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I.1) RGE núm. 2853/95, de l'Hble. Sr. Conseller
d'Economia i Hisenda per tal d'informar sobre el Pla Mestral
de Formació Ocupacional 1996-1999.

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, comença la sessió. Sr. Conseller i acompanyants,
bon dia. Comença la sessió de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, per tractar la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller d'Ecoinomia, davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts per tal d'informar sobre el Pla Mestral de formació
ocupacional 1996-99.

Abans de donar-li la paraula al conseller, deman si hi ha
substitucions. Sí?

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Sí, Sr. President. Pilar Ferrer substitueix Carles Cañellas.

EL SR. PRESIDENT:

Més substitucions? Joan Robert Masdeu substitueix Pere
Palau.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Mauricio Rovira sustituye a Juan Verger.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Quetglas?

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, per anunciar que s'incorporarà la diputada Sra. Carme
García en substitució de Mercè Amer.

EL SR. PRESIDENT:

Ha pres nota?

Sr. Conseller, té vostè la paraula per fer les explicacions que
cregui pertinents.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Jaume
Matas i Palou):

Moltíssimes gràcies, Sr. President, i bon dia. Senyores i
senyors diputats. L'objecte de la sol•licitud d'aquesta
compareixença d'avui és precisament explicar-los allò que els
senyors diputats, tan amablement, varen tenir a bé deixar de
banda, com a qüestió de tractament específic a les
compareixences que hem tengut durant aquests mesos anteriors.
Per tant, l'objecte d'aquesta compareixença precisament és
tractar d'una forma monogràfica el tema de la formació,
presentar-los, en definitiva, el Pla de formació Mestral del
proper quadrienni.

El Govern de la Comunitat Autònoma ha detectat moltes
vegades mancances en el que és la formació global dels
teixits econòmics i socials, la mateixa velocitat de la
introducció de les noves tecnologies i l'existència de grossos
col•lectius amb dificultats molt grosses per entrar dins el
món laboral són, sense cap dubte, símptomes d'aquestes
mancances en el terreny de la formació. Vull recordar avui
i aquí el que varen ser els grans trets del Pla estratègic de
competitivitat on un dels eixos importants que després es
desenvolupaven en els programes, recordaran els senyors
diputats, que era precisament l'eix de la formació com un
avantatge estratègic i competitiu del nostre teixit econòmic
i social.

Per això, decidim actuar en dues grans línies: en primer
lloc, coordinar totes les actuacions que estiguin al nostre
abast, i, en segon lloc, actuar a mitjan termini.

Què volem? En primer lloc els objectius han estat
objecte ja de comentaris en aquesta cambra: competitivitat,
més valor afegit, més treballadors, més sous, més justícia
social, en definitiva, com deia abans, el Pla de
competitivitat.

Com volem aplicar aquest pla de formació quadriennal?
La veritat és que amb un canvi, si és possible, de xip, és a
dir, amb un mecanisme, en primer lloc científic, un
mecanisme reconegut de forma institucional dins la Unió
Europea, experimentat, i que contempla aquestes fases que
vostès veuen aquí, on les primeres actuacions són
actuacions claus, aquestes són les fases precisament de la
gestió del Pla.

La metodologia. S'analitzen abans quines són les
necessitats tècniques, una avaluació que es fa al llarg de tot
el programa, però que es divideix en aquestes tres grans
línies horitzontals: l'avaluació (...), l'acció formativa i
l'avaluació (...) que és, com després veurem, una gran
novetat de l'execució d'aquest programa. S'analitzen, per
tant, les necessitats tècniques i les necessitats pedagògiques
que existeixen i es fa la formació en els punts que s'indiquen
i aquest seguiment que dic que és clau i nou en aquest
procés de gestió de la metodologia d'actuació.
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Què feim abans de donar un curs de formació? En primer
lloc, es determina amb precisió quina és la situació que
existeix, és a dir, uns estudis de necessitat d'aquesta formació,
quina és la necessitat que existeix?, lògicament analitzant
aquesta necessitat amb els interlocutors econòmics i socials i es
coordina amb el que és l'estratègia global d'actuació del Govern
amb el que són els plans de desenvolupament econòmic i amb
el que és el Pla estratègic de competitivitat, i es detecten
precisament en el mercat de treball aquestes necessitats on es
realitzen, precisament, aquestes anàlisis, aquests estudis
d'investigació per poder ajudar precisament l'estudi d'aquesta
demanda formativa. És molt important que aconseguim amb
aquest pla, com deia abans, canviar el xip, a veure si som
capaços que, a pesar d'aquesta inflació en despesa de formació
que es produeix a totes les administracions públiques,
lògicament induïda per la Unió Europea d'una forma prioritària,
hem de ser capaços d'aconseguir avaluar precisament el resultat
de l'acció formativa que donam, no podem fer acció formativa
per acció formativa i com un instrument final, hem d'aconseguir
que l'acció formativa després pugui passar a caixa, pugui veure
quins resultats ha tingut i si realment ha servit per poder
corregir aquelles situacions estructurals que nosaltres amb
anterioritat hem pogut detectar. És molt important en aquest pla
Mestral aquest nou context, és a dir la formació no com un
instrument final, sinó la formació com un instrument mediàtic
per poder aconseguir uns objectius definitius.

Per tant, una vegada es determina la demanda, es defineix
el territori, es defineixen els tipus de llocs de feina que
ocuparan els beneficiaris i després es fa una sectorialització del
que seria la formació. 

Feim exactament el mateix amb el docent, hem de conèixer
perfectament les seves potencialitats i la seva formació i les
seves possibilitats de poder fer aquestes accions docents.

Seguim el procés semblant amb tot el que és la formació
contínua, que ens exigeix una visió lògicament més tècnica per
una banda, que és exactament el mateix que fèiem abans però
al Pla de formació contínua, i també una visió pedagògica,
exactament com fèiem abans amb el tema de la formació
contínua. Aleshores arribam a definir en aquest punt un pla
d'accions formatives, aquest procés és un procés que l'any 95 ja
ha tengut lloc, vull dir-los que el pla que els presentam avui és
un pla que fa al voltant de quinze dies, quan vaig demanar
aquesta compareixença, va ser aprovat per unanimitat al
Consell de Formació, i el Consell de Formació ja ha aprovat
precisament tota aquesta feina que vostès veuen aquí per a l'any
96, i la comissió tècnica continua fent feina per al pas següent
que és la interrelació del que serien les institucions públiques,
sobretot les institucions locals municipals.

Ara estam precisament a les darreres fases de definició
d'aquests tipus d'accions formatives, per veure després quins
són els òrgans que podran impartir aquesta formació, sempre a
través de centres homologats com no podria ser d'altra manera.

Ara anam cap al que és l'acció formativa. L'acció formativa
du un procés de selecció, du un procés de creació de grups,
lògicament, d'inserció, de tècniques de cercar l'ocupació, de
publicitat de la convocatòria, és molt important i ens ho hem
posat també com a meta, que sapiguem crear la demanda
d'aquest tipus de formació, és a dir, la formació de vegades no
és fàcil que arribi a tothom, hem d'anar, si és necessari, a cercar
els alumnes que tenguin aquella demanda i hem d'aconseguir
que efectivament s'involucri tota la societat en aquest procés de
formació, aquesta també és una cosa que ha quedat molt clara
dins el Consell de Formació.

Finalment arribam al punt que possiblement ens interessi
més aquí, que és aquest punt nou, que jo insistesc que és el
tema d'una anàlisi del que realment s'ha fet: l'estudi de
quants d'estudiants dels nostres cursos han pogut entrar
efectivament al món del treball amb una auditoria de
control, i aquesta és una acció absolutament nova que
s'introdueix en aquest pla, seria aquesta avaluació (...) i es
fa tota una anàlisi d'auditories, amb grau d'efectivitat
laboral, grau d'efectivitat socio-laboral i el grau d'efectivitat
pedagògica, en definitiva, introduir aquesta passa més que
és molt important al món de la formació.

Això és tot, presentat de forma esquemàtica, pel que fa
al sistema que seguirem per aplicar el Pla de formació, i que
és aquest pla que a més també reuneix el que són les
característiques estructurals i tècniques presentades per la
Unió Administradora a Madrid, pel Ministeri de Treball i
pel Fons Social Europeu a la Unió Europea, és un sistema
homologat i un sistema lògicament que presenta una tècnica
absolutament transparent com no podria ser d'altra manera.

