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EL SR. PRESIDENT:

Les dues persones que han d’intervenir en aquest cas són

aquí. Si els sembla podríem començar.

Començarem la sessió d’avui i en primer lloc demanaria si

es produeixen substitucions.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, Sr. President. Maria José Camps substitueix Pilar Costa.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. 

El Sr. Rosselló ha tengut el bon gust de facilitar les coses

fent una agrupació, de forma que les preguntes 547, 548 i 549

seran unificades. La 1111 per separat, i les 1112 i 1113 també

estaran agrupades.

Per tant assisteix l’Hble. Conseller de Treball i Formació,

el Sr. Guillem de Olives i Olivares -bones tardes-, acompanyat

del Sr. Antoni Mulet, director del SOIB -bones tardes. Per tant,

si els sembla, podríem començar.

1) Pregunta RGE núm. 547/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, relativa a pactes locals

d'ocupació.

2) Pregunta RGE núm. 548/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, relativa a previsions del

programa europeu "Ocupació XL".

3) Pregunta RGE núm. 549/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, relativa a punts d'informació

laboral renovats o fets de nou.

Per formular les preguntes 547, 548 i 549, relatives als

temes que vénen encapçalats, intervé el diputat Sr. Miquel

Rosselló del Rosal, el seu autor. 

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

a més de bon gust he tengut en compte l’hora, ni tan sols

taurina, a la qual ens afrontam per discutir aquestes coses, amb

la qual cosa tot el que sigui agrupar jo crec que ho agrairem

tots.

Bé, aquestes tres primeres preguntes que jo formulava avui

aquí tenen un bessó comú, que imagín, lògicament i òbviament,

assumit per molts o per tots, perquè forma part del que seria el

bessó de les polítiques d’ocupació de la Unió Europea o un dels

aspectes fonamentals del bessó de les polítiques europees

d’ocupació, que són els pactes locals per l’ocupació, i tot allò

que duria que les polítiques d’ocupació, que tradicionalment ha

estat assumides a àmbits superiors, autonòmics i fins no fa molt

fins i tot exclusivament estatals -cal recordar que la primera

vegada que es crea una conselleria de Treball a la comunitat

autònoma va ser la legislatura anterior no, l’altra, en fa dues, o

sigui, molt després d’haver posat en marxa el Govern i les

institucions balears, i no solament en aquesta comunitat, sinó en

general-, i que les línies generals d’actuació que marca la Unió

Europea van precisament en la línia d’intentar que les

polítiques d’ocupació també arribin el més a prop possible del

ciutadà i s’aproximin a les administracions més properes al

ciutadà.

En aquest sentit un instrument fonamental és el pacte local

per l’ocupació, perquè difícilment pots -diguéssim- imbuir,

interessar, motivar les administracions locals, de per si

superpreocupades i ocupades en quantitat de problemàtiques,

especialment territorials, mediambientals i financeres, no en

parlem, com perquè a sobre assoleixin funcions que de per si

no els són pròpies, com són les polítiques d’ocupació. Jo vull

dir, en honor a la veritat, que no solament les administracions,

també els agents socials, no tenen una pràctica habitual de

practicar la seva actuació aferrada al terreny, tenen molt una

pràctica un tant cupular, dit tot amb el màxim respecte i sense

cap esperit de crítica; fins i tot en honor a la veritat he de

reconèixer que probablement l’organització PIME és la que

més arrelament territorial té dels quatre agents socials que hi ha

a la nostra comunitat autònoma.

Per tant, implicar-los tots en aquestes polítiques, uns dels

elements importants són els pactes locals per l’ocupació, pactes

locals per l’ocupació que hi ha, com tot a la vida i a

l’Administració, dues formes de fer-los. Una és signar un

document que passades unes setmanes ja no se’n recorda ningú

del que s’ha signat, o firmar un document viu, un document que

tengui seguiment, que cada ics temps obligui a la reunió dels

que l’han signat, que tengui vocació fins i tot d’incorporar a

aquest pacte local entitats, organitzacions socials del mateix

àmbit territorial que no formen part ni de l’Administració ni

dels quatre grans agents socials, però que probablement tenen

molt a dir a l’hora de parlar d’inserció laboral, a l’hora de

parlar d’inserció de discapacitats, a l’hora de parlar de tota una

sèrie de fenòmens que tots coneixem i que són la part

fonamental que implica la creació de llocs de feina, la millor

qualificació de llocs de feina, la millor qualificació del mercat

laboral també dins l’àmbit territorial.

Això, per exemple, traduït a nivell de la nostra comunitat

autònoma té una gran importància a les illes; cada illa té una

especificitat molt concreta, i moltes vegades els mateixos

agents socials d’una illa menor, en aquest cas, no Mallorca, et

fan saber que a vegades no tenen la pròpia autonomia de les

seves pròpies organitzacions per parlar dels temes de formació,

dels temes d’ocupació, dels temes que els interessen en el seu

marc i en el seu lloc.

Per això jo volia, donada un poc aquesta petita intervenció,

que en aquestes hores resulta un poc pesada, senzillament

demanar en aquests moments què s’ha fet durant aquests nou

mesos de govern entorn als pactes per l’ocupació que hi havia

signats. Jo sé que es varen prorrogar la majoria dels que

acabaven el desembre i que ara hi ha la negociació..., una nova

negociació tocaria haver-hi dins el darrer trimestre de l’any,

però bé, com s’alimenten, en fi, com funcionen, com estan,

quina seria la salut d’aquests pactes?, i si hi ha previsió
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d’incorporar-ne més, si se n’han incorporat més, en fi, en

definitiva a quin nivell està? Què ha fet i què pensa fer la

Conselleria de Treball i Formació per impulsar, renovar i

ampliar els pactes locals per l’ocupació?, és la pregunta textual

però, en fi, l’esperit de la pregunta és el que he intentat

explicar.

