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EL SR. PRESIDENT:

(Inici de la intervenció no enregistrat)

...si es produeixen substitucions.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Margarita Mercadal substitueix Miquel Àngel Coll.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, si no hi ha més substitucions, aquesta presidència
a la comissió proposa l’alteració de l’ordre del dia d’avui a
proposta i de conformitat amb els grups parlamentaris, tal com
preveu l’article 68.2 del Reglament del Parlament.

L’alteració consisteix en la incorporació de l’escrit RGE
núm. 9304/08, presentat pel Govern de les Illes Balears per
solAlicitar la presència de la consellera de Treball i Formació per
tal d’informar sobre les polítiques d’actuació de la conselleria,
i les proposicions no de llei RGE núm. 6803 i 8233/08 seran
ajornades a la següent sessió de la comissió.

La comissió s’hi mostra d’acord?

Compareixença RGE núm. 9304/08, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Consellera de Treball
i Formació, per tal d'informar sobre les polítiques
d'actuació de la conselleria.

Per tant assisteix a la compareixença la Sra. Consellera de
Treball i Formació, Sra. Joana Barceló i Martí, que ve
acompanyada del Sr. Fermín Domínguez Roldán, secretari
general; Sr. Pere Aguiló Crespí, director general de Treball; Sra.
Paula Liñán Ruíz, directora general de Salut Laboral; la Sra.
Eloísa Alonso de Caso Lozano, directora general d’Ocupació i
Formació; Sr. Llorenç Pou Garcias, director general de
Planificació Estratègica; Sra. Maria Duran Febrer, directora
general de Responsabilitat Social i Corporativa; Sr. MarcelAlí
Fernández de Heredia Cañellas, director del SOIB; i Sra. Maria
Alarcón Bigas, cap de gabinet.

Té la paraula la Sra. Consellera de Treball i Formació per tal
d’informar sobre el tema objecte de la compareixença. 

LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Joana Maria Barceló i Martí):

Moltes gràcies, senyores diputades i senyors diputats. És
evident que, com no pot ser d’una altra manera, que sigui un
honor poder comparèixer avui en seu parlamentària per tal
d’informar sobre l’actuació de la Conselleria de Treball i
Formació de la qual ara ja pens que demà fa tan just un mes som
responsable. 

Conscient de la realitat econòmica i laboral, molt difícil, i
convençuda que el treball i la formació són drets essencials dels
ciutadans i de les ciutadanes i necessaris per garantir la cohesió
social, i en els quals es fonamenta l’estat de benestar, comparesc
disposada a oferir tot el treball de què sigui capaç per tal
d’ajudar a superar la crisi en què vivim, una crisi que vull
assenyalar que vull entendre en la seva definició com a de

canvi, de construcció d’oportunitats, i per tant és important en
aquest sentit ser capaços, a més de més de gestionar aquesta
crisi, ser capaços també alhora de donar valor al treball i a la
formació, als continguts d’aquesta conselleria com una eina
estratègica sempre en qualsevol govern per contribuir a
construir un model econòmic més eficient, més competitiu, amb
treball més estable, més qualificat, més sostenible i més just.

M’acompanya en aquesta primera compareixença l’equip
quasi al complet de la conselleria, un equip que com veuen
combina la continuïtat i el canvi tant en les persones com en
l’organització, i tot açò amb la plena voluntat de ser cada dia
més eficients en la gestió i de possibilitar més àmpliament la
participació dels agents econòmics i socials en les estratègies de
les actuacions de la conselleria. Hem de disculpar el secretari
general, Fermín Domínguez Roldán, que no és avui aquí amb
nosaltres, però que sí ens acompanyen el director general de
Treball, Pere Aguiló Crespí; Pere Aguiló Crespí cedeix les
responsabilitats d’economia social i en matèria d’autònoms a la
Direcció General de Responsabilitat Social Corporativa. La
directora general de Salut Laboral, la Sra. Paula Liñán Ruíz; el
director general d’Ocupació i Formació, la direcció Eloisa
Alonso del Caso Lozano; la Direcció General de Planificació
Estratègica, el Sr. Llorenç Pou Garcias; la Direcció General de
Responsabilitat Social Corporativa, la Sra. Maria Duran Febrer;
i el director del Servei d’Ocupació, el Sr. MarcelAlí Fernández
de Heredia Cañellas.

Amb la participació de tot l’equip encaram una situació
econòmica i del mercat laboral que ja hem assenyalat difícil, en
un mercat laboral, el nostre, ja amb característiques prou
distintives, amb debilitats, com són l’estacionalitat, la baixa
qualificació, baixa productivitat i alta sinistralitat; però també
amb fortaleses, com l’elevada taxa d’activitat, la capacitat de
crear ocupació amb baix creixement de la producció, però que
en tot cas aquest mercat, amb les seves peculiaritats, s’enfronta
a una crisi de la qual no entraré a analitzar els components
externs, però sí que destacaré el seu caràcter de crisi
globalitzada financera arreu del món. 

Sí em vull centrar, evidentment, i sí he d’assenyalar la nostra
situació en el mercat laboral, un mercat laboral que malgrat que
té una taxa d’atur del 8,7% en la darrera xifra del mes de
setembre davant el 12,1 de l’Estat, preocupa en gran manera, i
ho hem de dir així de clar, per la seva ràpida evolució, el seu
ràpid creixement, tant mensual com interanual, en els darrers
mesos molt per damunt de la mitjana de l’Estat. La situació, per
tant, és difícil i sobretot molt preocupant perquè afecta persones,
afecta 46.807 persones en atur, i per tant des d’aquesta
perspectiva i amb component humà que no podem oblidar, (...)
la realitat de les xifres o dels percentatges. 

Però també hem d’assenyalar, al costat d’aquesta realitat
humana, que tampoc i que també en aquestes illes també tenim
una activitat econòmica en creixement, que sols la construcció
té un creixement negatiu, del -0,3% en el segon trimestre, que
els serveis compten i creixen amb una variació positiva del
2,2% i la indústria creix al voltant de l’1,1%. En una economia
fonamentalment de serveis, sense oblidar la indústria i el
desenvolupament de les noves tecnologies, jo estic convençuda
que tenim espai i capacitat de creixement, de poder oferir més
i millor ocupació, combatent l’estacionalitat, millorant la
formació, incrementant la productivitat, la recerca, la innovació,
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la seguretat laboral, fent una política de manteniment de les
inversions.