A partir d'aquí, a partir d'haver-los explicat quina és la
metodologia que se seguirà, els volem definir, els vull
presentar el que volem definir com què és el que realment
farem, les línies d'aplicació, en definitiva. Aquest és un
recull de totes les accions que es destaquen com a forma
prioritària de línies d'acció dins tot el teixit.

S'abasten totes les Illes, lògicament, i s'abasten tots els
treballadors amb l'única excepció dels nivells més alts dels
treballadors, els nivells retributivament més alts, per tant, a
partir d'aquí, aquestes són les línies fonamentals, el que és
rellançament de zones industrials, bàsicament dins el
Raiguer que té una línia específica, combatre l'atur a llarga
durada, la inserció dels joves, persones exposades a
l'exclusió laboral -això és molt important-, fomentar el
desenvolupament rural a tots els municipis, excepte els
turístics de l'illa de Mallorca, això seria tota la zona del 5b,
incloses Menorca, Eivissa i Formentera; foment de la
igualtat entre homes i dones, foment de la millora de
l'ocupació per a disminuïts, mesures específiques per a joves
sense qualificació laboral per a totes les Illes, mesures
complementàries i les incorporacions a les (...), un poquet
aïllat una a una, però crec que és important (...).

La primera, que era la formació de zones industrials té
una dotació de 350 milions de pessetes, els beneficiaris són
524 ocupats i 106 investigadors i pedagògics. Els sectors,
lògicament, són els sectors que van dirigits essencialment a
la indústria del Raiguer i als serveis del que presentava el
Programa operatiu de l'objectiu 2, com serveis
diversificadors de l'economia dins el Raiguer.
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La segona mesura, formació d'aturats de llarga durada i els
exclosos, que es destina a 7.141 beneficiaris finals en formació
professional, 540 ajudes per a l'ocupació i 3.707 accions
d'orientació. Aquests són els sectors i aquestes són les línies de
mesures bàsiques.

Si vaig massa aviat, m'ho diuen, eh?

Aquesta és la tercera zona, la formació per a les zones
rurals, el que seria 5b, els beneficiaris són 2.980 formació
d'ocupats, hi ha 2.020 milions de pessetes, 596 de formació
d'inserció i 5.051 d'altres accions.

Igualtat d'oportunitats, 40 milions de pessetes, els
beneficiaris són 900, formació, assessorament, orientació i
creació de llocs de feina, quan vegin aquestes mesures que són
específiques, no són excloents, això és important, per no cridar-
se a engany, no són excloents aquestes mesures, vol dir que a
més de les mesures generals se sumen mesures específiques per
a un determinats tipus de col•lectius que creim que tenen
aquests problemes.

Millora de l'accés del treball per als disminuïts, amb 357
milions de pessetes, 3.010 beneficiaris, també per a totes les
Illes.

Integració de joves sense qualificació, 145 milions de
pessetes, 2.976 beneficiaris.

Incorporació de noves tecnologies, 1.000 milions de
pessetes, 8701 beneficiaris.

El resum total, no ... Mesures complementàries, 1.500
milions; suport a la millora de la formació, cooperació amb
universitats i empreses, que això és una cosa que l'explotam ja;
aplicació del coneixement de llengües i altres mesures que
puguin anar sortint, aquests són temes que anirem explorant a
mesura que anem desenvolupant el Pla i que, per tant, en aquest
moment tenen un cert grau d'inconcreció.

Sí, el resum total del Pla per al període 96-99: formació
d'indústries; 350 milions, 1.884 als de llarga durada; zona rural,
2.020; 40 milions a igualtat d'homes i dones; oportunitats de
disminuïts, 357; joves, 145; 1.000 milions a noves tecnologies;
1.500, mesures complementàries; 7.296 milions de pessetes pel
que fa a aquest quadrienni.

És important dir que aquestes quantitats són orientatives, i
la veritat és que jo diria que són unes quantitats de mínims. És
possible i jo crec que fins i tot probable que aquestes quantitats
es puguin ampliar i que, a més, al Consell de Formació ja
vàrem arribar a l'acord que tendrien un cert grau de flexibilitat,
per això, al Consell de Formació ja hem aprovat les mesures de
l'any 96 de forma concreta, i després anirem, any a any,
reorientant el que són els eixos i les seves disponibilitats. Si,
per exemple es produeix el que és la transferència de la
formació ocupacional de l'Inem, lògicament aquests fons es
poden veure incrementats amb bastants de doblers, per no dir
amb moltíssims de doblers, depèn d'una sèrie de qüestions que
puguin fer que aquest programa passi de 7 o 8.000 milions, que
és més o manco el previst, fins i tot podria arribar a 12 o 13.000
milions de pessetes.

Aquests són els beneficiaris, en total 42.663 persones.

Vull explicar també, per acabar, una mesura que també
posarem en procés de forma experimental que és la mesura
del xec de formació. L'important per a nosaltres és
lògicament quin tipus de formació es dóna. Aquesta
formació es pacta amb els interlocutors econòmics i socials
i lògicament després es dóna una participació important al
que seran les entitats municipals i totes les institucions
públiques en general, amb una important coordinació -que
aquest tema és molt difícil, creguin-me, és difícil- amb la
gran quantitat de formació que hi ha a altres administracions
públiques, tot el que vostès coneixen, que lògicament hem
d'intentar evitar sempre que sigui possible que es produeixin
aquests tipus de duplicitat, i per això també nosaltres al llarg
d'aquest quadrienni implantarem, encara que de forma
experimental per veure com funciona i com va, el xec de la
formació, que seria un xec que és el que a nosaltres ens
interessa finançar, perquè després l'alumne, sempre que
nosaltres tenguem, com tenim ara, centres homologats que
reuneixin les característiques que s'exigeixen per poder
impartir aquest tipus de formació, que l'alumne sigui
després qui triï on va a fer la formació, perquè és un
problema seu i no nostre. Aquesta és una cosa que s'ha de
posar en un procés experimental, però que, bé, esperem que
doni bons resultats, malgrat que probablement serà un línia
que tendrà les seves dificultats.

Res més, Sr. President, moltes gràcies per l'oportunitat
de poder explicar aquest pla Mestral de formació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller, per les seves explicacions, i abans
d'entrar en el torn de preguntes, ... Si? Digui.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Jaume Matas i Palou):

Perdoni, Sr. President, estam imprimint els plans per
poder-los enviar a tots els senyors diputats, amb tot això que
hem vist, per poder-los-ho enviat imprès tot d'una que
estigui.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, d'acord. Abans d'entrar en el torn de
preguntes, deman si volen fer un recés o si volen seguir
directament. Cinc minuts? D'acord. D'aquí cinc minuts
recomençarem la sessió. Se suspèn la sessió per cinc minuts.
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Senyores i senyors diputats, recomença la sessió. Grups
Parlamentaris que volen intervenir? Pel Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula la diputada Sra. Maria Antònia Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller i equip, en primer lloc
agrair la seva compareixença per explicar aquest programa, dir-
li que 7.297 milions així mateix és una quantia important a
invertir, encara que sigui a quatre anys vista, i el que ens
preocupa més, Sr. Conseller, és que no estic molt convinçuda
que hi hagi realment un plantejament real de quines són les
necessitats de la gent que necessita d'aquesta formació per
ocupar un lloc de feina i els programes a través del Govern i
d'altres institucions que es fan per poder-los dur endavant.

Ens agradaria saber en base a què aquests cursos
determinats de formació, si realment hi ha un estudi de
necessitats, perquè creim que hi ha moltes institucions, des
d'ajuntaments, el mateix Consell Insular de Mallorca, el
Govern, l'Inem, que fan cursos de formació, el que no és menys
cert que continua havent-hi molta gent sense feina, continua
havent-hi sol•licituds de determinades feines per a les quals no
es troba gent, i a la vegada molta gent que fa cursos de
formació que en acabar no té feina. Ens agradaria saber com
s'han elegit aquests cursos.

També que ens explicàs un poc més què significa que això
és un pla de mínims, com, quan i d'on creu vostè que es poden
treure més recursos per afegir a aquest pla?

També ens agradaria saber un poc més què significa el xec
de formació, tenim un mal record de la darrera vegada que es
va parlar d'un xec, en aquell cas era l'escolar, hi va haver molta
polèmica, al final no va acabar en res, què significa el xec de
formació, significa una cartilla escolar on es digui tot el que ha
fet aquesta persona, significa un xec en blanc per poder fer la
formació que un desitja?, ens agradaria que aprofundís una
mica en aquest tema. 

