dia el marc laboral a Espanya. Ens
sembla que, efectivament, la situació de temporalitat, de
precarietat és absolutament inassumible, hauria de ser
inassumible i confiam que amb aquest nou govern aquestes
coses també puguin canviar evidentment.

Per tant, tot el que es recull en la redacció evidentment
que ho compartim i ho votarem a favor i ens abstindrem en
aquest quart punt.

Una darrera cosa, en aquest cas relativa al contingut de la
iniciativa. Hi ha algunes afirmacions, ara tampoc no vull entra
aquí en un debat perquè al final això forma part del que pensa
el grup proposant, però només vull posar l’accent sobre una
afirmació, (...) la sensació a la classe treballadora a les nostres
illes que per molt de turistes que venguin a visitar-nos la seva
situació econòmica no millorarà, bé, aquesta sensació de la
classe treballadora està posat aquí d’una manera..., tampoc
sense referir-ho a una dada concreta, però més enllà d’això, la
frase següent ens parla d’aquest conveni d’hoteleria, d’aquest

17% acordat i, per tant, dius “bé, serà la classe treballadora
excepte tota aquella que treballa en el ram de l’hoteleria”, que
en aquest cas, com a mínim, ha arribat a un acord que tots els
sindicats han valorat i que també ha valorat..., crec que l’hem
valorat tots els partits polítics, un acord en el qual ha tingut un
paper important i lloable el Govern de les Illes Balears.

Per tant.., ho dic una mica... no té res a veure amb la resta
de... amb els punts que realment hem de votar, però sí que hi
ha algunes coses en l’exposició de motius que estaria bé... o
en el contingut de la iniciativa que estaria bé probablement
matisar.

Bé, i fora d’això, insistesc, votarem a favor dels punts 1, 2
i 3 i ens abstindrem al punt 4 pel que he exposat abans.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Casanova, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Jo tampoc no aportaré gaire més al
que s’ha dit. El que està clar és que amb l’essència de la
proposició el Grup Parlamentari Socialista hi estem totalment
d’acord, és a dir, hi ha hagut unes situacions en les quals els
treballadors d’AENA han vist empitjorades cada vegada certes
condicions i per tant, consideram que sí que des d’aquest
parlament hem de donar tot el suport possible a aquests
treballadors i treballadores que han vist afectats... com la
privatització d’AENA ha anat empitjorant moltes vegades les
seves condicions laborals. Per tant, des d’aquí consideram que
s’ha de fer costat a aquests treballadors i s’ha de lluitar per
revertir aquesta situació.

També consideram que aquesta situació moltes vegades, ja
ho ha explicat també el portaveu Sr. Saura, es modificarà amb
la Llei de contractes i la inclusió en les condicions de
clàusules de caràcter social, clàusules de caràcter més humà
dintre de les concessions. 

És a dir, poder imposar que les concessionàries a les quals
AENA no doni els serveis d’handling o altres serveis, a
aquelles empreses únicament per condicions de caràcter
purament econòmic, sinó que introduir totes aquelles
clàusules que fan millorar les condicions laborals dels
treballadors permetrà facilitar aquestes condicions.

També jo crec que aquí, i això ja s’ha fet varies vegades des
d’aquí, des d’aquest Parlament en altres comissions, s’han fet
iniciatives instant a introduir totes aquelles clàusules. El
Govern mateix ha introduït les clàusules socials en la seva
contractació per millorar les condicions. Jo crec que una
manera de dignificar les condicions laborals és introduir
clàusules socials per evitar un excés de feina, obligar a doble
torn, etc.
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També dir que per part del Govern sí que es fan
inspeccions i sí que es fan actuacions per evitar precisament
aquestes situacions d’abús per part de moltes empreses
respecte els seus treballadors, malgrat no es donin els
resultats que tal vegada eren d’esperar, i sí que consideram que
el punt 3, crec que estem totalment d’acord, és a dir, que el
Govern procura el compliment de la legislació laboral. Jo crec
que per part d’aquest Govern s’han fet campanyes contra la
precarietat laboral i som una de les comunitats autònomes on
podem dir que es fa feina contra la precarietat laboral, però en
aquest cas, en el cas d’AENA, potser cal reivindicar encara
més aquestes actuacions per evitar situacions de...

I respecte del darrer punt, nosaltres també, tot i que estem
d’acord, sí que hem de dir que hi ha tal vegada..., no sé com
dir-ho, alguna manera de dir per què les empreses no poden
fer auto-handling, és a dir, sí que es pot fer auto-handling el
que passa és que consideram que les condicions laborals i les
competències no han de ser sols de preu, sinó que la
competència ha de ser a més a més de les altres condicions.

En definitiva, jo crec que per part del Grup Parlamentari
Socialista donem suport a totes les iniciatives i especialment
donem suport a la reducció de les condicions de precarietat
laboral que es puguin donar als aeroports de les Illes Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Per fixar posicions té la paraula el
Sr. Saura, per un temps de cinc minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Li contestaré com a
portaveu, no com a president. Clar, quan es diu que això
s’havia de fer, s’està caient en un judici totalment ideològic,
és a dir, no hi havia altra alternativa, quan de fet les opcions
eren múltiples i crec que ens hauríem pogut estalviar molt de
patiment, perquè el que s’ha vist precisament és que durant la
crisi hi ha una sèrie de fortunes que varen augmentar
moltíssim el seu patrimoni, hi havia tota una majoria social
que perdia poder adquisitiu, que entrava a l’atur, o que
aconseguia un treball molt precari, molt per davall de les seves
expectatives; moltíssima gent que se’n va anar d’aquest país
molt preparada a explotar el seu talent a altres indrets. I crec
que tot això, si bé quan ve una crisi hi ha una situació de
dificultat i, per tant, la situació no pot ser exactament com era
abans, tot això s’hauria pogut estalviar a moltíssima de gent.

