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EL SR. PRESIDENT:

...senyors diputats, començam la sessió d’avui, en primer
lloc, demanaré si es produeixen substitucions.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Sí, Margarita Mercadal substitueix Aina Rado.

EL SR. PRESIDENT:

No s’ha sentit bé.

 LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Margarita Mercadal substitueix Aina Rado.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, Cristóbal Huguet, el Sr. Antoni Serra.

I. Compareixença RGE núm. 3588/08, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Assumptes
Socials, adscrits al Grup Parlamentari Popular, de l'Hble.
Consellera de Treball i Formació, per tal d'informar sobre
l'Observatori de Treball de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, si no hi ha més substitucions, passam al primer punt
de l’ordre del dia d’avui que consisteix en la compareixença
RGE núm. 3588/08, presentada per quatre diputats membres de
la comissió, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant la qual
solAliciten la compareixença de la consellera de Treball i
Formació per tal d’informar sobre l’Observatori de Treball de
les Illes Balears.

Assisteix la Sra. Consellera de Treball i Formació, l’Hble.
Sra. Margarita Nájera i Aranzábal, acompanyada de la Sra.
Maria Alarcón Bigas, cap de gabinet, i la Sra. Delia Riera Tur,
directiva adjunta de l’Observatori. Té la paraula la Sra. Nájera,
consellera de Treball i Formació, per tal d’informar sobre el
tema objecte de la compareixença.

LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Margarita Nájera i Aranzábal):

Moltes gràcies. Disculpen los minutos de retraso, nos ha
pillado un pelín de atasco, pero... Bueno, les hemos entregado
una documentación donde tratamos de explicar y de que tengan
ustedes un documento resumen sobre qué es el Observatorio,
qué entendemos como Observatorio y por lo tanto que puedan
ustedes tener la máxima información posible. 

El Observatorio fundamentalmente es una herramienta de
investigación, es una herramienta de conocimiento, es una
herramienta que nos tiene que permitir a todos trabajar en este
objetivo de conseguir un mayor y mejor empleo. Además es una
herramienta que tratamos de poner al servicio de todos los
agentes sociales, los agentes económicos, los municipios y el
territorio para conocer en profundidad cuál es la situación y por
lo tanto poder preveer, poder trabajar, poder decidir en el
análisis global cuáles son las políticas que tenemos que plantear.

Les hemos entregado en esta documentación, esta primera
hoja que no está aquí en las transparencias, pero define de
alguna manera cuál es el perfil del Observatorio, cuál es su
objetivo, cuál es su misión. En primer lugar, recoger y producir
el análisis de los datos y de la información que nos llega.
Información que nos llega a través de -digamos- los institutos al
uso, la información que produce el propio Ministerio de
Trabajo, etc. y en ese observatorio a través de esta información
se nos permite poder conciliar las políticas activas, se nos
permite poder diseñar, tanto en el ámbito de la salud laboral
como en el ámbito de la formación o como de las políticas
activas y también en el compromiso de las empresas a través de
la responsabilidad social, cuáles han de ser las políticas de las
personas y también y sobre todo poder trabajar en una clave
nueva, que son las perspectivas de futuro. 

Bueno, vamos al documento. El objetivo general -como les
he dicho antes- que estaba fijado además en el decreto de su
creación, el número 77 del año 2004, su misión es estudiar el
mercado laboral balear básicamente para dar soporte a la
elaboración de programas a las iniciativas que nos permitan... a
los programas más incentivadores del empleo. Ese es el
objetivo, la misión global que en su momento se planteó.
Nosotros estamos tratando de mejorar,  de darle mayor
profundidad y de plantear en ese corto plazo del 2008 objetivos
específicos. En primer lugar, profundizar en el conocimiento de
cómo es nuestro mercado de trabajo, cuáles son sus
características, cuáles son sus perfiles. En segundo lugar, nos
parece fundamental ser capaces de aumentar la información que
se gestiona internamente en la propia conselleria de Trabajo
siendo ésta desde luego una información absolutamente
transversal. Es decir, es una información de la que disponen
todas las direcciones generales a fín de que cuando se ponen en
marcha, se diseñan o se definen las políticas que tienen que
tratar de dar solución a nuestros problemas, esta información
tiene que ser una información muy transparente, muy
compartida y desde luego al alcance de todos.

Desde luego, también pensamos que la transparencia de la
información del observatorio a través de los medios
tecnológicos de los que en este momento disponemos, como son
la página web, debemos ser capaces de dar esa información a
quien la necesite. Como antes comentábamos, hoy en día y cada
vez más en el ámbito territorial, los consells o los mismos
alcaldes diseñan sus estrategias de dinamización económica, sus
estrategias de dinamización del empleo y, desde luego, también
requieren y son usuarios de este tipo de información que desde
luego se pone a su alcance. Como cuarto objetivo, que ahora les
pasaré a explicar, la posibilidad, yo diría, la posibilidad
estratégica de ser capaces de tener una mirada sobre el medio y
el largo plazo. Un observatorio nos puede permitir hacer
arqueología, qué ha pasado en el pasado, cómo han sido los
resultados de determinadas situaciones de cualquier tipo, pero
también -y hay algunos observatorios en este momento en
comunidades autónomas que están trabajando en esa necesidad
de poder prever también la evolución del mercado laboral, ¿no?
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En el primer punto tienen ustedes el primer objetivo que les
planteaba anteriormente, que tienen ustedes en la
documentación del PowerPoint que les hemos pasado,
profundizar en el conocimiento de cómo es nuestro mercado de
trabajo, cuáles son sus ratios, cuáles son sus perfiles. Esto lo
hacemos a través de -ahí tienen ustedes, en esa primera
columna- lo que son las publicaciones previstas para el año
2008. Ahí estaban previstas doce notas mensuales de coyuntura
laboral de las cuales seis ya se han puesto en marcha, se han
editado y se han publicado. De la misma manera también
hacemos un informe mensual sobre cuál es el grado de
accidentalidad laboral, siniestralidad laboral, y en este caso se
ha puesto en marcha el Informe anual de enero a diciembre del
2007 para conocer cómo fue, qué paso y cuáles fueron los datos
en el año 2007. También se ha hecho ese informe isla por isla y
se han hecho dos análisis cuatrimestrales, de los cuales
corresponde uno al primer cuatrimestre del 2008, que además
nos permite, ese informe que hemos puesto al alcance de los
ciudadanos y al alcance de cualquiera de ustedes, a través de un
enlace poder entrar directamente en la información, ustedes
saben que la información más veraz es la que da el Ministerio
de Trabajo en este momento. 

En las publicaciones previstas en el 2008 estaban los tres
informes cuatrimestrales sobre mercado de trabajo, de los cuales
se han presentado ya dos, hay un informe también anual sobre
el mercado de trabajo de las islas, hay un informe anual, hay un
anuario estadístico municipal que está en este momento en
preparación. También tenemos en este momento en preparación
tres monográficos sobre lo que llamamos nosotros los colectivos
preferentes, que están en preparación, uno sobre jóvenes,
esperamos tenerlo terminado y a su disposición en el mes de
agosto, otro sobre mujeres en el mes de octubre y otro sobre
inmigrantes para el mes de noviembre.

En este primer objetivo, que es profundizar sobre el mejor
conocimiento del mercado laboral, en estas notas de coyuntura
mensual que hemos hecho de enero a junio hemos completado
nuestra información con análisis donde se comentan y se
explican las estadísticas, en este aspecto más desagregadas, y
también hemos incorporado estadísticas del sector servicio
desglosadas en comercio, en hostelería y en el resto de servicios
con un análisis mucho más detallado que nos permite -como
antes les decía- conocer el perfil y las características de las
situaciones que vamos viviendo mes a mes.

Por otra parte, a los informes cuatrimestrales les damos una
nueva periodicidad, más profundidad en el sentido de que
estamos incorporando 62 mesas estadísticas e informes gráficos
que nos permitan también hacer más accesible la información
que tenemos, incorporamos indicadores de actividad económica
de diferentes fuentes como pueden ser el PID, también en este
caso desagregados por islas o desagregados por sectores,
indicadores de actividad de la confianza empresaria -y aquí
tenemos diferentes fuentes como la Cámara de Comercio, como
la PIME, como la CAEB, como otras fuentes- que nos permiten
conocer y también incorporar estos datos para ese conocimiento
más profundo de la situación laboral. Hay desde luego una
mayor desagregación de las estadísticas habituales, tanto en
empleo, como en paro, como en la situación de la contratación
y de la demanda. Trabajamos también con indicadores de las
condiciones de trabajo e indicadores de las relaciones laborales,
desde luego incorporamos los indicadores de siniestralidad

laboral e indicadores de políticas activas en formación
ocupacional. Estas publicaciones las hacemos de manera digital
y también las hacemos en material impreso a fín de poder
distribuirlas desde el Observatorio a quienes nos las piden o a
quienes nos las demandan y se hacen, desde luego, en castellano
y en catalán. 

También en esta línea de profundizar más en la información
tratamos de darle más profundidad utilizando más variables
estadísticas, comentando la información, utilizando en este caso
en el informe anual de cada una de las islas, que presentamos
recientemente, lo mismo hemos incorporado más información,
le damos más frecuencia, le damos más profundidad de tal
manera que nos permita colaborar -como antes les decía- con
fuentes diversas como son la Cámara de comercio, la PIMEM,
ADECCO o Manpower de tal manera que podamos también
tener las miradas de otros expertos sobre nuestro propio
mercado de trabajo a través de lo cual podemos -como les decía
anteriormente- profundizar y tener más calidad en el análisis
que podemos poner al servicio de todos ustedes. 

Estamos preparando en este momento un anuario estadístico
municipal también en un análisis comparativo y comentado por
cada una de las poblaciones de las islas y también por
mancomunidades. Esa información, la tendrán ustedes en página
web y también será distribuida en material impreso a quien nos
lo solicite. Hay un informe también sobre el que estamos
trabajando en este momento con el CES, con el Comité
Económico y Social, que está en preparación y en el cual hemos
introducido nuevos indicadores. Nos parecía fundamental e
importante porque en Baleares tenemos una... -¿cómo les diría
yo?- cuando discutimos, cuando hemos empezado a hablar con
el Ministerio de Trabajo, tenemos demasiada buena fama. Sí, Sr.
Huguet. Tenemos demasiada buena fama porque nuestros datos
siempre han sido datos muy positivos, han sido datos..., nuestra
realidad laboral es una realidad que diríamos que es
ambicionada por otras comunidades autónomas en el sentido
que al ser nuestra economía estacional -como ustedes saben y ya
lo hemos comentado en varias ocasiones- nuestros fijos
discontinuos en invierno no cuentan, entonces cuando se hacen
las ràtios, se hacen las estadísticas y se hacen los informes, pues
estamos en una posición respecto de otras autonomías en cierta
ventaja que se convierte en una desventaja a la hora de repartir
fondos. Entonces, nos parecía muy importante en este trabajo
que estamos haciendo con el CES poder incorporar indicadores
que nos permitan conocer en realidad cuál es la calidad de
nuestro trabajo. Hace poco tuve en mis manos un informe
publicado por la fundación de las cajas donde se hablaba que
Baleares es de las primeras comunidades en calidad de trabajo.
Cuando ese informe lo contrastamos con los sindicatos, pues
efectivamente se puso blanco sobre negro, en el sentido que hay
toda una serie de cuestiones que, habitualmente, quienes hacen
ese tipo de análisis -diríamos- no los incorporan y por lo tanto
nos parecía muy importante en esta nueva oportunidad de hacer
este trabajo con el CES poder incorporar estos nuevos
indicadores que tienen que ver con la estacionalidad, que tienen
con ver con la cohesión social, que tienen que ver también con
el género, que tienen que ver también con la inmigración, que
tienen que ver con el subempleo, ahí creemos que tenemos una
especial problemática en las islas y que también tiene que ver
con la participación de.., en fin, otra serie de cuestiones en el
ámbito del empleo, ¿no?
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El segundo objetivo que les planteaba en la primera o
segunda hoja es la transversalidad interna. Como antes les decía,
la idea es que esta información sea una información para todos,
sea una información que nos permita poner a disposición, desde
luego, de los directores generales y que quienes tienen bajo su
responsabilidad el diseño de políticas que tratan de resolver una
situación de dificultad o de mejorar las perspectivas que la
Conselleria de Trabajo tiene que garantizar, esta información es
una información que nos permite poder trabajar con más
eficiencia y yo diría que con más eficacia. Por eso, el
Observatorio -para que ustedes lo sepan- depende directamente
de la Dirección General de Planificación Estratégica. Ahí
estamos trabajando en toda una serie de iniciativas, estamos
diseñando microespots, que son informaciones prácticamente
diaria sobre el mercado laboral que nos permitan tener una
información prácticamente al día. 