També una altra cosa que ens preocupa és quina relació
manté aquest programa amb Codefoc, amb Fodesma, amb totes
aquestes altres, diguem, institucions o el que siguin que estiguin
a un moment determinat fent cursos també de formació, si hi ha
una relació entre ells, si es pensa que a la llarga es podrà
mantenir o si són totalment independents?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, si vol contestar, té la
paraula.

 EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Jaume
Matas i Palou):

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, li tornaré repetir les coses
que he exposat aquí que, tal vegada, la Sra. Diputada no ha
pogut escoltar. He explicat al principi per què s'impartien
aquests cursos i en base a què s'impartien aquests cursos, i
he dit que l'important era que efectivament aconseguim que
la formació complís els objectius per als quals està
dissenyada i que davant una inflació de formació, sobretot
propiciada per la Unió Europea, el que són fons per a
formació, realment no es fessin cursos per fer cursos, sinó
que es fessin cursos que poguessin assolir els seus objectius.

La decisió d'aquest pla que ha vist vostè aquí, de quines
són les línies d'actuació dels cursos ha estat una decisió
aprovada per unanimitat i dissenyada pel Consell de
Formació on hi ha, lògicament, com vostè sap perfectament,
els sindicats i els empresaris, i he explicat que el següent
pas en aquest moment és precisament integrar totes les
demandes de totes les administracions locals precisament
dins la necessitat del tipus de formació més sectorialitzada,
i que el Codefoc és un instrument, jo crec que molt adient
precisament pel paper que tenen els ajuntaments dins el
Codefoc per poder participar en aquesta coordinació. De
totes maneres, nosaltres llançarem una campanya diguéssim
d'integració de tot el que siguin les necessitats que es
plantegin d'una forma municipal dins les línies bàsiques que
són les que he expressat aquí, d'aquest tipus de formació.

Els cursos es trien, com s'exposava a la metodologia,
realitzant una anàlisi de quina és la demanda, de quina és la
situació que es planteja a cada sector socio-econòmic i quins
són els cursos que s'han d'impartir precisament per poder
modificar i corregir, i aquesta és la labor que jo li he
presentat aquí, i per a l'any 96 ja ha fet aquest consell de
formació. 

També li he explicat que deim que és una possibilitat de
mínims perquè si, per exemple, arribassin les transferències
del que és l'Inem en formació, en formació ocupacional,
aquesta quantitat es podria veure molt incrementada, el que
passa és que no tenim, en aquests moments, una garantia
absoluta que aquesta transferència es realitzi, sobretot en els
terminis de temps que es realitzi, i a més, la veritat és que
en aquest moment fons de formació, la veritat és que n'hi ha
molts, sempre que hi hagi gent que estigui disposada a
posar-hi els doblers. I crec que en aquest moment és
important establir les línies generals tal com les hem
establert, aconseguint que aquests cursos serveixin
precisament per poder fer que la gent, aquests sectors que
estan en aquests moments fora del que és el mercat laboral,
hi puguin entrar, aquests que estan dins el mercat laboral
puguin millorar les seves condicions lògicament de
competitivitat i que, lògicament, tothom tengui possibilitat
d'accedir a aquesta política de formació, cosa que no és
fàcil.

El xec de formació, insistesc que és una prova
experimental, i consisteix simplement que una vegada que
s'han realitzat uns barems d'homologació de qui pot impartir
la formació, és a dir, la formació no la pot impartir
qualsevol, lògicament, no?, la formació de forma
majoritària la imparteixen, vostè ho sap, les patronals i els
sindicats que tenen els seus centres, però perquè tenen
centres homologats i preparats per impartir aquest tipus de
formació, i no la pot impartir qualsevol, perquè s'han de
tenir uns esquemes mínims necessaris per poder-la impartir;
una volta que es realitza aquest sedàs de qui pot impartir la
formació, qui realment la imparteixi no és un problema
prioritari per a l'administració, per tant, el tema del xec de
la formació és que tu estàs donant una beca, una beca, tu
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dius, "miri, la formació que en aquest moment necessitam és
una formació per a l'aplicació de les noves tecnologies dins el
camp del servei", el que vostè vulgui, bé, doncs un curs
d'aquestes característiques, nosaltres el finançam, ara, vostè
alumne, dins el mercat, sempre que els centres estiguin
homologats, que reuneixin aquestes condicions, triï qui és qui
millor li dóna aquesta formació, i això, lògicament és un
estímul a la competència, a prestar millor el servei, perquè qui
millor el presti probablement és el que més alumnes se'n durà,
i a més, que l'opció final sempre la triarà el mateix alumne. I
aquesta és la intenció, el que passa és que altres processos
experimentals que s'han fet amb els xecs de formació a altres
llocs, bé, topen amb dificultats, eh?, no és una qüestió ni
senzilla ni fàcil, nosaltres dins el Consell de Formació ens hem
proposat experimentar amb això durant aquests quatre anys, el
que passa és que sabem que ens trobarem amb dificultats.

La relació amb les altres administracions, també ho he dit,
és difícil, perquè tothom fa formació, quelcom paregut a ..., sí,
tothom fa formació, i en aquest moment és difícil tenir una
plena coordinació, però, per part nostra, almanco la tenim dins
el Consell de Formació i, insistesc, l'oferim a través del mateix
Codefoc, però almanco tenim un organisme, com és el Consell
de Formació, que crec que és un organisme molt vàlid per fer
aquest tipus de coordinació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada, vol fer ús del torn de
rèplica? Té la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sí, gràcies, Sr. President. Sr. Matas, escolt tot el que puc i
l'escolt amb atenció sempre que som aquí. La formació no
dubtam que es pretengui que compleixi uns determinats
objectius, jo crec que són els mateixos per a tots els grups
polítics, el Consell de Formació complirà la seva funció, però
vostè estarà d'acord amb mi que qualque cosa falla. Es fan
molts de cursos de formació, hi ha molta gent que va a aquests
cursos, però hi continua havent determinades professions que
són deficitàries en personal i que n'hi ha d'altres on hi ha un
excés, per tant, qualque cosa falla i entre tots hem de procurar
que deixi de fallar, sobretot si són cursos que es fan amb
doblers públics.

Pel que fa al pla de mínims, la veritat és que jo havia entès
una altra cosa, perquè vostè ens ha dit que era un pla que es
podia veure incrementat, la veritat és que això significa que
s'hi podrien afegir, a un moment determinat, doblers; el que
passa és que vostè del que parla és que pugui ser un
increment que vengui d'una transferència de competències
de l'Inem, seria el mateix, tan sols és que seria una altra
administració la que l'aplicaria, perquè en aquests moments
l'Inem ja ho fa pel seu compte, amb nosaltres, per exemple,
a través del Consell Insular, col•labora, per tant, si realment
hi hagués una transferència de competències, es deixarien
de tenir uns determinats ingressos per una part i els tendrien
per una altra, però no sé com és aquest increment real, si
vostè m'ho pot explicar, li ho agrairia.