També un dels instruments que ajuden a la territorialització

d’aquesta política, perquè, clar, el pacte per l’ocupació situa

quines són les línies polítiques mestres i hi participen els agents

locals i l’Administració, i per tant, si ells han participat i

realment hi han participat de veres, no ho han fet solament

perquè si no firmen el pacte no tenen dret a tal cosa o a tal altra,

sinó perquè realment creuen que són agents actius d’això, són

els que en definitiva després hi poden participar activament. 

Un dels instruments serien els punts d’informació laboral

que es varen posar en marxa la darrera legislatura, en aquell cas

conjuntament amb els punts d’informació juvenil, però això és

absolutament anecdòtic, es pot posar amb aquest o amb

qualsevol, això és una cosa absolutament instrumental que

lògicament cada administració decideix quina és la fórmula

millor, però el fet que hi hagi punts d’informació laboral molt

vinculats al municipi, que a més puguin fer, en base a una

encomana de gestió, el segellat, per exemple, dels aturats o

puguin fer tota una sèrie de tasques és un element que també

ajuda perquè les polítiques d’ocupació, les polítiques laborals

tenguin a veure amb el marc de l’administració local i per tant

amb un marc territorial més proper al ciutadà.

I, per últim, la passada legislatura es va aprovar un

programa, Ocupació XL, de la Unió Europea, que en el debat

que vaig tenir amb el Sr. Conseller ara fa una setmana o dues,

ja no me’n record, fa poc, ell em va contestar que s’havia

pensat que era millor fer abans una sèrie de modificacions de

caire informàtic o el que sigui i tornar-ho reprendre el mes

d’octubre. La meva opinió és que aquest programa té una

virtualitat important, que és que amb finançació europea es pot

aprofundir i fer un estudi en profunditat sobre tota aquesta

xarxa transversal i local per baix que s’ha de fer, i en lloc de

recaure en les esquenes de la pròpia finançació autonòmica

utilitzar un programa europeu. Com és lògic, que es faci el mes

de juliol o que es faci el mes d’octubre de l’any que ve no serà

un element per part meva ni de crítica ni de no crítica, però

saber què es pensa fer, com es pensa utilitzar en aquests

moments i si es pensa que continua tenint virtualitat i és

necessari o no és necessari a partir d’ara.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Li contesta l’Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació per

un temps de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Guillem de Olives i Olivares):

Moltes gràcies, president. Senyores diputades, senyors

diputats, Sr. Diputat, simplement nosaltres, quan vam arribar no

vam trobar quina era l’estructura que s’havia fet del que era la

conselleria, el que era el SOIB; estava basada, com molt bé han

explicat, en el criteri de territorialitat de tres illes, amb tres

conceptes o situacions de polítiques d’ocupació que podien ser

diferents: una era Mallorca, una altra era Menorca i una altre

Eivissa i Formentera. Amb aquest sistema de territorialitat

s’havia fet tot el sistema de formació i el sistema d’orientació.

Nosaltres, quan vam arribar no vam tenir temps de

modificar les bases ni les convocatòries i vam intentar, amb el

convenciment del que era el pacte local que l’estratègia europea

era un bon sistema, vam fer una renovació de tots els pactes

que s’havien signat amb anterioritat i amb els agents socials i

les entitats, les administracions, els que són firmats de contracte

programa vam tornar fer una renovació de mutu acord amb ells

i per les mateixes quantitats que s’havien signat l’any anterior.

I també vam fer la convocatòria dels que no són signants de

contracte programa.

La situació actual que tenim és manteniment dels pactes

locals com un sistema per conèixer quina és la realitat del món

laboral de més a prop, però sense oblidar la possibilitat també,

que és la que s’havia fet a base de convenis, de conèixer el que

és a nivell insular a través dels consells insulars. Tenim també

les perspectives nacionals i la nostra visió com a comunitat

autònoma, que és una visió més global. 

En aquests moments s’està intentant, a través dels

organismes de consulta com és el Consell de Formació o la

comissió executiva del SOIB, establir uns nous criteris pel que

serien tots el pactes locals, la formació i l’orientació dins

aquesta comunitat autònoma. Mantenim els pactes locals

perquè és un sistema que consideram que ens donen una visió

molt local de la situació, però sense oblidar la possible relació

que hi ha entre municipis o la possibilitat de relació entre illes.

Precisament aquest estudi és una qüestió que s’havia

plantejat dins el Projecte XL; el Projecte XL partia d’aquests

conceptes de territorialitat i també de pactes locals, i en principi

nosaltres havíem intentat adaptat aquesta nova..., les gestions

que havíem fet nosaltres durant aquest temps, adaptar aquest

programa a la nova situació que ens hem trobat nosaltres. El

primer de tot era que hi havia una previsió d’elaborar un

sistema de gestió propi, de gestió d’informació, i nosaltres vam

considerar que era millor no fer un nou programa de gestió i

d’informació sinó que era més convenient agafar un programa

de gestió que estigués en marxa i que estigués en funcionament.

