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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputades i personal de la
cambra que avui ens acompanya. Començarem la sessió d’avui
i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, gràcies, presidenta, Pilar Costa substitueix Pilar Sansó.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Començam el debat de l’ordre del dia relatiu al
debat i votació de les Proposicions no de llei RGE núm.
1359/21 i 2007/21. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 1359/21, presentada
pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment
d’urgència, relativa a creació, atracció i retenció de talent:
SOIB i formació.

En primer lloc iniciam el debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 1359/21, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a la creació, atracció i retenció de talent:
SOIB i formació. Per a la seva defensa, per un temps de cinc
minuts, té la paraula el Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, presidenta. Presentamos hoy otra proposición no
de ley de creación, atracción y retención del talento en las Illes
Balears, en este caso profundizando sobre las posibilidades que
tiene el SOIB y las posibilidades de formación para ejercer esta
creación, atracción y retención de talento.

Iniciamos la exposición de motivos con datos que aparecen
en el mapa del talento que ha realizado la Fundación COTEC
e IVIE sobre el talento en el 2019. De los datos que se
desprenden vemos que las Islas Baleares están en el indicador
global de talento en el puesto 11 de las 17 comunidades
autónomas, una zona media, pero baja y que debemos desde
luego mejorar, con datos preocupantes y datos positivos.

Como datos preocupantes que estamos en el puesto 14 en
el entorno propicio para facilitar el talento y en el último
puesto, en el entorno regulatorio, o sea, para ejercer...,
potenciar ese talento, y en el puesto 15 en aprovechamiento del
talento. Sin embargo, tenemos buena nota en la capacidad de
atraer talento, estamos en la tercera posición, seguramente
debido a la atracción que ejerce la belleza de nuestras islas y la
calidad de vida que podemos ofrecer, y esa es nuestra fortaleza
y es un aspecto que debemos potenciar. Sin embargo, en la
retención del talento pues volvemos a estar en la zona media
baja, en el puesto número 13. 

En el Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2020 se
analiza este aspecto, el de la retención del talento, y vemos que
desde la crisis del 2008 el porcentaje de la población entre 15
y 39 años que emigra de las Islas oscila entre el 40 y el 54% de
los emigrantes, con puntas muy importantes de emigración de
las Islas en el 2008 y en el 2013, que últimamente tiene una

tendencia a la baja. Seguramente debido a la crisis de la
pandemia pues todavía se ha estabilizado más esta situación.

En las Illes Balears tenemos otra debilidad que es el
desempleo juvenil, que ya es un tema muy grave en toda
España, y además que parece que ya tiene un carácter de
problema estructural, ya no es únicamente fenómeno debido a
una crisis. En Baleares este porcentaje de menores de 25 años
en el paro es del 41,26% en el último trimestre de 2020, que
está por encima de la media nacional que es de un 40,13%, ello
es debido principalmente a la temporalidad de los contratos en
nuestras islas. Por tanto, nos estamos jugando el progreso i la
prosperidad de nuestra sociedad y en Ciudadanos estamos
focalizados en trabajar para buscar soluciones para que
nuestros jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida. 

Hace dos semanas, a propuesta del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, se aprobó una iniciativa en la Comisión de
Economía para la creación, atracción y retención de talento con
puntos como instar al Govern de las Illes Balears a impulsar el
crecimiento en inversión pública y privada destinada a la
I+D+I; como impulsar la coordinación con el Ayuntamiento de
Palma y el Consejo Insular del distrito innovador Nou Llevant,
para que sea un distrito innovación puntero en España; instando
a que se impulse la creación de nuevas líneas de FP que
combinen con áreas técnicas y digitales; y otros puntos, como
dar estabilidad a los proyectos y programas de investigación
que se desarrollan actualmente en nuestras islas.

Hoy presentamos otra proposición en este sentido. Digamos
que en la proposición no de ley que debatimos hoy instamos a
potenciar y remodelar el programa Tornam para fomentar el
retorno del talento; también instamos a establecer líneas de
financiación para la recuperación del talento senior; favorecer
el retorno a los estudios universitarios de personas
desempleadas con formaciones vinculadas a la sostenibilidad,
desarrollo técnico y tecnológico; a incentivar las certificaciones
de profesionalidad, y a alcanzar el objetivo del 2% para I+D+I
del PIB de Baleares, uniendo la inversión pública y privada
para potenciar temas como el contrato predoctoral y otros
programas que permitan el desarrollo e incentivación de la
ciencia e investigación.

Esperando que estas medidas se aprueben por la amplia
mayoría y que nos permitan mejorar en las debilidades de
nuestra sociedad, como en el caso que hemos comentado antes
en la retención del talento y en mejorar el aspecto global del
talento en las Illes Balears, pues espero el voto favorable de
todos los grupos parlamentarios de esta sala.

Muchísimas gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca s’ha presentat l’esmena RGE
núm. 4195/21 i, per a la seva defensa, intervé pel Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Enric Casanova.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101359
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202104195
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202104195
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EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, presidenta. Nosaltres hem de dir que des del Grup
Parlamentari Socialista també consideram que el talent, retenir
el talent és una prioritat, consideram que per a nosaltres el
capital humà és essencial i, per tant, hem de funcionar i hem de
fer polítiques envers aquesta retenció de talent i aquesta
millora, i la prova rau en el programa Tornam, del qual parla la
mateixa PNL; és a dir, el programa Tornam està basat en una
intencionalitat de retornar el capital humà que va emigrar a
causa d’una crisi, aquesta crisi aventurera del 2008, la qual
semblava que teníem tots ganes d’aventura i per tant després es
va posar fil a l’agulla per poder retornar. 