I en aquest context, des del compromís amb les persones i el
seu desenvolupament tant personal com professional, les
actuacions de la Conselleria de Treball i Formació tenen dos
grans objectius; el primer, actuar i donar resposta en la mesura
de les nostres possibilitats per donar resposta a la situació
d’actual conjuntura laboral, gestionar la crisi; evidentment
aquest ha de ser un objectiu en aquests moments prioritari i
important. I, en segon lloc, evidentment, com a gran objectiu,
reforçar el paper i l’actuació de la Conselleria de Treball i
Formació, avui, a mig i a llarg termini; precisament pel que hem
dit al principi, per la seva contribució a la construcció d’una
realitat econòmica, i una realitat econòmica que sempre té
oportunitats de ser millor i molt més amb la realitat que vivim
a les nostres illes, i per açò és necessari tenir aquest espai, tenir
dins aquesta conselleria de Treball i Formació estratègies clares
de foment de l’ocupació, de millora de l’eficiència econòmica,
de tot el que és millorar la competitivitat i la responsabilitat
social de les nostres empreses, de garantir drets i oportunitats
d’accés al treball, de millorar les condicions laborals... Per tant
és fonamental en aquesta conselleria tenir una visió a curt
termini però també a llarg termini, una visió a llarg termini que
ens ha de permetre ser més intelAligents per al curt termini, en
la presa de decisions diàries.

Però aquest dos grans objectius, posar en valor aquesta
conselleria en un espai estratègic de qualsevol comunitat, de
qualsevol país que ha de créixer i que vol créixer en qualitat, i
gestionar una realitat vertaderament difícil, aquests dos grans
objectius només es poden encarar amb èxit des de l’acord, d'un
acord a tres nivells. El primer el de la transversalitat en l’acció
de govern. Vertaderament són molts els espais que han d’incidir
per tirar endavant. En segon lloc, la concertació amb els agents
econòmics, socials i la resta d’institucions. I, en tercer lloc,
l’acord polític, adreçat de manera especial al principal partit de
l’oposició, el Partit Popular, que ja des del primer moment vull
facilitar-li tota la documentació, tots els encontres que puguin
fer possible que participen directament en allò que són els grans
acords i el treball que aquesta conselleria ha de tirar endavant.

Convençuda que només junts, responent avui des de la
responsabilitat i la confiança a la conjuntura i construint junts
les estratègies i les oportunitats de demà, ens hem de sentir
capaços de sortir del moment que vivim. Per fer front a aquest
primer objectiu de gestió de la crisi, les primeres actuacions de
la conselleria han anat lligades evidentment a tirar endavant
aquesta resposta. Són les mesures anunciades ja pel president en
el debat de 29 de juliol, mesures que han de permetre treballar
a favor de les persones i de les famílies, sobretot les que més
pateixen aquestes dificultats de manca de treball perquè no en
surtin perjudicades. 

A l’àmbit de la conselleria, el Pla de reactivació de
l’ocupació (PROIB), un pla dins les tretze mesures anunciades,
aquesta que correspon a la conselleria i que el treball de dotar-la
de continguts i de recursos ha estat acordat amb sindicats i
associacions empresarials. El PROIB té quatre línies d’actuació.
La primera, ajuts a les persones, a 4.000 persones aturades sense
cap subsidi, el Pla extraordinari d’orientació i inserció laboral,
ja en funcionament a partir de dia 15 d’aquest mateix mes.

En segon lloc, la contractació de mil persones aturades dels
sectors en declivi, fonamentalment del sector de la construcció,
per a projectes d’interès general mitjançant la seva
requalificació professional, sempre intentant lligar ocupació i
contractació amb formació. Via conveni amb els ajuntaments,
es començaran a posar en marxa a principis del mes de
novembre.

En tercer lloc, el reforçament del SOIB (Servei d’Ocupació
de les Illes Balears), en qualitat i en contingut, oferint cada dia
més i millor atenció perquè estam al servei de les persones. I
incidint ja en un contingut bàsic, la intermediació. Una
intermediació que ha de ser eficaç i que ens ha de permetre que
el Servei d’Ocupació de les Illes Balears sigui un servei de
referència per a la intermediació. En aquest sentit inversions en
els locals i les persones; inversions a Palma, Ciutadella, Maó,
Eivissa i Formentera. Alguns d’aquests projectes ja estan
iniciats i que arribaran a una inversió d’1.800.000 euros i una
contractació extraordinària de 45 orientadors i 10 auxiliars
informadors que avui han començat a treballar en un 95%.

El quart punt és el suport al desenvolupament local. El
programa d’ADL que arriba a 81 professionals, perquè
evidentment s’ha de lligar molt, ho deia el portaveu del Partit
Popular i ho veurem en diferents actuacions, el que és combatre
l’atur amb una realitat d’àmbit molt pròxim. Començant
evidentment donant suport als municipis, en aquest moment tota
la xarxa territorial de les illes té al seu abast l’accessibilitat a un
ADL perquè ajudin, preparin aquests projectes d’intervenció
d’interès general que han donar contingut a aquesta contractació
de mil persones, com he explicat a la segona mesura, però
també han de ser capaços de donar contingut a altres projectes
que són més clàssics, però que hem incrementat SOIB-
corporacions locals i tot el que implica de formar-se i de
treballar en el desenvolupament local. Hi ha oportunitats,
programes com els (...), que poden ser desenvolupar i impulsar
projectes de rehabilitació que poden ser emprats per
l’administració local. Posam els mitjans perquè ho tirin
endavant i recursos de persones per tirar endavant també,
evidentment, aquests projectes.

Aquestes serien les quatre grans línies, l’ajut social a les
4.000 persones aturades sense prestacions. La contractació de
mil persones aturades, via conveni amb els ajuntaments. El
reforçament del SOIB. El suport al desenvolupament local a
través d’ADL. Aquestes quatre mesures tenen una quantificació
econòmica de 20,6 milions d’euros, dels quals 16 milions són
aportacions pròpies del Govern de les Illes Balears i 4 milions
són provinents de fons finalistes de l’Estat.
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Bàsicament, a més d’aquestes quatre mesures, n’hi hem
d’afegir una altra, les convocatòries que ara es duen a terme, la
reorientació dels recursos estatals i europeus per a la creació
d’ocupació. És a dir, incidir d’una manera directa, incrementar
d’una manera directa els programes que suposin contractacions,
SOIB-corporacions locals, tallers d’ocupació, projectes
experimentals, acompanyament als colAlectius vulnerables en la
recerca de feina. Són quatre programes que incrementen els seus
recursos, atès aquest punt cinquè de màxim suport als projectes
que puguin generar contractació de manera més immediata. Tots
aquests programes que he assenyalat tornen començar, les
escoles taller i els tallers d’ocupació, dia 26 d’octubre. I
d’altres, com el SOIB-corporacions locals, dia 1 de novembre.