El tema del xec de formació, realment després de la seva
segona explicació, crec que ha quedat més aclarit per a tots
els senyors diputats i senyores que no havia quedat en la
seva primera intervenció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, si vol, té la
paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Jaume Matas i Palou):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, home
que qualque cosa ha fallat en la formació, crec que hi
podem estar tots d'acord, no en la formació, en la formació
de totes les administracions, ningú no és perfecte, i realment
amb la formació de vegades, insistesc, s'ha produït un
procés una mica inflacionari, el que passa és que el món de
la formació tampoc probablement no ho pugui corregir tot,
és a dir, hi ha determinats cursos que es plantegen, de
vegades, i això és una cosa que diuen els sindicats i els
empresaris, no la dic jo, que de vegades no es troben
alumnes i en canvi hi ha necessitat de formació en aquest
camp i de vegades és difícil que la demanda es produeixi,
per raons externes i complementàries. El tema de la
formació, si el feim bé, ajudarà, però tampoc no parlam d'un
elixir miraculós que pugui resoldre la situació de l'atur que
hi ha a Espanya en general, tot ajuda i per a això lluitam i
feim feina. El que passa és que el que jo volia presentar aquí
era un pla nou, és a dir, més que venir a passar comptes del
que s'ha fet en la formació que lògicament insistesc que pot
tenir problemes i errors, el que aquí presentam és un pla
nou, un pla nou que hem aprovat per unanimitat, insistesc,
amb els sindicats i els empresaris, i que hem elaborat amb
totes aquestes anàlisis de demanda que vostè ha vist i que
pretenem que aconsegueixi això, veurem, el que
aconseguim, després passarem comptes, lògicament,
veurem si som capaços d'aconseguir alguna cosa o no, i en
acabar comptarem, lògicament.
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El tema de les noves competències, jo tampoc no en faré
qüestió. Jo simplement deia que aquestes xifres es poden veure
ampliades, bé, si es veuen ampliades per la formació que feia
una altra institució i ens la passen aquí, bé, també s'ha de parlar
molt d'això, perquè aquesta altra institució, l'Inem, tampoc, per
la seva forma de funcionar, tampoc no pot assolir tota la
formació que podria assolir, la veritat és que tampoc no
l'assoleix amb uns resultats amb els quals puguem tocar amb un
dit al cel, vull dir, jo crec que la podríem millorar molt si la
féssim nosaltres, però, a més, quan jo dic que aquestes xifres
són orientatives, és simplement per avisar que tal vegada
podem aconseguir més fons i ho feim bé. Una de les qüestions
amb què es poden aconseguir més fons són les iniciatives, en
aquest moment estam pendents de l'aprovació de l'Adap, per
exemple. Les iniciatives comunitàries que van sorgint al camp
de la formació d'una forma contínua és un projecte que tu
presenten i si te'l concedeixen, te'l concedeixen, i si no, no;
nosaltres en aquests moments hem presentat molts de projectes
a Adap, amb moltes institucions, però no sabem quin ens
concediran, lògicament no tenim la previsió dins aquest pla,
això pot anar incrementant aquest tipus de fons, però vaja, ens
hi gastarem 8.000 milions de pessetes, però és una xifra
provisional, simplement.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té la paraula el diputat Sr.
Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, volia
manifestar que aquesta compareixença i aquesta explicació i el
debat ulterior, jo crec que tendria més utilitat si s'hagués
realitzat posteriorment al lliurament del Pla als grups
parlamentaris, o almanco el meu hagués, possiblement, pogut
intervenir amb major coneixement de causa, no? Ho suggeresc
com a mètode, a la vegada que agraesc la remissió que ens
anuncia el conseller a la seva intervenció.

Bé, jo crec que hi ha un acord unànime sobre la importància
òbviament estratègica de la formació, des del punt de vista
econòmic i des del punt de vista social, i a més, jo crec que els
han de felicitar d'una voluntat de planificació a mig termini
d'aquesta activitat que probablement seran més profitosos els
seus resultats. 

El Pla, malgrat, òbviament, que no parl des d'un
coneixement permenoritzat, jo crec que ve avalat per una
cosa molt important, a la qual el Sr. Matas ha fet referència
reiteradament, que és l'acord unànime del Consell de
Formació. Jo crec que si efectivament l'administració, els
sindicats i les organitzacions empresarials s'han posat
d'acord sobre el pla, lògicament és, insistesc, un aval
important que ens fa veure que en les seves línies generals,
com a mínim, està ben orientat. En aquest sentit, ens satisfà
que hi hagi, dins el Pla, una previsió d'anàlisi prèvia de la
necessitat i d'avaluació a posteriori dels resultats en termes
laborals i en termes pedagògics de l'aplicació del Pla;
perquè, efectivament, en un moment d'inflació de recursos
-per emprar el terme del Sr. Matas- un dels grans perills és
evidentment que no hi hagi una correcta avaluació dels
resultats i, en definitiva, que l'activitat no es faci amb el
rigor adequat.

Així mateix, em sembla bé, com a objectiu, aquest
control de la qualitat per part de les entitats col•laboradores,
en definitiva, les entitats que tenguin al seu càrrec la
formació. El que ja em planteja més dubtes és la possibilitat
de realitzar això que a les transparències està tan ben
explicat i tan ben recollit, és a dir l'experiència indica que
no tots els recursos que fins ara s'han destinat a formació, jo
crec que especialment aquests canalitzats a través del
Codefoc, s'han avaluat d'una manera correcta, s'han
presentat correctament les memòries de les activitats
realitzades i, per tant, jo pens que la batalla dels propers
anys serà aconseguir dur a la pràctica això que teòricament
està exposat al Pla i que ens trobarem, que es trobarà
l'administració amb moltes dificultats perquè això
efectivament es dugui a la pràctica. Ho constat i ho manifest
en aquesta comissió.

Sobre el tema dels recursos, tenc entès que per a l'any
1996, la planificació és de 1.000 milions de pessetes, la qual
cosa no ens anuncia una distribució proporcional dels 7.000
i busques de milions anunciats al llarg dels quatre anys del
quadrienni, m'agradaria saber per què el primer any no té
una assignació proporcional al que sembla ser l'assignació
global del quadrienni que, fins i tot, si per qualque cosa ha
de pecar, s'anuncia aquí, és per ser al final més gran del que
inicialment es preveu, i si això obeeix a una qüestió
estrictament relacionada amb el proper exercici o si és
l'anuncia que podrem veure com, a l'hora de concretar, en
lloc de veure's ampliat aquest fons, el que ens trobarem és
amb uns fons que van minvant o que en realitat al final no
hi haurà tants de recursos com sembla que hi ha d'haver.

Globalment, des d'Esquerra Unida, efectivament, ens
preocupa molt la coordinació dels recursos que s'empren, és
a dir l'Inem crec que utilitza recursos i du a terme activitats
que encara superen quantitativament la formació que s'ha
dut a terme coordinada des del Consell de Formació i fins
i tot amb l'augment sensible de recursos que aquest pla
quadriennal anuncia, jo crec que encara els recursos de
l'Inem són superiors, aleshores, efectivament, jo crec que és
molt difícil pensar que aquests criteris d'eficàcia que es
marquen al Pla és possible dur-los a terme, no només per
l'activitat del Pla, sinó des del punt de vista de la utilitat
social, de l'impacte de la formació sobre el conjunt de
ciutadans i ciutadanes d'aquesta comunitat sense una
coordinació; si hi hagués ràpid aquesta transferència de
competències que a nosaltres ens agradaria, lògicament,
això ajudaria i supòs que permetria assolir aquests objectius
de manera més efectiva, en aquest sentit la polèmica de la
rapidesa d'ahir em torna al cap, en el sentit que
objectivament seria bo que ràpidament la possibilitat de
coordinar d'una manera conjunta els recursos que
actualment posa l'administració autonòmica i els recursos
que posa l'Inem en matèria de formació.
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Ens preocupa el tema del criteri de distribució d'aquests
recursos entre, per exemple, ajuntaments que estan inserits a
Codefoc, les mateixes organitzacions socials que estan presents
al Consell de Formació, tenc la impressió que fins ara hi ha
hagut una distribució dels recursos una mica, diguéssim, bé, un
tira i afluixa que no obeïa exactament a raons de caràcter
objectiu, m'agradaria saber si hi ha qualque acord implícit o
explícit sobre la distribució dels recursos durant el proper
quadrienni, m'agradaria saber quina part dels recursos globals
aniria vehiculada a través del famós xec de formació, és a dir,
veig que la cosa marxa amb una mica de caràcter experimental,
però quina part dels recursos es pensen vehicular a través
d'aquesta figura, i per últim, una darrera observació: jo crec que
l'orientació dels alumnes cap a la formació que els pugui ser
més útil des del punt de vista de la seva inserció laboral, que és
el que bàsicament cerquen els alumnes, jo crec que és molt
important, jo crec que moltes vegades les demandes que es fan
des del potencial d'alumnes, es fan en funció de tics i ..., vull dir
que ara tothom es tira a la informàtica, a l'anglès, etc., i tal
vegada no van al que més els podria resoldre un problema
objectiu i personal, per tant, l'orientació prèvia de l'alumne, que
al final ha de ser una decisió lliure, com és natural, sobre la
demanda que més objectivament podrà satisfer les seves
necessitats personals, jo crec que seria un punt sobre el qual
caldria que l'administració fes èmfasi.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, per contestar, té la
paraula, si així ho desitja.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Jaume
Matas i Palou):

Sí, gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, en primer lloc agrair-li
les seves paraules. El Codefoc no imparteix cursos, no n'ha
impartit mai, el Codefoc només fa la gestió i el seguiment dels
cursos, els cursos els fan les entitats homologades, però no el
Codefoc.

Jo crec que, quan vostè diu que hi ha moltes dificultats
perquè això es dugui a la pràctica, tal vegada llança el missatge
que tal vegada hi ha moltes dificultats perquè la formació
realment aconsegueixi donar un canvi espectacular al que és la
realitat socio-econòmica, perquè dificultats, la formació, vaja,
ens podem equivocar, però això es durà a la pràctica, eh?, una
altra cosa és que aconseguim que amb la formació es
corregeixin les situacions que ens agradaria corregir. El que
passa és que, insistesc, tampoc no cal creure que la formació ho
arreglarà tot.