També dir que vostè ha parlat de la situació del talent, de
l’atur juvenil, etc., però això també ho hem de posar, en certa
manera, en relació amb el model econòmic que tenim. Tenim
un model econòmic el qual està basat en una mà d’obra
relativament de baixa qualificació i de contractes temporals per
mor de la temporalitat del sector turístic i de l’estacionalitat del
sector turístic.

Per tant, per una banda, hem de facilitar el retorn de joves,
la formació de joves per augmentar el talent i, per una altra
banda també, modificar el teixit econòmic que faciliti, per una
banda, que els joves puguin incorporar-se en el cas de la feina
a altres sectors on la temporalitat no sigui tan alta, i que sigui
un mercat laboral basat en capital humà i en coneixements
davant d’això.

Dit això, nosaltres volíem..., hem presentat una esmena
perquè consideram que aquesta PNL fa esment al punt 1 a un
aspecte que és el programa Tornam, el programa Tornam es va
dissenyar en unes condicions específiques, es va dissenyar en
unes circumstàncies en les quals l’activitat econòmica aquí i
l’activitat econòmica mundial era una i convindran amb mi que
la situació de la pandèmia ha generat un canvi de les
circumstàncies, tant internacionals, com nacionals, com locals.
Per tant, el programa Tornam que demana aquí aquesta mesa de
redissenyar, però també s’ha d’incentivar altres aspectes. 

Per això, nosaltres li hem presentat aquesta esmena en la
qual parlam no tan sols de Tornam sinó també de SOIB
qualificat, com a dos programes importants per donar
oportunitat als joves, per donar oportunitat al talent i per
recollir tot aquell talent que hi ha. 

Respecte de la resta de la PNL, nosaltres li donarem -si ens
accepta aquesta esmena-, també donarem suport al punt 2, com
no pot ser d’altra manera. El punt 2 crec que ja es fa a través
del programa Visibles i a través d’altres programes en els quals
s’intenta establir línies de feina per poder donar una segona
oportunitat a tota aquella gent que ha perdut.

I també el punt tres és el programa de retorn universitari,
que això està molt lligat al retorn a la formació i altres, perquè
sí que és veritat que els joves tendeixen a abandonar
primerament la formació perquè tenim un mercat laboral que
els ho facilita.

Finalment, com no pot ser d’altra manera, al punt 5
nosaltres voldríem votar a favor. Nosaltres li demanaríem si és

possible suprimir un apartat del punt, crec que el punt és molt
complex i, per tant, voldríem suprimir un apartat del punt i
acceptaríem a partir d’on posa: “el Parlament insta el Govern
de les Illes Balears a impulsar nous programes de ayuda que
permita impulsar la carrera científica de nuestros
investigadores a fin de retener y atraer el talento establecido
en un porcentaje consensuado de crecimiento anual del
presupuesto en I+D+I con el objetivo del 2%”, i ho deixaríem
aquí. 

Per què li dic això? Perquè consideram que és a les portes
una futura llei de la ciència, que és on s’ha d’establir el
pressuposts com a indicadors del percentatge d’investigació, de
recerca i d’altres, i, per tant, crec que és on ho hem de deixar. 

Per tant,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat...

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

... nosaltres li demanaríem que fes aquesta rectificació i així
podríem, si acceptàs l’esmena i fes aquesta rectificació,
podríem votar-ho totalment.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Moltes gràcies, presidenta, diputades, diputats. Estam
d’acord bàsicament amb la proposta que fa Ciudadanos. La
crisi del 2008 una de les moltes lliçons que ens va donar va ser
que el talent, si no el retenim, emigra. Per això, amb aquesta
crisi que patim hem d’evitar que passi el mateix i hem d’evitar
que aquest talent se’n torni, perquè després hem de fer
programes Tornam perquè torni. Per tant, el que hem d’intentar
és que ja no se’n vagi i d’entrada facilitar que quedi aquí i que
de qualque manera el puguem aprofitar al lloc on ha crescut i
s’ha format, en aquest cas al nostre país.

Necessitam que el talent hi sigui també, que tota la matèria
gris quedi a les Illes Balears perquè fem plantejaments molt
importants a la nostra economia, fem plantejaments de
diversificació, de canvi de model i necessitam que tota aquesta
matèria gris, que tot aquest talent quedi aquí i ens ajudi a tirar
endavant aquesta diversificació, aquest canvi de model des de
la perspectiva del talent, des de la perspectiva del coneixement,
des de la perspectiva de fer una diversificació econòmica, un
canvi de model arrelat al territori, que la gent que el pensa, que
la gent que el posa en marxa sigui gent que conegui el territori
i que conegui les necessitats reals de la societat, perquè només
així podrem fer un canvi de model i una diversificació que
realment serveixi i que realment tengui futur i la puguem veure
amb perspectiva de futur.
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Per tant, estam d’acord amb la proposta, estam d’acord amb
l’esmena in voce feta per part del Grup Socialista.

Li faria una esmena in voce, en què veurem si després ens
posam d’acord i la pot acceptar, al punt 3 diu “favorecer el
retorno a los estudios universitarios”, “a los estudios
universitarios o graus d’FP”, seria el que hi afegiríem al
redactat, més que res per fer un redactat més complet, per
deixar un redactat complet.