Vam comprovar que Galícia, País Basc i Catalunya havien

iniciat l’elaboració d’un programa de gestió i d’informació que

avui han deixat aparcat, perquè no els funcionava, i nosaltres

vam apostar per arribar a un acord amb la Generalitat de

València perquè ens fes una cessió del sistema Tauró del

gestió. Vam aconseguir fer aquest conveni de cessió d’ús,

colAlaborar en la gestió i en la millora d’aquest programa de

gestió i d’informació, que ens classificarà tot el que són ofertes

i demandes d’ocupació i relacionarà totes les bases de dades de

tots aquells que intervenen en la gestió d’informació i

orientació; ens classificarà els treballadors, ens classificarà les

empreses i totes les bases de dades de tots els ajuntaments,

consells, (...) d’empresaris, de sindicats, podran utilitzar

aquesta base de dades. Crec que serà bastant important i està

dins el que és una visió del Programa XL aprovat per Europa.
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En l’execució d’aquest programa nosaltres en aquest

moment -i li he de reconèixer- estam retardats, i tenim

l’obligació ja d’elaborar una sèrie de documents per tenir la

visió de com està la situació de l’ocupació a cada una de les

illes i també a zones com puguin ser municipis més grans. En

aquest sentit ara intentam que la universitat, que s’havia

refredat en la possibilitat de fer aquests informes, que la

universitat participi en l’elaboració d’aquests informes, que són

una part del Programa d’ocupació XL que estava aprovat per

Europa. No tenc dubtes que la universitat, una vegada que hem

fet algunes gestions amb ella, estarà disposada a fer aquesta

participació i la colAlaboració, i que s’iniciarà ja molt

ràpidament tota l’elaboració d’aquests estudis que seran uns

indicadors de quina és la situació actual del mercat laboral i

quina ha estat l’evolució del 2001 al 2004 en el mercat laboral

de les Illes Balears. No tenim un coneixement, i supòs que per

l’experiència de quins han estat els resultats, de l’actuació

durant aquests anys en tota la formació i l’orientació, i aquests

informes que ha d’elaborar la universitat ens donaran les pautes

d’actuació dels anys futurs, i serà la base per a estudis que

precisament a través de l’aplicació del programa Tauró, com

que té l’aplicació informàtica de gestió, es podran extreure les

dades informàtiques sobre quins resultats s’estan produint, i el

primer estudi que es farà ara ens marcarà quins són els

estàndards d’anàlisi per tenir després un seguiment continuat

durant els anys que vénen.

Els punts d’informació laboral nosaltres consideram que són

importants. Ja vam comentar aquí que els punts d’informació

laboral s’havien de canviar el que era el sistema, es produïa una

transferència econòmica als ajuntaments, i aquesta transferència

econòmica als ajuntaments nosaltres consideràvem que era

innecessària, perquè els ajuntaments sí podien fer aquesta

gestió directament o a través d’una presentació d’unes

convocatòries de subvenció, i de les dades de les quals

nosaltres disposam hi havia 36 entitats locals que o feien

encomana de gestió o informació laboral, i en aquest moment

tenim 28 punts d’informació renovats, 13 nous i 8 no renovats;

o sigui que la situació en aquest moment, sense fer la

transferència econòmica, que era costosa per a la conselleria,

crec que tenim bastant equilibrada la situació. Mantindrem

aquests punts d’informació i l’aplicació del programa de gestió

i informació dins els ajuntaments serà també una base molt

important d’informació del que està passant a cada un dels

municipis d’aquestes illes.

Els pactes locals que consideram que s’han de firmar,

nosaltres pensam que el que es firmava com a pacte local era un

pacte local molt genèric i no concretava quines actuacions o

quina formació o quines activitats s’havien de realitzar a cada

municipi. La responsabilitat dels ajuntaments i dels agents

socials d’aquests territoris nosaltres pensam que, a part de fer

un pacte local genèric, aquest pacte local hauria de contemplar

quines són les accions formatives o quines són les activitats

industrials, o comercials, o de serveis que s’han de fer en

aquest municipi perquè aquestes haurien de ser les accions

formatives que s’haurien de realitzar dins aquest municipi, i són

els indicadors de quines són les accions que nosaltres hem de

subvencionar. Des de la visió del consell després, que pugui fer

una anàlisi dels municipis, s’hauria de combinar què és el que

vol el consell dins les seves competències a cada zona de

municipis. Per açò aquest tema del que es vol a cada illa és un

sistema que costa veure, però després el Govern balear és el

que ha de coordinar totes aquestes actuacions i, si és necessari,

determinar si unes actuacions són necessàries a una banda o a

l’altra, i aquí és la relació que ha de tenir l’administració local,

el consell i el Govern per tot el que és l’actuació dins el mercat

laboral.

Aquesta és la nostra idea i el que plantejam dins els

organismes consultius, que tot el que tenim d’informació els ho

hem de passar perquè puguin fer totes les aportacions que

considerin perquè al final, com que des de la conselleria

consideram que estam en el mateix vaixell, tots hem d’anar al

màxim possible d’actuacions cap a una actuació conjunta.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de rèplica intervé el Sr. Rosselló del Rosal per un

temps màxim de 5 minuts.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies al conseller per les

seves informacions, algunes molt interessants i altres que

denoten que, en definitiva, no hi ha tanta diferència

d’enfocament de com s’han de desenvolupar les polítiques

d’ocupació. 