Aquestes, per tant, són les primeres mesures que donen
contingut a aquesta gestió del que implica la situació econòmica
i la situació d’atur dins el mercat laboral. Repetesc, un pla
emmarcat dins les tretze actuacions del Govern de les Illes
Balears i pactat amb associacions empresarials i sindicats.

En segon lloc, evidentment m’he de referir al reforçament,
al paper de la conselleria. Un paper de la Conselleria de Treball
i Formació que volem fonamentalment, com ja he assenyalat,
treballar bàsicament des de l’acord. Aquí hi ha dues referències
obligades, les bases del diàleg sobre el pacte per la
competitivitat, l’ocupació i la cohesió social a les Illes Balears,
signat el passat mes de novembre entre el Govern, associacions
empresarials i sindicals i que ha donat lloc de manera específica
i concreta a l’acord de concertació en matèria d’ocupació.
Aquest acord que està tancat i presentat amb els sindicats i
associacions empresarials, és evidentment l’acord que ens
marcarà com a guia, amb tot allò que impliquen les actuacions
concretes al llarg d’aquesta legislatura. Per tant, és una guia de
referència, l’hem de fer nostra, sorgeix de l’acord i del treball i,
per tant, en aquest sentit se li ha de donar el màxim suport, com
no pot ser d’altra manera, des de la conselleria.

M’agradaria poder, per tant, emmarcar aquestes actuacions
contingudes dins l’acord  i també establertes en la línia
estratègica de la conselleria, emmarcar algunes de les més
importants dins tres objectius: el desenvolupament estratègic del
capital humà en primer lloc. En segon lloc, la qualitat de
l’ocupació i els drets laborals. I en tercer lloc, el foment de
l’ocupació. Evidentment em dedicaré tal vegada a explicar
algunes de les actuacions contingudes dins aquests objectius,
som conscients que d’aquí un mes vindrem a comparèixer aquí
per a la presentació del pressupost i podrem donar contingut
pressupostari d’una manera més clara sobre cadascuna de les
direccions, els programes, les convocatòries que vostès
coneixen bé i en podran perfectament fer el seguiment.

Voldria destacar dins aquests tres grans objectius que estic
convençuda que compartim, primer, el desenvolupament
estratègic del capital humà. Per tot hem assenyalat que aquest
és un dèficit del nostre mercat laboral i, a més a més, una de les
principals preocupacions dels ciutadans d’aquestes illes, el futur
dels fills, com encaram les noves oportunitats de feina. A partir
d’aquí, m’agradaria destacar tres actuacions. Primer, la
transformació de l’Observatori del Treball de les Illes Balears,
des d’un servei centralitzador de la recollida de dades de la
Conselleria de Treball, envers un centre d’estudis vertebrat en
quatre eixos: l’anàlisi quantitativa i qualitativa de la realitat
laboral i perspectiva de les Illes Balears; en segon lloc, el

seguiment i l’estudi dels canvis en la conceptualització del
mercat laboral. L’establiment de l’Observatori com una eina que
ha de liderar i donar sortida a plantejaments de reptes laborals
futurs. I evidentment, una eina de difusió del coneixement de la
nostra realitat socioeconòmica. N'és un element clau. Estic
convençuda que el portaveu del Partit Popular, que passant
d’Observatori a centre d’estudis intentam, com veu, aconseguir
el màxim d’acord, fins i tot en les paraules.

El segon gran objectiu és tot el que implica l’impuls a la
diversificació de l’activitat productiva. La potenciació de
sectors emergents. I aquí hi ha camp per córrer, els nous perfils
professionals del turisme en nàutica, serveis a les persones per
a l’aplicació de la Llei d’autonomia personal, educació infantil
de 0-3 anys, l’àmbit sociosanitari. I en definitiva, ens implica
encara molta formació perquè el mercat laboral es pugui adaptar
a la nova economia i a les demandes no cobertes. Per tant, tenim
l’obligació de diversificar l’activitat productiva i d’adaptar-nos
a les noves realitats a les noves demandes perquè les que hi ha
oportunitats de feina.

En tercer lloc evidentment el tema que ha de ser una prioritat
per a aquesta conselleria, la formació professional per a
l’ocupació, amb el compromís de presentar el Llibre Blanc per
la formació de les illes a finals del mes de novembre. Hem de
desenvolupar evidentment la Llei Orgànica de qualificacions i
formació professional i, entre altres coses, tot allò que implica
la presentació de manera concreta del Pla integral per a la
implementació dels diferents instruments del Sistema nacional
de qualificacions professionals. Aquesta ha de ser l’eina de
referència, ho veurem amb el Llibre Blanc, però aquest objectiu
de desenvolupament d’aquest pla és obligat.

Cap a la formació certificada i catalogada es dirigiran totes
les estratègies de la conselleria, perquè entre tots articulem
itineraris, certificats de formació que siguin reconeguts, útils per
a un millor treball i sobretot per cobrir les necessitats del nostre
mercat laboral, les d’avui, les de demà, les que hem de cercar i
les que hem de construir. I aquí aquest concepte d’oportunitat
que sempre m’agradaria assenyalar, mitjançant un apartat
especial, obligat per al Centre Nacional de Formació de la Mar
a Menorca, a petició solAlicitada d’acord amb la normativa
recent, també (...) ser qualificat com a centre nacional de
referència, mantenint la petició entorn a ell de comptar amb
dues seus, una a Menorca lligada a tot allò que són els estudis
lligats a la mar, i una a Mallorca dedicada a les especialitats
formatives de turisme. 

Treballam evidentment perquè aquest centre nacional de
formació, també evidentment volem apuntar-nos a aquesta
xarxa de centres nacionals de referència que seran els que
permetran fer aquestes certificacions en molts d’espais que
encara no hi són lligats a la mar i lligats al sector turístic, també
mentrestant i per no perdre ni un minut, tot allò que implica
l’oportunitat de tenir aquest edifici, per part nostra ja acabat,
pendent pel que fa referència en aquest moment a
infraestructures lligades al conveni amb l’Ajuntament de Maó,
però sí poder-lo fer també centre colAlaborador per donar
formació a l’entorn. 
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Podem arribar, per tant, a partir d’aquí a totes les illes,
aquesta també era una demanda que sortia per exemple a
Eivissa i a Formentera, entorn a allò que és aquesta formació, i
en colAlaboració amb la Conselleria d’Educació definir-se en un
estadi més com a centre integrat de formació de la mar. És a dir,
ser capaços d’estructurar a partir d’una infraestructura i un
projecte, jo crec que d’una estratègia vertaderament important,
ho he d’assenyalar així, poder donar-li tot el potencial que té, a
nivell nacional, però sense oblidar la formació de l’entorn i
sense oblidar aproximar la formació a professionals d’aquest
camp i lligada a aquest espai. En aquests moments estam
preparant el decret que podrà ordenar aquesta instalAlació com
un centre desconcentrat i, per tant, a partir d’aquí començar amb
tot allò que són els processos de continguts i acords en allò que
fa referència a la seva posada en funcionament.