Res més, si n’hem de parlar, en parlam. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Al torn de fixació de posicions correspon ara el
torn al Grup Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Salomé
Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia. Des del Grup
Parlamentari Popular consideram aquesta iniciativa positiva,
lògicament, en una línia semblant al que s’ha parlat altres
vegades, el que vam debatre en el plenari de dimarts passat,
encara que, bé, aquesta iniciativa amplia un poc la necessitat de
treballar en el retorn i a combatre la fuga de talent a nivell
general, no únicament en el tema dels joves. En qualsevol cas,
com dic, ho consideram molt correcte.

Vull dir també que, com també ja vàrem manifestar, totes
aquestes polítiques són summament necessàries, però també
consideram que han d’anar acompanyades de polítiques per a
l’impuls de les empreses i de la indústria que en aquests
moments estan patint greument les conseqüències d’aquesta
pandèmia. Tenim més de 4.000 empreses a Balears que mai no
tornaran obrir, una caiguda del PIB, la més gran en l’àmbit
nacional, líders en atur i les ajudes que arriben molt, molt poc
a poc, encara no tenim una constància fefaent que hagin
d’arribar prest.

Per tant, fan falta molts d’esforços -fan falta molts
d’esforços-, i, com dèiem, les empreses creiem que són..., bé,
és evident que són susceptibles, de les úniques, de crear llocs
de feina reals i estables, i perquè ho aconsegueixin el més aviat
possible creiem que s’ha de fer mitjançant mesures estructurals
per a modernitzar, reconvertir els nostres sectors productius i
en aquest cas, si n’és el cas, o d’impulsar-ne de nous, adequats
precisament als nínxols de mercat que destaca aquesta
iniciativa, amb eines perquè el turisme, el nostre principal
sector econòmic, es pugui adaptar a les noves exigències dels
visitants i de tot tipus i incorporar-se a l’àmbit digital, però
també amb polítiques d’incentius fiscals, agilitació
administrativa, generar seguretat jurídica o dinamitzar
l’economia mitjançant mesures tan simples com la que ja hem
parlat altres vegades d’executar per part de les administracions
totes les inversions pendents i projectes diferenciadors.

Per tant, des del Grup Parlamentari Popular reivindicam
aquestes mesures i creiem sincerament que totes juntes són les
que necessita la comunitat autònoma per afrontar el futur.

En qualsevol cas, al punt 1 nosaltres -com he dit- farem un
vot favorable, tot el que sigui millorar, donar més oportunitats,
impulsar programes que funcionen o crear-ne de nous per a
noves necessitats és més que necessari, i l’actualització que
proposa Ciudadanos al programa Tornam en el nostre grup
creiem que la veiem útil i adaptada al temps que vivim.

Quant al punt 2 hem de dir que també ens sembla totalment
encertat, hi ha una gran quantitat de treballadors efectivament
en ERTO, molts d’ells, una gran quantitat no podran tornar mai
a recuperar el seu lloc de feina i açò lògicament crearà
dificultats afegides, més a les persones de 50 anys que no
podran reincorporar-se al mercat laboral. I els experts diuen
que podrien fer una contribució específica molt rellevant per a
la seva gran experiència en la gestió de situacions extremes per
a superar les conseqüències econòmiques de la crisi.

De fet, també experts diuen que aquesta combinació de
talent senior amb nous coneixements força dels "milenials" és
una fórmula perfecta perquè les empreses desenvolupin una
feina inclusiva i no discriminatòria.

Per tant, els punts 3 i 4 lògicament també els votarem a
favor. Consideram que és molt important impulsar la cultura de
l’esforç, la preparació per afrontar el futur. Per tant, tot el que
sigui incentivar la formació en qualsevol de les seves versions
i formes és necessari i positiu i, si bé és cert que aquests dos
punts es fixen a incentivar especialment aquests nous nínxols
de mercat, volem entendre, però, també que no és excloent de
voler retornar o estudiar en qualsevol altre àmbit de
coneixement i formació.

I de la mateixa manera votarem al punt 5, com no pot ser
d’altra manera, si bé Balears no és exemple d’estar en una
correcta posició quant a inversió d’I+D+I, però entenem que
s’ha de continuar fent feina en aquest sentit per tal de donar
compliment a iniciatives com aquesta i a punts que consideram
que, conjuntament amb mesures estructurals, és el que necessita
Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn al Grup Vox-Actua Baleares,
però no han comparegut, així que en aquests moments té el torn
el Sr. Josep Melià per El Pi Proposta per les Illes.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot volia dir que
em sembla digna d’elogi la feina que fa el Sr. Marc Pérez-Ribas
en relació amb aquesta matèria, perquè no és la primera
iniciativa, n’ha fetes moltes i fan molta feina i tenen molt
centrada la seva atenció -la qual cosa em sembla molt bé- en
aquest tema del talent, i crec que això s’ha de reconèixer quan
un diputat fa les coses ben fetes. Ara, veig que hi ha gent que
se sorprèn, però, bé, això passa i almanco des del meu punt de
vista això mereix aquest comentari. 

Segon, evidentment el nostre grup parlamentari donarà
suport a la iniciativa perquè, en definitiva, és una iniciativa que
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diu coses tan evidents i que pretén coses tan necessàries per a
les Illes Balears com combatre l’atur juvenil; impulsar la
diversificació econòmica; donar una empenta més al
coneixement i a la innovació; intentar que el talent creat a les
Illes Balears, moltes vegades amb un esforç econòmic de les
administracions públiques, i un esforç econòmic de les famílies
de les Illes Balears, aquest talent no se’n vagi, sinó que quedi
i, si se n’ha anat que torni, per tant nosaltres pensam que des de
tots els punts de vista aquesta és una iniciativa molt ben
intencionada i ben dirigida.