Potser el temps no acab d’entendre jo per què durant

aquests mesos no ha evolucionat més tot això que ara pareix

que s’ha de posar en marxa; per exemple, li posaré un exemple:

els pactes locals; és veritat que els pactes locals existents que

hi havia, n’hi havia 2 abans del 99, després es va acabar amb

11, no són tots iguals, i vostè perfectament sap que per exemple

el pacte local del Consell de Menorca és molt millor que el

d’alguns altres llocs, té a veure probablement amb la

consciència dels subjectes que el firmen, o sigui, és

evidentment que des de l’Administració no es pot suplir els

agents socials ni les administracions perquè, clar, si no podem

fer nosaltres un pacte, el redactam, els el passam, el firmen i ja

està. Perquè sigui realment viu han de ser ells que aportin, que

donin idees, i evidentment el nivell és desigual. Per això crec

jo que des de l’Administració i des del Govern alimentar

aquests pactes locals és una tasca fonamental; per exemple és

important, crec jo, que durant una etapa determinada, de forma

regular, cada 4 o 5 mesos, es feien reunions del que dèiem el

plenari de pactes locals, on tots els ajuntaments i les entitats i

agents socials que havien signat, es feia una jornada d’un dia de

reflexió per veure en què s’avançava, en què no s’avançava,

què es podia posar en comú, què no es podia posar en comú,

com s’alimentava.

Un altre element important és tot el que seria la finançació

dels ADL, tenint en compte que també s’ha de marcar quina

tasca s’ha de desenvolupar dins el mateix ajuntament perquè,

clar, tu proporciones a un ajuntament una persona, un tècnic

capacitat, i si no marques clarament el que ha de fer podem

estar segurs que el batle corresponent trobarà feina a qualsevol

tècnic que li caigui, perquè amb les necessitats i les mancances

que té qualsevol ajuntament ràpidament... Però, clar, si

l’objectiu és, per exemple, aquests estudis de la situació de

l’ocupació a cada municipi, a cada zona, que vostè anuncia que

la universitat ha de fer, em pareix una idea molt bona, però si
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es connecten a la pròpia discussió dels propis pactes locals i es

compta amb l’opinió dels agents a cada lloc i dels tècnics de

l’ajuntament, que se’ls obliga a entrar dins aquesta reflexió,

també es pot avançar. Per tant, en definitiva, el tema dels pactes

locals no és solament un instrument burocràtic sinó que és un

instrument viu que convé anar-lo retroalimentant i que convé

posar-lo en marxa. 

Jo estic d’acord que el tema del sistema Tauró aquest és...,

ja li ho vaig dir a la primera intervenció, ja no me’n record

quina era la primera, però em pareix que quan vostè va venir

aquí a fer la compareixença, que li vaig reconèixer clarament

que el sistema informàtic de València era el millor i el més

adequat en aquests moments, i per tant assumir aquest sistema

era positiu i ajudava, però bé, d’acord, és un sistema

informàtic, que ja el tenim, i cada vegada que parlam d’alguna

cosa em treu el sistema. Perfecte, està molt orgullós d’haver-lo

fet i em pareix molt bé, i jo li ho reconec, però això és

senzillament un instrument, després ve tot el que significa.

I m’anuncia que començarà ara, a través del comitè executiu

del SOIB i dels distints organismes, la discussió de com

enfocar el tema dels Serveis d’Orientació, com es

caracteritzaran els Serveis d’Orientació específics, m’imagín,

i els generals, com podrà anar agafant més pes el tema dels

punts d’informació, en fi, tot aquest model territorial com donar

la passa endavant, però això és el que a mi m’agradaria poder

discutir un altre dia aquí; ja ho hem discutit avui, idò si ho hem

de discutir d’aquí a sis mesos o d’aquí a vuit mesos ho

tornarem a discutir, no hi ha cap problema, però aquest és el

debat. Jo crec que hi ha una experiència suficientment

acumulada per ara ja situar quines són les passes a donar cap

endavant per fer el creixement que es pot fer.

Per exemple, el tema dels punts d’informació, les dades que

em donen, 36 punts d’informació es varen deixar, ara se n’han

renovat 28, n’hi ha 16 de nous, o 16 punts..., 16, no? 13, i 8 que

estan sense renovar. Bé, a pesar que les dades quasi empaten i

per tant va bé, home, si han passat nou mesos potser ja ho

podrien superar, no importaria que estiguéssim igual, però jo

no coincidesc amb la reflexió que si lleves la subvenció a

l’ajuntament no passar es. Home, jo crec que els ajuntaments

tenen una mancança financera espectacular i, o bé cercam

alguna forma per animar-los una mica, o involucrar-los en

tasques que no són de pròpies competències sense (...), em

pareix que no ho tendrà no massa fàcil. Per tant jo crec que

seria bo cercar alguna fórmula perquè pot anar per altres

camins: potser incrementar...; no està a cap pregunta i no vull

que em diguin que em bot el Reglament, que a vegades encara

no me’l sé massa bé, no vull afegir, però potser em vaig oblidar

en el seu moment de demanar l’estat dels ADL. Aquesta pot ser

una forma d’ajuda als ajuntaments, potser no ajudes el punt

d’informació però si incrementes el que ve de Madrid amb més

despesa autonòmica d’aquí i pots incrementar el nombre

d’ADL, que es va incrementar de forma substancial la passada

legislatura i que ara es podria..., és una forma indirecta; potser

l’ajuntament estarà content que no li donis res per un punt

d’informació però sí que li asseguris un ADL o dos ADL, etc.

Són formes indirectes que poden ser útils i que, bé, no les (...)

perquè no... 