El tema dels 1.000 milions és un tema que com vostè sap
perfectament, els cursos es fan de setembre a maig, es
convoquen el juny-juliol i s'imparteixen del setembre al
maig, per tant, lògicament el primer any, necessàriament és
un any transició, perquè aprovam el Pla quan ja s'haurien
d'haver donat els cursos del setembre, només arribarem
pràcticament a la meitat.

El tema de la coordinació és un tema que compartesc
amb vostè i li he dit que creia que, essent cert, tenim una
coordinació que és molt important, i és que els mateixos
membres, excepte nosaltres, que els mateixos membres que
estan al Consell de Formació estan a la comissió executiva
de l'Inem, són els mateixos, per tant, si no existís
coordinació també seria per pegar-nos damunt l'espatlla,
però, són els mateixos, i certa coordinació aquí sembla que
ha d'existir i pot existir.

Quant al repartiment dels fons, jo em puc comprometre
a dir-li que des del primer dia quedàrem d'acord i vaig dir
que la formació es repartia a través del Consell de
Formació, tota, tota, la formació es reparteix a través del
Consell de Formació, no s'ha de tenir por de res. El Consell
de Formació és qui ha fet aquest pla i qui diu quines són les
línies d'actuació i el que es posarà d'acord per repartir les
feines.

Aquí, jo torn a convidar una vegada més, hi ha molts
d'ajuntaments que ja estan al Codefoc, els que no hi
estiguin, els torn a convidar, crec que el Codefoc pot ser un
consorci important de coordinar el que serien les demandes
dels ajuntaments, però sempre, per moltes demandes que
facin els ajuntaments, sempre passaran pel Consell de
Formació, sempre, nosaltres volem que els ajuntaments
facin les demandes i plantegin els seus problemes, perquè
estan molt a prop dels problemes reals de la comarca o del
municipi, però sempre la decisió final passarà pel Consell
de Formació, que és el que ha aprovat el Pla i el que l'ha de
seguir, i per això el Consell de Formació no només té una
comissió en ple, sinó que té una executiva permanent que
pren decisions.

El tema del xec de la formació, jo no crec, vaja, ens
podem equivocar, però no crec ni que passi d'un 10%, el
primer any almanco, el que serà el procés experimental,
després, tal vegada l'anirem incrementant segons el que
passi.
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I un aspecte molt important que vostè ha dit, i que jo tal
vegada no he sabut donar-li la rellevància deguda a la meva
exposició, és el tema de l'orientació. Hi estic totalment d'acord,
estam totalment d'acord amb vostè en la importància de
l'orientació. Per això, d'aquest pla que vostè ha vist, jo li he
mostrat que com a mesures complementàries d'orientació hi
destinàvem 1.000 milions de pessetes, que no són mesures de
formació, són mesures d'orientació, això ha estat una de les
novetats que presenta aquest pla, perquè és essencial, és ver, va
per modes, de vegades no s'amolda, jo ja he dit que de vegades
no hi havia alumnes per a un curs determinat, és imprescindible
que sapiguem crear la demanda, per això li deia de la
importància que té, en primer lloc, sense cap dubte, la publicitat
i de transparència, però sobretot la publicitat, que siguem
capaços que la gent s'assabenti i s'integri en la formació, però,
en segon lloc, també, arribar a aquests sectors que de vegades
els has d'anar com a pescant, perquè no saben, van per modes,
i efectivament tenen un desconeixement profund de la realitat.
I per això, en aquest pla, hi posam 1.000 milions de pessetes
només per a mesures d'orientació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Grosske, si vol replicar, té la
paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, m'ha agradat
molt la frase del Sr. Matas quan, replicant els meus dubtes
sobre la possibilitat real de dur a la pràctica els objectius
ambiciosos d'aquest projecte, no només quantitatius, sinó
qualitatius, de control de qualitat, d'anàlisi prèvia de la situació
i d'anàlisi posterior de l'eficàcia dels cursos, em mira fixament
i diu: "això es durà a la pràctica"; perfecte, estic content, crec
que serà molt meritori, si això és així, perquè estic convinçut
que efectivament hi haurà moltes dificultats i moltes
resistències perquè sigui així.

Segona qüestió a què volia al•ludir, quant al repartiment
dels fons, efectivament és el Consell de Formació, el que passa
és que a mi em semblaria correcte que el Consell de Formació
s'autodotàs d'un sistema, el més objectiu possible de distribució
d'aquests fons, perquè, en definitiva, una part del consell és part
receptora d'aquesta qüestió, és a dir, una part va als sindicats,
a les associacions empresarials per fer aquests cursos, i
lògicament es barregen els criteris objectius amb els criteris
d'interès individual, que en aquest cas és positiu perquè es
tracta d'entitats. Aleshores, em semblaria bé que s'intentàs
autodotar aquest consell de formació que en definitiva és el que
decideix, com ha dit el Sr. Matas, s'autodotàs d'uns criteris
objectius de distribució d'aquests fons entre les diferents
entitats que els han de gestionar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Sr. Conseller, no? Pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. Alorda i
Villarrubies.

EL SR. ALORDA I VILLARRUBIES:

Gràcies, Sr. President. Crec que haurem de repetir
algunes coses que ja s'han dit, molt breument. Agrair també
aquesta compareixença i aquesta informació, i tan sols fer
el mateix retret que ja s'ha fet, que si haguéssim tengut la
documentació, segurament haguéssim pogut fer les
aportacions més afinades, segurament el que ara farem serà
prendre nota, ens estudiarem aquesta documentació quan
ens arribi, perquè figures com ara la del xec mateix, costa de
pronunciar-s'hi sobretot pels que estam d'entrada per una
educació pública, però val més primer estudiar un poc la
figura.

Creim, en aquest sentit que el tema de la formació, és
cert que hi ha hagut un allau de recursos, fonamentalment
entenen que per sensibilització amb una certa orientació de
fons europeus, que ens han animat a tots a posar-nos al dia
en aquest punt i és important mirar d'optimitzar tots
aquestes recursos, no només mirant de fer la despesa, sinó
de treure'n el màxim profit social.

En aquest primer punt, ens agradaria aclarir, d'aquests
7.300 milions de pessetes, quants n'hi ha de recursos propis
de la Comunitat, i quants, ja, en aquest primer contacte, en
aquesta primera presa malgrat sigui augmentable, en són
d'aportació externa, especialment de fons europeus, pensam.

També fer esment i treure'n la rellevància, com ja s'ha
fet, de la importància d'aquest estudi de necessitats amb
aquest doble sentit del mercat i de la demanda d'usuaris,
crec que ha quedat més o menys aclarit, serà interessant
anar veient com es va executant i si de cas llavors es farà la
crítica, i perquè creim que en aquest punt hagués estat
il•lustratiu, precisament, malgrat vostè ens digui que no
sigui avui per passar comptes, una mica de balanç de les
actuacions formatives que ha fet el Govern o que dur a
terme, per exemple, en aquest mateix curs, per veure
aquestes activitats diverses i disperses que s'han fet, quin és
el resultat, crec que estaria bé per fer la prospectiva.

Insistir també en la necessitat de coordinació, creim que
en aquest cas, el Codefoc si ha de ser aquest instrument que
ens parla convé que hi hagi un cert canvi, perquè és evident
que fins ara em sembla que l'instrument ha existit però que
no ha desenvolupat tant com caldria aquesta funció, crec
que els ajuntaments i els consells insulars han de ser
partícips, però també han de participar amb la presa de
decisions, amb la generació d'aquest programes per sentir-
se'n després membres i d'alguna manera sentir-los seus.

També insistir en la necessitat de la publicitat i
d'endevinar els canals perquè arribi la informació als
usuaris, i concretament també, una pregunta que
pràcticament ha quedat contestada: aquests primers 1.000
milions, perquè vèiem que eren de l'any 96, però en principi
una petita sorpresa de l'explicació, per exemple, que només
el 5b, entenem que du fons per uns 4.000 milions de
pessetes en formació, 3.800, d'aportació pública, la qual
cosa ens dóna per als fons rurals, són 2.000 dins el
quadrienni, una miqueta com s'explica o quin decalatge hi
pot haver dins aquestes dues xifres.
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I crec que, en principi, res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, per contestar, pot fer ús
de la paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Jaume
Matas i Palou):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, simplement per
contestar les coses que no són repetitives. Efectivament, la
participació en el finançament inicial del que són fons CAIB i
fons externs seria 55% CAIB, 45% externs, i que en els temes
dels distints fons, efectivament no s'assoleix tota l'anualitat de
Fons Social Europeu que existeix en el programa 5b, perquè
pràcticament el programa 5b, com vostè sap, té el Fons Social
Europeu, és la meitat, aquesta inflació de fons que presentàvem
abans i efectivament no es poden assolir en la totalitat aquests
recursos.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Alorda, si vol ...