El segon gran objectiu, la qualitat de l’ocupació i els drets
laborals, aquí voldríem parlar de quatre punts. Treballar per
l’estabilitat en l’ocupació. Mesures de desestacionalització. I
combatre la temporalitat de l’ocupació, injustificada a voltes.
Destacar dues qüestions, el Programa turisme social europeu,
aquesta ha de ser una gran oportunitat i continuarem amb aquest
treball iniciat i coordinat amb el Ministeri d’Indústria, Turisme
i Comerç d’Espanya i la Conselleria de Turisme del nostre
govern. En tercer lloc, convocar la comissió mixta prevista a la
Llei de règim especial de les Illes Balears, per tal de trobar i
pactar solucions al treball estacional i a la millora dels drets dels
fixos discontinus. Hi ha un espai a treballar amb l’Estat per
donar cobertura i millores a aquesta feina concreta. Per tant, en
aquest sentit ja hem començat a treballar i hi treballarem. En
quart lloc, el que fa referència a polítiques d’igualtat i
conciliació de la vida laboral i familiar. És fonamental si parlam
de qualitat en l’ocupació. Incorporar la conciliació per a homes
i dones significa que des de l’administració hem d’establir vies
per fer possible la flexibilitat horària, introduir el treball en
funció d’objectius pactats, o el teletreball. Les mesures actives
d’igualtat tenen sempre una doble finalitat, combatre els
perjudicis de gènere i aprofitar tot el capital humà, que al cap i
a la fi és un element clau per a totes les empreses, ja siguin
homes o siguin dones. 

Per desenvolupar aquestes línies polítiques durant l’any
2008, ja s’ha convocat per primera vegada una línia d’ajuts per
tal que les petites i mitjanes empreses adoptin plans d’igualtat
i de conciliació. I a partir d’aquí també es treballa per donar
suport, curs de postgrau universitari amb experts de plans
d’igualtat i conciliació per facilitar a les empreses com arribar
a aquests objectius. Per tant, creim que és important, igual que
és important establir els mecanismes de formació d’habilitats,
de bones pràctiques directives, amb la finalitat d’incrementar el
lideratge de les dones en tots els móns i d’una manera especial
en el món empresarial.

En tercer lloc, un impuls decidit a la responsabilitat social de
les empreses. Sabem i som conscients que tot compromís
voluntari que dota l’empresa d’implicació en el benestar del seu
personal, amb el medi ambient i amb l’entorn social en què està
establerta. Suposa, n’estam convençuts, un augment de la
productivitat i un major arrelament de l’empresa dins la societat.
El full de ruta 2008-2011 d’impuls a la responsabilitat social
conté vint compromisos amb la ciutadania, amb la finalitat
d’arribar l’any 2011 a la implantació de la responsabilitat social
a les microempreses, PIME i grans empreses de les nostres illes.

Bàsicament el desenvolupament d’aquestes accions del full
de ruta durant l’any 2008, han duit a terme una enquesta entorn
a responsabilitat social que creim vertaderament interessant i
que si no coneixen, crec que val la pena poder-los remetre per
al seu coneixement perquè fonamentalment lliga i identifica les
necessitats de les empreses respecte de l’administració per
establir colAlaboracions entorn a aquestes implantacions. I a
unes illes com les nostres, allà on les petites empreses tenen un
component personal molt gran, moltes d’aquestes bones
pràctiques que es treballen, moltes vertaderament, s’han de
posar sota el títol, sota el valor, sota la filosofia de
responsabilitat social, simplement posant en valor el que moltes
empreses avui ja fan.

Per tant, entenem que és un sector estratègic i encara que
siguin èpoques de dificultats, més important que mai és ancorar
les empreses dins la seva realitat. Per primera vegada, la
Universitat de les Illes Balears organitza formació entorn a
responsabilitat social corporativa, colAlaboram amb ella i a partir
d’aquí també dos congressos de referència, un que hem fet dins
el món del turisme i un que es realitza els dies 24 i 25 d’octubre,
vull aprofitar per convidar-los, de responsabilitat social a nivell
nacional de les PIME que es realitza aquí a les nostres illes.

El quart punt estic segura que també és del seu interès, és
salut i seguretat al treball. El desembre del 2007 els agents
econòmics, socials van aprovat al Consell balear de salut laboral
el Pla de xoc contra la sinistralitat laboral a les illes, i entre
aquestes mesures s'han anat desplegant amb el clar objectiu
evidentment de reduir l'índex més alt de sinistralitat que teníem
a les Illes Balears. Les actuacions s'han començar a establir:
contractació de 12 tècnics 
de prevenció de riscs laborals, sis a Mallorca, tres a Eivissa i
Formentera i tres a Menorca, que ja han començat a fer feina
des del mes de març del 2008, la qual cosa vol dir un increment
important i substancial i era una de les referències que a
l'anterior compareixença o primera reclamava el grup Eivissa
pel Canvi i el diputat de Formentera.

L'aprovació del decret d'habilitació dels tècnics en seguretat
i salut, la Direcció General de Salut Laboral, la posada en marxa
del Registre d'empreses acreditades en el sector de la
construcció, la formació per a immigrants en prevenció de risc,
impartida en el mateix lloc de feina, en anglès, francès i àrab;
campanya massiva d'investigació d'accidents lleus, ja que al
2007, el 99% dels accidents de treball van ser qualificats de
lleus, però continuen sent moltíssims.
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S'ha fet el seguiment d'aquest pla de xoc i ja els puc
assenyalar que, com a efectes i dins aquesta estratègia, demà
analitzarem en el Consell Balear de Salut Laboral , les dades
d'evolució del darrer any i podem assenyalar que hem rebaixat
en un 4,3% la sinistralitat a la nostra comunitat autònoma, la
tercera que ha aconseguit rebaixar més, així i tot ens queda molt
encara per baixar, però, com a mínim veim que estam treballant.

El 2009 entrarà en vigor el Pla de Salut Laboral de les Illes
Balears i el compromís és que s'aprovi el desembre del 2008.

