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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyores diputats, començarem la sessió d'avui
que, com saben, és la primera, començam amb la primera
compareixença d'aquesta comissió no permanent, i els
demanaria primer si hi ha substitucions.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí, Margalida Capó en substitució de Jaume Font.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

EL SR. CAMPS I COLL:

President, Guillem Camps en substitució de Cristóbal
Huguet.

EL SR. RAMON I JUAN:

Miquel Ramon en substitució de Josep Portella.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Alguna més? Correcte.

Bé, doncs, l'ordre del dia d'avui consisteix en les
compareixences previstes en el pla de treball que vàrem aprovar
els mesos anteriors a l'estiu, als efectes d'exposar l'opinió
diferents colAlectius i una part de l'Administració del Govern de
les Illes Balears sobre el tema objecte de la nostra comissió, és
a dir, els efectes regionals i insulars dels pressupostos
comunitaris, de les polítiques comunitàries, en aquest cas
referides al Fons Social Europeu. 

Les compareixences que tenim previstes per avui són la del
conseller de Treball i Benestar Social, Sr. Eberhard Grosske, que
ve acompanyat del director general de Formació Ocupacional
Sr. Francesc Obrador, que intervendran en primer lloc; el Sr.
Tomàs Garrido com a representant de la Petita i Mitjana
Empresa de Mallorca; el Sr. Pau Seguí i Pons, representant de
la petita i mitjana empresa de Menorca; i tenim també aquí el Sr.
Manuel Pelarda i Ferrando com a representant d'UGT. La Petita
i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera ha declinat la nostra
invitació a parlar aquí amb la comunicació del fet que manquen
de les dades necessàries per poder informar correctament
d'això, del seu impacte a Eivissa i Formentera, i no tenc

informació sobre la representació de Comissions Obreres, que
en principi estava emparaulada.

EL SR. LLETRAT:

Comissions Obreres havia anunciat que vendria el seu
representant el Sr. Josep Navas i Campos.

EL SR. PRESIDENT:

Deu estar per arribar, idò, no?

I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació per tal d'exposar la seva opinió i informar sobre
l'evolució i les realitzacions del Fons Social Europeu.

Idò, si ho troben, podríem començar amb la intervenció
inicial de l'Hble. Conseller de Treball i Benestar Social, Sr.
Eberhard Grosske.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Eberhard
Grosske i Fiol):

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc vull deixar
constància de la satisfacció que experimentam des de la
Conselleria de Treball per aquesta iniciativa nova, nova
almanco pel que es refereix a aquesta legislatura i a l'anterior del
Parlament de les Illes Balears, de convocar aquestes
compareixences on se susciti un debat parlamentari en el qual
no només hi hagi com a interlocutors el conjunt dels grups
parlamentaris i l'Executiu autonòmic, sinó en el qual també es
doni participació a les entitats socials més implicades en el tema
en qüestió. Pens que aquest seguit de compareixences
permetrà, com així explicita l'acord de constitució, permetrà una
aproximació esper que el més útil possible a la repercussió que
tenen les polítiques europees en els diferents àmbits de la
nostra comunitat que n'estan afectats, i que evidentment d'això
es pugui derivar un millor disseny de la nostra política com a
comunitat autònoma davant la Unió Europea.

A mi, per motius de força major, em serà impossible quedar
tot el temps necessari davant aquesta comissió no permanent.
No obstant això deix dos delegats de vàlua; un és una
aportació documental que, com hauran observat els diputats i
les diputades membres de la comissió, és una documentació
bastant exhaustiva sobre el tema que ens ocupa, que és els
fons socials europeus i les polítiques duites a terme per part de
la comunitat autònoma en la seva administració; i després, i més
important que això, és la presència jo crec que una de les
persones..., jo crec que la persona o una de les persones que



EFECTES REGIONALS I INSULARS / Núm. 3 / 3 d'octubre del 2000 15

 

més saben d'aquest tema a les Illes Balears, que és el director
general de Formació, el Sr. Francesc Obrador, i una de les
persones també que més saben a tot l'Estat espanyol sobre
aquest tema, que també és el Sr. Francesc Obrador.

Jo en aquest sentit, i per no fer una intervenció artificialment
dividida, donaria la paraula per tant al Sr. Obrador, jo quedaria
a la reunió de la comissió fins allà on em sigui possible, i
després deman disculpes a la presidència i al conjunt dels
diputats per quan estigui obligat a absentar-me, i amb el permís
del president jo li donaria, o li pregaria que donàs la paraula al
Sr. Obrador.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Idò donam la paraula el
director general de Formació Ocupacional. Gràcies.

EL DIRECTOR GENERAL DE FORMACIÓ OCUPACIONAL
(Francesc Obrador i Moratinos):

Moltes gràcies, Sr. President, senyors diputats. Moltes
gràcies, Sr. Conseller, però quan a un ja els pèls li tornen blancs
pels anys ja està acostumat a haver d'acceptar el que és davant
la societat i això és el que ha de fer.

El tema de la compareixença no acabàvem de saber..., perquè
clar, parlar del Fons Social Europeu és parlar de moltes coses o
parlar de coses molt concretes. Per tant, el treball que havíem
preparat perquè després vostès ens puguin demanar tot allò
que considerin oportú per aclarir, era fer un disseny ràpid que
faríem amb l'estructura documental que els hem donat i en
l'ordre del document que els hem donat, del que és el Fons
Social Europeu i com s'aplica fins a la darrera pesseta en
aquests moments, dia 3 d'octubre de l'any 2000, a la comunitat
autònoma de les Illes Balears; és a dir, faríem com si féssim un
viatge pels documents, però per aterrar després a allò concret,
a la pesseteta, diríem, que s'aplica del Fons Social Europeu, de
tal manera que vostès en aquest moment dins aquesta carpeta
tenen tota la informació que en aquest moment té la Direcció
General de Formació, és a dir, no en tenim ni més ni manco que
els suports documentals de tota la informació que vostès tenen
dins aquesta carpeta.

Bé, primer de tot volia aclarir allò dels fons estructurals.
Vostès saben que es va fer a través de l'Agenda 2000 un
disseny totalment canviant del que eren els fons estructurals  i
els objectius comunitaris, de tal manera..., i en conseqüència
també de les iniciatives comunitàries, amb la qual cosa va
tancar, diríem, el període 94-99 i es va obrir el període 2000-2006.
A partir del 2000-2006, aquests set anys, per tant, d'aplicació, es
divideixen els fons estructurals clarament, diríem, els objectius
comunitaris en tres; fins ara n'hi havia cinc, no, sis, n'hi havia,
i passen a tres. Objectiu 1, aquelles zones que pel seu (...) tenen
menys del 75% de PIB de la mitjana europea. Les zones
Objectiu 2, que són zones en declivi industrial o en perill de
declivi industrial. I l'Objectiu 3, que són totes aquelles zones,
diríem les riques, com algú diu, de la Comunitat Europea que
reben a través sobretot i exclusivament del que és el Fons

Social Europeu. Per tant l'Objectiu 3 sol ser l'objectiu clàssic del
Fons Social Europeu.

Els fons estructurals es redueixen i se centren en quatre
fons estructurals, que si ho tenen..., els he donat un full on
vénen definits. Jo crec que és important, perquè aquest full del
qual els he passat fotocòpia que els han donat apart del llibre,
és el reglament d'informació dels fons, és a dir, és el reglament
de comunicació que la mateixa Comunitat Europea es dóna a si
mateixa per fer la propaganda dels objectius; per tant, és la
definició pròpia de cada un dels objectiu, sigui el CDER, el
Fons Social Europeu, el Feoga i l'Ifob.

Referent al Fons Social Europeu diu que és contribuir...,
"contribuir al desarrollo del empleo impulsando la
empleabilidad, el espíritu de empresa, la adaptabilidad, la
igualdad de oportunidades y la inversión en recursos
humanos". Per tant, el Fons Social Europeu, com saben vostès
perfectament, és aquell que, com diu el seu eslògan, el que
pretén és més i millors ocupacions per invertir en la gent
d'Europa. Per tant és un fons que no fa pedra sinó que fa
persones, que no ajuda a inversions sinó que ajuda a
inversions en persones, només pot treballar -per tant- amb
persones, i el que pretén d'aquestes persones és més i millors
ocupacions.

Es basa en quatre pilars fonamentals d'actuació que són els
mateixos que diu aquesta frase. El primer és l'ocupació, és a dir,
preparar la gent perquè sigui capaç d'accedir al mercat de
treball. El segon pilar és l'esperit d'empresa, la creació de noves
empreses per fer front als nous reptes de la societat que en ve
al damunt, europea. El tercer pilar és l'adaptabilitat i és el punt
de preparar la gent, diríem, que està fent feina per als nous
reptes de les noves tecnologies i perquè el dia de demà no hagi
de passar al primer eix, a l'ocupació, sinó que pugui conservar
el seu lloc de feina. I el quart eix, que és el d'igualtat
d'oportunitats, es refereix sobretot al que diuen el tema de
gènere, és a dir, que no hi pot haver diferenciacions entre els
homes i les dones tant en el seu nivell d'ocupació o
d'ocupabilitat, perdó, d'ocupació, com en el nivell fins i tot de
salaris i d'oportunitats. Són els quatre pilars del Fons Social
Europeu.

Aquest fons social europeu, i ja entraria a la documentació
que tenen vostès, es reflecteix en dos..., en un primer llibre que
els hem passat, que és un llibre -si em permet, Sr. Conseller- és
aquest llibre, on hi ha els fons est ructurals, el reglament dels
fons est ructurals, que tots dos són del juliol de l'any passat,
per tant és el document del 99, són els documents darrers que
marquen la iniciativa, i el segon és el Fons Social Europeu, el
propi reglament del Fons Social Europeu. És a dir, hi ha un
reglament general que és el 1260, i després ni ha un per cada un
dels fons estructurals, que els fons estructurals són els
mecanismes de recursos econòmics i humans que dedica la
Comunitat per fer front als diferents objectius.

En què es diferencia aquest fons social europeu a l'anterior.
Sobretot els fons estructurals i el Fons Social Europeu es
diferencien amb una paraula que és l'ocupació. Tenen tres
elements diferenciadors del programa anterior: una és la



16 EFECTES REGIONALS I INSULARS / Núm. 3 / 3 d'octubre del 2000

 

paraula, perdó, compatibilitat, és a dir, que en tots els
programes en què actuï la Comunitat Europea han de tenir una
cohesió interna de tal manera que actuïn amb els mateixos
objectius, que són les estratègies europees per a l'ocupació. És
a dir, tots els eixos de treball, siguin els que siguin, han de ser
complementaris en si mateixos per aconseguir aquesta
estratègia europea per a l'ocupació. 

El segon eix important és el partenariat, és a dir,
necessàriament s'han de fer tots els programes amb el que en
deim els partenariats adequats, que són els agents socials i
econòmics  més representatius o implicats dins els processos
d'aplicació. Per tant, el segon eix, la diferenciació és que tu no
pot actuar ni gastar cap pesseteta del Fons Social Europeu que
no vengui admesa, informada, diríem, i debatuda pel que són
els agents socials i econòmics. 

I la tercera novetat que aplica el Fons Social Europeu dins
el seu reglament és que s'ha de fer en territori, s'ha de fer en
base, com diuen, en el territori, i per això revaloritza els agents
locals i els agents territorials com a subjectes protagonistes de
tota l'aplicació del fons social, perquè entén el fons social en el
seu reglament que no es pot fer res que no tengui una identitat
pròxima al ciutadà, i aquesta identitat pròxima són els ens
locals. Per això precisament marca la idea que els objectius del
fons social han de tenir sempre, qualsevol actuació, primer, un
ante, diríem, que es una preparació d'objectius, uns objectius
prefixats; un durant, un seguiment de l'acció; i un post, que és
l'aplicació territorial.

Diríem que una vegada vists aquest dos llibrets, aquest
primer llibret amb els dos reglaments, s'elabora el que deim el
pla operatiu, és a dir, Balears, des del juny de l'any passat, de
l'any 99, començà a presentar el seu programa operatiu, que és
aquest document que tenen a les seves mans aquí, i és allà on
es fixa per a Balears tota aquesta idea del fons social, la seva
aplicació dins cada territori, dins cada eix i cada mesura, perquè
el fons social sempre et defineix actuacions per eix i mesures; et
diu que té nou eixos i vint-i-nou mesures, i cada eix té la seva
mesura que és l'actuació que tu has de fer dins aquests quatre
pilars que, insistesc, marcava abans el Fons Social Europeu.

Per tant, tot això és complicat, es resumeix en aquest llibret
que jo els recoman, perquè és allà on diríem el Govern d'aquesta
comunitat i la pràctica continuada dins el Fons Social Europeu
han duit a fer; és un programa que nosaltres ens comprometem
a fer durant set anys tot això que diu aquest llibret, des de l'any
2000 a l'any 2006.

Aquest programa, juntament amb els onze programes del
regne d'Espanya que s'han presentat, ha estat aprovat i tenen
la documentació que els he volgut deixar també a dins, dia 29
de setembre. L'hem rebuda avui mateix, 3 d'octubre, hem rebut
la comunicació de la unitat administradora del Fons Social
Europeu que ens deia que a BrusselAles ja han aprovat el marc
d'acció comunitària, la qual cosa vol dir que el nostre programa
està aprovat de fa exactament quatre dies.