EL SR. ALORDA I VILLARRUBIES:

No, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la diputada
Sra. Joana Maria Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Tan just per especificar i per no
reiterar valoracions, unes preguntes molt concretes. M'agradaria
que aprofundís en les aportacions que fan cadascuna de les
administracions en la composició d'aquests 7.296 milions, fons
europeus i, per tant, l'aportació de la Comunitat Autònoma. Si
és tot aquest 45% que aporta la Comunitat Autònoma. Si és
així, ja està, però específicament la Comunitat Autònoma.

Quin és el repartiment?, sabem el primer any, si hi ha una
previsió de la resta d'anys d'aquests 7.000 milions, és a dir,
quines previsions es plantegen, despeses d'una manera anual.

També assenyalar quins seran, vist que el Pla del 1996
ja està aprovat, sembla, pel Consell de Formació, el que
s'invertirà dins 1996, saber com s'ha plantejat concretament,
és a dir, tota la teoria ampla que se'ns ha explicat a nivell
del que serà el Pla de manera quadriennal, com s'ha
concretat en aquest pla del 1996, és a dir, la inversió que es
farà dels 1.000 milions el 1996, quins han estat, si ja els
tenen i ens els poden avançar, tot el que ens assenyalava a
la compareixença, que eren un poc els estudis de necessitats
de formació i per tant en quines vertents el 1996 es
prioritzen, quina és la demanda formativa que s'ha valorat
i, per tant, com corresponen aquests 1.000 milions als
esquemes generals que hem vist per als quatre anys, per a
les anualitats, i així també podrem fer una valoració ja
d'entrada de saber com funcionarà aquest pla de formació i,
per tant, una vegada finalitzada, també es pugui fer
l'avaluació de com s'han gastat aquests recursos.

Com es gestionarà exactament, és important i, en darrer
terme, manifestar un poc la preocupació o el dubte respecte
del xec de formació. Són dubtes que el mateix conseller ja
assenyala les dificultats implícites que açò pot tenir, perquè
vertaderament s'ha de garantir que es cobreixin les
necessitats respecte de les avaluacions de necessitat, per
tant, d'alguna manera s'haurà d'assenyalar amb el temps, de
garantir que qualcú faci els cursos que creim que s'han de
fer i, per altra banda, també fomentar una competència molt
gran entre els diferents gestors dels cursos podria dur que es
repetissin algunes de les formacions i que no es
rendibilitzessin suficientment aquests recursos públics.
Supòs que és un sistema experimental, però bé,
vertaderament es poden suscitar diferents dificultats, i en tot
cas, si se'ns explica millor com es pensa gestionar i les línies
d'actuació i les valoracions de necessitats del 1996, pugui
quedar més clar.

D'entrada, aquestes són les preguntes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, pot fer ús de la
paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Jaume Matas i Palou):

Gràcies, Sr. President. Repetir-li, Sra. Diputada, 55% és
de la Comunitat Autònoma, 45% de la Unió Europea.

El tema del pla que s'ha aprovat per al 1996, el
repartiment dels altres anys, serà un repartiment més o
manco gradual, el que quedi dels 7.200 milions de pessetes,
el compromís és que s'executi en aquests tres anys, més o
manco serà una progressió cap al darrer any haver assumit
aquests 6.000 milions de pessetes que queden. Vaja, no
m'agradaria ara que m'agafàs exactament quins és la
quantitat, perquè jo no li puc assegurar, el que li puc
assegurar és que el Pla es va desenvolupant per 300.000
pessetes aquest any i es faran els 7.200 milions de pessetes
al quadrienni.
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El tema del que s'ha decidit, miri, el Consell de Formació,
amb les anàlisis i els estudis que ha realitzat, ha dissenyat
aquest Pla Mestral, que té una sèrie de línies d'aplicació, que
són les línies que s'han concertades. Una volta que tenim
aquestes línies d'actuació, el que fa ara el Consell de Formació
és precisament ja concretar quina és la demanda de cursos real
i quins són els cursos que s'imparteixen, i això és, com li he
explicat ara, el que fa el Consell de Formació. Ja s'ha avançat
una primera passa, que és la més important lògicament que s'ha
firmat ja el primer acord marc per a l'any que ve, amb les
patronals i els sindicats, el primer acord marc de quina és la
formació que gestionen les patronals i els sindicats, formació
dins aquestes línies que vostè té aquí exposades.

Però existeix en aquest moment la part que li he dit, que era
la segona part, que és molt important: la participació de les
institucions municipals dins aquest tipus de demanda de
formació, en aquest moment nosaltres, a través del Consell de
Formació, hem d'intentar recaptar tot el que sigui la demanda
real que es produeixi als municipis sempre i quan estigui dins
les línies d'aplicació que ha aprovat el Consell de Formació. En
aquest moment el programa de l'any 96 està dissenyat en el que
serien línies d'actuació, però en els cursos no està dissenyat, és
a dir, simplement en aquest moment hi ha la proposta dels
sindicats i dels empresaris, però manquen tot el que siguin
propostes generals de les altres institucions públiques i de la
demanda que pugui constatar el mateix Consell de Formació,
i això és una cosa que es va desenvolupant a mesura que es vagi
desenvolupant el pressupost dins l'any 96, lògicament.

De totes maneres, és un procés que intenta ser un procés
enriquidor, i és un procés que tampoc no crec que en aquests
moments s'hagi de marcar (...), és a dir, en aquest moment jo no
li podria dir: "miri, 232 milions de pessetes es destinaran a
l'atur de llarga durada", no, perquè dependrà un poc l'ajust
d'aquests doblers, d'aquest pressupost financer, a les necessitats
que es plantegin a cada moment pels interlocutors socials, pels
interlocutors econòmics i pels interlocutors de les
administracions públiques que poden lògicament anar variant
la mateixa situació de la demanda.

Què és l'important que tenim ara i per primera vegada i
d'una forma jo crec que molt positiva? Tenim un pla, sabem cap
on ha d'anar la formació, sabem quin tipus de formació volem,
sabem, com li he explicat, quina és la metodologia amb la qual
s'ha d'impartir aquesta formació, els centres, tota la
metodologia que li he explicat és una avaluació homologada pel
Ministeri de Treball a Madrid i per la Unió Europea del Fons
Social Europeu. Aquesta és la metodologia que aplicarem, i
aquestes són les línies d'aplicació que hem pactat conjuntament
amb els interlocutors econòmics i socials d'on ha d'actuar
aquesta formació.

Quins són els cursos? Bé, a partir d'ara, aquest consell de
formació farà feina durant tot l'any precisament per definir
els cursos i llançar-los de dins el que són les línies
d'actuació i sobretot recaptant les demandes dels sectors
implicats, com més, millor, com més fluxos d'informació i
de demanda real puguin arribar al Consell de Formació,
millor, per això jo exposava el del Codefoc com una eina
vàlida, però la que sigui, mancomunitats, el que faci falta,
és a dir, sempre que es puguin transmetre aquests flux, serà
un flux benvingut.

I el xec de la formació, no voldria tampoc haver comès
un pecat, és experimental, pot tenir molts de problemes i els
ha tengut, de vegades, és experimental, i de vegades hi ha
exemples clars, hi ha cursos que nosaltres necessitam que
no podem finançar tot un curs i sí una beca, m'estic referint
a un cas concret que és el cas dels pilots, un curs de pilots
és caríssim, però tal vegada sí que es pot orientar la
demanda sempre que sigui gent de les Illes, es pot orientar
un curs de formació amb un xec de formació, perquè no?
Podem pagar el xec de formació, i després, sempre que el
centre reuneixi les condicions, que sigui l'alumne ui triï.
Insistesc que és una mesura experimental.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica, té la paraula la
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí.

LA SRA BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Insistiré en dues coses que potser
no acab d'entendre, més que res és per veure com funciona
aquest pla. 