Dins el tercer punt, foment de l'ocupació. Evidentment, dins
aquest espai hem avançat en el que és l'acord per la concertació
en l'ocupació, tenim unes bones bases d'acord i moltes
actuacions compromeses, però evidentment una d'aquestes i la
primera és la presentació del Pla d'Ocupació 2008-2011 que,
d'acord tant amb l'anterior consellera com amb el contingut del
mateix pla, presentarem el primer document abans que finalitzi
aquest any, per tant, donarem compliment a aquest compromís
que ha d'incentivar la contractació, l'accés al treball, la
contractació de colAlectius amb dificultats especials d'inserció,
promoure, a partir d'aquí, els pactes locals d'ocupació i anar
desenvolupant estratègies globals en promoció de l'economia
social i el treball autònom.

Evidentment aquests dos són també dos elements de
referència, l'economia social compleix una funció integradora
i de cohesió de la societat molt important i, per tant, el
compromís del Govern amb els agents econòmics i socials es fa
en articular un pla de foment de l'economia social perquè
vertaderament aquest sigui un espai de creixement, igual en tot
el que implica en el treball autònom. El treball autònom a les
nostres illes té unes xifres molt considerables en permanent
creixement, són 91.000 el mes d'agost els autònoms i autònomes
registrats i, per tant, a partir d'aquí evidentment hem d'encarar
tota aquesta feina. La creació del Registre d'associacions de
treballadors i treballadores autònoms permetrà major fluïdesa en
la comunicació i el coneixement i les demandes d'aquest
colAlectiu. I, evidentment, durant el 2009 intentarem, dur a terme
conjuntament amb les associacions de treball autònom un
programa integral de suport a les treballadors i treballadors tal
com també està acordat dins aquest pacte de concertació en
ocupació.

I, evidentment, el tercer i darrer objectiu emmarcat en aquest
sentit, aquest objectiu de treballar per l'ocupació dins el Pla
d'ocupació i entorn al SOIB. Ho hem assenyalat abans, és
necessari estructurar de manera potent el sistema públic
d'ocupació que ha de ser modern, de qualitat i que garanteixi
poder arribar a desenvolupar una funció d'intermediació
eficient. Per açò és un dels objectius claus, modernitzar i
superar les mancances que en aquest moment té aquest servei,
és evidentment un dels elements claus. En aquest servei hi
durem tot el que implica formació, perquè valoram que també
és un bon àmbit de concertació amb sindicats i amb
associacions empresarials i que, per tant, les estratègies
compartides amb més contingut per part del SOIB ens han de
garantir la màxima eficiència dels recursos públics.

Potser, no sé si m'he allargat massa en la primera
intervenció, però de totes maneres estic a plena disposició de
vostès, i series per tant aquestes línies més estratègiques les que
es complementaran perfectament amb la compareixença
pressupostària, però, en tot cas, queda a la seva plena disposició
amb aquest i amb qualsevol altre tema que afecti la conselleria.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera per la seva intervenció.

Procedeix ara la suspensió de la secció per un temps màxim
de 45 minuts per tal que els grups parlamentaris puguin preparar
la formulació de preguntes, per la qual cosa demanaria si hem
de suspendre o si no fa falta.

No fa falta. Per tant, continuam. Per tal de formular
preguntes o observacions, tot seguit procedeix la intervenció
dels grups parlamentaris presents. Per part del Grup
Parlamentari Mixt intervé la Sra. Suárez per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Bones tardes, senyores diputats,
senyors diputats. Consellera, benvinguda a aquesta comissió, de
la mateixa manera que donem la benvinguda a tot l'equip que
l'acompanya, alguns ja coneguts i altres nous, però, en qualsevol
cas, encantada de tornar a veure'ls.

Jo simplement faré alguna reflexió sobre la intervenció que
ha fet vostè i després també li llançaré algunes preguntes i
alguns comentaris sobre la marxa, no? La primera reflexió és
que, efectivament -i vostè ho ha dit-, li ha tocat un paper
complicat. La Conselleria de Treball crec que és una conselleria
complexa, una conselleria a la qual fins i tot moltes vegades no
se li dóna la importància que se li hauria de donar i, en un
context més de crisi econòmica, aquesta feina encara es fa més
important. La primera percepció que he tingut és que en un mes
escàs de temps que ha tingut vostè per posar-se al dia, no som
jo qui ha de dir-ho, però realment s'ha posat al dia i molt bé,
perquè, a més, es veu que té una visió molt global del que
suposa la conselleria i alhora molt detallada, per tant en aquest
sentit li volem dir que agraïm aquest esforç que suposam que ha
hagut de fer per posar-se al dia, i a més tenir, diríem, el bon gest
de venir en seu parlamentària a fer aquesta compareixença quan
no hi tenia cap obligació.

Efectivament estem en un moment complicat, crec que la
feina seva tindrà una limitació important i és que efectivament,
tant de bo que des d'una conselleria es pogués arreglar els
problemes d'una crisi global, però, en qualsevol cas, sí que la
conselleria ha de fer una feina que jo crec que és vital. Vostè ha
assenyalat, crec que amb encert, les característiques estructurals
del mercat laboral que tenim a les Illes, ha fet una reflexió sobre
les taxes d'atur, i jo sí que li exprés la meva preocupació, de fet
ahir mateix en el cas d'Eivissa, desconec pel que fa a Mallorca,
d'alguna manera les cues a les oficines del SOIB han començat
abans de temps, el que normalment passava a començaments de
novembre, enguany hem començat a veure que tendrem moltes
persones, moltes més persones que en altres ocasions demanant
feina, però també veig que hi ha una feina de previsió per part
de la seva conselleria.
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Nosaltres pensam que és intelAligent el plantejament que ha
fet en el sentit de combinar el que és donar una resposta a curt
termini sobre la realitat que passa i, alhora, no deixar de banda
la projecció de la conselleria a mig i llarg termini, jo crec que és
intelAligent i adequat i, a més, crec que té molt a veure amb la
mateixa actitud que ha tingut aquest govern. Vostè ara assumeix
la feina o la responsabilitat de la conselleria, però jo crec que
aquest govern sí que ha fet una feina que en el moment en què
començaven a produir-se problemes, ha actuat i no ha deixat al
mateix temps de fer la feina de govern que tenia prevista.

M'ha agradat molt sentir aquesta idea de com s'han de
prendre els acords, aquesta combinació de ser, per una banda,
conscient que l'acció de la seva conselleria només tindrà sentit
si és capaç que sigui transversal a tot el Govern, i en aquest
sentit estic segura que el nostre president funcionarà com a
element cohesionador de totes les conselleries, de manera que
aquelles mesures que vostès plantegen, efectivament es puguin
desenvolupar a la resta de les conselleries.