Per tant, aquest programa és el marc en què ens hem de
moure. Nosaltres no podem sortir d'aquest pla d'actuació. Hi ha

una cosa que jo voldria que vostès, Sr. Diputats, que són els
que més hauran de tenir contacte amb aquests temes, voldria
definir la idea del Fons Social Europeu nova; la idea del Fons
Social Europeu és el fons de cohesió social d'Europa, la qual
cosa vol dir que nosaltres ens comprometem a crear -diríem-
cohesió social a canvi de que cada vegada rebem menys
doblers. És a dir, per exemple, el programa anterior, a nivell de
l'Estat espanyol, la cofinançació d'Europa era el 35%;
actualment el programa 2000-2006 comença, ens vàrem dir, amb
un 12% de cofinançació europea, i diuen que pot arribar al 13 o
al 14, com a molt. Per tant, perquè vegin aquí... El Fons Social
Europeu és el fons que té com a tendència crear cohesió social,
benestar social i, per tant, ser solidaris amb els que ho passen
pitjor, i com que ara estam, com saben, en el procés d'increment
de la Comunitat Europea, idò els fons estan decidits a anar cap
als països dits "pecos", que són els que s'han d'adherir a la
Comunitat Europea.

Per tant, una vegada fet això, tota aquesta realitat que
vostès tenen aquí davant, nosaltres l'hem concretada amb un
decret, un decret que és el Decret 11/2000, que el tenen aquí
dins, que és el decret que regula el fons social en l'aplicació
d'aquesta comunitat: agafa els eixos que nosaltres hem
d'aplicar, i només n'aplica set i en canvi el fons social en té nou,
perquè el vuit és per a ajudes a petites ONG, ajudes petites a
ONG que va per un altre costat, i el nou és simplement per
ajuda a l'administració del propi fons, que és l'ajuda tècnica. Per
tant, només treim a concurs els set primers eixos que vostès
tenen aquí. Els he posat un resum dels eixos en el primer full
perquè els tenguin clars. El primer dígit és l'eix i el segon dígit
és la mesura, i vénen arbitrats de cada manera. Tot això ho hem
articulat amb un decret 11/2000, l'hem articulat amb una ordre de
desenvolupament que també els he deixat, i ho hem concretat
en una convocatòria, en aquest cas la segona convocatòria
d'enguany. 

Per tant, tot això que podria ser molt teòric (eixos, mesures,
aplicacions, etc.) nosaltres ho anam concretant en una
documentació que presentam. Aquesta presentació i aquesta
concreció aquí a Balears es resol de cinc maneres. Una primera
manera o mesura..., perdó, voldria abans aclarir els temes de
finançació. Els he passat també un full curiós, que és la
cofinançació que té Balears en relació amb totes les altres
comunitats Objectiu 3. Veuran vostès que l'any 2000 nosaltres
rebrem 739 milions. El que s'ha aprovat per a tot Espanya són
2.111 milions, que es fan amb onze programes, quatre
programes territorials que són els d'Aragó, Balears, Catalunya,
Madrid, Navarra, País Basc i La Rioja, i quatre pluriregionals
que són el Pla FIP, per a inserció professional, antic INEM, el
Pla Forcem, que es fa a través dels agents socials, a través del
Patronat del Forcem per a formació contínua, el Pla d'I+D+I, que
és inserció, desenvolupament i innovació, no, perdó,
investigació, desenvolupament i recerca, que es fa amb un pla
pluriregional que es pacta a nivell d'Estat; i el quart és sobre els
sistemes de qualificacions professionals. Aquests quatre són
dirigits per l'Estat, un d'ells té transferida la seva gestió, que és
el Pla FIP, i un altre programa propi és el nostre de Balears. Són
els set i els quatre, onze programes aprovats.
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D'aquests onze programes, set aprovats, set diríem
regionals, i quatre que tenen la finançació, per saber la
finançació és una pura operació matemàtica. Per tant a vegades
un diu que ens donen més del que toca, del que no toca; no,
miri, ho fan per uns indicadors de context, que jo els he deixat
aquí precisament dins el full perquè els veiessin, amb la qual
cosa veuran que la nostra comunitat autònoma, pels indicadors
de context  que aplica la Comunitat Europea i que aplica l'Estat
espanyol, és la que menys dret té a ajudes, perquè només els
diria que un dels indicadors que més ajuda dóna són els aturats
de llarga durada i nosaltres estam en el 2,1%, mentre que la
comunitat següent, que em pareix que és Navarra, està en el
4,7%. Jo els he donat tots els indicadors de context perquè si
vostès apliquen la fórmula matemàtica se n'adonaran que és
exacta a la fórmula matemàtica en pessetes que llavors ens
dediquen del fons, amb un variació que també la Comunitat
Europea prioritza, que diu: "De tot el que gastis el 36% ha de
per a l'eix 1, -que també el tenen vostè a un full d'aquí- el 8% per
a l'eix 2, el 15% per a l'eix 3, 14...", amb la qual cosa nosaltres
també ho hem d'aplicar, amb la qual cosa vol dir que encara ens
perjudica més perquè l'eix 1, que és el d'aturats, és el que
nosaltres tenim el millor indicador a nivell de tota la comunitat
europea es miri com es miri, i per tant aquest indicador, que
nosaltres entenem que no és correcte però que és un indicador
de context  que s'aplica a tot Europa i que no és que l'apliqui
l'Estat espanyol, sinó que l'aplica tot Europa exactament igual
per tot i per tant ens perjudica a l'hora de rebre ajudes en aquest
sentit, perquè ens fa menys valedors o menys adaptats al nivell
d'ajudes que ens donen. El tenen vostès aquí, aquest indicador,
perquè precisament puguin veure la quantitat exacta com
s'aplica. Per a qualsevol aclariment que vulguin estam a la seva
disposició.

Després diríem que, bé, amb tot això ja tenim l'eix que ha
muntat..., els eixos i les mesures i tota aquesta complicació, ho
hem aplicat a decrets, ho hem aplicat a convocatòria i s'han
presentat convocatòries. Com resolem les convocatòries?, les
resolem d'acord al propi decret de cinc maneres: una que són
els contractes programa. Els contractes programa són
contractes que van lligats i estructurats en funció de pactes per
l'ocupació que firmen els agents socials més representatius; si
no hi ha pacte per ocupació no hi pot haver contracte
programa. Aquesta és una mesura, i aquí tenen vostès els
contractes programa en aquest full, els que ja s'han aprovat i els
que estan pendents per aprovar que han anat a la segona
convocatòria. En aquest full tenen totes les xifres exactes de...,
abaix són les solAlicituds no resoltes de gent que hi ha, com
veuran hem estructurat territorialment, Consell Insular de
Mallorca, Consell Insular de Menorca i Consell Insular d'Eivissa
i Formentera, i la Mancomunitat del Raiguer, la Mancomunitat
del Pla, la Mancomunitat del Nord, la Mancomunitat de..., cap
més, Manacor, que ha presentat contracte programa,
Ajuntament de Palma i Ajuntament de Calvià. Aquests són els
contractes programa que vostès tenen en les seves mans, que
són, si no n'oblid cap, crec que no, els contractes programa
signats amb els valors d'uns aprovats i els altres pendents
d'aprovació.

El segon nivell d'aplicació que nosaltres tenim és per
convenis amb les pròpies conselleries, és a dir, el propi Govern

pot fer convenis perquè cada conselleria pot fixar eixos que no
són els que normalment fan, bé -per exemple- per problemes
territorials o de representació sectorial, o bé sigui perquè són
temes que consideren ells que han de fer. Posem per cas la
Conselleria d'Agricultura i Pesca, sobre pesca, com que no hi ha
una estructura massa sòlida, ells fan uns cursos necessaris per
millorar la pesca a les Illes Balears i, per tant, signen un
contracte programa amb nosaltres i nosaltres els transferim els
recursos econòmics que tenim i els controlam que compleixin
els requisits del Fons Social Europeu i donam compte, perdó, al
Consell Balears de Formació Professional, que és l'altre
organisme que hem constituït, com saben vostès bé, per
controlar aquest fet. Aquests convenis amb conselleries poden
ser també per motius molt específics; per exemple ara estam a
p unt de firmar-ne un amb l'IDI, amb la Conselleria d'Economia,
Comerç i Indústria, perquè pretenem, per a sectors i temes molt
concrets, que ningú no hi arriba i consideren des de la
conselleria que són adequats. O Conselleria de Turisme, per
exemple, a Eivissa, perquè considera que ha de fer unes
actuacions concretes a Eivissa com considera que els hagi de
fer a un altre lloc. Això és el segon nivell, que el feim a través
del que deim els convenis de conselleria a conselleria. S'han de
sotmetre tots al mateix, diríem, rollo, amb perdó de l'expressió,
de tots els paperets que hem presentat fins ara: convocatòries,
concursos, també el mateix Govern s'ha de sotmetre als criteris
que ens hem obligat a complir.

El tercer, la tercera manera, tercera i quarta, és pel que diríem
programes d'organitzacions no de lucre a l'àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i el quart sistema són ajudes per
convocatòria, i aquí vostès tenen precisament la relació de
totes les resolucions, una per una, pesseta a pesseta, de totes
les entitats a les quals s'han donat ajudes i s'han aprovat en la
primera convocatòria. La segona convocatòria, com que l'hem
de tancar aquest mes, idò els que els hem passat és una per una
totes les entitats que han participat i participen a la segona
convocatòria perquè les tenguin detallades eix per eix, punt per
punt...; veuran que ve per mesura, per eix, per tal. Tot això, en
el moment que quadrem la segona convocatòria de l'any 2000,
perquè així es va fer per facilitar la participació, clourem totes
les xifres i hauran de quadrar exactament dins els pressuposts
i sobre els objectius que les mateixes convocatòries han marcat.
És a dir, fins que no tanquem la segona convocatòria no
podrem presentar ja, que en aquests moments idò donarem
publicitat al mateix BOCAIB, o BOIB, perquè estigui a l'abast de
qualsevol ciutadà perquè pugui dir si l'han afavorit o l'han
perjudicat en la convocatòria, per dir-ho clar. S'ha obert tota
aquesta via que fins ara no existia d'absoluta transparència i
participació perquè qui cregui que no han complit amb ell
adequadament pugui informar d'això. Qui fa la selecció? Idò una
comissió tècnica que és la comissió tècnica que puntua en
funció de la convocatòria, i a  aquests els donam, i llavors qui
no estigui d'acord fa el recurs pertinent i aquest recurs s'estima
en recurs d'alçada o en els recursos pertinents, i si no té el
contenció administratiu obert per fer el recurs que consideri.

I el cinquè tema, que pràcticament no s'hi fa cap acció, són
les mesures de xoc. Són aquells que diuen: "Jo em compromet
a contractar el 60% si se'm dóna aquest curs, i faig un
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compromís formal per contractar". En aquest aspecte no s'ha
presentat absolutament ningú. 

Jo els he passat tota la documentació que suporta, diríem,
la meva..., perdó, llarga explicació, potser massa explicació, però
que els volia fer veure que des del que diu BrusselAles, o el que
diuen les directrius per a l'ocupació que cada any marca la
Comunitat Europea a Europa, idò baixa a través dels pactes per
l'ocupació i baixa a través del nostre programa operatiu a
l'aplicació concreta a l'illa de Formentera, amb el curs
d'informàtica i tal. Per tant el nostre treball ara és que tot això,
és a dir, per exemple tots els contractes programa i tots els
convenis han de tenir una comissió de seguiment de la qual
formaran part la direcció general, en aquest sentit, CAEB, PIME,
Comissions i UGT, de tal manera que cada contracte programa
i cada eix d'actuació tendrà una comissió específica que farà el
seguiment de cada una de les actuacions que es facin allà, és a
dir, que per dir-ho d'una manera clara el contracte d'UGT, el
contracte programa, el controlarà una comissió en la qual hi
haurà PIME, CAEB i Comissions, i viceversa, no?, i el contracte
programa que es faci a l'Ajuntament de Palma el controlarà
CAEB, PIME, Comissions i direcció general, que és la
responsable de fer els seguiments de les actes i dels recursos.
Tot això esperam tancar la segona convocatòria per posar-ho
en marxa.

Jo acabaria dient que el que s'ha fet és un esforç per donar-li
màxima transparència; tota la documentació que vostès tenen
es dóna al Consell Balear de Formació i per tant a tots els
membres que en formen part, en aquest cas Conselleria
d'Educació i Conselleria de Treball, i agents socials, agents
territorials, consells insulars i Felib que participen dins el
consell. A tots se'ls donarà. Encara hi ha documentació que no
se'ls ha entregat perquè precisament encara no hem convocat
el consell per (...), però també se'ls donarà, a ells, i tota la
mateixa documentació està a l'abast de tothom perquè pugui
donar l'opinió, donar la seva opinió i fer la seva, jo crec,
aportació adequada, crítica o no crítica, és a dir, com
considerin.