Però vaja, en definitiva crec que es pot concloure que més

o manco els camins són els generals, que la filosofia general

dels pactes locals és l’adequada, que el model de

territorialització de la política laboral també és el que es feia i

el que s’ha de continuar fent, i que ara la discussió és dir, bé,

quina és la passa pròxima perquè tot això es consolidi i es

dugui endavant, que és una passa que vostè diu que ara estan

començant i tal. Idò ja tendrem ocasió més endavant de

continuar discutint d’aquest tema.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de contrarèplica intervé l’Hble. Sr. Conseller per un

temps màxim de 5 minuts.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Guillem de Olives i Olivares):

Gràcies, president. Senyores diputades, senyors diputats, Sr.

Diputat, serveixi com a aclariment que nosaltres ara el que

farem és aquest estudi inicial, un estudi de com està la situació

de l’ocupació territorialitzada per illes i per municipis. Aquesta

informació s’ajuntarà amb les actuacions que s’han fet de

formació i orientació durant aquest any 2001, que és quan es va

aprovar aquest projecte, que tenim dos o tres anys d’execució,

veure quina situació es produeix en aquest moment. Amb

aquest avanç donarem compte d’aquestes dades estadístiques

a cada un dels afectats perquè puguin comprovar quina és la

seva situació local, quines actuacions han fet i quin resultat han

tingut, i en base a aquestes dades ens puguin aportar les seves

oscilAlacions.

Per una altra banda el tema dels PIL sí que tenim com a

exemple el cas d’Eivissa, on nosaltres tenim oficina i és un dels

que no han renovat el conveni, i Manacor, on també tenim

oficina. I l’altre cas que també tenim, que és que s’ha

mancomunat la formació i l’orientació, que és el Consell

Insular de Menorca, nosaltres sí que feim una aportació bastant

important al tema formació i orientació perquè ho facin com a

entitat colAlaboradora, i en aquest cas particular pens que potser

el consell hauria d’ajudar els ajuntaments, perquè ell és el

responsable com a mancomunat en tema de formació i

orientació, i el consell sí que es fa responsable en aquest cas de

l’illa de Menorca completa i la seva responsabilitat com a

entitat colAlaboradora sí que la té. El que hem de combinar i

coordinar és la relació que té la conselleria amb el consell i els

ajuntaments, a veure si dins el programa que presenta el consell

com a mancomunat, el servei de formació i orientació, el

consell també ajuda els ajuntaments de Menorca.

4) Pregunta RGE núm. 1111/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, relativa al Centre Nacional de

Formació.

EL SR. PRESIDENT:

Per formular la pregunta 1111, relativa a centre nacional de

formació, intervé el diputat Sr. Miquel Rosselló del Rosal, el

seu autor.
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EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, com vostè sap, quan

es va produir la transferència de l’INEM el gener del 2002,

amb tot el paquet de transferències va venir la concessió d’un

centre nacional de formació -era de les poques comunitats

autònomes que no tenia centre nacional de formació, les nostres

illes- amb una partida pressupostària de 900 milions de pessetes

-no sé en euros què és això, però vaja- i que tenia com a

objectiu posar en marxa a les nostres illes un centre d’aquestes

característiques. Com vostè perfectament sap parlam d’un

centre que té com a objectiu més la investigació formativa que

la mateixa formació, en fi, la característica de centre nacional

que tots vostès coneixen perfectament.

Vàrem posar en marxa un estudi sobre quins eren els

jaciments de més futur a la nostra comunitat autònoma en

funció dels quals poder decidir de què seria més adequat posar

en marxa aquest centre de formació. Inicialment en el seu

moment, des de la responsabilitat que jo ostentava, es va

descartar el turisme, tenint en compte que ja hi ha dos centres

de turisme, o tres, a altres comunitats autònomes i que aquí hi

ha una escola, a la universitat, de turisme d’una qualitat

indiscutible, etc., etc. De l’estudi sorgia que una de les

professions amb molt de futur era tot el que serien les tasques

relacionades amb la mar, en aquest sentit no només de

manteniment, cura, creació, etc., d’embarcacions, sinó de

recuperació del litoral, etc., etc. Es va fer un preprojecte que el

2003 va ser aprovat per l’INEM i ja es va començar a cercar un

local, es varen tenir gestions amb GESA per veure la

possibilitat d’utilitzar el centre Sant Joan de Déu des Coll, i es

va produir un fenomen que és absolutament..., inqüestionable

de la història, que és un procés electoral, i pel que fa a mi vaig

perdre les eleccions i per tant se’m va acabar la feina en aquest

terreny.

M’agradaria saber en aquests moments en quin estat està el

tema del centre nacional de formació que l’INEM havia

concedit a les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Li contesta l’Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació per

un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Guillem de Olives i Olivares):

Gràcies, president. Senyores diputades, Sr. Diputat, el tema

del centre nacional de formació nàutica i medi ambient, que és

el que s’havia iniciat per part de la conseller a l’anterior

legislatura, avui m’ha donat, no sabia aquesta notícia que fos a

Sant Joan de Déu, no ho sabia, la previsió aquesta és la primera

notícia. Era un tema interessant, va coincidir també amb una

previsió i una presentació, a l’estiu, a Menorca, que el president

Aznar va comentar la possibilitat de fer alguna actuació al port

de Maó, a la base naval; en principi, des de la conselleria, vam

considerar que era una possibilitat aplicar l’internacional al port

de Maó, una zona privilegiada i a més amb unes instalAlacions

que es podien aprofitar. Vam iniciar unes converses amb el

ministeri, amb la Direcció General d’Infraestructures, la

Direcció General d’Infraestructures en el seu moment

necessitava estudis i si es feia una sessió gratuïta o es feia

alienació dels béns immobles; vam tenir dues a Madrid per

tractar aquest tema, no vam arribar a un acord de si les partides

econòmiques eren cessió gratuïta, cessió d’ús o s’havia de fer

una alienació del patrimoni i una desafectació. I després, ja a la

vista que hi havia unes eleccions, vam considerar prudent

suspendre les converses perquè hi havia uns dubtes de quin

sistema havia de ser.