También estamos siguiendo y evaluando toda una serie de
investigaciones que salen desde los fondos públicos, que hasta
ahora no se hacían, o no se hacían suficientemente. No sé si
ustedes lo saben, pero hay una línea de financiación que se
llama Forcen donde cada año se reparte mucho dinero. Mucho
dinero que va a lo que se llaman acciones complementarias que,
en definitiva, son análisis, estudios, informes que desarrollan los
agentes sociales o la propia conselleria. Nos hemos encontrado,
por ejemplo, que hay informes sobre la situación de la mujer en
el mercado laboral hotelero turístico y las dificultades que
genera físicas, en la columna vertebral, pues que se ha repetido
a lo largo de los años en algunas ocasiones. Por lo tanto,
tenemos que ser capaces de poder conseguir que estos dineros
públicos que se invierten en conocer, desde el punto de vista de
los agentes económicos o de los agentes sociales, poderlos
incorporar como información que nos permita mejorar la
calidad de nuestra información, ¿no?, etc.

En cooperaciones externas, bueno, entendemos que es
fundamental que los puedan utilizar, pero que los puedan
utilizar los alcaldes i que nos digan, por ejemplo el alcalde de
Llubí: “oye, Margarita, mi municipio ¿cómo está?, ¿qué
problemas tengo?, ¿cuál es el porcentaje de mujeres que tengo
trabajando o que no tengo trabajando?, porque la información
que vosotros tenéis en este momento en la web no corresponde
a lo que percibo de cuál es la situación”, el alcalde de Llubí o el
presidente del Consell de Ibiza o el de Formentera. Por lo tanto,
en esa línea la cooperación externa entendemos que es
fundamental... o, como nos ha pasado por ejemplo, Comisiones
Obreras nos ha pedido colaborar y trabajar en un panel de
expertos desde el Observatorio en un proyecto que ellos
desarrollan de análisis sobre sectores emergentes. También
colaboramos -y quiero que ustedes lo sepan- con otros
observatorios en el ámbito nacional, lo que es la red, la xarxa de
observatorios del mercado de trabajo y hay prevista una
reunión, creo que es a finales de septiembre, sobre esta cuestión.

El tercer objetivo que nos planteamos y en el cual
trabajamos es mejorar la información, la información que somos
capaces de ofrecer, mejorarla en varios frentes, en dar más
información, en hacerla más accesible y en comunicarla mejor,
más estadísticas en el sentido -como les decía anteriormente- de
poder incorporar de manera desagregada informaciones que
además nos permitan compararnos, ahora se va a poner muy de
moda, porque esto el otro día, con algunos de ustedes y
especialmente con el Sr. Huguet, lo comentábamos, nos vienen
unos meses difíciles donde va a ser muy interesante poder
comparar que está pasando también en otros países, cuál es la
situación que en otros países se está planteando y tenerla
desagregada de la mejor manera posible de tal manera que
podamos conocer y poder desagregar los sectores: la
construcción de la hostelería, la hostelería del comerció, etc.  

En esa línea está previsto para el mes de septiembre -lo
tienen ustedes en la documentación que les he dado- introducir
indicadores de actividad económica y de comparación con el
mercado de trabajo en el ámbito de la Unión Europea los
próximos meses de septiembre, octubre. Hacerla más accesible
es otra de las características en esta necesidad de mejorar la
información, estamos, más que diseñando, reordenando la
página web, está en proceso, creo que en pocas semanas la
podremos tener, rediseñar esta página web para trabajar en una
clave de dar más información a través de este sistema. La idea
de dar más comunicación, en este momento tenemos, nos han
pedido del orden de... tenemos 1.365 entradas divididas en 11
grupos de los subscriptores que nos piden que les mandemos
directamente la información. Cada vez que elaboramos, que
ponemos sobre la página web una información en concreto, pues
de un dato mensual, de un informe, de un anuario, lo enviamos
directamente a quines nos piden poder tener esta información
inmediatamente.

Hemos puesto en marcha también -creo que ya vamos por el
cuarto- un boletín de información, al que llamamos Índex a
todos los suscriptores que nos lo han pedido con la información
que se está gestionando, que se está desarrollando desde la
propia conselleria. Bueno, ahí la idea fundamentalmente es ser
muy proactivos en la comunicación, tratar de recoger, tratar de
enviar y tratar de hacerla universal y por lo tanto hacerla mucho
más transparente, hacer de esto una herramienta útil, no
solamente para la propia consellera, para la propia conselleria
o el Gobierno, sino desde luego hacerla útil para todo el que la
necesite, en el territorio, en el ámbito de los agentes sociales, en
el ámbito de las empresas, etc.

El cuarto objetivo, nos parecía fundamental incorporar a esta
nueva visión del observatorio y que les explicaba anteriormente,
es la necesidad de también arriesgarnos, porque éste es un
riesgo, y en el ámbito... y como economista se lo puedo decir,
cada vez que se hace prospectiva de mercado es un riesgo, pero
es un riesgo que nos parece interesante en esa mirada sobre el
futuro que creo que en ese momento necesitamos. No solamente
tener la información del pasado, tener la información del corto
plazo, del medio, sino que entiendo que, fundamentalmente, el
largo, también tenemos que asumir ese riesgo de poder
compartir con todos ustedes y con los clientes de ese tipo de
información ese análisis.
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En ese aspecto, está previsto para el mes de septiembre un
análisis de prospectiva de la evolución de la ocupación y del
paro a partir de la aplicación de una serie de modelos
probabilísticos que en este momento trabajamos. Éste -diría-
sería un informe en clave de cantidad. Hay un segundo análisis,
que estamos poniendo en marcha -como ven ustedes a medio
plazo, entre el 2010 y el 2012- también sobre sectores
económicos y profesionales emergentes a partir del desarrollo
de un forum de expertos. Nuestra idea es ponerlo en marcha en
el mes de diciembre, éste sería un análisis mucho más
cualitativo, así como el primero es un análisis más cuantitativo,
cuál va a ser la situación en el año 2009, el que estamos
planteando, del 2010 al 2012, pensamos a través de este foro de
expertos que nos va a permitir tener ahí una información muy,
muy cualificada y por lo tanto hacer un análisis en este aspecto
más de calidad.

En cuanto al tercero, estamos planteando un análisis y una
investigación al 2020. Saben ustedes que la pasada legislatura
el Ministerio de Turismo realizó un programa participado por
todos los agentes sociales y económicos a nivel de toda España
y también esta comunidad autónoma participó en este proyecto.
Es un proyecto con un horizonte, el horizonte del 2020, sobre
nuestro caso, nos parece que ese sistema puede ser un sistema
muy interesante también de prospección de lo que puede ser la
evolución demográfica, la evolución económica, la evolución
social de las Islas Baleares, precisamente a través de una
investigación, un estudio y un análisis tanto cuantitativo como
cualitativo y tenemos previsto iniciarlo en el 2009. 

Estos cuatro son los objetivos -que les he planteado al
principio- que desarrolla o que trata de desarrollar el
Observatorio, profundizar en el conocimiento del actual
mercado de trabajo, aumentar la información, mejorarla y
ponerla al alcance de los ciudadanos, comunicarla mejor y
dotarnos de una capacidad que nos permita mirar a través de
ojos, desde luego compartidos, compartiendo con foros de
expertos cuál va a ser la situación, la aproximación al menos de
la situación que se va a encontrar Baleares en el horizonte 2020.

Todo esto nos va a permitir -y en esa primera hoja que
tienen ustedes suelta en la documentación que les hemos
entregado- que este observatorio del trabajo alimente e informe
a las políticas para las personas y que nos permita diseñar de
una manera más eficaz, más eficiente y acudir a resolver los
problemas que nos demanda en ese momento precisamente el
mercado laboral. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara  la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts si els portaveus troben
qualque... podem seguir?, podem continuar?

Llavors continuaríem. Per tal de formular preguntes o
observacions, tot seguit procedeix la intervenció dels grups
parlamentaris. Per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
Sra. Consellera, alts càrrecs que l’acompanyen, benvinguts i
bones tardes. He de manifestar que està plenament justificada,
no només l’existència sinó també la millora del que ara
anomenam observatori, des del punt de vista colAloquial perquè
des del punt de vista legal continua sent un centre d’estudis i
programes, que és el decret que vostè ha citat, que es va crear el
2004 i que en manté la vigència, on hi ha determinats per decret
l’objectiu i les funcions, recollir dades, crear, gestionar la base
de dades, processar la informació, estudiar, investigar, etc. És a
dir, vam fer un decret complet del que trobàvem que havia de
ser.... no li dèiem observació, això no té importància, no faig
qüestió del nom ni molt manco, de si era bo aquell o si ho és
aquest. No, però sí que val la pena explicar que l’Observatori o
l’observació de les dades laborals, nosaltres tenim, a Espanya,
no rallaré en concret de l’Institut Balear d’Estadística, la veritat
és que jo havia fet una relació del que tenim a Espanya, però en
el mes de febrer va sortir a la revista del Ministeri del Treball i
Assumptes Socials la secció d’economia socio...., al darrer
número, el 71, va sortir un estudi, un article de la revista firmat
pel Sr. Juan Carlos Rodríguez Caballero, que és a més un
expert, i està claríssim. És a dir, hi ha tres tipus d’estadístiques
que ja existeixen, que són les estadístiques referents a l’activitat,
l’ocupació i la desocupació, el factor de treball, per tant, a
Espanya, hi ha onze tipus d’estadístiques, l'EPA es la més
coneguda, que és la de població activa com vostès sabem, el
moviment laboral registrat, l’atur registrat, els afiliats
treballadors, en fi, registres i situacions, hi ha l’enquesta de
conjuntura laboral, que és una perspectiva que es fa a les
empreses per tal de conèixer la situació del mercat laboral de les
empreses, és a dir, no ho relacionaré tot, però sí que recoman als
interessats en aquesta qüestió la lectura d’aquest article
incorporat a la revista del ministeri, perquè és un expert, és un
analista expert, i detalla amb molta propietat i amb una anàlisi
de segmentació molt interessant el que són les estadístiques
referents als factors del treball, el que són els elements que
tenen a veure amb la remuneració i el cost de l’activitat, i
finalment altres estadístiques o altres enquestes que mesclen les
dues coses.

És molt interessant per dues qüestions. Una, perquè les
estadístiques et mostren la realitat al llarg del temps, per tant
són sèries que quan han variat alguns dels elements o
components de la seva situació, sigui enquesta o sigui registre,
idò intenten fer recuperacions de les dades, projeccions cap
enrere perquè tenguin sentit i siguin recuperables, i al mateix
temps també està molt estandaritzada i molt determinada,
naturalment fins a nivell europeu, que les dades que es recullen
o les enquestes que es fan tenguin una validesa que fins fa
determinats anys i fins al 87, vostès se’n recordaran, quan hi va
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haver la variació bàsicament imposada en relació a Espanya per
l'OIT, perquè tinguessin la mateixa validesa o que fossin
comparables entre les que hi havia, sobretot el registre de l’atur,
i quin era el mètode que podíem agafar i homologar, per dir-ho
de qualque manera, les dades fetes aquí i allà.

Per tant des d’aquest punt de vista van justificar que allò
important, sigui un centre, sigui un observatori, és recollir
d’aquestes fons que hi ha ja, que són extensíssimes, sobre el que
és pròpiament factor del mercat, factors de treball, d’aquells
altres que tenen a veure, perquè fins i tot hi ha unes aportacions
voluntàries en el Banc d’Espanya que permeten des de les
empreses una visió de com serà l’evolució, que també és molt
interessant tenir en compte encara que no siguin dades
pròpiament d’estadística laboral.