La idea, com els vull dir, era que la idea dels fons
estructurals han canviat d'idea, d'objectiu; tot això es regula per
una estranya paraula que es diu la senda de Berlín, que això no
sap ningú com funciona però que és terrible a l'hora d'aplicar,
la senda de Berlín, que és que tot això ha de quadrar dins els
pressuposts europeus, és a dir, la pesseta que nosaltres
dedicam a l'Ajuntament de Capdepera ha de quadrar dins els
pressuposts de la Comunitat Europea a través d'aquesta famosa
senda de Berlín, i això ens du una burocràcia inimaginable però
que intentam fer el més suportable possible, el més suportable
possible; no diria suportable perquè seria dir molt, perquè els
agents socials saben prou la tasca a què ens obliga, però ho
hem de complir si volem complir els objectius del Fons Social
Europeu.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Obrador, tant per la documentació com
per la seva capacitat de síntesi, que crec que a més ha deixat
suggerides moltes vies de debat a partir d'ara, no?

Procedeix ara la suspensió d'aquesta sessió, en principi
reglamentàriament per un període màxim de 45 minuts, però com
a president i en nom també dels altres membres de la mesa
pregaria als senyors diputats i a les senyores diputades si
podem continuar, a fi d'agilitar la reunió, i si és així..., puc donar
per entès que és així, ara continuaríem amb una primera ronda
d'intervencions dels grups, dels diferents grups, per un màxim
de deu minuts, en la qual des de la Conselleria de Treball i
Formació ens contestarien, i llavors passaríem a sentir els altres
representants socials. 

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Bé, com deia el president, procedeix ara, per tal de formular
preguntes o observacions, la intervenció dels grups
parlamentaris. Per part del grup... Bé, grups que volen
intervenir? Té, idò, el Grup Mixt la paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Moltes gràcies. Jo tendria tres preocupacions, aquí. Una
seria, bé, se'ns ha explicat jo crec que molt bé i amb molta
riquesa documental què s'està fent, com es gestiona, quin és el
marge que tenim per moure tot aquest fons social, però a mi
m'agradaria que es fes una valoració des de la conselleria,
actualment, el director general, de l'impacte que ha tengut això
sobre el mercat de treball, és a dir, un dels objectius principals,
com s'ha dit, és generar ocupació, se'ns deia, una certa
ocupació estable, etc., i com es valora aquesta inversió que s'ha
donat fins ara i que ara amb un nou programa, fins a l'any 2006,
sembla que, diríem, ha de tendir encara a millorar-ho més, a
perfilar millores sobre el que s'havia fet fins ara, és a dir,
podríem valorar positivament per a les Illes Balears els
contractes d'aquests programes que s'han fet fins ara, quina és
l'experiència que és té d'això, quins són els segments de treball
o d'empreses que es consideren que s'han beneficiat més que
sigui constatable?, o això encara està un poc per avaluar, no?,
seria un tipus de preocupació. 

Per un altre costat també, des del punt de vista dels
destinataris de projectes tant del sector públic com del sector
privat, Els Verds no tenim coneixement, no sabem els
mecanismes i creim que són insuficients pels quals bé tenim
uns diners com una comunitat autònoma per repartir per tot
aquests tipus de programes, però aquests programes realment
les inversions que es fan són en funció d'un projecte que fa qui
el sap fer, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, aquelles entitats
privades o aquelles institucions, mancomunitats, consells,
ajuntaments que presenten coses, però es pot donar el cas i,
aparentment és així, que aquelles entitats diríem més
espavilades i amb més capacitat per formular projectes o
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aquelles zones del territori amb més tradició d'això, tenen més
pes a l'hora d'aconseguir subvencions, i creim que això si fos
així, és una pregunta que formulam, si fos així probablement
seria millorable, en el sentit d'intentar des del mateix Govern de
les Illes Balears de fer una certa compensació dels equilibris a
l'hora de repartir, i a l'hora de tenir capacitat per a formular
projectes interessants.

I en darrer terme, ja per acabar m'agradaria que ens fes
alguna pinzellada dels canvis que introdueix aquest paquet
2000-2006, és a dir, aquest segon paquet que probablement serà
el darrer d'aquest tipus de fons a nivell europeu, és a dir, quins
són els grans canvis que s'han donat respecte al paquet
anterior que acaba de vèncer?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, en nom del Grup Socialista, la diputada Sra.
Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Agrair la presència aquí del conseller
de Treball, Eberhard Grosske i del director general de Formació,
el Sr. Obrador, així com també esper poder sentir amb molt de
gust els representants dels sindicats de Comissions Obreres i
UGT, i els representants de PIME.

Agrair les explicacions en concret del Sr. Obrador, ben
segur que podrem llegir amb detall tota aquesta informació que
ens ha passat i que segur que serà profitosa, sobretot tenint en
compte la importància que tenen les polítiques europees i amb
això en relació també allò que deia el diputat Sr. Buades, sembla
que el temps s'esgota i hem d'aprofitar bé aquest període que
ens queda. Jo crec que són importants totes aquelles
actuacions que puguem invertir, com deia el Sr. Obrador,
invertir en persones, per tant aquesta solidaritat no justa,
aquesta solidaritat medi ambiental, sinó sobretot aquesta
solidaritat social que marca, entenc, la política del fons social
europeu.

Jo volia plantejar una sèrie de temes que es plantegen en
aquest reglament 1784, del 1999, del Parlament europeu, fa
especial menció al tema de  petita i mitjana empresa, a
l'exposició de motius, i si ens podria explicar una miqueta, aquí
a Balears té especial importància i allò que juga un paper
econòmic, però també social, que està estès de forma important
a tota la nostra economia, per tant l'accés, en relació amb la
petita i mitjana empresa a aquesta formació. Sobretot si tenim en
compte, i en aquestes petites i mitjanes empreses ens trobam en
poc treballadors i per tant la facilitat que hi pot haver, en relació
a la millora de la qualificació professional dels mateixos
empresaris i també dels treballadors.

 L'article 2 d'aquest reglament fa referència al tema
d'innovació, jo entenc que el tema d'innovació, el que és
recerca i desenvolupament és parlar de futur, i tenc la
preocupació, i per tant d'aquí que parlem avui de possibles

solucions, que a les Illes Balears la facilitat d'ocupació que hi
hagut aquests darrers anys per la intensa activitat econòmica,
fa que a vegades sembli que hi hagi una despreocupació per tot
aquest tema de recerca i desenvolupament i entenc clarament
dins els fons estructurals hi ha un àmbit d'actuació jo crec que
important en el tema d'innovació, i sobretot en iniciatives
empresarials i d'investigació, que poden millorar sense cap
dubte, no tan sols la situació present, sinó millorar la situació
de cara al futur.

L'article 3 del Reglament 1784 fa referència a aquest tercer
sistema, a vegades he sentit parlar molt d'aquests nous
jaciments d'ocupació, i precisament fins i tot també tendrem
oportunitat de parlar amb el Sr. Garrido, que comentàvem
aquest matí, aquestes actuacions què poden suposar d'inserció
professional i també medi ambiental, fa referència expressament
a l'article 3 d'aquest tercer sistema i per tant, que és jugar aquest
millor inserció social, però també aprofitar aquests nous
jaciments d'ocupació.

He mirat aquest decret que ha esmentat el Sr. Obrador
11/2000 i realment desenvolupa precisament aquest reglament,
i allò que li demanaria, perquè ja li dic que tendrem oportunitats
segurament aquests dies de  poder mirar amb detall totes
aquestes convocatòries que vostè ens ha donat amb aquesta
informació, que li agraïm tot el que ens ha portat, però sempre
creim que és important fomentar les inversions i el finançament
municipal, i aquí a l'article 25 d'aquest decret 11/2000 es fa
referència al pla d’ocupació local, i jo una pregunta que li
demanaria és el tema municipal com s'ha enfocat, i quines
iniciatives importants per al desenvolupament a nivell local que
s'han duit a terme i que segurament ja estan expressades en
aquesta documentació i que no hem tengut temps encara de
mirar-ho.

Moltes gràcies. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps,  pel Grup Popular.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Abans de tot agrair, com no, al
director general la informació que ens ha donat de tot aquest
fons europeu, aquesta documentació que ens ha adjuntat i que
nosaltres evidentment ara en aquest moment no hem tengut
temps d'esbrinar, de mirar, l'estudiarem amb molt d'interès, i en
qualsevol cas ja demanarem una compareixença puntual, perquè
tenguem l'oportú debat parlamentari. També agrair, com no pot
ser d'altra manera als representants de Pime Mallorca, Pime
Menorca, d'UGT i de Comissions, bons amics tots ells.

Jo abans de res, el que si és important és saber que
efectivament l'objectiu actual del FSE és contribuir al
desenvolupament de l'ocupació impulsant l'estabilitat,
l’ocupació, l'esperit d'empresa, l'adaptabilitat, la igualtat
d'oportunitats i la inversió en recursos humans. Aquest és
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l'objectiu, sembla ser, del nou FSE. Però açò ja ve d'antuvi
també que aquí nosaltres amb una sèrie de directives europees,
fons social europeu, ja es dur a terme anteriorment a la nostra
comunitat autònoma, nosaltres ja havíem fet una sèrie
d'iniciatives europees, que tant amb innovació tecnològica
dedicada a les Pimes, que nosaltres consideràvem i consideram
que són el motor de la generació d'ocupació en aquesta
comunitat autònoma, crèiem que era important  crear el marc
adequat, el marc apte, òptim, perquè es poguessin adaptar al
nou temps canviant que ens ha tocat viure. Es van dedicar tots
els recurs interns i externs, perquè així fos, que l'adaptació a les
noves tecnologies fos un nord i guia constant, dia a dia, dels
programes anteriors, perquè consideràvem que d'aquí havia de
sortir efectivament la plena ocupació, però també ens
preocupava que aquesta formació arribés a totes les Illes, i per
açò a través de la iniciativa de campus extens va ser possible
que juntament amb la universitat fossin presents els convenis
i estudis que avui tenen de la UIB a Menorca i també després
a Eivissa o fins i tot a Manacor i Inca. 

Però a més també nosaltres consideràvem que la dona no
era un subjecte de segon grau, sinó que tenia un empremta
pròpia, un esperit d'iniciativa pròpia, per açò també hi
dedicàvem l'esforç com a dona emprenedora, com a dona que,
en igualtat oportunitats amb l'home, podia dur endavant les
seves iniciatives europees. Però també pensàvem que dins
aquest quadre la gent amb discapacitat no havia de quedar fora,
sinó que havia d'haver per a aquestes persones una igualtat
d'oportunitats, i així a través de la Unac, amb totes les seves
associacions adherides i també a Menorca i Eivissa, fèiem
possible que es duguessin iniciatives europees i que el
programa de formació, orientació i inserció laboral, tot aquest
circuit fos juntament amb Europa, amb altres partnes europeus
tenguts en compte, avaluats i amb açò crear noves experiències
i nous comportaments, nous camins per a aquesta ocupació en
qualitat per a tothom. 

Dels joves també era important, perquè així també ho
dedicaven abans els objectius Luxemburg, que sobretot les
persones amb fracàs escolar o amb llocs de difícil ocupació, es
pogués rescatar-les i a través d'una formació intensives,
específica, determinada i juntament amb una oficina
d'intermediació laboral, contactes amb l'empresa, i així tenim
exemples extraordinaris, com la cooperativa Jovent o el Raiguer
i també aquelles persones amb exclusió social, amb perill
d'exclusió social i així a través de Deixalles crear noves societats
perquè per elles mateixes amb un esperit d'autoestima
poguessin inserir-se dins la societat, igual amb el Projecte
Home. És a dir, que anteriorment es va abastar tot un ventall de
possibilitats o tot un ventall de recollir iniciatives i els objectius
europeus, perquè aquesta comunitat autònoma fos més digna,
més justa i pogués tenir més llocs de feina.

Ara ens trobam que les taxes d'Europa, 2,1 taxes d'aturats de
llarga durada o 5,4 taxa d'atur masculí, taxa d'atur femení 10,3,
les millores comparant amb qualsevol comunitat del nostre país
com Aragó, Catalunya, Madrid, Navarra, País Basc o La Rioja,
i aquesta és la realitat, i a nosaltres ens dóna la impressió que
aquesta amb una primera ullada es va cap a la formació dels
aturats de llarga durada, la formació de l'atur estructural, i

aquest atur estructural ens donam compte que a la nostra
comunitat autònoma, que si estam amb un 4,6 damunt ocupació
activa, veim que efectivament els manca formació i que,
efectivament, el que s'ha de fer un reciclatge perquè s'insereixi
dins la societat nostra. 

Però aquí jo tenc dues preguntes, a més jo li deman a veure
si és així, a veure si el compliment d'un dels objectius és aquest,
dos, si a la Conselleria d'Economia, que té competències amb
altres fons europeus hi ha una interrelació o hi ha una
superposició d'objectius, pel que fa referència a l'Objectiu 3 o
a l'Objectiu 2 quant a formació i també el futur de la política
comunitària si els índex del PIB i totes les indicacions que vostè
ens ha indicat són aquest es quedam exclosos, a veure quina
política preveu de cara al futur el Govern, en aquest cas
concret, la Conselleria de Treball i Formació.