Evidentment aquí hi ha una falta d’eficiència -jo crec que
això passa no només a les Illes Balears- arreu de l’Estat
espanyol, crec que hi ha una falta d’eficiència de l’esforç
realitzat públic i privat amb relació amb la formació de molts
d’universitaris i després el retorn d’aquests universitaris, el
retorn amb feina, amb innovació, amb creativitat, amb
generació de riquesa i de futur que té l’Estat espanyol.

Per tant, si la iniciativa el que pretén és reforçar els
programes del SOIB en aquesta línia i el que pretén és donar
una nova empenta a la formació per intentar que tots aquells
treballadors que puguin, aconsegueixin incrementar els seus
coneixements i, per tant, puguin fer aportacions més valuoses
a la societat i ells puguin tenir una millor qualitat de vida,
benvinguda sigui i evidentment donarem suport absolut a la
iniciativa. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té ara la paraula la Sra.
Patrícia Font. 

PATRICIA FONT I MARBÁN: 

Gràcies, Sra. Presidenta i bon dia a tothom. Jo voldria
començar la meva intervenció agafant una mica les paraules del
Sr. Melià sobre l’esforç econòmic que fan les famílies per
ajudar, per promoure aquesta formació dels joves i que després
no queda en aquesta comunitat. 

Però, és clar, parlar, aquesta iniciativa també és cert que
dimarts ja vam tenir un debat semblant i jo voldria també
agafar les paraules del meu company, Pep Castells, que és
necessari aquest canvi de model econòmic perquè aquests joves
qualificats trobin feina en aquesta comunitat, i per açò haurem
de promoure un teixit d’empreses que necessiten d’aquesta mà
d’obra qualificada. Ara per ara som emissors d’una mà d’obra
qualificada però els actors d’una mà d’obra poc qualificada i
açò és el que té, aquest model turístic.

De tota manera, de qualsevol crisi també podem aprofitar,
jo crec que una crisi sempre és una oportunitat també, no?, i
aquesta crisi pandèmica que vivim ens ha de servir per redreçar
la nostra economia i fer una reconstrucció en verd, amb una
mirada ecosocial i fomentar sobretot la recerca, perquè sabem
que la recerca té un retorn econòmic que és molt important per
a qualsevol economia. 

Davant la revolució tecnològica que vivim nosaltres pensam
que les nostres illes tenen molt a dir, sempre i quan aconseguim
fer tornar i retenir tot el talent que tenim a les nostres illes
perquè, per una banda, hem de fer retornar aquest talent,
evidentment, i hem d’aconseguir que no marxi el que fem ara.
I cal fomentar, doncs, aquesta economia del coneixement i la
digitalització.

Jo de la seva proposta trob força interessant els punts
d’afavorir el retorn als estudis universitaris, o bé la proposta de
l’esmena in voce, de la formació professional. Jo crec que tot
el que sigui afavorir aquesta formació, la formació continuada,
sempre serà un gran valor per a la nostra economia.

Ara bé, tal i com vostè indica a la seva proposta, aquests
estudis han de tenir sortida en l’àmbit professional, sense cap
dubte. I aquí tornam a l’inici de la meva intervenció, és
fonamental aquest canvi de model productiu i econòmic.

De tota manera també hi ha una qüestió, amb el tema del
punt que parla dels sènior, aquest crec que també és un debat
que és força interessant i que s’hauria de fer, no? Això del (...),
vivim en una societat en què expulsam precisament  tota
aquesta gent que més experiència té, que més pot aportar i ens
passa a qualsevol àmbit, i ara vostès em diran, per què et
desvies cap al món del cinema? Perquè al món del cinema
passa exactament el mateix: qualsevol dona que passi dels
quaranta anys automàticament passa a ser -ja no mare- àvia, a
una pel·lícula. Vull dir que el tema del (...) crec que és un debat
que s’ha de fer sense cap mena de dubte. 

Nosaltres votarem a favor la seva proposta, sense cap mena
de dubte, perquè com ja han dit altres portaveus és ben
intencionada, està ben estructurada i creiem, voldríem, si és
possible, que acceptés l’esmena que li hem fet al punt primer i
així com les esmenes in voce perquè crec que acabam
d’arrodonir la seva proposta i crec que, a més d’aquesta
manera, podrem aconseguir una unanimitat, que sempre és
bona.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Procedeix ara a la suspensió de la sessió per deu
minuts. Si el grup proposant així ho considera per parlar de les
esmenes presentades.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Sí, un minut, serà ràpid. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Molt bé.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Marc Pérez-Ribas si ens pot fer la seva intervenció.
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EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, presidenta. Bueno, primero agradecer la voluntad
de todos los grupos parlamentarios de llegar a un consenso para
tirar adelante esta propuesta. Es evidente que la atracción y
retención del talento en nuestras islas es básico si queremos
prosperar como sociedad y si queremos tener un futuro de
progreso.

Bien, sobre lo que se ha debatido en las intervenciones. En
el punto 1, que hay una enmienda del Grupo Parlamentario
PSIB, Unidas Podemos y MÉS, aceptaremos la enmienda. Es
evidente que hay..., principalmente nosotros proponíamos
determinados cambios en el programa Tornam y la enmienda
que nos proponen, habla de la remodelació del programa
Tornam, o sea, que en esta remodelación podríamos incorporar
las propuestas que nosotros hacemos y además incorpora el
programa SOIB Qualificats, que en este tiempo de crisis pues,
a pesar de que no es que sea un programa que nosotros nos
sentimos muy cómodos, pero, bueno, consideramos que en
estos momentos es necesario.