No obstant açò és ben cert que quan agafam les dades de la
comunitat autònoma de les Illes Balears necessitam, o
necessiten els responsables de treball per fer els plans, per fer
les polítiques actives, per fer formació, per fer el que sigui, idò
tenir desagregat per territori, per colAlectius o per altres elements
que també influeixen sobre l’activitat del treball i que
naturalment a nivell d’aquestes enquestes no disposam. Per tant
jo el primer que li deman és si l’esforç primer de tots creu vostè
que ha de ser especialment poder posar a l’abast de tothom, a
més d’aquestes dades que podem tenir mitjançant, en general,
pàgines web de l’Institut Nacional d’Estadística, del Ministeri
de Treball o de la Conselleria de Treball, idò aquestes
desagregacions que no tindrem mai a través del ministeri ni de
l’Institut Nacional d’Estadística..., bé, pareix que ara hi ha una
negociació per intentar aconseguir el que tant de temps fa que
demanam, que és que l’Institut Nacional d’Estadística com a
molt fa..., teòricament són més de 200.000, però en la pràctica
resulten unes 200.000 consultes o enquestes vàlides, i per tant
aquí on arriba la comunitat autònoma de les Illes Balears no hi
ha per desagregar, açò és almanco el que m’han explicat
sempre, i per tant sempre hem desitjat poder tenir una ampliació
i que permeti una desagregació de les Illes en el que fa
referència especialment al mercat laboral.

Bé, qüestió, idò, primera és conèixer la importància que se
li dóna, que jo crec que la té, l’únic que hem de fer és ampliar
i continuar les feines que ja es fan per municipis, etc., tal vegada
seria interessant un aspecte que no s’analitza i que açò només es
pot fer a través d’una enquesta: és conèixer de les persones que
tenen el domicili, sigui..., especialment de demandants de feina,
aturats, etc., el domicili a un determinat municipi, si és només
de residència o els importa fer feina a qualsevol banda.
M’explic: una persona aturada, si s’analitza per centre de treball
potser ho serà de Palma, si s’analitza per municipi de residència
ho serà a Calvià o ho serà a Marratxí. Jo trob important, perquè
és obvi que, jo què sé?, me’n record d’Algaida o Formentera,
idò hi havia una quantitat tal de persones que demanaven feina
que era més l’estadística derivada del lloc de residència que no
de demanda real de centre de treball ubicat en aquell determinat
municipi. Açò també és anecdòtic i no és molt important però
trob que sí que pot ser rellevant a l’hora de fer polítiques actives
municipals el fet de conèixer si aquestes persones cerquen feina
allà o la cerquen a una altra banda.

L’altra qüestió que trob que hauria de plantejar és
l’actualització -vostè ho ha dit, que estan treballant i també ho
hem notat-, és a dir, no és una queixa de la pàgina web, sinó tal
vegada una petició que s’acceleri més la seva actualització. Jo
li he de confessar que en matèria de salut laboral, que és un
element de la qualitat i de la seguretat de la feina, idò no he
trobat al llarg d’aquests mesos, eh?, no al llarg d’avui que també
ho he fet per si de cas, no he trobat aquest informe mensual que
vostè ha mencionat. Segurament som jo que no he estat capaç
de trobar-lo, però no l’he trobat; sí que he trobat cada mes, com
vostè sap perfectament, la nota de conjuntura laboral, i per tant
la dels accidents, la de salut, potser jo no l’he sabuda trobar però
crec que no hi és.

I una tercera qüestió respecte del que han publicat fins ara és
que no farem aquí cap dissertació, cap dels que som, sobre el
que és informació, el que és opinió o el que és comunicació,
però sí que li posaré un exemple de, per exemple, la nota diu
“conjuntura del mes de gener”. La valoració, perquè hi havia i
hi sol haver un apartat de valoració, diu: “Amb tot, si es
comparen aquestes xifres amb la resta d’Espanya, s’aprecia que
les Illes Balears mostra una de les millors evolucions mensuals
i interanuals”. Açò està dit del mes de gener d’enguany, que
vostè agafa qualsevol estadística i sap que el mes de gener
d’enguany van reduir una mica l’atur que hi havia el desembre,
però si ho compara amb la resta de mesos de gener de la sèrie
estadística no es pot afirmar açò. Jo l’únic que li faig és un prec
perquè a la informació, vaja, a la valoració o a l’opinió basada
en la informació, procuri mostrar la realitat per molt crua que
aquesta sigui, perquè aquest és el primer element bàsic perquè
les decisions, no només de l’Administració sinó de tots, siguin
el més adequades possible per corregir la situació o millorar-la,
tant si és bona com si és dolenta, sempre es pot millorar i vostè
ho sap bé.

Bé, els temes de salut laboral. No li ho he demanat
explícitament però ho ha entès, és a dir, serà necessari modificar
el decret? Ha passat quasi un any... Sí, Sra. Consellera, jo..., el
Decret de creació del Centre d’Estudis i Programes, home!...
Tenc una còpia aquí. “Es crea el Centre d’Estudis i Programes
com a òrgan desconcentrat”, etc., etc., “adscrit a la
conselleria...”, bé, un poc el que vostè en el primer document
que fa públic recull a la seva presentació. El que passa és que
vostè ni en parla, del Centre d’Estudis i Programes, vostè
directament posa en marxa un nou observatori laboral. Bé, com
a mínim hi hauria d’haver un element jurídic que li donés suport
jurídic, a aquest observatori. Fixi’s en el que afirma el Sr.
Bustamante, exdirector general de Planificació i (...); diu:
“L’instrument principal del Centre d’Estudis serà aquest nou
observatori de treball”. Açò quina relació té?, és a dir, estam en
una comunitat autònoma i en un estat de dret on les coses es fan
com toca. Per tant no és cap urgència que jo li deman però crec
que estaria bé que si vostès volen fer coses distintes a l’objecte
i a les funcions atribuïdes en aquest decret i a més canviar-li el
nom, no estaria de més que açò ho fessin, i açò no té més
rellevància que simplement respectar l’ordenament jurídic, és a
dir, no ho prengui com una crítica que sigui qualque cosa que
ens ha d’arreglar res del mercat laboral, que per si mateix va
com va.
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I també li vull demanar que en relació a la sinistralitat
laboral el darrer que jo he trobat penjat així (...), a part del 2007,
amb una referència del darrer trimestre del 2006 fins al tercer
trimestre del 2007, era una estadística i uns quadres que jo crec
que són molt ampliables. Jo he agafat, de les còpies que tenc, el
que era de maig a abril 99 70, que es el que està penjat a la
pàgina web, a més, o sigui que qualsevol hi pot accedir i el que
imprimirà serà açò. Actualitzar, i sobretot...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, ha d’anar acabant.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Ja acab, ja acab; és el darrer document, i gràcies, Sr.
President, per l’advertència.

...sobretot en matèria d’accidents laborals la informació
també ens ve donada no només per la quantitat, xifres, per
colAlectius, llocs, empreses, etc., sinó també pels perfils, és a dir,
aquests darrers anys s’han incrementat agricultura i indústria en
general, clar que són activitats que tenen menys treballadors, i
s’han reduït a construcció, un dels colAlectius que té els
accidents més greus, encara que no tenen la quantitat més
elevada d’accidents, i els serveis, que és on hi ha més quantitat
encara que els accidents no solen ser greus.

Bé, idò el perfil, Sra. Consellera, també estaria beníssim que
els acompanyés. Ha passat tot el 2007 i si com vostè ha dit cada
mes s’incorporaran les dades del mes, seria desitjable al meu
entendre -ho sotmet a la consideració dels tècnics i de vostè com
a responsables política- que s’agafi sempre un període de dotze
mesos; és a dir, que quan vostè incorpori el mes de juny o el
mes de maig se’n vagi dotze mesos enrere per tal de tenir una
percepció de tot un exercici econòmic, perquè a causa de
l’estacionalitat les xifres per si mateixes segurament ens
donarien dades poc comparables si no s’agafen períodes sencers
de dotze mesos.

Moltes gràcies, Sr. President, i a vostè per la seva atenció,
Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Per part del Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la Sra. Marián Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Bones tardes, senyores diputades,
senyors diputats. Gràcies, Sra. Consellera i persones que
l’acompanyen. Bé, nosaltres més que preguntes farem una sèrie
de reflexions i observacions sobre l’exposició que ha fet la Sra.
Consellera. 

Bé, en primer lloc nosaltres apreciam a la seva exposició, i
nosaltres no entrarem en el debat nominal perquè realment no
sembla important que es digui d’una manera o es digui de
l’altra, però sí que trobam que pel que ha pogut explicar es
produeix una notable millora pel que fa als recursos humans i
pel que fa les tasques o els objectius que es planteja aquest
observatori, i en aquest sentit ens agrada aquesta notícia,
pensam que és important i sobretot esperam que tingui bons
resultats.

En segon lloc una reflexió sobre la importància de la
informació. Nosaltres pensam que la informació és una eina
bàsica en el mercat laboral -també en altres qüestions- perquè
aquesta informació el que permet és fer un diagnòstic de què és
el que està passant, un diagnòstic però sobretot el que és més
important després -i vostè també ho ha comentat- una
planificació de polítiques actives que s’han de desenvolupar en
els diferents terminis. Per tant com a eina per al Govern
nosaltres consideram que això és bàsic.

En segon lloc la transparència. Ja hem parlat d’informació
i transparència a altres comissions i referides a altres temes, i
nosaltres pensam que és molt important que hi hagi
transparència en totes les dades, independentment que siguin
bones o siguin dolentes, i per tant el fet que tota la informació
estigui a l’abast no només dels parlamentaris sinó de la societat
en general pensam que s’ha de treballar en aquesta línia, i per
tant tot el que sigui millorar l’accessibilitat a la informació
nosaltres pensam que s’ha de potenciar.

Una tercera reflexió sobre el tipus de dades amb les quals es
treballa. Valoram especialment tres qüestions: una, la
territorialització; és molt important que les dades que es tenguin
vagin des del nivell diríem més global, que seria el nacional o
fins i tot també l’internacional, per poder fer comparativa, i
després que es vagi baixant de nivell fins al nivell més bàsic,
diríem, que seria el municipal, és a dir, el fet de tenir dades
durant molt de temps no hi havia fins i tot dades per illes, sinó
que només hi havia dades de la comunitat autònoma. Per tant el
fet que hi hagi dades nacionals, comunitat autònoma, illes i
també municipis pensam que és molt important. 

Segon element, que es facin anàlisis per sectors econòmics,
no?, per tant el poder destriar què és el que passa a cadascun
dels sectors i per tant poder veure quina és l’evolució. I després,
molt important també, que s’estudiïn amb detall els colAlectius
més desfavorits o més sensibles en relació als problemes d’atur;
vostè ha citat, ha esmentat dones, joves i immigrants; nosaltres
pensam que també el colAlectiu dels discapacitats és un
colAlectiu també a tenir en compte, tal vegada des d’un punt de
vista percentual és minoritari però pensam que s’ha de tenir en
compte i segurament que..., vaja, jo he vist més d’un informe al
respecte.

Una quarta observació: pensam que tota aquesta informació
s’ha de complementar amb informacions d’altres conselleries;
estic pensant, per exemple, en aquest butlletí mensual que està
oferint la Conselleria d’Economia i per tant és molt interessant
que es puguin aportar dades des de diferents conselleries, i tot
això complementat amb altres institucions com pot ser..., vostè
ha esmentat el CES, però podria ser el Centre de Recerca
Econòmica, podrien ser observatoris que tenen els sindicats, la
patronal, etc., etc.
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Una cinquena qüestió, i vostè ha incidit un poc en això i el
Sr. Huguet li feia (...) en relació al tema de la qualitat de
l’ocupació. Jo coincideixo amb vostè que malauradament
Balears té bona fama en el conjunt d’Espanya, i d’altra banda
penso que el mercat laboral de Balears té tota una sèrie de
problemes estructurals, que jo crec que tots coneixem, com pot
ser la precarietat, com pot ser la mateixa estacionalitat, que en
si mateixa pot acabar essent o és un problema estructural, com
pot ser l’ocupació, i per tant és important que hi hagi un
coneixement acurat i un coneixement equilibrat de com és el
nostre mercat laboral, quines són les conseqüències que té això
de cara al fet que el Govern central tengui consciència també de
què és el que passa en aquesta comunitat, que moltes vegades
les dades generals amaguen la realitat concreta del dia a dia.