I per acabar, jo crec que aquí manca l'FP, els tres
subsistemes de formació contínua ocupacional i reglada, la
formació professional és sempre la preferida però l'oblidada, i
nosaltres pensam que FP és la gran via, la gran porta i la clau
per trobar un lloc de feina estable i ben qualificat, i per açò
creim que també ens manca feeling dins aquesta política de
formació. 

En qualsevol cas, repetesc, agrair-li tota aquesta informació
i aquestes preguntes estiguin donades.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sr. Camps. Si ara vol passar a respondre el Sr.
Obrador. Moltes gràcies.

EL SR. OBRADOR I MORATINOS:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt agraït per les preguntes,
perquè em permeten matisar moltes coses com bé sap el Sr.
Camps. Parlar de fons socials és parlar d'un món molt diferent,
no és igual que el fons de cohesió, ni les ajudes d'un líder, no
té res a veure, fons socials són persones i les persones som
així, i tenim tanta diferenciació que és un món molt ric, i tots
aquells que fa anys que treballam al fons social europeu, i el Sr.
Camps ho sap, t'entusiasma per les possibilitats humanes que
dóna a aquells que la nostra vena és molt humanista de
formació, ens entusiasma els fons social perquè té aquest
caràcter d'haver matisar molt el color dels ulls de qui van
dirigits els objectius perquè si no no ets eficaç, és a dir si
maneges les xifres d'una carretera no faràs mai Fons Social
Europeu, si maneges les xifres de fer una depuradora no
manegis mai Fons Social Europeu perquè no té res a veure, el
fons social és caracteritzar aquell disminuït psíquic que està a
un racó com el colAloques, i no és que vagis a darrera d'aquell
discapacitat psíquic, sinó que has de crear un mecanisme que
sigui capaç d'arribar a aquell racó més racó d'aquesta comunitat
per treure el problema, per tant que això vol dir, els fons de
cohesió social que significa el Fons Social Europeu.
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La valoració que ha fet el Sr. Buades, jo li contestaria primer,
és difícil fer una valoració, tenim unes valoracions fetes,
evidentment, però jo la veritat no crec ni que els mateixos que
l'han feta n'estiguin massa contents, per què?, perquè l'aplicació
del fons socials i jo ho donaria en xifres i va venir a aquest
parlament a una compareixença que hi eren molts de vostès,
dels Srs. Diputats que són aquí, i ho deia, és a dir, vàrem viure
una espècie de vorágine, es diu en castellà, d'acceleració de
p rocessos des del 94 al 2000, que va fer difícil el control tranquil
i serè d'aquests objectius. Per què?, perquè al principi no
s'aplicaren recursos, al final es començaren a aplicar i
darrerament eren recursos perquè s'havien d'aplicar, no?, i clar,
això ha distorsionat qualsevol avaluació que vol ser més serena
i que intentam en aquest moment fer més serena, més
participada, més discutida. La nostra és realment el que vol, és
a dir, nosaltres hem de fer elements de valoració objectiva de
tots aquests recursos, que signifiquen a la nostra comunitat,
3.900 milions de pessetes per a objectius 3, més 1.400 d'objectiu
de FIT, pràcticament 5.300 milions de recursos lliures que
posam a l'abast de la nostra societat, per tant hem de ser
conscients que no estam parlant de xifres baixes, sinó de xifres
molt altes i que necessitam comptabilitzar punt a punt. Per això
precisament estam pendents de dia 29 de l'aprovació, perquè jo
vull dir que som l'única comunitat autònoma que ja ha fet tota
la feina abans que sortís l'aprovació, no hi ha altra comunitat
autònoma que hagi tret el decret de desenvolupament abans
que s'aprovàs el programa inicial, teòricament havíem de
començar ara a muntar-ho tot.

Però en aquest sentit sí que estam pendents que aprovin el
sistema de valoració i avaluació, "exante", “in” i “post”, que
diuen, no?, per treure un concurs molt dur i molt fort perquè
faci una valoració d’aquest tipus. A més jo vull insistir en un
aspecte nou que són aquestes comissions de seguiment, on de
manera social i transparent hi participarà tothom, els agents
territorials, els agents socials, els agents econòmics, etcètera.
Això és un dels temes més importants que nosaltres volem fer
aquí.

En què ha avançat aquesta comunitat? Evidentment ha
avançat en el sentit de, jo diria i em perdonaran l'expressió,
"matar la seva mala consciència" de la nostra societat, perquè
hem fet un desastre tan gros, que crec que ens ha servit
almenys per matar la mala consciència. I quin desastre hem fet?
Doncs que el 85%, quasi el 90% dels nostres contractats a la
nostra comunitat són contractats sense qualificació. I d'aquest
85% dels contractats sense qualificació, gairebé el 80%
d'aquests contractats són dones. La qual cosa vol dir que
qualcú pateix tota aquesta situació, i tal vegada això ha estat un
bàlsam que ha ajudat a fer respirar això, l'hem avaluat, jo
consider i els mateixos que l'han fet, han reconegut que la
incapacitat d'avaluar-ho, per la pròpia dinàmica, que, insistesc,
s'havia fet. Per tant el canvi fonamental que introduïm és
aquest, és que abans de començar, fixam les fites, ja les hem
fixades, si vostès es fixen en un anunci per exemple,
comparativament, només per elements comparatius entre
Mestral i Enllaç, per dir una comparació de dos programes que
un operava amb el programa 94/99 i el d'ara, veuran que tots els
anuncis diuen “l'eix i mesura que fa referència a la convocatòria
del curs”, també és un control social, que això direm que avui

és un anunci, bé vegin l'anunci i veuran que diu “és tal...,
mesura tal”, i posa la mesura, què vol dir? Això és el que hem
d'avaluar si realment actuam aquí i això són els controls que
externs i interns els hem d'aplicar, i compartits a través de les
comissions, això és el nostre gran repte per fer-ho. 

Parlava d'una frase que m'ha agradat, quan deia que els més
espavilats són els qui se'n duen, és cert, per desgràcia a la
nostra societat els més espavilats sempre són els qui se'n duen
millor. Però pel mecanisme que anam a aplicar, el més espavilats
si no ho fan bé ho tendran molt mal de fer, m'explic? Hem
introduït normes de correcció, per exemple que si tu fas un curs
i acabes un curs amb un, només se’t pagarà 1 dividit per 15, no?
No se’t pagarà 15, sinó 1, això diran és molt material, però això
ja fa prendre una decisió ferma de la gent, que ho faci, això de
veure un curs que val 8 milions i busques de pessetes i que
acaba un alumne, si acaba un alumne no pagarem 8 milions i
busques, pagarem 8 milions dividit per 15, ja sé que és un
element molt material, però almenys és un compromís social que
es fa, i a més que tendrà dos controls, el propi intern a través de
les comissions i l'extern que s'haurà de fer des de fora. Per tant,
això és una idea, i per tant aquest seguiment...Pensam que això
costa molt, però val la pena fer-ho si volem ser seriosos, per
poder donar resultats seriosos. 

El tema de les convocatòries, a diferència d'abans, abans hi
havia una convocatòria que feia cinc anys i per això el Fons
Social Europeu ens va pegar una passadeta molt fina al seu
document, perquè deia “com poden vostès convocar per cinc
anys si cada any la Comunitat Europea marca els objectius
d'ocupació”. “És impossible que vostès en cinc anys prevegin
els objectius que anualment ara”, aquests dies m'han passat
l'esborrany de les normes del 2001, tenc les del 2000 que fixen
que la Comunitat Europea diu: "els objectius de la Comunitat
Europea per a l'ocupació són aquests..." i passa 29 mesures, i
també se sotmet als eixos i a tot això, per tant era impossible,
correcció, convocatòria anual, revisada prèviament. I per tant,
revisió anual dels objectius que es compleixin, la introducció
d'aquest element creim que és molt positiu, a part d'aquest tema,
hi ha uns altres elements positius però que els contestaria per
una pregunta molt interessant que m'ha fet el Sr. Camps.

Sra. Amer, petita i mitjana empresa, clar, si nosaltres anàssim
al que Europa conceptua com a petita i mitjana empresa, que
són empreses de meny s de 250 treballadors i 2.000 milions de
pressupost, evidentment el 99% de la nostra activitat són petita
i mitjana empresa. Per això Europa comença a parlar de
microempresa, jo diria que gran part dels nostres recursos van
destinats a microempresa i primam el fet de microempresa, per
t ant entenem que va de cara aquí. Parlava del tercer sector, a mi
m'ha agradat que parlàs del tercer sistema, perquè el tercer
sistema és un sistema que fins ara deim cooperatives, no és
només cooperatives, és autocupació, petita ocupació, societats
a temps, societats compartides, i van molt dins aquests nous
reptes que a la nostra comunitat est am molt endarrerits que són,
i que provoquen i jo crec que poden provocar ocupació de
primer nivell de primera qualitat que són els temes dels nous
jaciments d'ocupació, crec que és uns dels temes més
importants que precisament nosaltres hem imprès una dinàmica
de partit que és obligar a fer pactes d'ocupació a cada territori,
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si em diguessin vostès, “i creu que ho han fet?”, diria no, estam
al 1% d'on estam, però hem obert la porta, la idea és que any
rera any, jo li deia al nostre conseller que si d'aquí quatre anys
quan acabem, estam al 15% d’on hauríem de ser, ja haurem
avançat, però és una nova mentalitat, és allò com avui li dèiem
a un batle, tu no em diguis fer classe d'anglès perquè et
demanen anglès, diguem quines són les necessitats del teu
municipi, i en front a les necessitats del teu municipi jo et diré
en què et podem ajudar, o en què podem colAlaborar en fons,
però bàsicament centra't molt en el que diu el carrer, si a
Campanet, per dir un municipi, el problema és que tenien
seixanta emigrants censats fa dos anys i ara en tenen dos cents
i busques i segueix, l'Ajuntament de Campanet s'ha de plantejar
un tipus d'actuació ja, no s'ha de plantejar, tal vegada, un tipus
d'actuació: "inglés para turistas", per dir-ho clar. Per tant, i dic
Campanet, perquè la xifra d'emigrants sí que és veritat, perquè
el batle m'ho explicava l'altre dia, però l'altre no dic que ho facin.
Però  hem d'intentar lligar, a propòsit quan parlam de
mancomunitats i municipis, parlam d'unitats geogràfiques que
tenen un certa morfologia comuna a nivell econòmic, és dir, la
Mancomunitat del Nord és clar quin és el seu dinamisme, la
Mancomunitat del Raiguer està clar, i la Mancomunitat del Pla,
també, per tant intentar lligar al territori les actuacions que
facem, precisament per afavorir la petita empresa, els
treballadors, la recerca, el desenvolupament, perquè és allà on
s'ha de fer. Jo els he passat les xifres, els indicadors de context,
i si es fixen la  primera pàgina és molt elogiosa per a nosaltres,
perquè ens diu, bé elogiosa des del punt de vista estadístic, de
dir, home!, el nostre atur és el 2,1, al País Basc és el 7,9 de llarga
duració, i tots els índex són favorables, però si giren la pàgina
i diuen d’I+D+I, de personal de recerca, veuran que Balears té
el 0,86 i el 0,52, mentre que per exemple Aragó té el 2,20 i 1,41,
Catalunya el 3,26 i 1,86, és a dir en personal d'investigació
estam més baixos que els objectius 1 i molt més. Per això dic
que és un tema... que per això precisament hi uns dels convenis
que signarem amb la universitat en aquests moments que
pretén desenvolupar d'una manera molt estructurada el tema
dels eixos d'investigadors per a la petita i mitjana empresa, és a
dir, que pretenem a través de la universitat anar atracant el
programa  de la petita i mitjana empresa per a la preparació a
través de l'eix 5, que és l'eix d'investigació i de nova
investigació a  través de programes. I treballam amb la
Conselleria de noves tecnologies, aquesta que es diu
d'Innovació, amb el director general, precisament per ubicar tota
l'actuació que feim nosaltres amb aquest eix, amb combinació
amb el que farà el pla pluriregional d' I+D+I, que és el que ells
dirigeixen com a part dins el seu programa.

Jo li volia dir que en això estam, per tant lligam amb
l'ocupació local, bàsicament, tornam a la figura del
desenvolupament, per això potenciam moltíssim el servei
d'orientació lligat, pràcticament totes les mancomunitats, tots
els ajuntaments i totes les illes que hi participen, han creat ja
servei d'orientació que els ho finançam a través del fons social,
precisament per desenvolupar aquest esperit del que és la
iniciativa local d'ocupació, que creim que és vital, si no es
desenvolupa d'aquí.

Anant al tema del Sr. Camps, les preguntes que feia que
m'han paregut molt interessants, on són les iniciatives

europees?, i això em permetrà parlar-los d'una cosa que m'he
deixat. Els he donat un espècie de manifest, que és el que dia 5
presentarem a tots els agents socials i territorials que vulguin
treballar amb nosaltres amb l'euro. 