També m'ha agradat molt sentir una idea que jo crec que és
bàsica des que hem començat la legislatura, que és la idea de la
concertació. Efectivament, jo crec que sense el consens d'agents
socials i econòmics, no podrem fer res, i també li he de dir, tot
i que jo crec que comença o que és norma d'aquest govern,
aquesta idea d'oferir-se a l'oposició, en aquest cas al Partit
Popular, i jo estic segura, a més, que el Partit Popular rebrà
aquest missatge amb ganes i segurament actuarà en aquest sentit
d'una manera responsable, entre altres coses perquè, a més, qui
és a l'oposició sap què és estar amb funcions i responsabilitat de
govern.

Passant ja a coses més concretes, en relació amb la formació
li he de dir que estic bàsicament d'acord amb tot el que s'ha
plantejat, a mi em preocupa i crec que possiblement és un dels
temes en què hauríem de fer una mica més de pressa, sé que és
un tema molt complicat, però jo recordo quan fa uns mesos
parlàvem que feien falta accions formatives ràpides per tal que
aquelles persones que perdien la seva feina a un determinat
sector, en aquest cas la construcció, se'ls faria una formació per
tal que poguessin recolAlocar-se en altres sectors, hem vist que
això no és tan fàcil, aquella idea que del sector de la construcció
és passés al sector de serveis, hem vist que no ha estat una
resposta realment que s'hagi pogut donar i, per tant, crec que
tenim una urgència d'oferir formació a totes les persones que ara
mateix s'estan quedant sense feina. Vostè ho ha dit, la
conselleria fa molts d'esforços en aquest sentit i jo posaria molt
d'interès que això tiri endavant.

Pel que fa a formació també un comentari sobre el que ha dit
vostè del centre Nacional de la Mar, no? L'altre dia llegia crec
que era el darrer informe que s'havia fet sobre les ocupacions
més demandades a l'illa d'Eivissa i que no trobaven
professionals, i crec recordar -parlo de memòria- que al voltant
del 60% eren ocupacions que tenien a veure amb la mar, és a
dir, que em sembla una boníssima idea, una bona iniciativa que
aquest centre es pugui obrir amb seu a Mallorca i a Menorca i
crec que seria important que traslladar aquesta possibilitat de
formació en aquest cas a Eivissa i a Formentera, és una feina
que s'hauria de dur endavant.

Li faria la pregunta de si ens podria donar més informació,
si la té, si no, ja esperarem, sobre el tema del turisme social
europeu. Fa uns mesos que es va anunciar, jo crec que és una
boníssima oportunitat de cara a la desestacionalització, i
simplement ens agradaria saber si hem de pensar en un mig
termini, si hi ha alguna previsió o alguna notícia al respecte.

Li hem de dir també que quan vostè ha esmentat el tema de
la prevenció de riscs laborals, nosaltres estam contents amb els
resultats de què es va parlar ja fa uns mesos pel que fa a Eivissa.
No record exactament les dades, la directora va fer una roda de
premsa a Eivissa i record que en aquell moment ja es parlava
d'una baixa en els índexs de sinistralitat. S'ha de continuar fent
feina però sí que volem mostrar la nostra satisfacció al respecte.

Una altra qüestió en relació amb l'economia social. Crec que
és un tema també pendent, que fa falta donar-li una empenta
important i m'ha agradat sentir que en aquest pla d'ocupació que
s'explicarà abans de final d'any, tindrem notícies. 

De la mateixa manera que quan parla dels treballadors
autònoms, jo crec que és una de les úniques notícies bones que
hem pogut sentir en matèria econòmica fa uns dies, perquè quan
es parlava de com el nombre de treballadors autònoms havia
disminuït a Espanya, resulta que justament a Balears aquest
nombre de treballadors havia pujat, no?, per tant ja que tenim
una bona dada, que ja està bé que hi hagi bones dades i bones
notícies, també està bé donar-li una empenta.

I ja per acabar, no em vull allargar, efectivament, crec que
una de les feines importants a dur a terme dins el SOIB, hem
parlat molt per damunt d'orientació, foment de l'ocupació,
formació, una de les feines pendents al SOIB és la
intermediació, crec que aquí s'haurien de posar tots els esforços
possibles per aconseguir que aquesta intermediació sigui la gran
garantia que una persona que s'ha quedat sense ocupació o que
està buscant una feina per primera vegada realment pugui tornar
al mercat de treball.

Bé, he fet un recorregut molt per damunt de les coses que ha
dit vostè, m'ha agradat molt sentir o estic molt d'acord amb
l'orientació general que ha plantejat vostè, i a més m'ha agradat
sentir una cosa i és que vostè, a més, en la seva exposició, ha
estat capaç de combinar la continuïtat d'una feina que jo crec
que s'havia començat molt bé, que és la feina de l'anterior
consellera, de la Sra. Nájera, i alhora ha estat capaç de recollir
aquesta herència, tot i que sigui d'un any i poc, és una herència,
i donar-li un impuls nou. En aquest sentit li desitjo que tota
aquesta bona intenció, a més a més, es pugui traslladar a la
pràctica i es pugui veure en molt poc temps. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Mercadal, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, voldria agrair en
nom del meu grup l'assistència de la consellera de Treball i
Formació, juntament amb el seu equip, per exposar-nos les
línies polítiques de la seva conselleria. I també vull manifestar
a la Sra. Consellera la nostra admiració per la seva valentia en
assumir el lideratge d'una àrea que, si sempre està en el punt de
mira dels ciutadans, ho està especialment en èpoques de
dificultats econòmiques, com l'actual, on cap posar-hi, tal com
ha dit ella, tot el treball del qual una és capaç, per construir o tal
vegada per reconstruir un model econòmic que, tal com estava
plantejat ja havia funcionat en temps normals, i ara ja no serveis
i cal ser imaginatiu, ser sensible i tenir molt definit el projecte
que la comunitat precisa.

Ens ha fet una anàlisi de la situació actual, jo diria que molt
realista i de peus a terra, amb un enfocament d'oportunitat de
canvi i de construcció del nou model econòmic al qual ens hem
referit abans. Ens ha fet també una descripció del nostre mercat
laboral, amb les seves febleses, les seves fortaleses, i jo li diria,
Sra. Consellera, que tot i que la nostra taxa d'atur, en torn al
8,7% sigui més baixa que la mitjana de l'Estat, del 12,1%, no és
cap bona notícia, i jo he interpretat que vostè així ho assumeix
i és precisament cap a les persones que conformen aquest 8,7%
i les que s'hi puguin afegir, cap on la seva conselleria dirigirà els
màxims esforços per tal de palAliar la situació personal, familiar
i social d'aquest colAlectiu.

M'ha agradat que parlàs de projectes a mig i a llarg termini,
ja que sense oblidar mai el dia a dia moltes vegades allò que
normalment deim aplicar pedaços calents no són més que
mesures puntuals i sense futur.