I ja una darrera observació. Jo crec que és important tenir les
dades, crec que és important fer diagnòstics, però jo crec que a
vegades fallam en el fet de passar de la valoració de les dades
o de la reflexió sobre les dades a la feina que hauria de ser la
més pràctica i la més efectiva, que és implementar polítiques
actives d’ocupació, és a dir, que no ens quedem... -i ja sé que és
l’objectiu de tot govern, però a vegades sí que hi ha aquesta
percepció-, moltes vegades ens quedam en el món de les dades,
coneixem perfectament què és el que passa però, en ocasions
per falta de capacitat per poder actuar, ens quedam només en
aquest nivell. Per tant jo l’encoratjaria, i amb això ja acabo, que
a partir de tot aquesta anàlisi tan important realment es puguin
dur a terme mesures correctores, palAliatives d’aquest mercat
laboral que no estan passant precisament, i no asseguren millors
temps, per una conjuntura especialment bona.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Lladó.

LA SRA. LLADÓ I POL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera, don la benvinguda tant a vostè com a les persones
que l’acompanyen en aquesta nova compareixença davant la
Comissió d’Assumptes Socials per tal d’explicar, com ha fet,
quines són les accions duites a terme per l’Observatori de
Treball, òrgan dependent de la Direcció General de Planificació
Estratègica, un tema que no és la primera vegada que en parlem,
ja que si feim una mica d’història de la història ens podem
remuntar a la seva compareixença davant aquesta mateixa
comissió dia 11 d’octubre del 2007, moment en què presentà les
línies d’actuació de la conselleria centrant-se en una ocupació
estable, digna i qualitat, fet que justificava la creació d’aquest
observatori de treball en substitució, de qualque manera, del
Centre d’Estudis i Programes Laborals, que tampoc no entraré
en discussions de tipus formal sobre la nomenclatura. El que sí
podem apreciar molt clarament és la profunda modernització
que ha patit aquest observatori respecte al centre anterior. 

Continuant amb aquesta història de la història, dia 8 d’abril
d’enguany aquesta mateixa diputada va demanar a la consellera
sobre les tasques duites a terme per l’Observatori de Treball des
de la seva creació el mes de desembre del 2007, i en aquesta
oportunitat -simplement era una pregunta de plenari- em va
respondre sobre la realització dels informes sobre conjuntura
laboral, a més de la posada en marxa de la pàgina web de
l’observatori. A dia d’avui, que es torna a presentar en aquesta
compareixença i ens ha presentat d’una manera molt acurada
tota la feina feta, encoratjar-la sobretot a finalitzar amb aquesta
actualització de la plana web, sobretot per la gran quantitat de
gent que pot visitar aquesta plana, sobretot a hores d’ara, en què
la societat es mou molt a través d’aquestes noves eines.

El meu grup parlamentari creu que tots aquests estudis ens
permeten tenir una situació molt clara sobre quin és el panorama
actual de treball a les Illes Balears, una eina actualitzada, una
eina coherent, i som ben conscients que no quedarà simplement
en dades, en estadístiques, sinó que es farà un estudi específic,
un estudi concret d’aquestes dades per poder arribar a una
política laboral que gaudeixi d’una bona salut, que és el que
desitjam en aquestes dades. 

I també un element que ens encoratja a pensar en clau
positiva amb aquestes dades presentades, amb totes les xifres,
és que s’ha qüestionat la seva tasca amb un horitzó a llarg
termini com és aquest 2020, i pensam que realment és molt
positiu pensar no únicament a curt termini, sinó també a llarg
termini per poder fer una política més global.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Lladó. Per contestar té la paraula la Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Margarita Nájera i Aranzábal):

Gràcies. Muy amables. Desde luego darles las gracias, tanto
al Sr. Huguet, como a la Sra. Suárez, como a la Sra. Lladó.

Vamos a ver. Nosotros hemos tratado de darle cierta
modernidad a este trabajo y a esta información, y además de
hacerlo más simple, más accesible, ¿no?, pero sobre todo darle
más profundidad, ser capaces de desagregar más la información,
lo cual nos va a permitir en ese aspecto conocer mejor cuál es
tanto el perfil del parado como la información de donde se
produce, como... Para que se hagan ustedes una idea, y con
ganas de informar y de contarles, lo que nos encontrábamos
hace unos meses eran..., la evolución del mercado de las Islas
Baleares eran esto, eran tres hojas, que están muy bien; lo que
nosotros, cuando hablamos de darle más información, de
profundizar, de conocer, de desagregar, es que seamos capaces
de conocer o inclusive alguien que no sepa leer datos
estadísticos los pueda conocer a través de todas las gráficas. Por
lo tanto la idea es de alguna manera informar mejor, comunicar
mejor, tener más información. 
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A la vez esto puede ser utilizado... Ayer me decían: “Es que
lo pueden utilizar en tu contra, Margarita”. Bueno, pues ¿qué le
vamos a hacer?, pero estamos aquí para tratar de resolver los
problemas. Por lo tanto en la información que hemos ido
poniendo al alcance de todos ustedes, por ejemplo este el
informe sobre el mercado laboral isla por isla i éste es el que se
hizo hace un año que son dos páginas. Lo que nosotros hemos
hecho ha sido..., lo digo para que vean ustedes la dimensión del
trabajo que estamos haciendo en este momento y en el que nos
queremos comprometer y en el que queremos seguir trabajando,
y además compartiéndolo con los sindicatos, con los agentes
sociales, con la Cámara de Comercio, con la CAEB, con las
PIME, con todos, con los ayuntamientos, con los consells,
precisamente para poder trabajar en ese aspecto no digo que
más, digo que mejor.

Y en esa línea la Sra. Suárez hacía una especie de envite
respecto de cómo vamos a ser capaces de diseñar las políticas
activas de empleo. Vamos a ver, en esto hay..., nosotros
tenemos un proceso que es muy rígido, el proceso
administrativo; el Sr. Huguet me hacía una sugerencia: “Pues si
usted quiere a esto llamarle observatorio y quiere darle esa
modernidad o quiere darle esa mayor..., modifique usted el
decreto administrativo que regula...”; bien, ahí, lo que en el
ámbito de las políticas activas de empleo a que hacía referencia
la Sra. Suárez, nos encontramos efectivamente con un proceso
rígido donde nos permiten por el momento hacer políticas
paliativas y políticas que corrijan esta situación, ¿no?,
correctoras, en concreto ha definido. Estamos, y también
aprovecho para darles una información, estamos trabajando y
necesitamos trabajar también en políticas preventivas, porque
con las políticas correctoras o las políticas paliativas es que
nunca llegas. El otro día compartíamos en el Parlament que
mientras haya un parado ése va a ser nuestro problema y ésa va
a ser nuestra misión.

Entonces en esa línea una de las cuestiones que hemos
puesto en marcha es precisamente la investigación y la
elaboración de un libro blanco sobre la formación profesional
y lo estamos haciendo de manera compartida con más de 100
empresas, de las empresas emergentes y de las empresas
diríamos más estables, productoras de empleo, de riqueza, de
trabajo en las islas, porque ese libro blanco de formación
profesional lo que nos va a permitir es poder prever, y en esa
línea la investigación preventiva que estamos planteando aquí
a ese 2020, a ese 20-20, lo que nos tiene que permitir como
mínimo es otear o tener el olfato necesario para saber por dónde
van o por dónde van a ir las necesidades laborales, por dónde
van a ir los desarrollos económicos y por lo tanto por dónde van
a ir las necesidades laborales, y tener la capacidad y la
autosuficiencia en el ámbito autonómico de preparar a nuestros
chicos y a nuestras chicas en esos perfiles que van a ser
demandados, y que no nos encontremos, como nos encontramos
en este momento y yo me encuentro cada trimestre, con toda
una serie de contingentes; contingentes son las relaciones de los
puestos de trabajo que no se cubren con nuestros propios
medios y que tenemos que ir a buscar cubrirlos allende de
nuestras fronteras porque aquí en las islas no los tenemos, a
pesar de que tenemos hoy, a fecha de junio, pues los 33.000
parados; estos 33.000 parados no son capaces de cubrir
determinados contingentes que también los tenemos analizados
no solamente a nivel global sino también a nivel de por islas, y
por lo tanto este tipo de información nos tiene que permitir

actuar en el corto y en el medio plazo, efectivamente con
políticas paliativas, pero también tenemos que ser capaces de
encontrar instrumentos quizás menos rígidos que las propias
convocatorias, que son nuestra herramienta y son nuestros
medios, pero esa necesidad de información y de investigación
que nos permita conocer al menos atender o al menos mirar, ser
capaces de levantar la mirada sobre el horizonte para trabajar
también en medidas que sean preventivas, y desde luego el
instrumento preventivo fundamental en estas tareas desde luego
es la educación y es la formación.

Y en esa línea en este momento lo que les hemos planteado
de lo que es esta nueva mirada sobre el centro de estudios desde
el punto de vista del decreto que aprobó, pero nuestra idea desde
luego es dotarlo, plantear -y así se lo he comentado a todos
ustedes- a pesar de tener los mismos medios, una directora
adjunta, una técnica sociológica, un informático a media jornada
y un auxiliar, por ser capaces de poder elaborar esta información
de la manera más interesante posible que nos permita no
solamente al Govern y a la Conselleria de Treball i Formació
sino a todos los agentes sociales y económicos tener una
información lo más desagregada, lo más interesada y diríamos
lo más cualificada posible.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica el Sr. Huguet té
la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, els intentaré aprofitar al milAlímetre. M’havia deixat
a la primera intervenció el tema dels discapacitats, que l’ha
recordat la Sra. Suárez, nosaltres vàrem deixar fet un estudi de
cada un d’ells, vostès han continuat o tenen previst continuar
dones, joves i (...), però discapacitats tal vegada s’hauria
d’incorporar.

L’altre, el tema, també me l’he deixat, de l’atur registrat a la
nota de conjuntura que en el mes de maig no hi ha estat, em
referesc al full aquest que marca l’evolució de l’atur registrat,
que en el mes de maig no hi és, no sé si tenc per aquí algun mes,
li ho mostraré perquè sàpiga... si desprès ho trob perquè si no
em passaran els minuts, però bé, és el full que ens dóna la sèrie
des del 96 fins el mes que estam, cada any, com a data el mes de
maig en termes absoluts i en termes relatius, aquest full no hi
era, vull dir, estic segur que no és perquè hagin renunciat a la
transparència vull pensar que és una qüestió casual i que
recuperaran  aquest full perquè és la sèrie estadística que s’ha
tingut.
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Sí que vull no defensar la gestió anterior, però com a mínim
per respecte de la gent que feia feina abans, el fàcil seria que jo
li digués que la qualitat de les feines estadístiques no es pesa en
quilos ni en mida, Sra. Consellera, però vostè ho sap, però sí
que li vull mostrar una cosa com per exemple que l’important
de la seva valoració seria que em digués què hi ha més de dades
desagradades de mercat laboral a les Illes o per colAlectius entre
els fulls, no només els fulls perquè els fulls eren uns indicadors
que complementaven una informació mensual que hi havia
municipi a municipi, illa a illa i també a la nota que no li deien
de conjuntura, però que aquesta era la comunicació d’atur que
es feia no en tres fulls sinó acompanyada de tota una sèrie de
taules i gràfics que vostès continuen fent excepte aquest mes de
maig que, com dic, li faltava això.

Miri, les dades d’economia o les dades d’estadístiques de les
altres, jo li diré quina és la diferència, si entra vostè a la seva
taula a la pàgina web de la conselleria i va a l’EPA, és a dir,
aquí on diu "enquesta de població activa" i li interessa saber
com ha evolucionat la taxa, d’acord amb l’enquesta, el primer
trimestre ho trobarà a aquesta pàgina i si fa el mateix, que està
copiada íntegrament de l’Institut Nacional d’Estadística, si fa el
mateix i té l’hàbit d’anar a l’Institut Nacional d’Estadística a
veure la nota mensual que fa l’Institut Nacional d’Estadística
trobarà això i, a més, ho trobarà acompanyat de les taules que
tenen a veure amb la resta d’Espanya i més completes.