Si les iniciatives europees, iniciatives comunitàries i
programes europeus, realment nosaltres trobàrem un patrimoni
molt gran d'aquestes iniciatives, però ens trobam amb un
problema que jo els diré gràficament, m'entra la cooperativa
Jovent dins el despatx, i em diu, “i ara que faig?” I jo qued aquí
aturat i dic, “què em dius, Tomeu?”, perquè som amics des de
fa molta d'estona i li dic, “home que ara tenim els psicòlegs, els
tals, que hem treballat en una iniciativa comunitària
meravellosa, magnífica, però ara què faig amb els psicòlegs i
l'oficina”, i tu dius, “mira, una iniciativa comunitària més",
perquè és una iniciativa per obrir portes a una activitat, és a dir,
jo diria que és la punta que obre el camí per a llavors entrar els
fons estructurals, el fons de cada any, és a dir, el programa
operatiu. Clar jo li deia “si no hi ha convocatòria, si no hi ha
res”, “no és que jo he acabat i ara què faig amb els psicòlegs i
amb tot l'equip que tenc, magnífic que ha treballat?”, perquè la
iniciativa comunitària havia acabat. Què passava?,  que hi havia
moltes iniciatives comunitàries molt valuoses totes elles, que
s'havien fet, universitat, tal... i n'havia fet molt poques com a
protagonista la pròpia comunitat, crec que una només, a les
altres eren protagonistes els altres agents, però aquests altres
agents no havien previst, lògicament que això després havia de
repercutir dins el seu programa operatiu normal. Per tant, és
crear un "crack" que no sabia lligar la iniciativa comunitària a
l'actuació del programa, perquè ni les dades, ni la prevenció
s'havia fet. Per evitar això i per ajudar això, nosaltres vàrem fer
un treball d'explicació i de donar a conèixer de totes les
iniciatives comunitàries, i aquest mes a final d'octubre, principis
de novembre, convocarem totes les iniciatives per fer una
repensada del que ens han aportat totes les iniciatives per
posar-ho a l'abast de tothom, però a més per incloure-les dins
el que és la iniciativa Equal. La iniciativa Equal, que és l'única,
a propòsit els he passat un paperet i aquest manifest al final, és
a dir abans hi havia catorze iniciatives comunitàries si no vaig
equivocat, i ara s'ha reduït a quatre i totes les del fons social ara
només és una, que és Equal, que és la que estam treballant. 

Per contestar a les preguntes que dèiem precisament, i
contestar el Sr. Camps diria, que per evitar això, precisament
feim la iniciativa d'Equal, com la volem plantejar, i a propòsit els
he presentat el  nostre plantejament, nosaltres partim de les
dades, dels indicadors de context  que són veritat, és a dir, no
els  podem negar, estan a base de l'enquesta d'EPA i podran
tenir les seves desviacions però són exactes, però no són
veritat en quan a realitat social, perquè la realitat és que
nosaltres tenim un fracàs escolar impressionant, que tenim a
mils, l'altre dia un economista que han fet un estudi per a Sa
Nostra, em parlava de 10.000 joves només a la Platja de Palma,
10.000 joves que fan feina sense tenir cap tipus de formació
professional i molt d'ells analfabets funcionals, que han
abandonat l'escola per anar a fer feina menors de vint-i- nou
anys.

La nostra realitat social, precisament per la facilitat d’accedir
al mercat de treball i accedir -per què no dir-ho?- al mercat negre
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de treball, perquè molts dels nostres familiars, els demanem als
jovenets de 16-17 anys a veure si cobren en nòmina o com
cobren, i ens ho diran. Per tant s’ha creat realment la injustícia
més grossa que pot fer una comunitat, que és condemnar al
millor que té, que és la seva joventut, al fracàs més absolut de
cara al futur. Perquè, per petita crisi que hi hagi, tots aquests
sectors se’n van a ser pràcticament marginals. I estic dient
paraules de l’estudi que ha fet Sa Nostra en aquests moments;
hem condemnat tal vegada una gran part, numèricament
important, qualitativament important, a ser els marginats d’aquí
a deu anys, a la primera crisi econòmica que ens toqui. I està
generant un fet que tots els que són sensibles, i aquest estudi
ho diu, que a partir de 27, 28, 29 anys tots aquests joves que
han entrat per aquesta via, que ja n’hi comença a haver, perquè
això és un fruit de fa deu anys, aquests joves són exclosos del
mercat laboral, perquè el seu lloc de feina el fan els alAlots de 16,
17, 18, que són molt més, com diríem en expressió castellana,
molt gràfica, carne de cañón.

Per tant, estam creant la injustícia més grossa. Per tant, la
idea que el Govern a través del conseller i a través del president
ha plantejat és treballar sobre aquest eix, perquè aquest eix ens
pot donar una cosa que deia el Sr. Camps, i que deia vostè,
entrar on està el nostre problema real, i com qui faci un forat
que travessi tot el que feim, posi en crítica tot el que feim, de tal
manera que aquest programa pensam fer-ho amb tots els agents
socials, que els hem de convocar per dia 5 d’aquest mes, i els
hem convocat als ajuntaments, per fer una sèrie de programes
que pretenguin, i això ja per part del Govern ha donat el seu
vist-i-plau, i amb partida pressupostària ja fa la proposta al
pròxim..., perquè sigui l’eix que foradi aquesta comunitat i a
través del treball puguem tornar a dur aquesta gent, sense
oblidar el treball, a l’educació reglada, no reglada, etcètera, en
el que deia el Sr. Camps perfectament que és l’objectiu de la
formació professional.

Jo volia afegir aquí, per acabar, dins aquest eix Equal, i dins
això, que tot això precisament, tots aquests convenis i pactes
que feim ja, ho feim juntament amb Educació, formació
professional d’Educació, de tal manera que el director general
de Formació Professional de la Conselleria d’Educació i
nosaltres treballam costat a costat, revisam tota la
documentació, ens passam tota la documentació, i començam
a fer una cosa molt interessant com a iniciativa experimental,
que és començar a fer centres, fer-hi formació reglada i formació
continua i formació ocupacional al mateix temps. Tenim dos o
tres centres on ho començam a fer, i ara precisament dins els
convenis que vostès veuen hi ha un conveni de col Alaboració
entre les dues direccions generals, entre les dues conselleries,
per desenvolupar mòduls que puguin servir per formació
ocupacional, per formació reglada i per formació contínua, de
tal manera que anem unificant poc a poc, a mesura que també
a nivell de l’Estat espanyol avanci, aquest sistema. Evidentment
no donaríem cap tipus de sortida si no tenguéssim en compte
que el nostre gran forat dins aquesta comunitat -ho dic des del
punt de vista de sensibilitat de Fons Social Europeu, que a mi
em toca jugar-, el gran forat que nosaltres tenim és l’eix aquest
concret dels joves, que estan fent feina, que tal vegada
guanyen 200 i 250.000 pessetes, negres, cada mes, o la majoria
negres, cada mes, -i el que digui que no, donaré la mà, perquè

li mostraré un nebot meu, no és per res més- que ho estan fent
i que en canvi són gent que sortirà del mercat laboral el dia
menys pensat, per aquestes condicions. Per tant, un dels grans
eixos d’Equal seria aquest, de tal manera que cada que facem
una actuació i una iniciativa, es transformi després en part del
programa operatiu que estam fent amb els agents socials i
estam fent amb els ajuntaments. És a dir, que aquest pont entre
iniciativa comunitària, programa estructural, vagi lligat.

El segon gran eix que volem tocar, dins l’Equal, és el tema
de totes aquelles dones que nosaltres tenim, perquè a més hi ha
un llistat, i ens surt, que a un moment donat abandonaren el
mercat de treball, que tornen al mercat al mercat de treball i aquí
tenen feina, però en professions no qualificades. És a dir,
intentar la qualificació d’aquestes persones a fi que el seu
retorn al mercat laboral es pugui fer amb visió ja de formació.

I el tercer eix, que creim obligat fer, és un eix d’immigració
entès no com ajuda als immigrants, que ja tenim els recursos
ordinaris, sinó per sensibilitzar la nostra població en conjunt,
emigrant i no emigrant, que l’emigració és fet natural, que el
mestissatge no és dolent, i que hem de saber assumir tot aquest
problema que tenim a damunt, perquè si ens pega una crisi
econòmica a damunt, no sabem com reaccionarà la gent. Crec
que és un dels grans perills que tenim, i el tercer eix que volem
treballar amb l’Equal és en aquest eix de treball.

Tot això ho hem presentat a la unitat administradora dels
fons, vàrem fer un escrit dient que nosaltres volíem, i se’ns han
acceptat tota una sèrie de criteris, i això és el que volem anar
tirar endavant. I perdonin l’extensió, però és que m’havia
oblidat de l’equal, i he aprofitat per explicar-lo.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies una altra vegada, Sr. Obrador. Si algun grup
vol fer alguna altra intervenció.

I.2) Compareixença del Sr. Representant de la PIME a
Mallorca per tal d'exposar la seva opinió i informar sobre
l'evolució i les realitzacions del Fons Social Europeu.

Si no, passaríem ja directament a la representació dels
agents socials, i si els sembla bé, podríem començar pel Sr.
Tomàs Garrido, com a representant de la Pime a Mallorca.
Gràcies.

EL SR. REPRESENTANT DE LA PIME A MALLORCA
(Tomàs Garrido):

Bones tardes, Sr. President, senyors diputats. Estam molt
agraïts d’aquesta convidada per dos motius: El motiu que la
petita empresa sigui escoltada directament pels diputats, això
per un costat; i per l’altre que aquest cop vengui la
representació de Mallorca, i en aquest cas també de Menorca,
i no d’una manera global, com a vegades ens ha exigit pel que
fos. Hem vengut aquí, o jo he vengut de Cristòfol Colom, que
quan va sortir no sabia on anava, ni quan va arribar sabia on
era. Jo més o menys estic aquí en aquestes condicions. Jo crec
que el director general, el Sr. Obrador, ha contat molt clarament
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el que és el programa, és molt coneixedor del tema. Crec que
s’ha avançat a l’aprovació, i també és un dels més coneixedors
de la problemàtica, el tema de posar-lo com a controlador crec
que també és molt interessant, que no es “desmadri”, com
moltes vegades s’ha anat “desmadrant” aquests fons socials.
Hem de dir que nosaltres Pimem Mallorca no estam als fons
socials directament, hi estam a través de Pime Balears, no se’ns
ha convidat, o sia, els diputats ens volen escoltar a Mallorca,
la Conselleria no ens vol escoltar, vol escoltar un conjunt
d’unes persones que tenim una problemàtica molt diferent. La
problemàtica de Mallorca, la problemàtica de Menorca, i la
d’Eivissa i Formentera no és la mateixa. Aquí han dit que les
petites i mitjanes empreses, si miram els pressuposts, veuran
que és ridícul el que fan a la petita i mitjana empresa. Nosaltres
som el grup que tenim menys participació en doblers, tenint en
compte que s’han de repartir en les tres illes, i després que la
problemàtica forta social, com pot ser Deixalles, va inclosa dins
aquest programa.

Nosaltres, la petita i mitjana empresa, efectivament la
microempresa no som aquelles empreses que tenguem aquest
problema dels empleats. Nosaltres, la petita empresa
normalment dóna formació in situ a l’empleat perquè
s’incorpori. Rarament dins la microempresa hi ha aquesta cosa
negra que s’ha parlat o ilAlegal de contractació. Aleshores és la
que hauria de tenir més suport per evitar aquestes coses.
L’autoformació ve a la microempresa, no va a un altre lloc, i
nosaltres la tocam de prop. La federació de Mallorca, nosaltres
tocam l’autoocupació directament, aquest autònom que
comença, que vol fugir, que vol ser lliure, que vol començar a
fer la seva iniciativa, la fa des de Mallorca, i ve a la federació a
assabentar-se. Nosaltres necessitam més suport per això.

El tema de Deixalles, hem posat en marxa nosaltres un
recurs, i ho coneixen, la gent coneix la labor que està fent
Deixalles dins la societat, perquè nosaltres, la petita empresa,
per la seva estructura està molt més a prop de les persones
marginades, de les persones que no viuen també, d’aquestes
que no formen part d’aquest PIB tan elevat que tenim nosaltres
a les Illes Balears, és una altra cosa, no arriben ni molt menys a
aquests nivells. Nosaltres hi estam a prop, nosaltres coneixem
això, i aposta hem muntat associacions que ajuden, que
participen, que fan molta tasca pels agents socials. És per això
que nosaltres demanam, i aquí volem que els Srs. Diputats ho
sàpiguen, que des de Mallorca nosaltres necessitam més
suport, nosaltres necessitam més doblers, nosaltres necessitam
participar més. Si això s’ha estructurat que a de ser a nivell
regional, per ventura sí, però siguem conscients que la
problemàtica de cada illa és diferent. No dic que ens aïllem
completament i que anem cadascú per ell, no; però que cadascú
pugui expressar la seva problemàtica, perquè quan jo explic la
meva, i ho faig en representació dels altres, puc deixar molt
malament les altres illes, i no és  la nostra intenció. I jo amb
aqueix coneixement que he intentat traslladar-los, és el que
volia dir, i que me pareix que he de participar en això, perquè no
és dir “amèn” a tot, ni dir que tot està molt bé, sinó que la
problemàtica que jo hi veig dins els fons estructurals socials.
Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Garrido. 