Respecto a la enmienda in voce del punto 3 que presenta el
Grupo Parlamentario MÉS per Mallorca, pues sí aceptamos que
se incorpore detrás de..., cuando habla de “favorecer el retorno
de los estudios universitarios o de grados de FP, de las
personas desempleadas incentivando tal, tal”. O sea, es una
propuesta que mejora el texto, porque realmente hoy en día la
FP ya tiene una relevancia muy importante en la formación de
nuestros jóvenes y adultos, con lo que comentaba también
desde el Grupo Parlamentario Mixto, que el talento senior no
se debe desaprovechar.

Agradecer también la intervención de la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular. Es verdad que es imprescindible
acompañar en todas las políticas al mantenimiento de las
empresas. Si esta crisis destruye el tejido empresarial, no
servirá de nada cualquier iniciativa que hagamos porque
tendríamos que partir de cero y es básico acompañar con
políticas de ayudas a las empresas para que puedan mantener
el tejido productivo cuando se reinicie la actividad y entonces
a partir de ahí sí que debemos todos aplicar políticas para
mejorar nuestra competitividad y ser..., que tengamos una
economía próspera.

Agradecer evidentemente al Sr. Melià sus palabras. Desde
Ciudadanos consideramos que nuestra función en la política es
hacer políticas útiles que sirvan para mejorar nuestra sociedad. 

Y sobre el último punto,...

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

Bien, agradezco los comentarios.

Y sobre el punto 5, que había tenido varias intervenciones
que pedían modificación in voce, bueno, hemos llegado a un
acuerdo y es que después de la frase “consensuado el
crecimiento anual del presupuesto en I+D+I, con el objetivo del
2% con financiación pública y privada”. Así no habrá que
esperar a lo que ha dicho el portavoz del Grupo PSIB, de la ley

de la ciencia para ver qué parámetros va a aplicar esta ley en
inversión pública en  I+D+I. De hecho la ley de la ciencia
también hablará de ayudas al sector privado, para también
fomentar la búsqueda y la innovación, o sea, es una ley que
consideramos muy urgente, sobre todo en el momento que se
reactive la actividad económica, para ya encararla a lo que
realmente debe ser una transformación de nuestra economía.

Y, bueno, finalmente reconocer que es muy satisfactorio
presentar propuestas que salgan aprobadas por unanimidad,
como parece ser que va a ser esta.

Muchísimas gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. El lletrat té clares les esmenes presentades? Idò,
per favor, Sr. Marc Pérez-Ribas, en acabar passi al lletrat el
text correcte, perquè quedi recollit a l’acta adequadament. 

Ateses totes les intervencions, entenem que aquesta
proposta es podria aprovar per unanimitat, no hi ha hagut cap
objecció. Així que agraesc la feina de totes i tots per arribar a
aquest consens, perquè la veritat és que així dóna gust.

Passam ara al debat de la segona proposta i cediré la
presidència a la Sra. Virginia Marí.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 2007/21, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a tècnics de prevenció de riscos
laborals.

Passem doncs al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 2007/21, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a tècnics de
prevenció de rics laborals. Per a la seva defensa, en primer lloc,
per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies. Nosaltres portem aquí avui una PNL
referida a tècnics de prevenció de riscos laborals. Nosaltres
consideram que dintre de la situació de la pandèmia, dintre de
la situació de la COVID-19, s’ha hagut de fer una feina molt
important per part de l’IBASSAL i per part de totes les
empreses, per poder establir diferents protocols d’actuació per
poder arribar a entorns segurs, entorns laborals segurs, etc. Per
a tots és conegut que a Educació s’han establert uns protocols
a centres que ha permès que els centres educatius siguin uns
centres educatius segurs. Per part de Salut s’han establert
diferents protocols a tots els àmbits i nosaltres també
consideram que a l’àmbit de l’administració també s’ha de fer
feina.
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Nosaltres presentam això perquè l’administració, en
general, compta amb la figura de tècnics de salut laboral, però
també som conscients que a nivell més municipal, a nivell més
local, aquests tècnics no estan establerts de manera permanent
i nosaltres consideram que la figura del tècnic del salut laboral
s’ha d’expandir arreu de l’administració per poder assegurar
això. És a dir, aquesta pandèmia ha generat situacions
complicades dintre de l’administració, sense anar més lluny, a
Santa Eulària des Riu hi va haver un brot de 25 persones a un
ajuntament i es varen haver de prendre mesures contundents i
fer canvis al llarg del temps. El comitè de salut laboral es va
torbar més d’un mes en reunir-se i, per tant, es va generar una
situació complexa. 

Nosaltres consideram que el tècnic de salut laboral, si és
present a les administracions locals, ja sigui de manera
permanent en els ajuntaments o a través dels consells insulars,
permetria poder avançar en aquesta adaptació de protocols,
aquest augment de la seguretat laboral dintre de ls pròpies
administracions. Per tant, nosaltres consideram que, a més, la
salut laboral és una cosa en la ens hem d’implicar tots, ens hem
d’implicar totes les administracions. La salut laboral no és una
cosa de l’IBASSAL, la salut laboral no és una cosa del Govern,
la salut laboral és una cosa que hi hem d’estar tots implicats i,
per tant, hem de col·laborar. 