I aquest concepte de projecte de futur, el trobam
especialment important en tot el que es refereix a formació, ja
que mitjançant la formació, sobretot la formació dels més joves,
que en molts de casos, i així es dóna molt a la nostra comunitat,
abandonen massa prest els estudis quan el mercat laborals els
brinda una possibilitat de guanyar diners sens massa esforç. I
aquí creim nosaltres que hi tenen molt a veure i a dir les
famílies en la seva tasca irrenunciable d’educació dels fills. 

També ens satisfà el reforçament previst del SOIB, ja que la
seva tasca d’acompanyament, d’intermediació, d’orientació de
la persona que cerca feina, és precís que doni resultats.

Vostè ens ha parlat d’estratègies, estratègies per fomentar
l’ocupació, per millorar l’eficiència, per ser més competitius,
per impulsar la responsabilitat social corporativa, aquesta
iniciativa pionera a la nostra comunitat i que m’han de permetre
que hi faci una menció especial, ja que crec que vaig llegir que
el Govern del país li havia fet un reconeixement especial. El
conjunt d’aquestes estratègies confiam que sigui el pilar per,
entre tots, agents socials, empresaris i treballadors, millorar el
mercat laboral i les seves condicions, sense oblidar-nos mai de
la lluita contra la sinistralitat, aquesta xacra que el meu grup
considera, si no totalment, sí parcialment que seria evitable i
que la seva conselleria ens consta que ja està actuant mitjançant
el pla de xoc contra la sinistralitat i que segons ens acaba
d’indicar, cosa que ens satisfà, s’ha aconseguit rebaixar aquest
índex d’accidents.

I estam completament convençuts que quan parlam de
reactivació del mercat del treball aquesta reactivació va molt
lligada a la reactivació econòmica, i així ja ho va manifestar el
nostre president en el plenari de dia 29 de juliol quan ens va
informar de les 13 mesures incloses dins l’acció de govern,
acció marcada efectivament pel seu enorme accent social. I ahir
la vam sentir a vostè presentant, concretament a Menorca, una
inversió d’una quantitat molt important de doblers amb plena
coordinació de recursos propis del Govern balear i recursos de
l’Estat i europeus, concretada en diverses mesures que vostè
avui ens ha relatat, com aquest subsidi o ajuda, més bé ajuda, de
350 euros a tres mesos per a aquelles persones que es quedin
sense cap ingrés; açò és poc?, sí, és molt poc però és innovador,
que nosaltres recordem fins ara no s’havia fet mai una actuació
d’aquest tipus, i no es tracta de pagar i ja està, sinó que se tracta
de donar ajuda a aquelles persones que estan cercant feina i
orientar-les mitjançant una sèrie de persones que les poden
informar.

També, tal com he dit abans, la millora de la infraestructura
del SOIB, tan necessària i reivindicada. Impulsar el
desenvolupament local, prioritzant l’ocupació laboral a zones
declarades ARI, les zones urbanes. I els convenis amb els
ajuntaments, importantíssims per contractar aturats de difícil
reorientació i per promoure requalificacions professionals. Les
escoles tallers, les cases d’oficis, els tallers ocupacionals, una
colAlaboració molt ferma i molt estreta amb els consells insulars
i amb els ajuntaments, i que nosaltres creim que tenen una doble
funció, la laboral i la social, ja que molt sovint aquestes ajudes,
aquests tallers, aquestes escoles donen ocupació a persones
joves i menys joves que moltes vegades tenen bastants
dificultats d’inserció.

Però una cosa crec que el nostre grup té molt clara i que
vostè, Sra. Consellera, també la té molt clara: no es tracta
d’adoptar mesures puntuals i transitòries, el més important és
mantenir les empreses, que a la fi són les que donen treball, a un
nivell acceptable de productivitat, d’eficiència i de rendibilitat,
i açò es pot aconseguir amb diverses fórmules; per un costat,
incentivant les empreses com per exemple amb les
contractacions fixes, però també es pot aconseguir mantenint la
inversió pública, cosa que a la nostra comunitat autònoma deim
que està garantit. 
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Ens ha parlat, i l’animam a seguir amb aquest projecte, del
turisme social europeu, projecte molt engrescador coordinat
amb el ministeri i amb la Conselleria de Turisme.

I per acabar també ens consta que aquest govern té com un
dels seus objectius prioritaris l’impuls decidit a la innovació i
açò també és política de recuperació econòmica, açò és un tren
que no es pot perdre, açò és una oportunitat més dins aquest
mapa que vostè ens ha dibuixat i que el meu grup l’hi agraeix.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mercadal. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula per un temps de deu minuts el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Molt amable, Sr. President, moltes gràcies. Bones tardes,
senyores i senyors diputats. Sra. Consellera, alts càrrecs,
enhorabona a tots per la reafirmació o renomenament i un sincer
desig que, en benefici dels ciutadans que han de rebre el que els
toca del Govern en general i particular de la conselleria i del
Servei d’Ocupació, ho pugui rebre el millor possible.

En resposta a la seva convidada ja sap, Sra. Consellera, fa
prou anys que ens coneixem, que sí que tindríem bons debats si
fos debat polític electoral, però en aquesta matèria i amb
l’interès comú que tenim perquè els ciutadans, la meitat, quasi,
dels ciutadans que es veuen directament afectats per les
decisions de la conselleria perquè són els que tenen feina i els
que no en tenen, en general, però en particular amb aquestes
circumstàncies de crisi reconeguda ja per tothom, aquests
aturats que vostè ha anomenat i que cada dia canviaran i per
desgràcia amb xifres més importants tal com entri l’hivern.

M’és fàcil dialogar amb vostè després de la intervenció que
ha fet, i li vull reconèixer que després de 30 dies gratament estic
sorprès de com ho ha fet. O sigui que si hi ha hagut en algun
moment un lapsus és obvi que podia passar perquè el temps no
ha estat prou llarg perquè no passés açò; fins i tot els que duim
molt més temps en aquesta matèria també tenim lapsus. Per tant
no retrauré cap lapsus.

El que tampoc no faré serà..., i açò que ho duia, eh?, duc la
intervenció de la primera consellera del pacte, la duc aquí
subratllada, etc.; no la mencionaré. Els canvi que vostè fa,
perfecte, si són per a millor; per tant no retrauré que açò
signifiqui una rectificació d’errors de plantejament inicials.
Tampoc ella no tenia, naturalment, experiència quan va
començar. 