En aquest moment, estam a l’espera del nomenament del

nou director d’infraestructures de l’exèrcit per continuar les

converses. Supòs que en aquest moment, i així ho he plantejat,

fins i tot em van fer aquesta pregunta, hi haurà d’intervenir

quina és la voluntat del nou Govern central i possiblement

també tindrà intervenció directa en aquest tema, doncs el

Consell Insular de Menorca. Tenim aquesta possibilitat, el

Centre Nacional de Formació Nàutica i Medi Ambient és una

possibilitat que entenem que és bona per a Balears, tenim dues

actuacions, l’aeronàutica i la nàutica que la consideram

prioritària. El que era el centre nacional nosaltres intentàvem

que fos no només ocupacional, sinó també de formació

professional i que tingués també altres possibilitats

d’utilització. No tenim la ubicació en aquest moment, està en

una situació de suspensió l’objecte del centre nacional i el destí

dels 900 milions, que són 5,4 milions d’euros, és una acció que

consideram que és bona per a la desestacionalització i, a més,

dins la Llei del REB també es preveuen accions sobre aquest

tema. I el que intentarem és que es faci aquesta acció, però en

aquest moment no tenim la ubicació física.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de rèplica, intervé el Sr. Rosselló i del Rosal, per un

temps de cinc minuts.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, lamentar que en

el moment que es va fer el traspàs de carteres i d’aquestes coses

a nosaltres se’ns oblidar comentar allò de Sant Joan de Déu,

perquè vàrem tenir voluntat d’explicar-ho tot, com vostè molt

bé sap. En aquest moment, no sé per què, la veritat és que fins

i tot jo havia tengut reunions amb el Sr. Feliciano Fuster, que

feia d’intermediari amb el Sr. Reus i amb ENDESA a nivell

estatal, això estava un poc avançat, el que passa és que, clar, la

veritat és que no ho vaig comentar en el seu moment i per tant

d’això no li puc demanar responsabilitat, és responsabilitat

meva no haver-hi pensat en aquell moment.

Després, immediatament va aparèixer això de l’estiu, el

sopar aquest amb el Sr. Aznar, on ja es parlar de Menorca, i

lògicament no seré jo qui me posaré a defensar que sigui millor

Mallorca que Menorca, o sigui que on es decideixi que es faci

en el lloc més adequat i millor. El centre de Sant Joan de Déu

donava possibilitats molt interessants i a la vegada de

revitalització d’un barri degradat de per si, amb tota una sèrie

de problemes que hi ha a ciutat, però bé, on sigui que es faci,

el que sí que és important és accelerar els terminis perquè

també hi ha uns terminis, que no és que caduqui el termini,

perquè això és una decisió presa per l’INEM a nivell estatal

que ja està consolidada, però bé, s’arrossega cada any, supòs,

la partida dels nostres milions que està pendent, en tot cas això
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de la desafectació que deia seria més en referència a la

propietat de l’immoble i del solar, que jo crec que, en tot cas,

és un tema secundari si és de l’Estat o si és de la comunitat

autònoma, l’important és que hi hagi un centre d’aquestes

característiques. Es compta, des de fa dos anys i mig, amb una

decisió presa i hem de procurar, en ares al millor servei als

nostres ciutadans, que com més aviat millor això estigui en

condicions de posar-se en marxa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de contrarèplica, intervé l’Hble. Sr. Conseller, per

un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Guillem de Olives i Olivares):

Una rèplica per comentar la qüestió econòmica. Hi havia el

problema de si s’havia de fer una aportació econòmica, i aquest

és el problema. Nosaltres tenim, l’interès era que fos una cessió

gratuïta, no fer aportació econòmica i si hi havia una cessió

doncs que es pogués destinar a la rehabilitació d’uns edificis

històrics que, en aquest moment, en el cas de Menorca, si era

l’illa de Pinto, en edificis catalogats, i que no passi en el Port

de Maó el que mateix que passa a l’illa del Rei, que són edificis

catalogats que estan a punt de situació de ruïna. I a l’illa de

Pinto que, precisament, és la imatge de Maó i una de les

imatges més importants de Menorca, aprofitar també per

recuperar aquests edificis.

De moment tenim el dubte de si es mantendrà aquesta

ubicació o obrirem noves vies d’ubicació, com aquesta que he

plantejat.

5) Pregunta RGE núm. 1112/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, relativa a promoció i impuls

per a les empreses d'inserció.

6) Pregunta RGE núm. 1113/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, relativa a desenvolupament de

la Llei de cooperatives de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, per formular les preguntes 1112 i 1113, relatives, la

primera, a promoció i impuls per a les empreses d’inserció, i la

segona, relativa a desenvolupament de la Llei de cooperatives

de les Illes Balears, intervé el diputat Sr. Miquel Rosselló i del

Rosal, autor de les mateixes.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President, Sr. Conseller, senyores

diputades i diputats. Com vostès saben, una de les tasques

socials importantíssimes és la inserció social de colAlectius

catalogats de risc o en situació de marginació o

semimarginació. La inserció social de qualsevol colAlectiu que

manca d’aquesta inserció, és inconcebible sense la inserció

laboral; la inserció laboral és, sense cap dubte, l’eina

fonamental per donar la passa següent a la inserció social i

cultural de les persones. En aquest sentit, s’estan fent moltes

coses, s’han fet moltes coses i en concret, durant uns anys, es

va impulsar tot un pla integral, conjuntament amb Deixalles i

Càritas per estendre tota una xarxa d’inserció laboral a pobles

de Mallorca, Menorca i Eivissa, en fi, tota una sèrie de tasques

que no és el cas ara de treure en aquest debat i que a la vegada

en aquests moments hi ha altres iniciatives en marxa, com tenc

informació.