Per això nosaltres hem presentat aquesta PNL, en la qual,
per una part, demanam aquesta implicació de totes les
administracions en la salut laboral i el desenvolupament de la
feina de formació i de promoció de salut laboral. No sols a
nivell administratiu, sinó també a la resta d’empreses. És a dir,
si els ciutadans veuen que tenen unes administracions on la
salut laboral i els tècnics de salut laboral són una figura
permanent i una figura present, les empreses també veuran
necessari l’establiment d’aquesta figura I, per tant, millorarem
la salut laboral i la situació dels diferents entorns a tots els
àmbits.

I per una altra banda, consideram imprescindible la
cooperació, ho torn dir, la cooperació entre els diferents nivells
d’administració d’aquesta comunitat autònoma, per poder així
avançar en l’atenció al treballador i per poder resoldre
ràpidament les circumstàncies que es puguin donar en
qualsevol àmbit. Això, torn dir-ho, la situació de pandèmia ha
establert situacions molt crítiques, s’han hagut de prendre
moltes mesures. Ara, en la situació de desescalada, en la
situació del retorn a aquesta nova normalitat, a aquesta nova
situació, s’han de canviar les mesures. Per tant, consideram que
aquesta figura pot fer una molt bona feina a tots els nivells.

Per això, demanam el suport per poder fer que totes les
administracions puguin col·laborar-hi i totes les
administracions hi puguin participar-hi i tenir un tècnic de salut
laboral que al final, en definitiva, beneficia a tots i a totes. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Passem ara el torn de paraula,
per a la seva defensa, a la portaveu del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. La feina no ha de fer perdre la salut als
treballadors i a les treballadores i molt manco els ha de costar
la vida. Aquesta és una feina i un objectiu que hem d’assolir
conjuntament tant les empreses privades com les
administracions. Per poder-ho aconseguir hem de fer feina amb
professionals qualificats en prevenció i detecció de riscos a tots
els àmbits on hi hagi treballadors i treballadores. 

En aquest cas, la nostra iniciativa se centra en
l’administració pública, en la dotació d’aquests professionals
imprescindibles per garantir la salut laboral dels treballadors i
treballadores i presentam aquests dos punts d’acord que, com
bé ha explicat el portaveu que m’ha precedit, tenen relació amb
això, efectivament, a facilitar el desenvolupament de mesures
de millora de la salut laboral a l’administració pública i
evidentment la creació de protocols de contingència i
d’actuació ràpida dels comitès de salut laboral de les diferents
administracions davant situacions de contagis massius o brots
generats per la pandèmia. 

Encara ens queda camí per acabar amb la COVID-19, es fan
les vacunacions, però encara queda molt de camí a recórrer i
hem de tenir ben present que hi ha treballadors no només de
l’àmbit sanitari, sinó també de l’empresa privada i també
d’administració, específicament per exemple podem citar els de
serveis socials dels ajuntaments que estan en contacte directe
amb moltíssima població i que també són col·lectius de risc i
que mereixen que la seva salut laboral sigui salvaguardada per
les administracions. 

En definitiva, pensam que és una proposta que també pot
assolir el màxim consens d’aquesta cambra perquè entenem que
la salut laboral és una preocupació de totes i de tots. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Ara és el torn del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Joan Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES:

Moltes gràcies, presidenta. La salut laboral és un dels ítems,
per dir-ho de qualque manera, que fan que una societat es pugui
considerar moderna i la implicació de l’administració pública
en la salut laboral dels treballadors entenem que és també una
d’aquestes coses, un d’aquests ítems que ens pot dur a tenir una
societat avançada.

La COVID també ens ha demostrat que espais de treball
que podrien ser considerats espais segurs amb la COVID han
deixat de ser espais segurs, espais tancats, espais de despatxos,
oficines compartides, etc., eren espais molt segurs de treball, on
sí que és veritat que hi havia una certa..., però no era una cosa
molt greu i ara han deixat de ser espais segurs.

Al marge d’això, administracions petites, com poden ser els
ajuntaments, han assumit moltes competències tant si els toca
com si no, però les han assumides amb el temps i ara també
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amb la COVID ens hem adonat de la precarietat amb què feien
feina molts d’ajuntaments i que tenien o tenen moltes
competències que els han caigut a sobre al llarg dels anys, tant
si els tocava com si no els tocava els han caigut a sobre
aquestes competències al llarg dels anys.

Per tant, fer un plantejament des de l’administració
autonòmica de col·laborar amb les diferents administracions
per fer arribar les qüestions de prevenció de riscos laborals, de
salut laboral a tota l’administració pública, de la més minúscula
a la més grossa, creiem que és una passa endavant que, com a
societat hem d’assumir, i sobretot com a administració pública
hem de donar llum a la resta d’espais de treball a fi que el teixit
empresarial també es vegi cridat a formar part d’aquesta
qüestió que és la salut laboral i la prevenció de riscos. Donar
llum per part de l’administració és importantíssim en aquest cas
per això precisament, perquè tots ens vegem cridats a fer-hi
feina en el mateix sentit.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. En torn de fixació de posicions en
primer lloc té la paraula la portaveu del Grup Parlamentari
Popular, la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Bé, des del Grup Parlamentari
Popular valoram positivament aquesta iniciativa. De fet, la
legislació en aquest sentit estableix que el compliment en
aquest sentit no és únicament dirigit a les empreses sinó també
al sector públic, que efectivament la COVID ha generat
alteracions de tota mena perquè tots sabem que a totes les
administracions i a totes les empreses i entitats es fa un esforç
important, tot el possible, per aplicar totes les mesures
preventives i protocols COVID existents no únicament a favor
del client o l’usuari dels serveis i productes, sinó també en
benefici de la seguretat dels treballadors.