També quan es diu: hi ha molta menys gent a l’atur, estem
utilitzant criteris quantitatius, però no qualitatius. El que
necessitam és treball de qualitat i per això nosaltres no tenim
cap dubte i deim que s’ha de derogar la reforma laboral
totalment, és a dir, tota la reforma laboral, les dues reformes
laborals que es van fer en aquest país. De fet, la reforma
laboral els va agafar per sorpresa a tota aquesta gent de
l’IBEX-35 quan varen parlar amb Fátima Báñez, hi ha
testimonis que diuen que els manaires de l’IBEX-35 van dir a

la ministra: no has anat massa enfora en això, no has anat més
enfora del que et demanava la Unió Europea neoliberal.

I crec que va ser així i crec que hi ha exemples com el de
Portugal, que poden demostrar que amb altres polítiques
socials, amb altres polítiques econòmiques també es pot sortir
de la crisi i no només per als que mai no hi han entrat, sinó per
als que hi van entrar des del principi. Per altra banda, crec que
som molt conscients del que escrit i per això m’agrada
explicar a l’exposició de motius les raons de presentar les
meves iniciatives i de fet, crec que les meves exposicions de
motius són de les més llargues que hi ha en aquest Parlament.
Hi ha altres portaveus que també els agrada fer-ho, crec que és
una obligació, crec que és una obligació explicar per què
presentam les nostres iniciatives.

Sobre el que ha dit el portaveu de MÉS per Mallorca, crec
que sí, la privatització d’AENA va suposar una minva en les
condicions laborals. Nosaltres pensam que la cosa pública
funciona millor i aquesta és la nostra aposta. Sobre el que ha
dit el portaveu d’El Pi, que AENA no només pensi en el preu,
clar, estic d’acord amb aquesta matisació, el que passa és que
fins ara només ha pensat en el preu, i així s’han produït tot un
seguit d’abusos que mai no s’haurien d’haver produït.

Sobre els serveis de handling, crec que hi ha economies
a Europa que prefereixen tenir cert control i fer certa política
amb la política aeroportuària i són casos com el d’Alemanya.
Alemanya no és un país comunista, no és un país socialista, és
un país que defensa una economia neoliberal, però que
prefereix tenir algun control i alguna competència en
determinats aeroports, per promoure que només hi hagi un
servei de handling, o dues empreses, o tres, però que no hi
hagi una competència de preus que minvi les condicions
laborals dels seus treballadors. I crec que això és totalment
compatible i, per tant, no entenc per què s’esgrimeix
l’argument que nosaltres no volem lliure competència. Hi ha
lliure competència, però es poden posar límits perquè no hi
hagi abusos, abusos que es produeixen avui dia als aeroports
de les Illes Balears.

Sobre el que diu el portaveu de Ciutadans, entenc el seu
raonament, hi ha companyies low cost que tenen unes
necessitats d’horaris i de puntualitat, però això no pot suposar
que hi hagi condicions laborals com les que es produeixen a
companyies que tenen el seu propi handling. I de fet una
companyia de handling que sigui del mateix aeroport es
podrien complir també aquests horaris i aquesta puntualitat,
amb millors condicions laborals, amb més treballadors i
treballadores que poguessin complir amb això.

Sobre les enquestes i sobre tot això que ha dit el portaveu
de Ciutadans, hi havia una enquesta de Gadeso que parlava que
la població d’aquí de les Illes Balears, el 80% de la població
havia percebut aquesta situació de saturació turística, i que un
61% de persones volien posar límits. Això forma part de la
mateixa percepció que hi ha molta gent que entén que la seva
situació laboral no millorarà amb la vinguda de turistes. I
sobre això també hi havia dades que jo li puc passar quan
vulgui Sr. Pericay, perquè vegi que és una qüestió normal. Si
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la gent percep que hi ha moltíssima més gent, però que la seva
situació no millora i que les números de la seva empresa no
deixen de pujar, lògicament el que pensa és que aquí algú està
enganant a algú, perquè no és raó econòmica que un
treballador cobri menys, sinó que és una raó ideològica...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Saura, hauria d’anar acabant.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Ja acab, perdoni Sr. President. Dir-li al portaveu del PSIB
que el Sr. Negueruela defensava el handling propi de
l’aeroport i no l’auto-handling i per això nosaltres també ho
defensam i esperam que el nou Govern socialista faci alguna
cosa amb els aeroports de les nostres illes i també de tot
l’Estat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Puc entendre, arran de la intervenció
del Sr. Pericay i el Sr. Melià, que volen votació separada del
punt quart i els tres primers? Sr. Saura, vostè accepta la
votació separada dels tres punts?

EL SR. SAURA I LEÓN:

Sí, sí.

EL SR. PRESIDENT:

Idò podríem passar a la votació dels punts 1, 2 i 3.

Vots a favor?

Unanimitat.

I del punt quart, vots a favor? 7.

I abstencions? 3.

(Se sent una veu de fons que diu “6")

3 abstencions i... Sí, d’acord.

Si no hi ha més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Sí, han estat 6 vots a favor i 3 abstencions, perquè quedi
enregistrat, em diuen.
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