Li vull dir amb això que està bé el que han fet, jo no li he
criticat ni li ho critic, però com que vostè ho ha volgut utilitzar
com si fos de més qualitat, escolti, en defensa dels tècnics, que
jo no he posat ni una coma en tot cas he firmat la presentació
quan hem fet qualque cosa i m’han dit que la firmés, supòs que
com vostè, com a mínim, i per una raó ben senzilla també hi ha
una directora adjunta, abans era una psicòloga directora adjunta
que ara està a un altre departament del Govern balear, l’altra
psicòloga és la mateixa que hi havia allà, ara perquè va aprovar
està com a funcionaria que havia demanat destí a salut laboral
i abans estava a través d’una empresa, la informàtica que aquí
consta que va per temps parcial nosaltres teníem un informàtic
que era a temps complet i un auxiliar administratiu, vull dir,
deixem fer les coses com eren i com són i intentem ser positius
i que el que tinguem aquí sigui una informació més bona pel
que han de fer aquí perquè a nivell de la comunitat autònoma,
a nivell de Balears, més informació de la que disposam a través
de l’Institut d’Estadística i a través de la resta d’enquestes que
es fan a nivell europeu, etc., jo no crec que vostè ho
aconsegueixi, el que sí pot aconseguir és tenir dades més
territorialitzades o per colAlectius més aproximades a la realitat
nostra, i açò, efectivament, és imprescindible per fer la feina el
més bé possible.

Supòs que se m’acaba el temps, jo li repassaria dada per
dada de la seva pàgina web, per exemple tot això és de l’EPA,
i les que vostè ha trobat que eren sèries que ja existien i que han
continuat, què hi ha nou? Doncs aquest resum del 2007, etc.,
però no era aquest el debat, aquest no era el debat, ni tan sols el
que vostè hagi de modificar el decret, el debat, per a mi, està en
que amb independència de que faci prospeccions i estudis i
coses que passaran tenguem tots, vostè primer i la resta a través
de la pàgina web, però també de la manera més immediata
possible, la informació exacta dels elements que composen el
factor treball i també aquells altres complementaris que tenen a
veure amb la remuneració, etc., i l’opinió dels empresaris. Jo

crec que aquí açò sí ho haguessin pogut fer i nosaltres no ho
vàrem fer i vostè tal vegada ho podrà fer, que és tenir l’enquesta
de conjuntura laboral que és una enquesta de l’Institut Nacional
d’Estadística amb una sèrie d’empreses i empresaris per tenir la
seva visió, aquesta jo crec que a les Illes Balears i més en aquest
moment seria molt positiu obtenir-la desenvolupada o
incorporar-la.

Açò és bàsicament el que vull transmetre-li i desitjar-li com
sempre els millors èxits i els millors treballs, que crec que ho va
dir la presidenta d’aquest parlament quan va deixar de ser
presidenta del seu partit, el llistó mai no és prou amunt.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet, per la seva intervenció. En torn de
contrarèplica té la Sra. Consellera de Treball la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Margarita Nájera i Aranzábal):

Gràcies. El objetivo que estaba planteando el Sr. Huguet de
tener información más exacta del factor trabajo, más
desagregada desde el punto de vista territorial, tener más detalle
de la información, bueno, la idea, precisamente, en este proceso
que estamos poniendo en marcha, en el que estamos trabajando
y que tienen ustedes ahí la información, es precisamente ése, y
este trabajo no es un trabajo para la consellera, éste, desde
luego, es un trabajo que en ese preciso momento en que la
consellera lo recibe lo puedan tener todos ustedes precisamente
a su disposición, así que en esa linea reiterar los objetivos que
les hemos planteado, pero yo diría que en ese elemento nuevo
que añadimos teniendo la mirada también en alto en el sentido
de analizar, y analizar fundamentalmente de la mano de los
expertos y de la mano de los empresarios, que es lo que nos
depara el medio y el largo plazo y por lo tanto que sobre esos
escenarios futuros y posibles que nos van a devenir poder prever
con antelación cómo trabajar, cómo incidir y cómo analizar
conociendo bien cual es la estructura de nuestro mercado
laboral, conocer también como podemos ser capaces entre
todos, porque ésta es una labor de todos, de incrementar la
eficiencia y la eficacia de los dineros públicos desde luego
invertidos en el ámbito de este conocimiento y de la formación
de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras.

Por lo tanto el objetivo de este observatorio es que ha de ser
una buena herramienta para hacer una mejor política de empleo,
ése es el elemento fundamental, y desde luego este observatorio
ha de ser un servicio público, accesible y absolutamente
transparente.
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EL PRESIDENT:

Arribats a aquest punt agraïm la presència de la consellera
de Treball i Formació i dels seus acompanyants i si els sembla
bé farem un recés de mig minut per acomiadar la consellera i
continuarem.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 4394/08,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
situació de la distribució d'excedents alimentaris de la Unió
Europea a Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem el debat i continuam ara amb el següent punt de
l’ordre del dia d’avui consistent a defensar la proposició no de
llei, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, sobre la
situació de la distribució d’excedents alimentaris de la Unió
Europea a Menorca. Per defensar la Proposició no de Llei RGE
núm. 4394/08 intervé per part del Grup Parlamentari Socialista
l’Hble. Diputada Sra. Rita, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades. Tal com ja saben els senyors i senyores diputats i
diputades una part de l’excedent alimentari de la Unió Europea
és posada a disposició dels governs dels estats membres perquè
a través d’un pla d’ajuda a les persones necessitades en facin la
distribució dins el seu territori.

A Espanya aquesta tasca la realitza, actualment, el Fondo
Español de Garantía Agraria, el FEGA, del Ministeri de Medi
Ambient i Medi Rural i Marí, abans Ministeri d'Agricultura, a
través d’un contracte anual amb una entitat sense ànim de lucre
que ha de garantir la seva implantació en tot el territori de
l’Estat. Fins l’any 2006 la distribució arreu de l’Estat amb
finalitats socials d’aquests excedents alimentaris de la Unió
Europea la gestionava Espanya a través de la Creu Roja, aquesta
distribució s’havia adjudicat a la Creu Roja a partir del concurs
que es fa a nivell estatal, tal com hem dit abans. A Menorca
totes les entitats receptores d’aquest menjar estaven satisfetes
del servei que oferia Creu Roja, les residències municipals de
Maó i Ciutadella, la residència del consell insular, la
coordinadora per a persones amb discapacitats i Càritas en la
seva estructura parroquial distribuïen aquests aliments que
proporcionava la Creu Roja de forma centralitzada des d’un
magatzem de l’Ajuntament d’Alaior ja amb una cessió d’ús en
aquesta entitat.

El mes de març del 2006 les entitats de Menorca que
distribueixen aquests aliments varen rebre la notícia que Creu
Roja ja no oferiria més aquest servei i que ho faria la Federació
Espanyola de Banco de Alimentos, FESBAL, que a les Illes
Balears té presència a Mallorca, Fundación Banco de Alimentos
de Baleares Orden de Malta, però no a les illes menors, i a més
amb molt poca infraestructura per poder fer-se càrrec d’un tema
que és complicat. El primer gran problema sorgeix quan es fa
evident que aquesta entitat no disposa de delegacions ni a
Menorca ni a Eivissa, per tant, no hi ha uns magatzems des d’on
gestionar aquests aliments. Aquesta circumstància, doncs, va
generar complicacions en la distribució trimestral dels aliments
destinats a les illes menors i la seva posterior distribució, cosa

que ha estat denunciada per les entitats de les Illes que se
n’ocupen de fer arribar els aliments als que més ho necessiten,
hi ha hagut retards en les trameses, s’han rebut quantitats
inferiors i també insuficients a les solAlicitades, etc.

Amb la intenció d’intentar palAliar aquesta situació tan
desavantatjosa Càritas, que és l’entitat que més aliments
distribueix i, per tant, la més interessada en resoldre la situació,
va oferir sense compensació econòmica els seus camions i
diversos petits magatzems i cotxeres de particulars per tal de
cobrir una situació d’emergència i sobretot perquè no es produís
la pitjor de les situacions, que la gent més necessitada de
Menorca i també d’Eivissa, com és natural, quedés sense
aliments i a Mallorca quedessin uns estocs acumulats que
caducarien. La bona voluntat de les entitats i institucions
menorquines van salvar la situació durant els anys 2006 i 2007
pensant que aquesta seria provisional, la gravetat de la situació
es produeix a partir del 2008 ja que no només el Banco de
Alimentos continua fent aquesta gestió en perjudici de totes les
illes, tant a Balears com també a Canàries on no té delegació,
sinó que a més el Banco de Alimentos exigeix a les entitats
distribuïdores que assumeixin els costos de transport d’aliments
de Mallorca a les altres illes, el seu argument és que la seva
obligació contractual es limita a portar els aliments a les capitals
de províncies d’Espanya. 

La situació és extremadament perversa, no només no es té el
mínim servei que es necessita sinó que a més ara s’han de pagar
uns costos per un excedent alimentari; en conseqüència tots els
aliments varen quedar retinguts a Palma, novament per tal de
sortir d’aquesta emergència cada entitat ha resolt com ha pogut
aquesta problemàtica, Càritas, per exemple, va demanar, a
mitjans del mes de maig, la colAlaboració de l’exèrcit que va
posar a la seva disposició un camió militar que va fer un trasllat
de material a la base de Sant Isidre de Maó per la qual cosa una
part d’aquests aliments, que com deia estaven retinguts a Palma,
varen poder arribar fins a Menorca, i la resta posteriorment ho
ha pagat directament Càritas amb la colAlaboració d’Acciona.
Aquesta és la tramesa del primer trimestre que ha arribat ara en
el mes de maig i no en el mes de març com hauria estat com
altres anys, els propers trimestres no tenen garantida aquesta
distribució.

Davant aquesta situació, Càritas de Menorca i també la
d’Eivissa, per les notícies que tenim, el Consell Insular de
Menorca i totes les entitats i institucions implicades solAliciten
que el Banc d’Aliments assumeixi les despeses de distribució
fins a Menorca i a Eivissa i que ho faci d’una manera
retroactiva, unint ja la despesa que les entitats han hagut de fer
per tal d’evitar que el menjar retingut als magatzems de Palma
es fes malbé. És per aquest motiu, senyores i senyors diputats,
que posam a la consideració d’aquesta comissió instar el Govern
de les Illes Balears que gestioni davant el Govern d’Espanya,
concretament davant del FEGA, en primer lloc que durant l’any
2008 el transport d’aliments entre les Illes sigui assumit com ho
venia fent pel Banco de Alimentos, en cap cas cap institució
menorquina no ha d’assumir aquest cost, ni menorquina ni
eivissenca. Dos, que per als anys posteriors s’exigeixi que les
entitats optin a la gestió d’excedents alimentaris que demostrin
tenir estructura operativa a totes les illes de l’Estat i en
garanteixin el subministrament.

Moltes gràcies.



256 ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 18 / 12 de juny del 2008 

 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rita. En torn de fixació de posicions per part
del Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Sra. Rita, efectivament vostè ha exposat molt bé quines són les
línies generals en relació amb aquest problema i ha parlat
fonamentalment de la situació de Menorca tot i que ha fet
alguna referència a l’illa d’Eivissa. Nosaltres, una vegada que
hem vist aquesta proposició, també hem intentat posar-nos en
contacte amb les entitats corresponents i volem aportar alguna
informació al respecte.

De totes maneres, sí que voldríem fer una consideració
prèvia i és que, diríem, per sota d’aquest problema que planteja
en el fons ens trobam amb una cosa que malauradament és molt
freqüent i és que un plantejament que es fa com és un contracte
amb el Banco de Alimentos de España ignora un fet com és
l’insular, dic això perquè sembla que tot i que a Balears
continuem parlant del fet insular, s’ha firmat el REB, no feim
més que es conegui la situació particular de les Illes aquest fet
concret està oblidat en aquesta qüestió concreta, jo crec que això
seria important que amb aquesta proposició i altres demandes
que feim d’alguna manera s’assumís des del Govern central que
aquí som illes i que tenim problemes particulars.