Hi ha un acord marc per al 1996, per tant, quin és i quin
contingut, quin és l'abast d'aquest acord marc del 1996? Està
evidentment dins les línies d'actuació que s'estableixen, però
jo voldria saber si dins aquest acord marc es fa una
valoració a nivell ample, una anàlisi o es parteix d'un previ
estudi del que s'ha plantejat, pel que veig, pel que és cada
curs, és a dir quines són les necessitats de formació dins
cada camp i quina és la demanda formativa en cada camp.
Tenim unes línies que evidentment són bastant amples, les
que donen o poden donar lloc a moltes actuacions, totes les
que ens ha assenyalat, per tant, si a partir d'aquestes línies
amples de formació, que de fet ho han de ser, perquè es
poden donar o anar modificant o debatent i que estan, supòs,
subjectes a aquest estudi d'avaluació de necessitats
formatives, si aquest estudi d'avaluació de necessitats i de
demanda formativa es planteja a priori d'intentar orientar,
encara que sigui en un percentatge, els recursos de formació
que s'invertiran durant un any, o si es planteja només abans
de començar cada curs, per dir-ho d'alguna manera. Jo crec
que abans que es puguin adjudicar cursos o marcar línies, és
important avaluar, i açò era un poc les novetats positives
d'aquest pla, no?, que els recursos serveixin per solucionar
les necessitats formatives que tenim avui, en tots els camps
que s'han assenyalat. Si açò està avançat per gastar aquests
recursos del 1996, açò és el que voldria saber, si es parteix
d'aquest primer estudi de necessitats, ara quan plantejam un
pressupost de 1.000 milions de pessetes, i que aquests
pressupost de 1.000 milions de pessetes s'haurà de començar
a gastar a principi de curs, és a dir, si existeix ja a priori
algun estudi que condicioni part d'aquests recursos respecte
de necessitats formatives i respecte de la demanda formativa
que hi ha, a fi de rendibilitzar perfectament coordinat amb
totes les administracions, aquests recursos. 
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Per tant, voldria saber si dins aquest acord marc ja hi ha un
avanç concret del 1996, per on aniran més concretament les
necessitats formatives on (...) hi cabran evidentment les
sol•licituds que es facin. I açò és el que voldríem saber per
veure si aquest esquema que ens ha assenyalat el conseller, que
d'entrada i teòricament és molt positiu, com es concreta amb
una acció pressupostària d'un any. No sé si explic la meva
preocupació, és veure com aquesta teoria, en un marc  de quatre
anys, es concreta dins l'any 1996, és a dir si dins aquest acord
marc ja tenim o hi ha fet algun estudi d'aquests punts que se'ns
han assenyalat, i saber, per tant, per on van els tirs del que serà
la formació el 1996, concretament i dins cadascun, o la
informació que es tengui d'aquestes línies amples que s'han
donat; evidentment ara es pot trobar prioritari actuar en el
sector del calçat per un estudi que s'hagi fet o, qui diu açò,
actuar dins el que és la igualtat de la dona amb uns programes
determinats que es considerin prioritaris. És a dir si existeix
aquesta valoració establerta dins l'acord marc o quan i com es
pensa fer i si és prioritari a la despesa d'aquests 1.000 milions.

Açò era un poc aquest plantejament, i quan he demanat el
repartiment de percentatges dels 7.000 milions respecte dels
quatre anys, era precisament per si corresponia a un estudi
ample de tenir una certa estratègia en la despesa d'aquests
recursos de formació, si enguany encara no teníem prou
definides les necessitats, que evidentment els recursos es
replantegés més despesa altres anys en què aquests estudis
poden estar més definits. Però bé, sembla que tampoc no és
aquest el cas.

I respecte al xec de formació, esperem poder fer el
seguiment o comptar amb la informació del conseller per poder
fer el seguiment del funcionament d'aquesta pràctica i sobretot
que des del Consell de Formació s'intenti cobrir amb formació
les necessitats reals. Crec que açò és el prioritari abans d'entrar
en competències entre diferents organitzacions per fer cursos o
fer els mateixos cursos o fer els més senzills, com a mínim que
les necessitats formatives estiguin garantides, d'alguna manera,
i evidentment açò pot ser, segons si el xec de formació pot
funcionar o no, val la pena que puguem fer el seguiment
d'aquesta experiència que es posa damunt la taula el primer any.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Sr. Conseller, pot fer ús de la
paraula en torn de contrarèplica.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Jaume Matas i Palou):

Sí, moltes gràcies. Miri, l'acord, la planificació que ha
fet en aquest moment el Consell de Formació arriba fins al
mes de juny, i està ja planificada i concedida a nivell de
cursos. Com s'han pres aquestes actuacions específiques cap
al Consell de Formació? No, jo els cursos, ara, els que hi ha
aprovat a l'acord marc, amb (...) i els sindicats, la veritat és
que ara no me'n record exactament, però vaja, sé que de
forma destacable hi ha cursos molt importants dins
l'administració d'empreses dels serveis, hi ha cursos
importants en el camp del manteniment d'aeronaus -això ja
són accions específiques-, fusteria, llanterneria, són, bé, tots
els cursos que s'han aprovat i que són els cursos que s'han
aprovat al Consell de Formació, amb empresaris i sindicats,
fins el juny de l'any 97.

Com s'han pres aquestes decisions d'accions
específiques? Es prenen amb una anàlisi que es fa al Consell
de Formació del que són els estudis que té el Consell de
Formació permenoritzats per zones, l'illa de Menorca, les
comarques aporten estudis especialitzats també, lògicament
els interlocutors econòmics i socials són els que aporten tot
aquest tipus d'informació, que la tenen, i amb aquesta
informació el Consell de Formació, en primer lloc, pren el
que són les mesures generals i les accions generals, amb les
anàlisis permenoritzades no només de la demanda, sinó
també de l'experiència i l'avaluació que s'ha fet de les
mesures ja executades. El Consell de Formació, lògicament,
també fa després una valoració de les mesures ja i (...), amb
aquesta experiència més els estudis permenoritzats és amb
el que es dissenyen les mesures i les accions generals, i
després el Consell de Formació pren la decisió d'aquestes
accions específiques, que són aquests cursos que avui ja
estan planificats fins el mes de juny del 96, fins i tot estan
signats pel Consell de Formació.

A partir del mes de juny, és a dir, des del mes de gener
fins al mes de juny, el mateix Consell de Formació anirà
analitzant el que és la preparació de tot el que serà el segon
semestre de l'any i el primer semestre de l'any que ve, en
base, també, lògicament, a les anàlisi que tenguin i a tot
aquest procés que jo li deia que són les aportacions de les
demandes, no només que facin els interlocutors socials i
econòmics, sinó en aquest cas que també puguin realitzar tot
el que són les pròpies institucions municipals.
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Jo crec que està contestant a la pesseta, com aquell qui diu.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el diputat Sr. Manuel Jaén i Palacios.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Muchas gracias, Sr.
Conseller, por su comparecencia y por su ilustración respecto
a este tema, porque es un tema de gran interés e importancia, y
se hizo referencia por parte de otros diputados que han
intervenido con anterioridad, en el papel capital que tiene la
educación y sobre todo la educación permanente, aspecto que
no es novedoso, que ya viene recogido en el informe (...) del
año 70 de la Unesco. Efectivamente la educación es un sector
estratégico y la importancia del capital humano nadie la pone
en duda, hoy en día, cualquier proceso de cambio en sociedades
parte de la necesidad de que ese capital humano sea lo más
completo posible en extensión y lo más grande posible en
intensión. Y detalles de este aspecto, por no entrar a esta hora
cuando ya la audiencia lleva mucho tiempo escuchando estos
aspectos, vienen explicitados en una obra de (...) cuyo título es
El capital humano, y hace hincapié tomando como ejemplo El
Japón en estos aspectos tan importantes de la educación.

El Plan que usted ha tenido a bien de explicar aquí,
efectivamente, como cualquier plan, parte de lo que
técnicamente se denomina diagnóstico de condiciones previas,
eso es lo que se ha hecho, qué, quiénes, dónde y cuántos, es
decir, en definitiva, cuáles son las necesidades formativas, que
es el diagnóstico. Este diagnóstico está hecho y está publicado
en concreto el que más conozco (...) de Menorca, creo que
publicado el año pasado.

Yo creo que hay aspectos fundamentales dentro del Plan, en
primer lugar la concepción de globalidad, es un plan global, y
eso es bueno, porque ver las cosas de conjunto tiene muchas
ventajas, también tiene inconvenientes a la hora de
operacionalizar el plan, pero tiene muchas ventajas, porque la
visión de globalidad, de conjunto es buena. Y esa adscripción
orgánica y funcional de los aspectos formativos a su
conselleria, creo que tiene la ventaja esa de globalidad y la
ventaja de coordinación. Yo siempre, a título personal, lo he
defendido, allá donde he tenido ocasión de exponer esa idea.