D’altra banda, veiem que a nivell general cada
administració a Balears, consells, ajuntaments, s’han organitzat,
o així tenim constància, de la millor manera possible per tal
d’efectivament complir amb aquesta llei i resoldre tots els
problemes que s’han pogut o es puguin presentar en aquest
sentit. Per exemple, tenim el fet que el Consell Insular de
Menorca, que és el que tenc més a prop, té convenis amb
ajuntaments de l’illa per donar aquest servei, alguns serveis
mancomunats. També hi ha unes fórmules intermèdies de
col·laboració on l’ajuntament té tècnics, però al mateix temps
col·labora amb el consell i hi ha ajuntaments que efectivament
ho tenen externalitzat completament, normalment els més
petits.

Entenem que cadascun ha optat per la fórmula que ha
considerat millor o que ha pogut. Per tant, creiem que les
administracions, en general, l’ajuntament, el consell veuran
totalment lògic i positiu el fet de millorar o implementar o
impulsar totes aquestes mesures tenint en compte que
evidentment açò implica pressupost i que entenem que dins
aquesta iniciativa s’entén aquesta circumstància i que el Govern

ha d’actuar en conseqüència ja sigui mancomunant o impulsant
aquest mancomunat amb fons o amb ajudes o el que sigui,
perquè evidentment els ajuntaments petits ho tendran més
complicat. 

Per tant, en el punt 1, com he dit, creim que les
administracions dins les seves possibilitats estan implicades,
cadascuna en funció de les seves circumstàncies i
característiques, complint la legislació vigent encara que
entenem, com he dit, que tot és millorable i que és correcte que
es comenti aquesta implicació en benefici de la salut laboral de
tots els treballadors.

En el punt 2 dir que quant a la creació d’aquests protocols
específics de contingència, d’actuació ràpida dels comitès de
salut laboral de les diferents administracions davant de
situacions de contagis massius o brots generats per la
pandèmia, doncs, lògicament si no estan encara fets aquests
protocols doncs lògicament fan falta i són positius. 

Voldria fer menció que tenim l’Institut Balear de Seguretat
i Salut Laboral, l’IBASSAL, un òrgan que, a més de ser
consultiu o d’impulsar campanyes, bones pràctiques, doncs el
mes de maig va elaborar ja els protocols COVID per a totes les
empreses en funció de la seva activitat amb totes les exigències
i requisits. I sincerament, pens que seria..., hagués estat lògic
pensar que s’haguessin elaborat també aquests protocols a
continuació per a les administracions públiques en els diferents
àmbits i també ajuntaments i consells.

Sincerament, ara consideram que tal vegada un any després
és un poc curiós que encara no..., l’IBASSAL creiem que és
l’òrgan que es podria haver emprat, ja que es té i que costa 4
milions d’euros a l’any, per fer aquesta feina, impulsar-la des
del Govern. 

Encara que aquesta iniciativa sigui totalment lloable
consideram que una vegada més hagués estat millor per a la
gent i per als treballadors anar directament a la gestió i a
l’execució de les obligacions del Govern balear.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. Té el torn ara el portaveu del
Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Bé, debatem ara una proposició no de
llei presentada pels grups que donen suport al Govern que la
titulen Tècnics de prevenció de riscs laborals, el que passa és
que tal com es veuen els punts és més de tema de salut laboral
a l’administració.

I evidentment hi estem a favor i votarem a favor d’aquesta
iniciativa perquè si ja s’exigeix a les empreses complir tots els
protocols de seguretat laboral, de salut laboral, és evident que
l’administració ha de donar exemple i ser molt rigorosa i
escrupolosa amb totes les mesures que impliquin la salut dels
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treballadors de l’administració. Evidentment hi votarem a
favor.

I veure que, a més a més, aquests dos punts no impliquen la
creació de cap comissió ni de cap ens més sinó que s’aprofita
l’estructura del Govern actual per millorar la situació de la salut
laboral dels diferents ajuntaments, consells insulars i d’aquesta
forma unificar criteris i ser més eficient en la gestió de la
prevenció contra nous problemes ocasionats per la pandèmia.

Per tant res més a dir, ja s’ha dit en els anteriors portaveus,
ja han manifestat la necessària aplicació d’aquestes mesures. 

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Ara tocaria el torn al Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, no hi ha cap portaveu aquí.
Llavors, passem la paraula al portaveu del Grup Parlamentari
Pi Proposta per les Illes Balears, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Per evitar reiteracions:
nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa. 

És una iniciativa que té tot el sentit del món, que és intentar
donar força a la salut laboral. Ara bé, no em resistesc a dir que,
després de la seva lectura fa la impressió que els partits que la
presenten -que governen a la majoria de les institucions de les
Illes Balears- deuen trobar que els seus responsables executius
d’aquestes institucions no s’impliquen prou en la salut laboral
perquè, si no, no s’entén aquesta iniciativa, i al final és una
estirada d’orella als seus, que no fan la feina, perquè, si no, no
acab d’entendre la iniciativa. 

Però bé, benvinguda sigui la salut laboral i nosaltres l’hi
donarem suport. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

 Moltes gràcies, Sr. Melià. Correspon ara el torn a la
portaveu del Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Patricia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies, Sra. Presidenta. A veure, trobam interessant
aquesta iniciativa perquè pensam que posa en evidència les
mancances que encara patim en matèria de seguretat i salut
laboral, entre elles cal assenyalar d’una manera molt especial
el poc impacte que fins ara han tingut les mesures de promoció
de la prevenció que s’han desenvolupat des de les
administracions públiques. 