En segon lloc, deia que sí que he recaptat un poc
d’informació de Càritas d’Eivissa i efectivament s’han trobat
que fa tres mesos els han dit des del Banc d’Aliments que s’han
de fer càrrec d’aquestes despeses, i ells han fet un càlcul del que
els podria costar anualment i ells parlen d’entre 6.000 i 9.000
euros anuals, que jo crec que és una quantitat molt important.
Des del nostre punt de vista que Càritas hagi d’assumir aquest
cost, una entitat sense ànim de lucre, és realment inacceptable
perquè a més Càritas ja fa una qüestió que és encarregar-se
d’emmagatzemar aquests excedents alimentaris, conservar-los
i fins i tot repartir-los i si a més de fer això ha de pagar aquestes
despeses de transport, nosaltres pensam que això simplement
conduirà que arribarà un moment en què Càritas no pugui
assumir realment aquesta funció.

Crec que és important aportar algunes dades. L’any passat,
el 2007, Càritas va distribuir més de 900 lots alimentaris
d’aquests excedents que vénen de la Unió Europea i a més
destaquen que això suposava un 48% més dels que s’havien
repartit l’any anterior, per tant, això vol dir que la demanda que
existeix d’aquests excedents és molt important, les persones, per
tant, necessitades d’aquests aliments bàsics són moltes i que
seria realment una pena que d’una banda aquests excedents
alimentaris no arribessin on han d’arribar i que aquestes
persones que necessiten aquests aliments no poguessin per tant
rebre’ls. Per exemple una altra dada que també ens aportaven és
que diàriament entre 40 i 50 persones reben d’esmorzar en
Càritas també aliments procedents d’aquests excedents. 

Parlam, per tant, d’una qüestió que jo crec que és important
i que, a més, i torn a la reflexió que feia al principi, resulta un
tant indignant que això passi simplement perquè s’ignori que
aquí som illes. Jo li volia fer una observació, Sra. Rita, quan
parlam d’illes menors jo voldria que a poc a poc anéssim
deixant aquest terme d’illes menors, és veritat que som més
petites des del punt de vista de les dimensions, però jo crec que
fins i tot això de parlar d’illes menors és com interioritzar que
som menys importants que no l’illa major que seria Mallorca en
aquest cas en un sentit més etimològic.

Per tant, i entrant en les propostes concretes que vostè fa,
lògicament donam suport a aquesta proposició i tot i que no es
pot afegir jo sí que voldria que aquestes gestions davant el
Govern d’Espanya fossin àgils perquè realment el temps corre
i, efectivament, fer front a 9.000 euros de despesa en un any,
perquè ja ha començat a fer-se aquesta despesa, jo crec que
simplement serà impossible per part d’aquestes entitats, per tant,
donam suport i esperam que aquestes gestions es duguin amb la
major diligència possible. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sr. President. Només per anunciar el suport del
nostre grup parlamentari a aquesta proposició no de llei que
consideram que és una proposició no de llei d’absolut sentit
comú, el que passa és que el centralisme a vegades provoca que
el sentit comú desaparegui, per tant, intentar instar el Govern de
l’Estat que tengui en compte la realitat diversa, geogràficament
també, de l’Estat espanyol, evidentment ens pareix lògic i li
donam suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Gornés.

EL SR GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Anunciar el vot favorable del nostre
grup a aquesta iniciativa que ens sembla del tot oportuna. La
situació produïda, tal com s’explica a l’exposició de motius i per
altres informacions que he pogut recaptar també directament per
part de Càritas Menorca, suposa un greuge comparatiu que pel
cas objecte de la proposta, la gent més necessitada, la fa encara
més greu. La situació evidencia que el problema de la
insularitat, i amb això coincidim amb el portaveu que ens ha
precedit en l’ús de la paraula, és ben viu encara i que la
conscienciació en tots els àmbits a moltes entitats sobre el
problema que implica que visquem a un territori fragmentat i
separat per la mar, és més que necessària, per tant, és una
evidència més que fa falta moltíssima feina encara en aquest
sentit.
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Volem ressaltar que no sempre la societat s’avança als
problemes sinó que moltes vegades són les institucions també,
en aquest cas una institució parlamentària, la que s’avança al
problema ja que aquesta iniciativa va ser registrada a principis
de maig, dia 6 de maig concretament, i no va ser fins dia 26 de
maig que Càritas anuncia públicament aquest problema, aquest
greu problema, demanant ajuda a totes les institucions per tal
que es pugui trobar una via de sortida a aquest problema que
tenen les illes menors, per tant, vull felicitar el PSOE per
aquesta iniciativa.

Sí que voldria avançar, proposar una esmena in voce, és cert
per la informació que nosaltres hem pogut recaptar, almanco en
el cas de Menorca, suposarà que Càritas Menorca haurà hagut
de pagar al voltant de 6.000 euros perquè finalment ha assumit
una part del trasllat d’aquests aliments perquè sinó s’haguessin
fet malbé, si no es duien ja s’haguessin fet malbé, tot i la
colAlaboració de l’exèrcit que va coincidir que un transport
militar que havia de venir cap a Menorca es va poder embarcar
una sèrie d’aliments per al seu repartiment, una altra de gran
volum doncs va quedar a Mallorca i davant la tessitura que es
fessin malbé, Càritas ha considerat pagar aquesta quantitat.

Per tant, nosaltres creim que seria oportú incloure una
esmena in voce a l’acord en el sentit que s’insti el FEGA a fer-
se càrrec del pagament assumit per Càritas Menorca i en el seu
cas per Càritas a Eivissa i Formentera per tal de minvar el
perjudici que aquest assumpte els ha ocasionat, entenem que per
al ministeri és una quantitat insignificant i en canvi per a Càritas
és una quantitat important, parlam al voltant de 12.000-14.000
euros en total que entenem nosaltres que ja sigui el ministeri o
fins i tot el Govern de les Illes Balears, si es volgués plantejar
d’aquesta manera per dirigir-nos a la institució que tenim més
propera al Parlament ,doncs crec que seria una passa més i una
mostra de la bona voluntat per part de les institucions per tal de
solucionar i aportar directament una via per minvar el problema
econòmic que els ha causat a aquestes entitats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Vol fer ús de la paraula el Grup
Socialista? Té la paraula la Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sr. President. És per agrair als grups el seu suport
i efectivament quan es va presentar aquesta proposta encara no
s’havia donat el cas del trasllat urgent que va fer Càritas,
d’aquest desemborsament que va haver de fer amb posterioritat
i, per tant, jo crec que estam d’acord a afegir aquesta esmena
que proposa el Partit Popular perquè es faci el pagament de
manera retroactiva, com ja he expressat a la meva intervenció,
que solAlicitaran per una altra banda també aquestes entitats.

Quant a no tenir en compte per part de l’Estat central les
altres illes dels arxipèlags que no són l’illa central, diguéssim,
hem de dir que fins ara havia funcionat bé, és a dir, no hi havia
hagut cap problema quan ho duia una entitat antiga i amb prou
capacitat per fer aquest tipus de feina, el problema és quan en un
concurs surt una altra entitat que no té aquesta capacitat i com
ja hem vist en moltes adjudicacions s’agafen a qualsevol cosa
per intentar no doncs no sortir perdent, supòs,  no ho sé, a no
tenir aquesta infraestructura i aquest és el cas de Banco de
Alimentos. Jo m’he posat en contacte amb la Delegació del
Govern també d’aquí i no està molt satisfeta tampoc amb
aquesta gestió, amb això que ha passat, no era aquesta tampoc
la intenció del Govern central.

No tenc res més a afegir només agrair, tornar agrair, a tots
els grups i dir que per la nostra part que aprovarem l’esmena del
Partit Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rita. Llavors ens podria indicar quina és
l’esmena que afegim perquè quedi enregistrada.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Si la presidència em permet seria més o manco d’aquest
següent tenor literal; "el Parlament de les Illes Balears insta el
FEGA a assumir la despesa de transport pagada o aportada per
Càritas Menorca i Càritas Eivissa i Formentera en la qüestió del
trasllat dels aliments des de Mallorca cap a aquestes illes.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

En lloc de "Càritas" posaria "entitats", "les entitats", perquè
no sé si el consell insular i altres també ho han fet.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

D'acord.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, si ens ho pot fer arribar a aquesta mesa per escrit serà
més fàcil el procediment, de totes formes entenc, aquesta
presidència, que es pot aprovar aquesta proposició no de llei per
assentiment? Doncs queda aprovada aquesta proposició no de
llei per assentiment.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 4393/08,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
obstacles a l'avanç dels drets dels nins i nines.

Passam en conseqüència i finalment al tercer i darrer punt de
l’ordre del dia d’avui consistent en la Proposició no de llei RGE
núm. 4393/08, presentada pel Grup Parlamentari Popular, sobre
obstacles a l’avanç dels drets de nins i de nines. Per defensar la
Proposició no de llei RGE núm. 4393/08 intervé, per part del
Grup Parlamentari Popular, la Sra. Encarnación Pastor per un
temps de deu minuts.
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LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, buenas
tardes a todos. Esta proposición no de ley es para paliar la
desigualdad que obstaculiza el avance de los derechos de los
niños y de las niñas en nuestra comunidad. La no discriminación
estipulada en el artículo 2 de la Convención de los derechos del
niño no es aplicable a los hijos de los inmigrantes en esta
comunidad, la educación, uno de los derechos más
fundamentales e imprescindibles en una sociedad democrática.

Sin la educación los niños y las niñas no tendrán derecho a
la igualdad de oportunidades. La educación no termina en tareas
propias de un aula escolar, sino en otras muchas actividades que
se programan para la participación y que sirven para fomentar
la convivencia a través de los diferentes programas deportivos,
multiculturales o de ocio. Que los niños y las niñas se vean
privados o no tengan acceso a ello por razones de nacimiento,
sexo o cualquier otra circunstancia es una discriminación
impropia en los países que dicen trabajar para asegurar la
igualdad de oportunidades y que ratifican tratados y
convenciones de los derechos de los niños. 

Desde el Grupo Parlamentario Popular creemos que no se
puede seguir dando en nuestra comunidad ejemplos como que
los niños en un viaje escolar programado tengan diferentes
tarifas por ser hijos de inmigrantes extracomunitarios
regularizados. Venimos denunciando desde hace mucho tiempo
esta situación. Situación que supone que un niño por ser hijo de
inmigrante extracomunitario regularizado e incluso aunque el
niño haya nacido aquí debe abonar por su billete el 55% más del
precio que abonaría un residente nacional o comunitario para
viajar. Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos que
todas las personas que residen de forma regular en Baleares a
igualdad de deberes se corresponden iguales derechos, lo
contrario sin duda es discriminación por su origen
extracomunitario. 

El Real Decreto 178/2003 establece el derecho de los
inmigrantes extracomunitarios a residir y circular libremente
por todo el Estado, pero no les reconoce sin embargo de manera
explícita el derecho a los beneficios de los descuentos en los
transportes aéreos o marítimos. Esto implica una contradicción
con la Ley Orgánica 14/2003, de extranjería, y con el Real
Decreto 2393/2004, que la desarrolla. Tomamos en
consideración también las directrices europeas como es la
CE/2000/43 contra la indiscriminación racial o étnica, además,
el debate abierto en la comisión europea por pregunta
parlamentaria en sesión de diciembre del 2006 donde les parece
afirmativo el derecho de descuento a los residentes no
comunitarios en Baleares, basándose en la Directiva
comunitaria 2003/109, EC, del 25 de noviembre, que establece
que los nacionales de terceros países residentes de larga
duración deben recibir idéntico trato que los ciudadanos de los
estados miembros en un amplio abanico económico social. 

La reacción de muchos colegios ante esta situación es limitar
sus viajes de estudios por el alumnado extranjero. No hay que
olvidar que por ley los centros educativos no pueden realizar
actividades discriminatorias en las que se excluya a parte del
alumnado. Son muy pocas las familias de inmigrantes que
pueden asumir ese desembolso del 55% más en el coste de los
billetes y, aunque en algunos colegios los profesores han
solventado ese problema con solidaridad, solidaridad de los
padres, de los alumnos, ésta se hace cada vez más difícil debido
al elevado número de alumnos extranjeros extracomunitarios en
nuestra comunidad. No todas las familias pueden costearse
viajes de estudio para sus hijos, pero hay que reconocer que la
mayoría de los inmigrantes extracomunitarios lo tienen bastante
peor.