Si els sembla, podríem passar al Sr. Pau Seguí, i llavors farem
el colAloqui després de sentir-los tots. El Sr. Pau Seguí
representa la Petita i Mitjana Empresa de Menorca.

I.3) Compareixença del Sr. Representant de la PIME a
Menorca per tal d'exposar la seva opinió i informar sobre
l'evolució i les realitzacions del Fons Social Europeu.

EL SR. REPRESENTANT DE PIME MENORCA (Pau Seguí
i Pons):

Moltes gràcies. En primer lloc vull agrair també al Parlament
aquesta atenció que ha tingut amb la nostra organització, i
esper poder contribuir a informar-los de part de la nostra
activitat i el nostre parer amb el tema del Fons Social Europeu.
Com vostès saben, la Federació de la Petita i Mitjana Empresa
de Menorca és una organització insular, d’àmbit menorquí, que
comptam amb dues seus, una a Maó i una a Ciutadella, tots
saben la bipolarització que hi ha a l’illa de Menorca. Tenim 36
gremis associats, i en aquests moments som 1.862 empreses
associades. La nostra experiència amb el Fons Social Europeu
data des de l’any 96, quan vàrem participar en uns subprojectes
que tenia la Conselleria de Treball en aquells moments, i que
vàrem dedicar bàsicament ales empreses del sector
agroalimentari; tant és així que de fet la nostra activitat es va
dur a terme amb 395 empreses directament, de les quals n’hi
havia de formatgeries artesanes, pastisseries, restaurants i
cafeteries, indústries càrniques i indústries làcties. Bàsicament
la feina va consistir en tractar de consolidar aquest sector
industrial a Menorca, de cada vegada més fort, atès que havien
entrat en vigor una sèrie de directives europees que exigien uns
nivells de qualitat i de control higiènic sanitari molt important,
i que aquestes petites empreses moltes elles no havien fet mai;
estaven fent feina a la seva manera, com bonament podien, dins
els controls que ells en aquells moments coneixien, però sense
entrar en tota aquesta normativa europea que els havia vingut
a damunt. Tant és així, que va consistir la nostra feina en oferir
els serveis del laboratori de l’organització a tots aquests
sectors. Es va fer un estudi de locals de cadascun d’ells, es va
fer un estudi de coneixement de la normativa europea, de la
seva aplicació, europea i espanyola, una analítica de producte,
i un procés finalment de formació, i al final un control per veure
els resultats que açò havia donat.

La veritat és que va ser molt interessant, atès que en tots
aquests sectors hi varen participar els empresaris i els seus
empleats, aquesta qüestió era imprescindible, perquè si no,
qualsevol procés, si no hi hagués hagut els empleats que
haguessin participat, haguera fracassat estrepitosament. Creim
que els resultats varen ser realment positius. Avui crec que
quasi totes, per no dir totes, que seria molt fort, però crec que
quasi totes les petites indústries que varen participar en aquest
projecte estan fent control periòdic, estan fent el que els manen
les directives europees, d’anàlisis de riscos i control de punts
crítics, que és una activitat que exigeixen pràcticament a tots els
sectors de la indústria alimentària, i pensam que açò ha donat
un fruit realment interessant. A part de ser imprescindible i que
ho regula, com dèiem, la llei, també pensam que hem contribuït
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a consolidar i a potenciar aquest sector industrial a Menorca,
atès que hem evitat els tancaments que s’han produït a moltes
regions europees que no s’han pogut adaptar a aquests
processos d’exigència. Una de les formes d’eliminar
competència i de funcionament dels lobbies a BrusselAles és
augmentar el nivell d’exigència en totes les indústries, i si la
gent no està preparada i té a l’abast instruments a un cost
relativament baix per poder fer aquests tipus de control, doncs
moltes elles haurien hagut de desaparèixer. Pensam que a
Menorca aquest fet no s’ha produït, i que hem contribuït  a
consolidar tot aquest sector agroindustrial.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Seguí. 

I.5) Compareixença del Sr. Representant de la UGT per tal
d'exposar la seva opinió i informar sobre l'evolució i les
realitzacions del Fons Social Europeu.

Podria, si de cas, venir cap aquí el Sr. Manuel Pelarda, en
representació d’UGT, i continuaríem amb el colAloqui.

EL SR. REPRESENTANT D’UGT (Manuel Pelarda i
Ferrando):

Bones tardes. En primer lloc vull agrair en nom de la meva
organització, UGT, i el meu propi aquesta convidada, ja que és
la primera vegada de l’etapa democràtica que ens conviden a
una compareixença, i quasi diria que no tenim... bé, quasi diria
no, no tenim absolutament cap tipus de cultura, i esperem que
en el futur ens vegem més cap aquí.

Quan el director general de Formació ha intervengut, ha
posat el dit a la nafra del nostre mercat laboral. El nostre mercat
laboral en aquest moment és un dels més empobrits de tota la
Unió, inclosos els de l’Estat espanyol. En aquests moments
s’està parlant de les Illes Balears una plena ocupació, el que
passa és que no es diu quan, hem de començar a analitzar que
a partir del mes de setembre o octubre, el nostre mercat
comença a expulsar molts de milers de treballadors, el (...) fix
discontinu, i altres. Un dels temes fonamentals, i del que
s’extreu dins la conjuntura econòmica i de situació de mercat de
treball que es va presentar en el Pla operatiu quan es va a
presentar a BrusselAles, un dels paràgrafs que més m’ha
impactat és un que diu “un elevado porcentaje de los recursos
humanos disponibles en Balears posee una deficiencia
preparatoria profesional, la precariedad y la duración es
altamente preocupante.”  És a dir, nosaltres tenim el mercat
laboral molt pobre, i que exclou molt la gent. Si tenim una anàlisi
del 94 al 98 veurem que si al 94-95 en torn al 47% dels aturats
eren dones, en el 98 eren el 57%. Per tant, aquí hi ha una
situació d’exclusió d’un colAlectiu. Si analitzam els aturats de
llarga durada, és ver que els aturats de llarga durada d’un any
a un any i mig s’han reduït, però s’han incrementat notablement
els aturats de durada superior als dos anys, amb la qual cosa
aquí ja estam parlant de problemes tan greus que podem parlar
d’exclusió. Estam a una societat que estam excloent de cada
vegada més colAlectius i treballadors.

Si analitzam amb profunditat el que tenim en el món de la
temporalitat, veurem que a empreses privades, de cada 100
treballadors en actiu, 55 tenen contracte temporal. Això no
ocorre a cap lloc de l’Estat espanyol, i no parlem de la Unió
Europea. Si analitzam quines són les conseqüències d’aquest
empobriment del mercat laboral, és una alta taxa d’accidentalitat
laboral. Som una de les comunitats autònomes que més índex
d’accidentalitat tenim. Quina és la motivació? Una mancança de
formació, i una alta taxa de temporalitat; i això és un mercat
molt, molt pobre.

No analitzaré, perquè els resultats estan a la conjuntura, què
ha passat al període 94-99. Per a mi ha estat un període molt,
molt no bo, sobretot si parlam del mercat laboral, no bo, i
esperam que a partir del 200-2006 comenci ja d’una vegada per
totes a posar-se fil a l’agulla a tot això. I per què creim que es
pot fer? Per primera vegada en la història les entitats locals
tenen un paper fonamental, és a dir, el decret de què el director
general ha parlat, el Decret 11/2000, a l’article 25 obliga els ens
locals, ajuntaments, mancomunitats o els consells insulars, a
signar un pla d’ocupació, i això és posar negre sobre blanc tots
i cadascun dels eixos, i posar d’una vegada per totes tot el que
ha significar una ocupació, però no una ocupació qualsevol, ja
hem de fugir un poc de qualsevol ocupació, i això ens dóna
peu, a data d’avui estan quasi tots signats, falta la comarca de
Llevant, i tema d’aquestes per la qual cosa amb quasi tota
seguretat podem parlar que si ho analitzàssim en el període
2006, tota la problemàtica que avui tenen aquestes illes, amb
quasi seguretat estarà resolta.

Nosaltres no creim que tot siguin roses, ho deim amb tota
franquesa, perquè hi ha temes que a nosaltres ens preocupen.
Mentre fons europeus, tant sigui el Feder com el Fons Social
Europeu, es mesuren en funció del PIB i de renda per càpita, i
no a través dels territoris, com és lògic, les Illes Balears, com
així ja està demanant, no tendran el que haurien de tenir, ja que
la problemàtica insular és una problemàtica que no es té en
compte avui en dia als fons estructurals.

Després un altre dels temes que ens preocupen és que quan
parlam de Fons Social Europeu parlam exclusivament de
l’Objectiu 3. Nosaltres també tenim una part molt important,
diria quasi, exceptuant Palma, Calvià, Llucmajor i municipis de
la costa, tenim Objectiu 2, i això és un tema que s’ha de tenir en
compte. Després un tema que em preocupa, sobretot per la
informació que ens ha dit avui el director general, és que els
municipis i les illes on tenen una problemàtica molt més greu,
que són inclosos a l’Objectiu 2, amb la qual cosa, per exemple
a la zona de Manacor, a Eivissa i al Raiguer han demanat un
contracte programa només de 115 milions de pessetes. Això és
una cosa preocupant, mentre municipis que sí aposten
decididament per la reforma i per preparar els seus treballadors
aturats i els actius a través d’un contracte programa o a través
de formació continuada, de forma incomprensible -i haurem de
demanar explicacions- ens trobam que la mancomunitat del
Raiguer, una mancomunitat que ja té per segon període
consecutiu un Objectiu 2, ha demanat un contracte programa
per 24 milions de pessetes; i si parlam de l’illa d’Eivissa, en torn
a 50 milions de pessetes. En canvi quan es veu municipis com
Calvià, que ja té una cultura, va molt més enllà que la cultura de
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les altres, que ja en principi va signar el primer pla d’ocupació
a les Illes Balears, amb la qual cosa es va veure que un municipi
tan important i tan ric com Calvià també tenia coses per
resoldre, tenien situacions quasi diguéssim d’una gravetat;
avui s’està treballant, i es presentarà funcionant, estam
treballant Pime Mallorca, CAEB, UGT i Comissions, i hem
d’elaborar un Pla integral d’ocupació, diferents, perquè anam
molt més enllà que aquests que s’han elaborat a illa de
Menorca, a illa d’Eivissa, i les altres mancomunitats, perquè es
va molt més enllà, perquè han detectat -i crec que això és molt
important- que el més important és posar fil a l’agulla per evitar
el que en el futur podrà ser una realitat, que és l’exclusió de
grans colAlectius; i han anat molt més enllà, que és no lluitar per
resoldre problemes immediats, una política d’immediatesa, sinó
de polítiques preventives, és a dir, no arribar a resoldre el
p roblema puntual que avui té aquest colAlectiu, sinó a
polítiques que aniran encaminades a la prevenció. Per a
nosaltres sempre ha estat així, i moltes vegades a un no li
agrada, perquè li agradaria més que això es fes arreu de totes les
Illes, però ha estat un banc de proves molt important per al món
del treball, el municipi de Calvià, perquè s’ha estat treballant en
aquestes línies. 

Nosaltres esperam que en els plans d’ocupació que hem
signat fins ara profunditzem. Esperam que les Illes, Menorca i
Eivissa sobretot, apostin decisivament per un programa i per un
concepte formatiu que vagi molt més enllà del que avui es
pretén, i que d’una vegada per totes hem de treure la cultura de
la formació per la formació. No serveix una formació per la
formació, com fins ara s’intentava fer. Volem una formació per
l’ocupació, i aquesta no pot ser una ocupació de qualsevol (...),
sinó una ocupació que tengui una estabilitat, i un seguiment, i
sobretot aquesta ocupació que no tengui marginació, ni a joves
menors de 25 anys, ni dones, ni aturats de llarga durada; en
definitiva, que una de les polítiques que nosaltres vàrem signar
en el Pacte per l’ocupació sigui una realitat, que el que
nosaltres parlam és que les Illes Balears acabi aquest període
amb una cohesió social, però real.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pelarda.

I.4) Compareixença del Sr. Representant de Comissions
Obreres per tal d'exposar la seva opinió i informar sobre
l'evolució i les realitzacions del Fons Social Europeu.

I ens queda el representant de Comissions Obreres, José
Navarro, al qual agraïm també la seva presència aquí.

EL SR. REPRESENTANT DE COMISSIONS OBRERES (José
Navarro i Campos):

Bones tardes. Agrair aquesta convidada, esperar que no
quedi en una anècdota i que puguem repetir aquest tipus de
compareixences quan haguem de tractar temes d’interès social,
i especialment per als treballadors.