Que quedi clar que a tot açò ho diem sense desmerèixer tota
la feina feta fins ara. 

Efectivament, les polítiques de prevenció de riscs laborals
no sols impliquen els agents socials -empresaris i sindicats-
sinó que també obliguen el conjunt de les administracions de
l’Estat, des de l’administració central i autonòmica fins a

l’administració local, tal i com es recull a l’article 5.1.a) de la
Llei de prevenció de riscs laborals. 

No cal dir que amb la pandèmia aquesta necessitat de
prevenció s’ha accentuat, amb moltes mesures a aplicar per tal
de garantir dita salut laboral. Entre les polítiques públiques que
les administracions han de desenvolupar -a més de les
clàssiques de reglamentació i inspecció- s’ha de destacar la de
promoció. Aquesta funció de promoció de la prevenció és
essencial tingui o no caràcter econòmic, si volem que la
prevenció sigui una realitat a les empreses ja que és impossible
reglamentar tot tipus de situacions i és igualment impossible
inspeccionar per controlar l’acompliment de les normes a totes
les empreses. 

Per açò les activitats de promoció mitjançant la informació,
l’assessorament, la formació i la recerca són bàsiques per
convèncer i crear una consciència social i individual sobre la
necessitat de fer prevenció a les empreses. En aquest sentit, poc
o res s’ha fet en aquest país per implicar l’administració local
en activitats de promoció de la prevenció de riscs laborals on,
donada la seva proximitat a la realitat productiva, pot jugar un
paper rellevant sobretot en la petita i mitjana empresa, tal i com
vostès indiquen a la seva iniciativa. 

Nosaltres també votarem a favor d’aquesta iniciativa.
Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Font. Ara per al torn de contradiccions
passem la paraula en primer lloc al portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Enric Casanova. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

Moltes gràcies. Bé, en primer lloc, agrair a tots els partits
que donen suport a aquesta iniciativa.

Jo crec que és una iniciativa que s’ha presentat en positiu i
amb la finalitat que es millorin les coses, és una iniciativa
pensada per avançar en un tema com és la salut laboral. Jo crec
que la COVID ha posat de manifest la necessitat de posar
damunt la taula la salut laboral en tots els entorns i la necessitat
-ja ho han dit aquí- d’assegurar que tots els entorns siguin
segurs, crec que està bé.

Però també jo vull agrair a la Sra. Font la seva reflexió
perquè realment gran part de la PNL està basada en això, és a
dir, no sols s’ha de tenir un tècnic que asseguri en el moment
determinat la situació de les condicions laborals de cada entorn
sinó també treballar de manera continuada i conjunta, totes les
administracions, en la promoció de la salut laboral. 

Un dels grans problemes que hem tingut aquí, durant molt
de temps, era la sinistralitat laboral i ha estat feina de
conscienciar tothom en la necessitat d’augmentar la seguretat,
de posar mesures de seguretat, etc.

Ara, la pandèmia també ho va posar de manifest i dir que
això és precisament necessari.
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El Sr. Melià ha dit..., creu que els partits consideren que no
s’ha fet prou, idò moltes vegades no es fa prou. Vull dir,
aquesta PNL -i li dic així, sincerament, Sr. Melià- es posa de
manifest quan determinats ajuntaments, i li he posat l’exemple:
l’ajuntament de Santa Eulària, hi va haver un brot de 25
persones i el comitè de salut laboral es va torbar un mes i mig
en reunir-se. Jo crec que això és una situació un poc perillosa
i, per tant s’ha de reduir. Si hagués tingut aquest ajuntament la
figura del tècnic de salut laboral tal vegada s’haguessin pogut
evitar aquestes coses. 

De totes maneres, però, ho torn dir: agraeix la col·laboració
de tots els partits i crec que hem de seguir treballant per
millorar la salut laboral de tothom i per això hi ha l’IBASSAL
el qual treballa en això.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Passem la paraula ara a la
portaveu del Grup Parlamentari d’Unidas Podemos, la Sra.
Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, presidenta. Agrair el suport dels grups i les
aportacions que s’han fetes avui matí.

Dir que evidentment -en resposta al Sr. Melià- que no es fa
prou. Això depèn de l’estàndard de qualitat que tengui cada
partit, en el cas d’Unides Podem volem que els servis públics,
siguin d’absoluta qualitat i això entra o comprèn que es fomenti
la salut laboral.

I aquí enllaçaria amb la intervenció de la Sra. Font,
evidentment, prevenir, prevenir per no emmalaltir, detecció
precoç de totes aquelles situacions de risc que puguin tenir els
treballadors i treballadores. Estalviar en salut, estalviar en salut
això és el que hem de fer, que la gent estigui bé, no només
perquè siguin productius des d’una visió mercantilista de
l’ésser humà, sinó perquè estiguin bé, perquè puguin
desenvolupar el seu màxim potencial i tenguin una vida
absolutament plena. I això s’ha d’aconseguir amb uns entorns
de feina segurs i sense riscs.

Així que gràcies a tots els grups pel suport i per les
intervencions que heu fet. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Martín. Passem al torn del portaveu del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES: 

Sí, gràcies, presidenta. Només agrair el vot favorable de les
formacions i la necessitat que tenim tots plegats de no deixar de
treballar mai per al bé dels treballadors i la seva salut laboral.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Mas. Pel que he entès, es pot donar per
aprovada per unanimitat la Proposició no de llei RGE núm.
2007/21. Agrair-ho a tothom, portem una ratxa de dos dies que
ens sabem posar tots d’acord per dur a terme bones iniciatives.

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