Habla usted de los antecedentes del Plan estratégico de
competitividad, evidentemente, una de las razones de esa
adjetivación del plan, era la competitividad, y por no entrar
tampoco en estos aspectos ni en detalles de taxonomías, de
objetivos, sí es claro que es de importancia el aspecto
experimental; siempre, siempre es aconsejable que un plan,
antes de implantarse con carácter de totalidad se aplique de
forma experimental, y esto, por tanto, avala su postura porque
es un plan abierto, flexible y sujeto a modificaciones y a
cambios, no sólo en las cuantías económicas, que son
importantes, sino también en actitudes y en aspectos que el plan
pueda contener.

Hay también otro aspecto que yo quiero destacar, entre
otros muchos, que es el de la formación de formadores, esto
es una novedad del año 70 que prácticamente ha ido
incidiendo en el ámbito educativo y en el campo de la
educación permanente, de la formación de formadores. Es
fundamental contar con este capital humano al que antes
hacía referencia, sino a quiénes son los que forman a los
formadores que tienen la actuación directa con los que
serían los educandos o las personas sujetas a esta formación.

Aspecto importante también es la formación a distancia,
siempre hay que contemplar otras modalidades, la
educación presencial o la formación presencial no siempre
es posible, usted antes ponía ejemplos del caso de los
pilotos, del desplazamiento a otros sitios, pero también
aspectos en los cuales, por motivos distintos, casi siempre
por dificultades de carácter inherentes al hecho geográfico
impiden que esa participación en la formación se haga desde
el punto de vista de educación presencial o formación
presencial, y por eso la formación a distancia tiene un
ámbito importante que hay que reconocer.

Otro aspecto importante, las técnicas de búsqueda de
empleo. Hoy día no solamente hay que estar formado, sino
que hay que saber qué hacer respecto del mundo del trabajo,
hay experiencias, el plan experimentado en Canadá respecto
de las técnicas de búsqueda de empleo, que se está llevando
en Francia con mucho éxito por muchos centros, tuvimos
ocasión nosotros, en el Consejo Insular de Menorca, de
mandar a tres personas para que se formasen en estas
técnicas y esperamos que en algún momento puedan
aplicarlas y servir a la comunidad aquello que la comunidad
tuvo ocasión de darles para formarse.

En el aspecto del 5b no voy a entrar, pero sí quería
destacar también dos cuestiones, el tema de la incorporación
de nuevas tecnologías y el tema de la figura de la
orientación o del (...), esa figura importante en la
orientación que a mi juicio es capital. Actuaciones
importantes también en la ocupación de disminuidos, con el
objetivo fundamental de la integración laboral, esto,
desgraciadamente, desde el año, creo recordar, 81, cuando
salió la ley, pues ya se contemplaba como un objetivo
fundamental que (...) a través de diversos programas de la
Unión Europea y nosotros participamos en ellos.

Ha salido el tema del cheque de formación, esa similitud
con el cheque escolar, y yo, claro, como liberal,
evidentemente, desde la experiencia de California de los
años 60, pues estoy a favor. El Gobierno tiene dos opciones,
o crear un centro, un macrocentro para impartir estas
enseñanzas o aprovechar los centros que la sociedad tiene
en sus diversos estamentos y no es cuestión de discutir si
enseñanza privada o enseñanza pública, porque tenemos que
estar a favor de la enseñanza sin más adjetivaciones, y
aprovechar los recursos, medios humanos, medios
materiales que hay en nuestra sociedad para que este plan se
lleve a término (...) por la vía del ámbito público, que yo
creo que no es el caso.
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Centros homologados, fundamental, y yo creo que en este
aspecto ha de ser la administración rigurosa, se deben exigir
unos requisitos mínimos para esa homologación de los centros,
ya se está haciendo, ya lo sé, pero también creo que es
fundamental que se implante el tema de la evaluación. La
evaluación, ya lo sé, está en el Plan, y esa evaluación no
solamente debe referirse a los alumnos, debe referirse al
profesorado y debe referirse al programa, sino también a los
centros, y no sólo una evaluación diríamos con carácter de
continuidad, la evaluación contínua, sino también con carácter
formativo, porque en la evaluación distinguimos la evaluación
sumativa, aquélla que es sancionadora, y la formativa, que es
aquélla que es orientadora, aquélla que exige y requiere decir
al centro: "oiga usted, aquí está el problema, en esta auditoría
se ha detectado y conviene que estas cosas sean mejoradas", y
eso va en beneficio siempre de la competencia del sistema y del
beneficio, en este caso, del consumidor, si se me permite la
expresión, de esos cursos.

En resumen, yo creo que el Plan contempla esas medidas
normativas, por llamarlas de alguna manera, entrecomilladas,
contempla medidas educativas, las económicas y las sociales,
es un plan completo, ambicioso, con una cantidad importante,
susceptible de ser ampliada, como muy bien ha explicado, y yo
creo que aquí lo que cabría, y aquí sí que me sumo a los grupos
de la oposición, es que los grupos dispongan del Plan, porque
yo creo que una crítica constructiva, constructiva, nosotros, sin
duda, esa es nuestra línea, como no podría ser de otra manera,
y esperamos que la de los grupos parlamentarios sea la misma,
puedan hacer algunas sugerencias, siempre de carácter general,
porque en el aspecto técnico, sabemos que no es cuestión de
entrar, a pesar de que venga avalado por el Consejo de
Formación que me merece todos los respetos.

Y ya por último, Sr. Conseller, desearle éxito en la
aplicación del Plan, que incluso creo que hasta el nombre tiene
acertado, el Plan Mestral, yo creo que en situación, ese viento
del norte, esa brújula que siempre hay que tener me recuerda
aquellas palabras de Séneca en la Epístola a Lucilio, que decía:
"No hay viento favorable para quien no sabe dónde va", creo
que al menos aquí sabemos que vamos hacia el norte, aunque
un poco escorados, en este caso, curiosamente, hacia la
izquierda, porque el Mestral es un viento que viene del
noroeste. 

Gracias, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, si vol contestar, pot fer
ús de la paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Jaume
Matas i Palou):

Sí, gràcies, Sr. President. Jo, en primer lloc, a més
lògicament d'agrair-li la seva intervenció, no voldria
desaprofitar l'ocasió de deixar constatació pública que per
a aquest conseller que els parla és un plaer poder escoltar
intervencions de gent molt qualificada en la matèria, com ha
estat aquesta darrera intervenció del Sr. Jaén, per tant,
lògicament, abans de res, el meu reconeixement doctrinal
per la intervenció del Sr. Diputat.

Efectivament, la formació per a nosaltres és un sector
estratègic, i vostè també crec que ha fet, a més d'una molt
bona dissertació, una puntualització de temes que realment
figuren al Pla d'una forma estratègica respecte dels altres.
Efectivament, el tema de la formació de formadors i el tema
de la distància ho són i així ho representen. Lògicament
també, a més, dins el que vostè ha explicat de l'aplicació de
les noves tecnologies, el que fins i tot faria en aquesta
formació que també està dins el que és l'estratègia global del
Govern de la Comunitat Autònoma.

Efectivament, corroborar la possibilitat que vostès
puguin tenir aquest pla com més aviat millor i que es pugui,
com he dit a la intervenció d'abans, tenir la màxima sinèrgia
possible de tota la informació que rebin, perquè de ver que
la formació té el problema a més d'arribar al final, no és
fàcil que arribi realment a la demanda final. 

La qüestió dels centres homologats també és una qüestió
que ha sortit exposada al Pla, l'avaluació dels centres és tan
important, i l'administració, no es preocupi, Sr. Diputat, serà
i continuarà essent molt rigorosa en l'aplicació de la
legislació vigent al respecte.

Per acabar, agrair-li també que sigui l'únic diputat que
hagi, efectivament, interpretat, a més d'una forma molt
correcta, el que ha estat el nom que hem posat al Pla, un
vent que efectivament és un vent que no és un vent bo per
als pescadors, històricament no ha estat mai un vent bo,
però, efectivament, el contingut de la proposta, vostè l'ha
resumit molt bé, amb aquesta frase que ha dit, que no hi
havia bon vent per a qui no sabés fer que el vent li anàs a
favor, efectivament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

Agrair al Sr. Conseller d'Economia i Hisenda, Jaume
Matas i Palou, les seves explicacions. Ha estat acompanyat
pel Sr. Javier Cubero, director general de Foment de
l'Ocupació i de l'Acció Formativa, agrair també la
col•laboració de tots els senyors diputats membres de la
comissió, i esgotat l'ordre del dia, s'aixeca la sessió. Moltes
gràcies.
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