Por todos estos motivos el Grupo Parlamentario Popular
presenta la siguiente proposición no de ley: “El Parlamento de
las Islas Baleares insta al Govern de les Illes Balears a abrir
vías, adecuar partidas, para terminar con la discriminación que
supone que los niños de padres inmigrantes regularizados no
puedan viajar en las mismas condiciones que los demás niños en
viajes escolares.” 

El segundo punto es: “El Parlamento de las Islas Baleares
insta al Govern de les Illes Balears y al Gobierno de España a
buscar soluciones que eviten la situación del punto anterior”.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. Passam al torn de fixació de posicions.
Per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President.  Senyores diputades, senyors diputats,
Sra. Pastor, bé, en primer lloc voldria fer unes consideracions
generals sobre l’exposició de motius i assenyalar tres
coincidències bàsiques.

Nosaltres pensam, des del nostre grup, que efectivament
l’educació és un dret bàsic, vostè diu a la seva exposició “més
fonamental que altres”, nosaltres no consideram que sigui més
fonamental sinó que és un dels drets bàsics, és un dret
constitucional i, a més, l’educació és una de les garanties de la
igualtat d’oportunitats. Segona coincidència, també pensam i
coincidim amb vostè en aquest concepte, diguem, ampli o
extensiu de l’educació. En aquest cas -i a més com a docent,
com a professora- tinc claríssim que l’educació, l’ensenyament,
és no només les activitats purament lectives sinó també les
activitats complementàries dins el centre escolar i també les
activitats extraescolars. Per tant, en això, també tenim una
absoluta coincidència amb el seu plantejament. I una tercera,
també de bàsica, u és que lògicament consideram que no és
desitjable que es pugui fer cap tipus de diferència entre els
diferents alumnes d’una escola o d’un institut, sigui per fer
viatges escolars, sigui per fer qualsevol activitat.
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Dit això, també tenim una sèrie de discrepàncies que volem
destacar. En primer lloc, és veritat que vostè a la seva exposició
de motius ha fet la correcció, però en tres ocasions diferents al
llarg de la proposició parla que la discriminació afecta els fills
dels immigrants. Aquí crec que s’ha produït això que es diu un
freud-slip, una espècie de resbalón subliminal perquè ha
identificat simplement immigrant amb extracomunitari. Vull
pensar que és simplement una anècdota i sí recalcar que qui és
discriminat, en el sentit que vostè parla, són, com vostè ha
corregit en la seva exposició, exclusivament els immigrants
extracomunitaris, però efectivament els comunitaris també són
immigrants i els seus fills i filles efectivament també.

Una segona qüestió. Vostè diu que “venim denunciant des
de fa molt de temps aquesta qüestió” i aquí sí que li fem una
crítica. No sé exactament què es el que entenen vostès per molt
de temps, perquè, si fem un poc de repàs d’arxiu parlamentari
o d’hemeroteca, trobam que el febrer del 2004 es va veure en el
plenari d’aquest parlament una proposició no de llei en la qual
es parlava de la necessitat d’estendre el descompte de residents
als extracomunitaris, i en aquella ocasió el Partit Popular va
votar en contra. Va votar en contra i només esmentaré una frase
de la seva representant, en aquella ocasió deia: “creim que en
aquest cas el Parlament balear no pot determinar o no pot
vincular una decisió d’aquí amb el Govern no solament de
l’Estat sinó també amb la Unió Europea i per aquest motiu
haurem de votar en contra d’aquesta proposició no de llei”. Vull
pensar, no, no vull pensar, penso que no era una casualitat que
en aquell moment vostès, estam parlant de febrer del 2004,
governaven a Madrid i governaven també a Balears. Per tant, li
he de fer aquesta crítica en el sentit que trobo un doble discurs
que no el considero correcte.

Fetes aquestes puntualitzacions, passo a exposar quina és la
nostra postura en relació amb les propostes concretes i li faig
dues observacions. Nosaltres des del nostre grup pensam que el
principi pel qual ens hem de regir és el principi d’igualtat. El
principi i la necessitat de reconèixer els drets a totes les
persones independentment del seu estatus legal; perquè, clar -i
li faig una reflexió-, vostè parla d’evitar la discriminació als
immigrants regularitzats, però jo li faig la següent pregunta: en
una classe en la qual tenim immigrants regularitzats i no
regularitzats, si assumim això que vostè diu, què passaria amb
els no regularitzats? Perquè ells sí que tenen drets a anar a
l’escola, per tant, quedarien marginats els no regularitzats. És
això normal? O un altre exemple, anem a pensar en alumnes que
-i jo també ho he viscut com a professora- alumnes que no tenen
suficients mitjans econòmics i no són fills d’immigrants, ni
regularitzats ni no regularitzats, sinó que són fills de residents
d’aquesta comunitat o d’altres comunitats, en definitiva,
alumnes que no podrien tampoc gaudir d’aquests viatges
escolars del quals vostè parla. Amb això, estic dient que el tema
és més profund i més extensiu del que vostè comenta en la seva
proposició. Jo li he de dir que he trobat que aquesta proposició
és d’una part reduccionista, és per tant, parcial, i crec que té un
component important d’oportunisme i fins i tot d’una certa
demagògia. Amb tot això li dic que votarem en contra del
primer punt.

Pel que fa al segon punt li podem dir que votarem a favor.
Nosaltres defensam que es facin els canvis legals oportuns per
tal que aquest descompte de resident pugui ser aplicat a tots els
residents, incloent també immigrants, tan siguin comunitaris
com extracomunitaris. I li faig una darrera reflexió, si
s’aconseguís aquest canvi legislatiu que es pogués estendre
aquest dret del descompte de resident, pensam que simplement
estaríem arreglant una part del problema, estaríem arreglant un
injust greuge comparatiu entre dos tipus de persones, però en el
fons, es mantindria el greuge de la diferència o de la desigualtat
social i malauradament aquest no es podrà resoldre d’una
manera tan fàcil ni amb un canvi ni amb dos canvis legislatius.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Unió Mallorquina
intervé el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Bé, és evident que aquesta proposició
no de llei del Partit Popular i del Grup Parlamentari Popular
posa damunt la taula una qüestió complexa. Una qüestió
complexa perquè s’emmarca dins un debat més general que és
l’exacció -per dir-ho de qualque manera- de les persones
immigrants als drets reconeguts a les persones d’aquella
nacionalitat o d’aquell estat on s’estableixen aquests
immigrants. És evident que aquesta adquisició de drets,
normalment les regulacions jurídiques dels diferents estats de la
Unió Europea s’emmarquen dins un procés amb la -diguem-
estabilització durant un temps determinat, uns anys en aquell
lloc de residència i per tant, no des d’un primer moment es
tenen tots els drets que tenen els nacionals o els estatals d’aquell
indret. 

Bé, aquest és el debat general i és un debat no gens fàcil. La
portaveu que m’ha precedit en l’ús de la paraula constatava,
amb molt d’encert en la nostra opinió, que és evident que si
parlam de discriminació, tan discriminats són els fills
d’immigrants regularitzats com els fills d’immigrants no
regularitzats perquè tots dos estan escolaritzats, per tant, si
reduïm els debats a aquests termes és evident que la dicció de la
proposició no de llei -diguem- que és esquemàtica i
reduccionista i no la podem acceptar.

A més a més, és evident que el Govern de les Illes Balears
com a una part -diguem- de l’aparell de l’Estat i per tant com a
una de les administracions públiques que actuen, ofereix
prestacions i ofereix uns serveis públics, però és evident que
aquests serveis públics tenen unes prestacions bàsiques i unes
prestacions complementàries i és evident que el Govern de les
Illes Balears no cobreix totes les prestacions complementàries
per la qual cosa hi ha persones que no tenen un poder adquisitiu
suficient per pagar determinades prestacions complementàries
que altres alumnes sí que podran tenir, perquè a les seves
famílies sí que hi ha aquestes prestacions complementàries.
Això, independentment, de la nacionalitat o estatalitat que
tenguin aquests subjectes. 
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Per tant, el debat és molt general i molt complex a la vegada.
El nostre grup parlamentari no és que discrepi que aquesta
adquisició de drets es vagi produint amb el pas dels anys i amb
l’estabilització en aquest estat, però també és evident que, en el
tema particular, de la reducció o de les rebaixes per viatge
aquesta qüestió és una qüestió sobretot del Govern d’Espanya.
Volem fer un matís perquè quan la portaveu del Grup
Parlamentari Popular ha llegit el punt 2 de la proposició no de
llei, ha dit que “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears i el Govern d’Espanya” i el text no diu això,
el text només parla del Govern d’Espanya, ho dic perquè el
nostre grup parlamentari votarà favorablement aquest segon
punt, però tal com ve escrit i no com l’ha llegit la portaveu del
Grup Parlamentari Popular.

Respecte del primer, com que consideram que fa un
reduccionisme inacceptable d’aquesta qüestió complexa no el
podem votar favorablement. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies, president, senyores i senyors diputats. Aquesta
proposició no de llei parla d’una situació de discriminació,
efectivament, que a més també conec per dedicació
professional, que és la de la participació dels fills d’immigrants
regularitzats, en aquest cas diu, activitats escolars que suposen
agafar vols i viatges fora del nostre territori. 

Aquesta discriminació existeix, és preocupant, s’hauria de
corregir, però en definitiva és una discriminació que deriva
d’una altra, que deriva de la discriminació que ve del fet que
aquestes persones immigrades no tenen dret al descompte de
resident. Per tant, nosaltres pensam, el primer que pensam que
s’ha de corregir és aquesta i en aquest sentit voldria recordar
altres coses per situar les coses en el seu marc: primera, que el
Partit Popular ha demanat en algunes ocasiones al plenari
d’aquesta cambra quina és la posició del Govern respecte que
els immigrants tenguin dret al descompte de resident i el
conseller de Mobilitat del Govern ha dit que el Govern és
favorable a l’extensió d’aquest dret. D’altra banda, el senador
autonòmic per aquesta cambra, el senador autonòmic Pere
Sampol, el primer dels dos que tenim ara, el primer en el temps,
va fer una moció en aquest sentit en el Senat, per tant, nosaltres
no hem de demostrar especialment que estam a favor que els
immigrants puguin tenir aquest dret del descompte de resident.
Recordaré ràpidament, perquè ja ho ha recordat la portaveu
anterior que és un dret que el Partit Popular no reconeixia i
votava en contra quan governava a Madrid, però com que això
ja s’ha dit no hi insistiré, però, en qualsevol cas, és bo de fer, fer
el discurs quan no es té la responsabilitat. 

Per tant, nosaltres estam a favor que els immigrant tenguin
el descompte de resident i una vegada que això s’arreglàs, ja
estaria resolta aquesta discriminació derivada, per dir-ho així.

En qualsevol cas sí que podem votar a favor del punt 2. Del
punt 2 tal com està redactat, efectivament, on diu que el Govern
de Madrid, mentre no arregli aquesta discriminació, perquè la
competència sobre els descompte de resident és del Govern de
Madrid, mentre no arregli aquesta discriminació que pogués
palAliar aquesta situació que afecta els alumnes que es veuen
perjudicats en les sortides escolars. Votam favorablement, per
tant, en el punt segon, i insistim que el que s’hauria de fer des
del Govern central és equiparar els drets de totes les persones
residents aquí pel que fa a l’accés al descompte de residents. 

El punt 1 diu que mentrestant això no sigui així el Govern
hauria d’habilitar vies i partides -diu- per solucionar aquest
problema. Lògicament podria habilitar vies i sortides, tothom
coneix l’escassesa pressupostària que hi ha i per tant, el dubte
és per què hauria d’habilitat vies per arreglar un problema que
correspon a una altra administració quan, a més, aquesta
discriminació dissortadament és una entre d’altres, també ho
han dit portaveus anteriors, però els no regularitzats també van
a escola i per tant, aquí sí que afirmaríem una discriminació i ja
l’assentaríem entre regularitzats i no regularitzats que, a efectes
de drets bàsics com el de l’educació són iguals, no oblidem
això, si aprovàssim això en els termes actuals.