Jo em vull referir breument en primer lloc a aquest canvi
d’orientació dels plans operatius del 2000-2006, que respon a

diverses circumstàncies, unes favorables i altres no tant. Tots
sabem que quan es va elaborar aquell document conegut com
a Agenda 2000, amb motiu del procés d’integració de “los
pecos”, que jo dic, vèiem que allò suposaria distintes
modificacions, per una banda possibles reduccions, aquest és
l’aspecte tal volta negatiu, però hem de tenir en compte que a
la valoració que s’ha fet dels darrers plans hem de veure que
s’està fent una valoració, la Comunitat Europea ha fet una
valoració no sempre positiva, per no dir negativa, de la
utilització que s’ha fet dels fons europeus. Jo crec que també
obeeix aquest canvi de criteri, afortunadament, al fet que poc a
poc a la comunitat es va obrint camí una idea que els sindicats
aquí, al nostre país, però també a través de la Confederació
Europea de Sindicats venim reclamant en el sentit que a Europa
s’ha de donar una concepció més ampla, s’ha d’entendre que
la construcció europea no és només un mercat, no és només la
construcció econòmica, no és només la moneda única, sinó que
aquesta dimensió social, de què tantes vegades hem parlat,
s’ha de tenir en compte, i jo crec que poc a poc aquesta idea
s’anirà obrint camí.

I deia que els fons estructurals, i el fons social, no sempre
han aconseguit corregir aquest desequilibris regionals i socials.
S’ha constatat que fins i tot a determinats països i a
determinades regions a pesar d’aquests fons socials, a pesar
d’aquests fons estructurals, han augmentat les situacions de
desigualtat i pobresa. Altre exemple en el mateix sentit el tenim
en la precarietat a l’ocupació, ja repetida aquí reiteradament pel
company d’UGT, i veim com a pesar dels mils de milions
invertits a tot arreu, i especialment parlaré d’Espanya, en els
temes de formació, i aquí a la nostra comunitat no aconseguim
millorar la qualitat d’aquesta ocupació, i per tant ens hem de
demanar què és el que estam fent amb aquests doblers, és a dir,
la pregunta que jo em faig moltes vegades és si no s’estan
dilapidant centenars de milions en recursos per a la formació,
recursos que d’alguna forma es desaprofiten, es llancen per la
borda, perquè cada vegada que es recorre a aquesta situació de
precarietat, de substitució de gent que té formació, que té
experiència laboral, d’alguna forma estam dilapidant aquests
recursos.

Em pareix també, dins aquests canvis d’orientació, encertat
el fet que se cerqui la implicació dels agents socials i econòmics
en l’elaboració dels plans, els plans no només de formació, sinó
d’actuació, així com la implicació dels agents locals, és a dir, de
les corporacions locals en la seva implicació en matèria de
formació, en matèria d’ocupació, en matèria de recerca de noves
alternatives.

No vull acabar sense dir que Balears ha estat una de les
comunitats autònomes que menys s’han beneficiat, a pesar
d’aquests recursos importants de què hem parlat, de les que
menys s’han beneficiat d’aquests recursos, no? El fet de tenir
les renda més alta, el fet de tenir la taxa de desocupació més
baixa, especialment en els mesos d’estiu, han contribuït a fer
que passin desapercebuts alguns desequilibris socials que
s’han anat general al llarg de molts d’anys com a conseqüència
del nostre model de creixement i model econòmic, i ho dic no
p er a congratular-me, sinó per lamentar aquesta situació. Temps
enrere, lamentablement, els governs de la nostra comunitat, que



EFECTES REGIONALS I INSULARS / Núm. 3 / 3 d'octubre del 2000 27

 

vivien d’alguna forma vivint en l’autocomplaença d’aquestes
grans xifres, mai no havien mostrat un excessiu interès en
reconèixer aquests desequilibris i, per tant, en tenir una actitud
més ferma en les reivindicacions dels fons estructurals i del
fons social. Jo no vull més que recordar com l’any 94, quan es
va firmar..., quan vàrem consensuar entre tots la necessitat de
lluitar per aconseguir que ficassin el Raiguer dins l’Objectiu 2,
com quasi vàrem ser els sindicats els que havíem de convèncer
aquesta comunitat perquè es demanassin aquells fons perquè,
bé, podia parèixer que una comunitat amb el PIB més alt, amb
unes macroxifres de riquesa, idò semblava que recórrer als fons
europeus..., hi va haver una certa cultura que recórrer als fons
europeus era poc menys que mostrar el cul -perdonau
l’expressió- en aquesta comunitat, i per tant no es volien
reconèixer aquests desequilibris de què hem estat parlant aquí:
desequilibris en matèria d’ocupació, desequilibri en matèria de
salaris, desequilibris en matèria de protecció social,
desequilibris en matèria d’educació, que han quedat patents
amb la problemàtica juvenil que tenim, etc., etc. Per tant, és
necessari donar un tomb a tota aquesta situació.

I per acabar -ara sí- vull..., crec que és positiu que dins
aquest canvi d’orientació en aquests plans operatius del 2000-
20006 es reprengui la preocupació a nivell europeu pels temes
mediambientals. Crec que això pot afavorir la nostra comunitat
autònoma ja que gran part d’aquests desequilibris als quals feia
referència vénen en part donats per aquesta situació, per
aquesta problemàtica mediambiental; la falta d’infraestructures
en matèria de transport, els problemes d’aigua, el tema de
protecció del territori, etc., etc., són temes que d’alguna forma
no només estan lligats al model de creixement o de
desenvolupament d’aquesta comunitat autònoma, sinó que
també poden ser, com ja s’ha dit, una font alternativa de creació
de llocs de treball no lligats tant al sector turístic, sinó lligats a
altres activitats amb una ocupació més perllongada en el temps.

Res més i moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Navarro.

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

EL SR. PRESIDENT:

Per tal de formular les preguntes, procedeix ara a les
intervencions dels grups parlamentaris per un màxim de deu
minuts. Grups que vulguin intervenir? Per part del Grup
Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Buades.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Sí, moltes gràcies. Bé, jo alguns comentaris. En general jo
crec que es coincideix des de la representació social a dir que
s’insinua més clarament o menys que bona part del que s’ha fet

fins ara no ha donat lloc a una millora en el tema d’ocupació, és
a dir, que no hi ha uns resultats pràctics massa evidents en
aquest sentit i que continua havent-hi un dèficit estructural de
qualificació professional molt clar. Jo crec que no hauríem de
perdre de vista això en relació a tot el que ens ha explicat el
director general de tota la nova programació, és a dir, si no
aconseguir passar de la formació per la formació, crec que deia
el representant d’UGT, a la formació per l’ocupació no hi ha res
a fer, perquè efectivament s’hauran invertit molts de diners en
el conjunt de les Illes Balears aquests anys que vénen com als
passats, però al final no hi haurà resultats pràctics i molta gent
confon el fons social amb la celebració contínua de cursets que
moltes vegades no tenen sortida, no?

Per altre costat jo crec que el Sr. Garrido també ha apuntat
un tema important, i de fet des de la mesa d’aquesta comissió
s’havia parlat, que és que no podem generalitzar a nivell de
Balears els problemes, sinó que probablement un dels
ensenyaments d’aquesta problemàtica és adaptar les polítiques
del fons i les subvencions o els contractes programa a la realitat
territorial, i per això em preocupava bastant com a ecologista el
fet, abans, que probablement a zones molt necessitades de
lligar més qualificació amb nova ocupació, com per exemple a
l’illa d’Eivissa que parcialment represent, són les zones que
menys projectes presenten, menys dinàmica empresarial tenim
en aquest moment, la prova d’això és que la PIME d’Eivissa i
Formentera també estava convidada i ha declinat comparèixer
aquí, i precisament un dels resultats d’aquest tipus de treball
que s’estan fent hauria de ser mirar com ajudar perquè zones
amb més problemes estructurals puguin d’alguna manera tenir
realitzacions positives amb el fons social, en aquest cas, no?

Ja per últim pràcticament crec que valdria la pena reflexionar,
vull dir que m’agradaria que em donassin l’opinió sobre què
poden fer associacions empresarials i sindicals com les que
vostès representen en la qüestió del que havia apuntat el
representant del Grup Popular abans, el Sr. Camps, sobre la
formació professional, és a dir, hi ha tota una formació
professional reglada, que sempre es diu que ha de canviar però
que ningú no sap massa bé com entrar-hi; llavors tenim aquest
fons social amb uns programes aparentment separats i al final
els destinataris són la mateixa gent, és a dir, una franja d’edat
que pot anar dels 14 anys als 29 anys, i alguna superior,
òbviament, a través del fons social, però amb una especial
incidència en aquestes edats que no acaben d’estar a l’escola
però hi podrien estar amb certes condicions o amb certs mòduls
de garantia social, també, i per altre costat uns programes de
formació que no acaben de ser moltes vegades allò que haurien
de ser, i que passat el temps, passat el període 94-99, tampoc no
es veuen, almanco des del costat de Els Verds, unes grans
realitzacions que es pugui dir: “Hem ajudat a formar nous
professionals, per exemple, en el camp -algú ho ha dit,
Comissions Obreres- ambiental”, o en tema energètic, en tema
d’aigua, per exemple, ni tampoc en benestar social, que
continua havent-hi un dèficit professional impressionant, no?

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:

Algun altre grup que vulgui intervenir? La Sra. Amer pel
Grup Socialista. Gràcies.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. En nom del Grup Parlamentari
Socialista vull agrair la presència de tots els que han anat
intervenint i voldria fer una petita referència de cada un. 

Al Sr. Tomàs Garrido, en representació de PIME Mallorca,
li he de dir que en aquest parlament evidentment és important
el ressò que se’n pugui fer, social, i per tant la preocupació a
què ha fet esment en relació a cada illa, a la participació de cada
illa, jo crec que aquí estam, podríem dir, en aquesta comissió no
permanent en un fòrum de debat i, per tant, és bo, ha estat bo
sentir la seva preocupació i les necessitat, diguéssim, enfront
a aquesta petita i mitjana empresa, o a aquesta microempresa,
també, tenir en compte les peculiaritats de cada illa, perquè és
ben vera que hi ha diferències importants a tenir en compte, i
vostès evidentment a nivell de cada illa ben bé ho coneixen.

Vull agrair la presència també aquí del representant de PIME
Menorca, el Sr. Pau Seguí. Jo entenc que ha enfocat un tema,
entenc, importantíssim per allò que és l’equilibri econòmic amb
la insistència i adequació. Jo entenc que és prevenir, adequar
aquestes petites empreses agroalimentàries a aquestes noves
exigències europees, i dins aquesta prevenció jo li demanaria si
tenen altres perspectives quant a..., jo entenc que ens hem
d’avançar i per tant preparar-nos per a aquest futur que... Hem
vist sobretot amb els representant sindicals que ens insisteixen
en la mateixa línia expressada pel director general de formació,
el Sr. Francesc Obrador, ens insistien en aquesta preocupació
per la precarietat. Per tant, és important evitar-la ja amb
aquestes mesures preventives i així com s’ha fet per al sector
agroalimentari si tenen previsió per a altres sectors.

Vull agrair, com no podia ser menys, el Sr. Pelarda d’UGT.
Preocupa, evidentment compartim la seva preocupació perquè
estam en aquest cicle molt llarg, en aquest cicle molt llarg de
creixement econòmic, i veim per tant aquesta preocupació per
aquest empobriment d’aquest mercat laboral. Per tant, la
insistència que aquí allò que és necessari és preparar aquest
futur i aquest control a què també feia esment el director
general. Després d’aquestes iniciatives hem de veure quina ha
de ser la continuïtat.

El Sr. Navarro insistia en el mateix. Vull agrair al Sr. Navarro
la seva presència aquí com a representant de Comissions
Obreres. És clar que aquesta situació, aquest gran creixement
econòmic s’ha utilitzat molt, i jo repetiré una paraula que és la
no sostenibilitat, aquestes grans xifres macroeconòmiques de
creixement del PIB, de creixement de l’ocupació, deim que no és
sostenible pels desequilibris socials i mediambientals que crea;
no és créixer per créixer -creixen més desequilibris socials- sinó
créixer bé, que és el que pretenem.

Per tant jo entenc que és important que a nivell de tots els
representants polítics, i en aquest cas jo me’n faig ressò,

conèixer aquestes necessitats i insistir en el fet que és
important aquesta colAlaboració entre totes les persones
implicades, tots els sectors implicats per tal de fer front, i per
tant, abans que hi pugui haver una crisi, com s’ha expressat
aquí per part dels diferents que han intervingut, afrontar i per
tant aquestes mesures de prevenció per ajudar a millorar la
nostra situació.

A més nosaltres, i parlant en general, tenim..., ens hem
especialitzat en un sector turístic que ens demana, i vostè feia
referència en concret a temes mediambientals, ens demana, té
unes exigències molt més elevades que les que pot tenir, i per
tant si volem també preparar i continuar el nostre futur
econòmic necessitam aquest equilibri social, necessitam
l’equilibri mediambiental i també econòmic.

Per tant aquí ha estat important la intervenció, agrair,
repetesc, la intervenció de tots els convidats a aquesta
comissió no permanent en aquesta primera sessió de la
comissió no permanent d’Europa en un tema, entenc, clau, del
Fons Social Europeu perquè aquí evidentment hi ha una tasca
important a fer, una tasca perquè és important el finançament,
s’ha de veure el resultat i sobretot s’ha de preparar de cara al
futur.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, el Sr. Camps, del Grup Popular.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Abans de tot també agrair totes les
intervencions que han estat aquí, tant de PIME Mallorca, PIME
Menorca, UGT i Comissions.