Però en el seu moment, un element fonamental era la manca

de normativa respecte de les empreses d’inserció social i

laboral, una manca de normativa de caire estatal, perquè el que

realment hi hauria d’haver és una llei a nivell estatal, que confiï

que el nou Govern assumeixi, el nou Govern central assumeixi

i les posi en marxa, perquè és una necessitat indiscutible, que,

a més, esdevé de la normativa europea i nogensmenys a

Espanya no hi és dins l’entramat. A les illes tampoc no existia

i es va fer, es va aprovar en els darrers moments de la

legislatura passada, un decret d’empreses d’inserció laboral,

que a més no me consta en absoluta reconèixer aquí, com ho he

fet en altres moments, que va ser un decret aprovat en el darrer

moment, que es va aprovar per un Consell de Govern posterior

a les eleccions; Consell de Govern que quan va entrar el nou

Govern va revocar pràcticament tots els acords presos en

aquest Consell de Govern, perquè era el seu dret, i que després

va reconèixer que aquest decret s’havia d’aplicar i es va posar

en marxa, i està en funcionament, és perfectament vigent.

Ara bé, això és l’entramat, diguéssim, de caire normatiu. A

mi m’interessaria saber quines passes s’han donat per promoure

i impulsar les empreses d’inserció laboral des d’aleshores i per

desenvolupar tot el que representa i tot el que significa aquest

decret d’empreses d’inserció.

Per una altra banda, a la comunitat autònoma de les illes,

també una de les poques que quedaven de l’Estat que no tenia

llei de cooperatives, a la passada legislatura es va aprovar una

llei de cooperatives, tenc per aquí la data, però és igual, és 12

de març del 2003. Bé, aquesta Llei de cooperatives, que va ser

fruit d’un consens molt ample entre les organitzacions que

representen el cooperativisme a les nostres illes i a

l’administració, concretament entre l’UCTAIB i l’UCABAL i

també en colAlaboració amb alguns aspecte d’AELIB, però més

sobretot pel que respecte a les cooperatives va veure la llum,

però també té tota una sèrie de preceptes dins la llei que

requereixen el propi desenvolupament de la mateixa. Si tenim

en compte que la comunitat autònoma de les nostres illes, tot el

que representa l’economia social està molt per darrera de

qualsevol dels barems d’altres comunitats autònomes i molt

especialment de comunitats autònomes tan dispars com la

navarresa o la murciana, per posar dos exemples, o la basca,

dos exemples molt diferents on el desenvolupament del

cooperativisme és molt ample i molt gros i aquí anam molt

endarrerits; encara que és ver que durant la legislatura passada

es va triplicar el número de cooperatives i societats anònimes

laborals en aquesta comunitat autònoma, el que volia saber és

en aquests moments quines passes s’han donat per

desenvolupar la Llei de cooperatives de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:
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Li contesta l’Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació, per

un temps màxim de deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Guillem de Olives i Olivares):

Gràcies, Sr. President, senyores diputades i diputats.

Nosaltres, dins les iniciatives empresarials d’inserció sí que

hem estat molt conscients de la importància, dins el servei de

la convocatòria d’orientació havíem tret una convocatòria més

reduïda a la vista dels informes dels fons social europeu,

havíem comprovat que hi havia unes despeses molt elevades i

havíem tret una convocatòria més reduïda. A la vista de la

presentació dels projectes que s’han presentat i la importància

dels mateixos, immediatament ens vam posar en contacte amb

Vicepresidència, amb el conseller d’Economia i fins i tot amb

el mateix president, per manifestar-li la necessitat de fer una

aportació extraordinària a tot el tema d’empreses d’inserció i

ampliar la convocatòria del tema de la inserció. Aquesta

ampliació econòmica es va acceptar per part del Govern i s’ha

fet una ampliació del Servei d’Inserció d’aquestes illes,

precisament per la importància que té la feina que realitza.

Respecte del decret, nosaltres vàrem convalidar el decret i

en aquest moment el que es fa és ja l’estudi, tenim ja

l’esborrany preparat de l’aplicació del que disposa la disposició

addicional primera, que és regular la qualificació de les

iniciatives empresarials d’inserció i ja es crea el Registre

d’Iniciatives Empresarials d’Inserció a les Illes Balears. En

aquest moment tenim l’esborrany elaborat i està només pendent

acabar de perfilar l’esborrany i fer la seva tramitació.