No oblidem d’altra banda altres coses, que això sí que no
s’ha dit, que aquests que tenen residència legal, a vegades la
tenen els extracomunitaris amb residència legal, a vegades la
tenen circumscrita al territori d’Espanya, per tant, en sortides
que fossin a l’estranger continuarien estant discriminats, cosa
que tal vegada s’hauria d’estudiar què fer en aquesta situació,
no? I lògicament, la discriminació d’alumnes immigrants o no,
regularitzats o no i estrangers o no, hi ha determinades activitats
que no se les poden permetre simplement perquè no tenen
poder adquisitiu. No és que el Govern no hagi de fer res, que no
hagi de fer res en aquest sentit, però crec que si ha de fer res ha
d’anar en la línia d’incentivar que el sobrecost que poguéssim
tenir aquests alumnes sigui repercutit entre tots els participants,
que hi hagués una implicació solidària de les APAS, que es
fessin activitats en les quals, de manera preferent, hi poguessin
participar tots, crec que aquí sí que la Conselleria d’Educació hi
podria tenir un paper, però entenem que no amb obrir vies
pressupostàries per a una cosa que s’ha de resoldre des d’un
altre govern quan hi ha moltes altres coses en què igualment s’hi
podria haver d’intervenir.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Coll.
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EL SR. COLL I CANYELLES:

Moltes gràcies, Sr. President. Vagi per dit que votarem
favorablement el segon punt d’aquesta moció, el primer no.

Fonamentalment, no donarem suport al primer punt perquè
consideram que una aportació econòmica del Govern de la
comunitat amb la finalitat que els fills dels immigrants
regularitzats puguin gaudir de les mateixes condicions no
soluciona el fet de la no discriminació com s’especificava a
l’exposició de motius d’aquesta proposició no de llei. Sí que és
cert que el Govern ha de cobrir les prestacions a les quals els
ciutadans tenen dret, però pensam que s’han de dur a terme des
d’un punt de vista molt més general i planificat a llarg termini
amb una visió més ampla, molt més grossa cap a un colAlectiu
i ara molt més globalitzat. Ja altres portaveus han comentat el
tema de les prestacions complementàries i no m’hi vull
estendre.

Del que parlam és de què tots gaudeixin de les mateixes
opcions educatives i en el text que ara debatem -com també ja
ha estat comentat- no es tenen en compte ni els menors
regularitzats ni la possibilitat que els menors anassin a
l’estrangers amb la qual cosa no solucionaríem legalment el
problema de l’entrada a països on no es té permís de residència.
Per tant, ens trobam davant un problema legal, un problema que
no només afecta menors, sinó que també afecta adults i que la
llei és la que ha de garantir la igualtat de tots els ciutadans
d’aquestes illes. El dret és allò que ha de garantir la llibertat de
les persones, en aquest cas la llibertat de tots el balears nascuts
a qualsevol indret del món a gaudir dels descomptes de resident.

En aquest aspecte estam totalment d’acord amb el grup
proposant que aquesta és una situació que hem de resoldre sí o
sí, ho deim ara i ho hem dit sempre, sempre hem mantingut el
mateix discurs en aquesta matèria i així ho seguirem
reivindicant, continuarem reivindicant els principis d’igualtat i
de justícia, i en realitat, és de justícia, totes aquelles persones
que paguen impostos aquí, que resideixen legalment aquí, que
estimen la nostra terra i que treballen a la nostra terra han de
gaudir dels mateixos drets. De fet, si el fet insular és el que
determina els descomptes, el lloc de naixement no hauria
d’ingerir en aquesta qüestió.

Seguirem apostant per modificar el decret estatal que fa
referència a territoris com Canàries, Illes Balears, Ceuta i
Melilla que actualment concretament determina que el
descompte serà aplicat als ciutadans espanyols i als de la resta
d’estats membres de la Unió Europea o d’altres estats firmants
de l’acord sobre l’espai econòmic europeu. Sens dubte, des del
87 -any en què es va aprovar aquest decret- el fet de la
immigració ha evolucionat moltíssim i ha acabat desfasat.
Seguim apostant per una modificació que necessàriament ha
d’incloure tots els residents, tenint en compte que aquesta
proposta implicaria una despesa pública aproximada als 36
milions d’euros, sabem que no serà una mesura de fàcil
aplicació. De totes formes, amb els contactes que hem pogut
establir, ens han fet arribar la bona predisposició del Govern de
l’Estat per resoldre aquesta qüestió, cosa que fa absolutament
prescindible una aportació del Govern de les Illes Balears, de
cap forma. 

Reafirmar que consideram una bona acció que el Parlament
de les Illes Balears insti el Govern central a solucionar aquest
problema, i ho vull repetir,  ho manifestàvem quan a Madrid hi
havia el Govern del Partit Popular i ho manifestam ara que hi ha
un Govern socialista, de fet, ja vàrem presentar una proposició
no de llei a la passada legislatura, concretament dia 9 de març
del 2006 en aquesta mateixa comissió.

I sí que vull deixar clara la constància del nostre grup en
aquest tema, és precisament perquè no canviam la nostra posició
depenent de si hi ha els nostres o no a Madrid. Crec que aquesta
és un situació que s’ha d’analitzar detingudament, ja han sortit
distints textos d’altres proposicions no de llei que s’han debatut
aquí en un sentit molt similar, concretament una en el ple de dia
17 de febrer de 2004 al qual feia referència la companya Marián
Suárez, una proposició no de llei presentada pel Grup Esquerra
Unida i Els Verds, amb idèntica finalitat tenint en compte
menors i adults, idèntica finalitat que la del segon punt
d’aquesta proposició no de llei, i no va ser aprovada perquè el
grup que avui proposa aquesta mesura en aquell moment hi va
votar en contra. Sí que ha passat una legislatura, més o manco
han passat quatre anys, però la veritat és que molts seguim sent
els mateixos, el gran canvi és que al Govern de l’Estat ja no hi
ha els mateixos.

Textualment, la persona portaveu del Grup Parlamentari
Popular en aquell moment - independentment de qui fos, si
hagués estat una altra hauria dit el mateix- afirmava coses com
que “en cas d’aprovar aquesta proposició no de llei, es produiria
un cras error, que és que demanem una modificació legislativa
perquè l’elabori el Govern central, no solament depèn en aquest
moment d’Espanya, sinó de la Unió Europea”, la qual cosa
podem concloure que és mentida, perquè la Unió Europea en el
87 el que reclamava era que també s’incloguessin els ciutadans
comunitaris, però en aquest cas mencionen els ciutadans
extracomunitaris. Per tant, avui ja sabem que és possible
modificar-ho.

Deia la portaveu “solAlicitar un informe a l’advocacia de
l’Estat, s’hauria de modificar la Llei 33/1987 a més de la
modificació dels articles 3 i 4 de la Llei 30/1998 i de l’article 6
de la Llei 19/1994, tot això depenent de la normativa europea”.
Avui ja sabem que es pot fer sense problema. N’hi ha més
també, com comentava la companya d’Eivissa pel Canvi, les
joies de la corona creien que en aquest cas el Parlament de les
Illes Balears no pot vincular o determinar una decisió d’aquí
amb el Govern de l’Estat i amb la Unió Europea, i avui ja és
possible aquesta vinculació. 

En el cas de la proposició no de llei presentada pel nostre
grup el març de 2006, ja no s’era tan taxant el Grup
Parlamentari Popular, ja s’afirmaven coses com que
“desgraciadament en una anterior comissió vàrem haver de
votar en contra per altres motius”, com si algú els hagués
obligat a votar en contra, i ja es passava a un altre nivell donant
la culpa al president del Govern de l’Estat.
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En resum, estam satisfets del canvi de postura del Grup
Parlamentari Popular en aquest cas, esperam que sigui
consistent i aprovaríem una redacció coherent del segon punt
així com està redactat a la proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Coll. El Grup Parlamentari Popular vol fer ús de
la paraula? Sí, Sra. Pastor, té la paraula per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, me da la sensación de que
los señores diputados tienen muy mala memoria porque sí es
verdad que el Partido Popular votó en contra en el 2004
rectificar es de sabios y estamos, hace mucho tiempo, pidiendo
todo lo contrario. Por lo tanto, seguro que no se acuerdan
ustedes que el senador Fageda defendió esta postura en la
cámara alta, el Senado, y ¿recuerdan quien rechazó la
propuesta? Mire, ustedes mismos, no se lo voy a decir,
recuerden quien la... Y ustedes mismos, lo que aprueban una
vez después lo rechazan. No se entiende muy bien. Por otro
lado, en diciembre pasado esta medida fue aprobada por la
Comisión de Fomento y Vivienda del Senado en una votación
en la que el Partido Socialista se mostró en contra de la
propuesta por falta de presupuesto, también se lo recuerdo.

Mire, nosotros lo que pedimos es que desde el Govern,
aparte de hacer que no sucedan estas discriminaciones en los
colegios, que creo que es su obligación, pues que exija el
reconocimiento de la población balear inmigrante en Madrid, es
su obligación, esa es su obligación, y dejaríamos de tener
problemas tanto con el tema de los regularizados como los que
no lo están. Yo también estoy de acuerdo en que los niños no
pueden ser discriminados, tanto si están sus padres
regularizados como si no lo están, estoy de acuerdo. Por lo tanto
que se busquen soluciones porque las hay, porque Baleares
recibe..., es la comunidad que menos recibe teniendo el
porcentaje más alto de inmigración de toda España.

Mire, yo creo que corren malos tiempos para los que
creemos en la igualdad y en la justicia social, para los
ciudadanos que esperan de los políticos coherencia. Cada día
asistimos a sesiones como las de hoy, donde se sientan quienes
representan al Gobierno de las Islas Baleares y a seis partidos
diferentes que nada tienen en común pero que sí tienen claro un
objetivo, lo tiene clarísimo; uno es votar en contra de cualquier
propuesta que sea planteada desde el Grupo Parlamentario
Popular, eso, eso es seguro. 

(Intervenció inaudible)

No sé, pero la sensación es evidente y es así, estamos
acostumbrados. Por un lado en diciembre ya digo que esta
medida fue presentada en comisión, el Partido Socialista votó en
contra, y durante la campaña electoral las cosas cambiaron y el
PSOE incorporó en su programa la extensión del descuento a las
personas no europeas. Por lo tanto rectificaron, ¿pero qué les
pasa a ustedes cuando mandan?, ¿se olvidan de todas las

promesas?; pues no se olviden, las promesas son para
cumplirlas.

¿Qué les pasa a ustedes cuando votan en contra de un tema
que afecta a los derechos de los niños y de las niñas en un tema
de políticas de integración?, entendida esta integración, además,
desde un punto de vista de los derechos humanos. Lo dicho
antes: corren malos tiempos para la justicia, la libertad y la
coherencia aquí en Baleares.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. Sí, ¿la proposant accepta la votació
separada o la votació conjunta?

En tot cas aquesta mesa donaria un minut perquè es posàs...,
¿no?.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Sí, aceptamos la votación separada y la corrección.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant el segon punt, que estaria votat per assentiment,
diria: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a cercar solucions que evitin la situació que suposa
la discriminació dels nins de pares immigrants regularitzats que
no poden viatjar en les mateixes condicions que els altres nins
en els viatges escolars”?

És que, si no, no tenia sentit el primer punt amb el segon.

Per tant entenem que el segon punt queda aprovat per
assentiment, i passaríem a la votació del punt número 1. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Per tant 6 vots a favor, 9 vots en contra. En conseqüència
queda rebutjat el punt número 1 de la proposició no de llei RGE
núm. 4393.

Permetin-me que abans d’acabar aquesta comissió em
dirigeixi als diputats i a les diputades membres d’aquesta
comissió per tal d’expressar-los les gràcies en nom d’aquesta
mesa per les seves aportacions, per la seva paciència cap a
aquesta mesa novella i pel màxim respecte que han mantingut
tant amb la mesa com entre els grups parlamentaris. És aquesta
l’última comissió d’aquest període de sessions; per tant tan sols
ens queda desitjar-los unes bones vacances i que aquest estiu
sigui profitós i que venguin carregats de feina per a la pròxima
sessió parlamentària.

S’aixeca la sessió.
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