Evidentment aquí, ja referint-me a PIME Mallorca i PIME
Menorca, són realitats totalment i absolutament diferents, com
veim, a les Illes: Menorca és una cosa, Eivissa i Formentera
també i Mallorca una altra. Per tant, jo estic d’acord amb el
president de PIME Mallorca en el fet que el Govern hauria de
ser més sensible amb aquesta distribució del Fons Social
Europeu, sobretot quan PIME Mallorca té la Fundació
Deixalles, que és un jaciment d’ocupació, un exemple i un punt
de referència en aquest objectiu que deia el de Comissions, el
representant de Comissions Obreres, del medi ambient, del
reciclatge, i açò fa que persones en perill de marginació social
puguin tenir un lloc de feina. Per tant, jo crec que la feina de
PIME Mallorca és exemplar i en aquest sentit jo crec que el
Govern hauria de ser més sensible en tenir-la en compte per se,
com és per propi.

PIME Menorca evidentment jo crec que ha estat un exemple
d’aprofitar els recursos de formació, que els ha aplicat d’acord
a les directives europees i ha fet que 390 (...) empresa a base de
controls de qualitat i amb serveis de laboratori, pugui adaptar-
se a aquesta realitat canviant que ens ha tocat viure, i així
podem dir a més a més que les indústries de calçat i bijuteria
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són exemple i punts de referència al món, i que gràcies a açò el
sector ramader també pot tenir qualitat de producte.

Jo crec que el mercat laboral, aclarint un poc..., parlant de
l’exposició del representant d’UGT, és el que tenim. El mercat
laboral de la nostra comunitat autònoma és turístic, és
estacional, és de serveis, i el que hem de procurar és una
desestacionalització. Què més voldríem nosaltres que tenir una
realitat com Navarra, on és purament industrial, i amb tots els
índex aquests d’investigació i desenvolupament són més
europeus i els seus llocs d’estabilitat són més patents i
evidents, i on hi ha també més equilibri? Però la cosa és com és;
Menorca és diferent de Mallorca, Menorca procura, sí, tenir un
equilibri agrari, industrial, turístic i de serveis, i de qualitat,
procuram que sigui així amb una reserva de biosfera; Eivissa
tendrà una altra realitat i Formentera -mira que petita que és- en
té una altra. Per tant jo crec que s’ha de fer un gran esforç de
saber també que no tot vindrà, creim nosaltres, per la solució de
les entitats locals, ni per les administracions. No són elles que
creen llocs de feina, sempre seran les empreses, i sobretot en
aquesta comunitat autònoma les petites i mitjanes empreses. 

Tal vegada aquest fix discontinu que queda molta estona a
l’atur, convendria que els sindicats o els agents socials
plantegessin programes de reconversió, programes de
qualificació i programes de noves iniciatives empresarials
emprenedores com és..., i que realment puguem crear unes
noves expectatives econòmiques i socials a la nostra comunitat
autònoma.

Jo pens que evidentment si hi ha un fracàs escolar als 16
anys és perquè l’obligació és que la formació arriba als 16 anys,
i tots els que facin FP i tots els que facin formació, qui l’ocupa
no li exigeix cap certificat de final de formació. Per tant jo crec
que aquí tots els agents socials, el Govern i també cambres de
comerç haurien de fer un gran esforç de fer que sigui possible
que tothom acabi els cursos pertinents i que no s’agafi ningú
mentre no hagi acabat els cicles formatius pertinents.

I açò és el que jo volia dir també quant a la Unió Europea: Si
nosaltres acabam i per PIB i perquè les nostres taxes objectives
ens ho indiquen així, s’hauria de posar damunt la taula fer ja
unes alternatives d’iniciatives de futur. Jo crec que açò és
importantíssim i, sobretot, com deien abans també, reciclar-nos
a través d’FP, que és una gran via de sortida.

Formació per formació no. Formació és inversió, inversió de
futur, inversió que obre llocs de feina i formació depèn, el fons,
de qui l’empra, i jo estic segur que tots els agents socials aquí
han emprat els recursos en els anys passats d’una forma
adequada, d’una forma coherent i d’acord amb les seves
expectatives personals que ells tenien de formació, i jo crec que
açò són les programes que hem duit a terme i que els resultats
han estat jo crec, pens, exemplars.

I jo res més, president. Agrair la presència una vegada més
tant del conseller, del director general de Formació, com de
PIME Mallorca, PIME Menorca, UGT i Comissions Obreres.
Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, moltes gràcies... Falta de pràctica.

Moltes gràcies, Sr. Camps. Jo crec que ara és el moment si
vostès volen afegir alguna cosa sobre els comentaris que els
han fet; ara és el moment.

EL SR. REPRESENTANT DE LA PIME A MENORCA (Pau
Seguí i Pons):

Gràcies. Moltes gràcies, Sr. President. Per contestar una
pregunta un poc més concreta que ha plantejat la Sra. Amer,
efectivament, quant al fet de si teníem perspectiva de treballar
dins aquest camp d’activitat, en aquests moments estam fent
feina, bastant, hem participat en el Pla Segle XXI, que
desenvolupa la Conselleria d’Innovació i Energia, en diferents
sectors empresarials. Sobretot volem fer feina amb el
reconeixement de les activitats d’innovació que hi ha diferents
sectors que estan fent; una de les coses que ens hem plantejat
precisament amb el Pla BIT feia referència al que ha apuntat el
director general quant al fet que a Balears teníem molts pocs
recursos dedicats a innovació i a I+D, a investigació i
desenvolupament. No és que no es faci innovació, no és que
no es faci investigació: fins avui no l’hem tenguda acreditada.
En aquest sentit treballam estretament amb la Direcció General
d’Innovació, amb el director general Sr. Tortosa, que ha tingut
ocasió de visitar, per exemple, els departaments de disseny de
diferents empreses de sabates de Menorca que estan en
primeres línies de moda, en innovació constant de nous
materials i nous productes, i bé, una de les seves conclusions
clares és que l’activitat que estan fent aquestes empreses és
d’innovació.

Dins aquest camp també feim feina amb la Conselleria
d’Indústria, amb la Direcció General de Promoció Industrial, on
feim feina per adequar part de la legislació que pugui treure de
promoció la conselleria d’any que ve amb les polítiques
d’innovació dins el Pla d’innovació 2000-2004. En aquest sentit,
sobretot els sectors industrials pensam que tenim prou coses
a oferir, tant de la indústria alimentària com dels dos sectors
tradicionals com calçat i bijuteria.

Després la nostra organització ha demanat, i bé, en principi
pensam que ens serà concedit, l’oficina de transferències de
resultats d’investigació per part de la (...) del Ministeri de
Recerca i Tecnologia de Madrid, a fi també d’aprofundir i poder
tenir accés a totes aquestes activitats dins el Pla d’innovació.
Tot açò a part de continuar ajudant sobretot les empreses més
petites a través del nostre laboratori de control de qualitat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Seguí. Sr. Garrido, si vol afegir alguna
cosa?

EL SR. REPRESENTANT DE LA PIME A MALLORCA
(Tomàs Garrido):
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Idò res, una vegada més agrair aquesta participació que ens
han deixat tenir, agrair les paraules de la Sra. Amer, que ens
poden reconèixer aquesta manca que tenim fins ara, i res més,
a veure si podem aconseguir que això continuï.

Gràcies per tot.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Pelarda?

EL SR. REPRESENTANT D’UGT (Manuel Pelarda i
Ferrando):

Sí, jo contestant el Sr. Buades, en el pacte de l’ocupació,
cohesió social i foment de l’economia de les Illes Balears, ens
hem donat una eina molt important. El punt 1.3 diu integració
dels tres subsistemes de formació professional, per la qual cosa
aquesta eina i l’eina fonamental, també, que és la creació del
Consell Balear de Formació Professional, crec que en un curt
espai de temps es veuran els resultats, perquè són uns resultats
i els agents que hi intervenen no només són els agents
tradicionals, els sindicats i les patronals, no, és a dir, el que he
dit abans, és que també hi ha els ens locals, és a dir, les
corporacions locals, els consells insulars, la Felib, la Conselleria
d’Educació, la Conselleria de Treball...; en definitiva, si els que
intervenim en aquest Consell Balear de Formació Professional,
que són realment els que saben la realitat que viu avui el nostre
mercat laboral, no trobam les solucions, seria molt preocupant.

Jo crec que en un curt espai de temps els resultats es
veuran i, és més, fa un parell de setmanes o un parell de mesos
aquest mateix parlament va crear el Servei Balear d’Ocupació,
que és la transferència de l’Inem. Un dels fracassos que ha
tengut l’Inem era que la seva interrelació i, sobretot, no
treballava amb les polítiques actives; en lloc de ser una oficina
de colAlocació era un oficina pagadora; és a dir, és va crear l’any
75 amb els Pactes de la Moncloa, i fins avui no ha servit per allò
que es va crear, és a dir, que era fer polítiques reals per ocupar
la gent, amb la qual cosa jo crec que anam, estam en el camí per
resoldre aquest problema i jo esper que abans de l’any 2006 la
problemàtica que avui tenen aquestes illes..., i és molt greu, no?

Jo vull recordar que un dels problemes que tenen cada any
en el nostre sector més important, que és el sector hoteler, és
que hi ha una mancança de cambrers i de cuiners, amb la qual
cosa si hi ha els recursos econòmics suficients... Però per què?,
a la formació reglada hi ha ens, el que passa és que haurem de
treballar i, això sí, ho he de dir amb tota franquesa, el director
general de Formació ha tingut una..., ha analitzat bé el nostre
mercat i, si ho analitzam, el nostre cicle formatiu ocupacional del
Fons Social Europeu comença el setembre-octubre i finalitza el
maig i el juny; és a dir, perquè la gent pugui formar-se durant
l’hivern i treballar a l’estiu, amb la qual cosa posam passes per
veure un futur immediat, però això (...) Els consells insulars, i les
mancomunitats, i els ajuntaments són fonamentals, és a dir, si
realment no comencen a treballar en plans d’ocupació molt més
enllà del que treballam avui difícilment la realitat (...)

I després, contestant al Sr. Camps, jo em neg a lamentar-me
de tenir el mercat laboral que tenim, i és perquè no podem
oblidar que el nostre sector industrial no desapareixerà per
manca de mercats, desapareixerà per manca de mà d’obra
qualificada. El sector del calçat, el bijuter, i el sector de la fusta,
dels mobles. És a dir, a això hem d’anar alerta; tenim un sector
industrial de primera línia, el tenim, però resulta que el sector
del calçat margina un nombre al voltant de 7, 5, 10.000 dones:
economia submergida, alerta! No podem oblidar, i són estudis
que han sortit i no són estudis d’ara, que el 25% del nostre PIB
ve de l’economia submergida, i no són estudis recents, són
estudis que es varen el 98-99 i això és una situació que hem de
resoldre, no podem oblidar que el nostre mercat dóna una
realitat a les nostres pensions, amb la qual cosa jo em neg a
estar aturat i que el mercat m’ha de marcar les pautes en un
proper temps. 

I després per a nosaltres l’ocupació i la cohesió social és el
fonamental, i això nosaltres volem continuar insistint i nosaltres
consideram que primer l’ocupació, que és fonamental, tot marca
l’ocupació, la cohesió social (...), i després com és lògic també
hem de fomentar l’economia productiva, i per primera vegada
s’ha agafat un títol i s’ha integrat dins tot el que el món
empresarial i el món sindical hem plantejat en el pacte signat el
passat 12 de gener, si no ho record malament, amb la qual cosa
per a nosaltres és la tercera constitució. I un diu: com és la
tercera?, perquè per a nosaltres és un eix que pot ser el futur
immediat d’aquestes illes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pelarda. Finalment el Sr. Navarro.

EL SR. REPRESENTANT DE COMISSIONS OBRERES (José
Navarro i Campos):

 Breu en la mateixa línia. Un dels reptes que té aquesta
comunitat autònoma en matèria de formació és precisament
evitar que aquest nombre important de joves que estan a punt
del fracàs escolar o dins el fracàs escolar..., treure’ls d’aquesta
situació; és un dels aspectes jo diria més importants, un dels
reptes més importants que té aquesta comunitat autònoma. 

S’estan donant passes, efectivament. La integració de la
formació contínua ocupacional i reglada, en la mesura que
s’aconsegueixi que els joves que estan en aquesta situació
puguin tenir un itinerari formatiu i puguin combinar, puguin
entrar d’un sistema a l’altre i puguin continuar la seva
trajectòria formativa en la mesura que aconseguim aquest repte,
estarem donant passes per evitar aquestes situacions de fracàs
i, per tant, de perill de marginació.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Navarro.

Bé, idò no havent-hi més temes a tractar agraïm la presència
en nom de la mesa i del Parlament a les persones convidades,



EFECTES REGIONALS I INSULARS / Núm. 3 / 3 d'octubre del 2000 31

 

director general, conseller de Treball i Formació, el representant
de la PIME Mallorca, d’Eivissa, de la UGT i de Comissions
Obreres, i convocam els diputats a la pròxima sessió que serà
dimarts que ve.

S’aixeca la sessió. Gràcies.
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