Respecte de la Llei de cooperatives, efectivament va ser

publicada en el BOIB dia 29 de març i havia establert un

termini d’un any per poder elaborar i aprovar el Reglament

d’organització i funcionament del Registre de Cooperatives, i

aquest termini acaba dia 29 d’abril del 2004. Tenim també

confeccionat ja l’esborrany del reglament (...) d’un registre

administratiu. I el que hem decidit que es fes directament pels

tècnics de la conselleria, estudiant els decrets que hi havia a

Catalunya, a Madrid i a Navarra. De moment es donarà aquest

esborrany als sectors implicats perquè puguin estudiar i fer les

aportacions que consideren o les observacions i tot d’una que

s’hagi passat a les entitats que són afectades, doncs ja donaríem

tramitació administrativa al compliment del que s’estableix que

han de fer un registre administratiu, en el termini d’un any des

de la publicació de la Llei de cooperatives.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de rèplica, intervé el Sr. Rosselló i del Rosal, per un

temps de cinc minuts.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, un poc en la línia del que hem vist fins ara, o sigui ja hi

ha un esborrany, és a punt de fer-se l’esborrany, és a punt

d’acabar-se, és a punt, bé, millor això que res, sense cap dubte,

però marcar una mica la lentitud del ritme en què es

desenvolupen aquest tipus de tasques. Jo crec que l’economia

social, partint del nivell de retard que té, requereix un impuls

especial. Hi ha un Pla director de foment de l’economia social

de les Illes Balears 2002-2004, que vostès perfectament

coneixen, que pràcticament ha cobert tot el que s’havia marcat

en el seu moment. Ara seria el moment, crec jo, de fer un nou

pla director de foment de l’economia social que, partint dels

instruments legals que ja s’han posat en marxa, la Llei de

cooperatives, el Decret d’empreses d’inserció, els propis

reglaments que vostès diuen que ja hi ha esborranys i que

confiem que aviat estiguin en marxa, estiguin fets, estiguin

vigents, doncs ens plantegem quines són. Perquè ara el que ve

és acomplir la llei, perquè la llei es fa per complir-la i complir

el decret.

Jo li aconsell que vostès llegeixen a fons els apartats del

capítol I i tots els articles que fan referència al foment del

cooperativisme i quines són les tasques que, segons aquesta

llei, aprovada per unanimitat, vull recordar a aquesta cambra,

per unanimitat, al final, es plantejàs o no, ara no me’n record,

però bé, és igual, sí, me pareix que m’he passat; però bé, és

vigent perquè va ser aprovada i, si no, l’han de canviar, però

mentrestant és vigent; doncs marca tota una sèrie de tasques per

desenvolupar el cooperativisme, que queden perfectament

ressenyades i que requereixen un esforç no solament

pressupostari, sinó fins i tot d’estructura administrativa dins

l’administració i sobretot de voluntat política, és el que

realment fa falta.

Miri, jo només li posaré un exemple, Sr. Conseller, la

disposició addicional setena parla de la necessitat de crear un,

“El Govern de les Illes Balears ha de crear un òrgan de caràcter

consultiu i de participació, colAlaboració i coordinació entre el

moviment cooperatiu i l’administració pública de la comunitat

autònoma de les Illes Balears”. Instrument fonamental per

desenvolupar tot això, si no es posa en marxa un consell de

participació del que és l’economia social i no s’afronta amb

serietat, amb la gent que d’això en sap molt més que nosaltres,

li puc assegurar i vostès segur que ho han comprovat, quan

toquen amb les mans entitats com Alcadi, com Ateneu Alcadi,

com Deixalles, com Càritas, com la Unió de Cooperatives, com

quantitat d’empreses que fan això, senzillament del que t’entren

ganes és de llevar-te el capell i dir on ens seiem i quan

començam a fer feina, l’únic que heu de dir és quins doblers

posam i nosaltres els posarem.

Aquest és el camí que fa falta, si realment, perquè, per sort

a la nostra societat i a la nostra comunitat, i a Menorca també,

hi ha el grup, en aquest moment no record el nom, però bé el

grup equivalent a Deixalles a Menorca, en fi, hi ha, i a Eivissa

també s’ha creat en aquests moments. Hi ha colAlectius socials

que tenen una gran dedicació, el Grup Jovent, per posar un

exemple, que acaba d’acomplir 20 anys i que no els ha

d’ensenyar ningú com es fa inserció laboral juvenil, ells ens han

d’ensenyar a nosaltres com es fa. Jo crec que el que s’ha de fer

és agafar tots aquests colAlectius asseure-los a una taula, crear

un consell de participació i començar a treballar o a continuar

treballant, perquè no vull dir que no s’hagi fet res, continuar

treballant, i per part de l’administració donar el que fa falta

perquè això és el que necessiten aquests sectors per tirar

endavant i desenvolupar el que és l’economia social.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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En torn de contrarèplica intervé l’Hble. Sr. Conseller, per

un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Guillem de Olives i Olivares):

La importància d’aquests que ha anomenat, Alcadi,

Deixalles, Jovent, precisament va ser el motiu de l’ampliació

econòmica que vam fer dels projectes d’inserció, i el Govern,

tot el Govern és totalment conscient de la importància

d’aquestes cooperatives i de la feina que fan. I precisament,

nosaltres, tot aquest tema i les actuacions d’aquest tipus les

suportarem totalment, en aquest sentit estam bastant d’acord i

que el sistema cooperativista el que crea són feines estables;

tenim problemes, precisament, en el sector cooperativista i

d’inserció laboral per a la concessió pressupostària del 2004.

Vàrem comentar a una pregunta parlamentària que farem una

aportació del que no varen tenir dels pressuposts de l’any 2003,

fins al desembre farem una ordre específica per premiar la

creació d’ocupació per part de les cooperatives, i tenc el

compromís d’estudiar la disponibilitat pressupostària o dotació

pressupostària de l’any 2004, d’altres partides, per cobrir

aquesta creació d’ocupació que fan aquestes cooperatives.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, només

queda agrair la presència del conseller i del seu acompanyant.

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