Només sí que vull recordar, perquè trob que és important i
si qualque dia jo ho faig vull que m’ho retreguin i em
corregeixin, com és d’important per als ciutadans afectats per
les polítiques d’aquesta conselleria que els polítics, estiguin al
Govern o estiguem a l’oposició, reconeguem la situació. És cert
que allò que llegiré era de dia 15 del mes d’abril d’enguany, és
a dir, just un mes després de les eleccions de l’Estat, les
generals, però a una interpelAlació sobre la situació del mercat
labora -llegiré textualment perquè no em vull inventar res- em
contestaven els portaveus, que ni tan sols no citaré si són d’un

o d’altre grup, un em deia: “El mercat laboral i l’economia de
les Illes Balears presenten uns indicadors que no permeten
plantejaments alarmistes; tenim qualque problema i tal, però
aquests indicadors parlen d’una qüestió d’alentiment però...”,
bé. Un altre deia: “No hi ha cap situació d’alarma; s’espera que
el sector serveis continuï impulsant l’economia balear. De fet
les previsions que hem tingut fins ara o fins aquest moment són
optimistes. Una vegada consultats els empresaris del sector
d’hostaleria es preveu un manteniment i un augment de les
seves vendes i dels seus beneficis”. Estic parlant de finals
d’abril d’enguany. Jo crec que no ho tornarien dir. Per tant jo li
insistesc: si jo em permetés per fer política amb una qüestió tan
delicada com el mercat laboral com aquesta política que es va
fer fa mig any, òbviament deman que se’m recrimini perquè
crec que els ciutadans es mereixen qualque cosa més dels que
governen, dels que estam a l’oposició i dels que estam a
qualsevol institució.

I ja entrant a allò que vostè ha fet, Sra. Presidenta, una
relació molt exhaustiva per ser la primera compareixença i per
haver estat només un mes, encara que des del punt de vista de
govern òbviament entraré a les crítiques perquè és obvi que el
Govern no fa un mes que hi és, sinó que el Govern ja fa un any
i mig.

Compartesc una cosa que jo no havia sentit i que he
defensat. Ara hi ha un curt termini important, ara tenim un
nombre important d’aturats, dels quals entre un 10 i un 12% no
tenen res, ni feina, ni prestacions, ni subvencions, ni saben a qui
s’han de dirigir ni com. Per tant bé el que vostès fan, és a dir,
seguir el pla de... -bé, està en castellà- recolocación aprovat el
mes d’abril en el Consell de Ministres i que envia devers -no
arriba bé- 950.000 euros a les Illes Balears, i que em sap greu
que el mes de setembre, on ja podria haver dos orientadors a
cada oficina, no hi hagin estat el mes de setembre, que açò
començarà ara. Per tant esper de vostè que quan hi hagi
oportunitats..., açò es va aprovar el mes d’abril, es va fer la
comissió sectorial, parl de memòria, em puc equivocar de pocs
dies però a final de juny, el mes de juliol es va aprovar en
Consell de Ministres el fons, i per tant hi va haver comunitats
autònomes que immediatament ja ho van posar en marxa; n’hi
havia fins i tot que ja tenien orientadors, i aquí fins el mes
d’octubre no tenim els primers orientadors d’aquest pla i fins al
desembre no s’incorporaran. Açò què vol dir?, que aquests
orientadors, que són els que realment qualificaran o informaran
sobre aquells aturats que estan en aquesta situació de dificultat,
no tindran aquesta qualificació, a no ser que ho facin retroactiu
i no sé si es pot fer, i per tant aquests 350 euros..., o és
remetre’ls a una actuació, a una escola taller o aquí on puguin
anar per millorar la seva situació d’ocupació. Aquesta sí que és
una crítica que li faig i estic segur que vostè, que sempre li he
de reconèixer que, com molts altres polítics, ens agrada la plena
dedicació a l’activitat, vetllarà perquè situacions com aquestes
no es reprodueixin.

Pla curt. Si no basta amb allò de l’Estat i no basta amb les
iniciatives, escolti, açò pot durar un any, dos anys, tres any;
doncs sí, s’han de fer actuacions temporals per a aquestes
persones per aquest temps. Ja li vaig dir en alguna de les
preguntes que li he formulat en el ple que si s’ha de posar
d’acord amb Medi Ambient o amb Treball per fer nets torrents
a través de recursos que tengui la conselleria..., bé, ara és el
moment dels pressuposts; facin-ho, facin projectes (...); l’únic
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que fa falta són persones, siguin ADL o siguin altres persones,
funcionaris de la mateixa conselleria, que facin projectes
conjunts, que vagin a fer nets boscs, que aixequin paret seca a
Menorca, que facin nets camins rurals, que ajudin a activitats
agràries..., de tal manera que aquestes persones..., o que
cultivin, si els donen un camp i les eines i el material per
sembrar potser podran sembrar i collir, i ja tindrem qualque cosa
productiva a incorporar alguna d’aquestes persones, que ja dic
que deuen estar entre les 4 i 5.000, o estaran dins aquest hivern
en 4 i 5.000 persones en moltes dificultats, molt més extremes
que les altres, sense parlar d’aquells que tenen desigualtat i que
per tant tenen opcions potser per altres vies.

I quant a les polítiques a mig i llarg termini, perfecte.
Nosaltres al diàleg, al que ens convidi, i ens alegram dels acords
que hi ha hagut en el si de les reunions o de les meses creades
a l’efecte en matèria d’economia, en matèria de ciència,
tecnologia i investigació, etc., encara que li he de reconèixer que
jo, que tenc el vici de llegir-me tot el que puc perquè m’agrada
llegir, he trobat qualque lapsus. En ciència, innovació i
tecnologia per exemple el pla està molt bé, però després hi ha
una observació final que diu: “Home!, hem vist el decret del
mes de febrer d’enguany que parla dels centres nacionals de
referència. Estaria molt bé que les Illes Balears poguessin tenir
algun d’aquests centres”. Açò ho diu el pacte, vostè no hi era i
no ho va firmar, supòs, però alguns dels que hi eren i ho van
firmar ben segur que havien de saber el que vostè ja ha explicat
referent als centres nacionals, que l’únic que falta és acabar-los
de posar, vaja, posar-los actius i demanar-ho, i que estan
transferits des de l’any 2000, quan ja governava el pacte, que no
s’havien posat en marxa però que nosaltres compartim i hem fet
el que hem pogut perquè açò sigui així tant a Menorca, on serà
importantíssim, com també a Mallorca amb la seu, que hi ha un
solar, hi ha un projecte, el que falten són pressuposts, però que
nosaltres confiam que a pesar de la crisi la Conselleria de
Pressuposts tengui en compte la situació de les responsabilitats
en matèria laboral de la conselleria i del Servei d’Ocupació.

N’hi diria una altra, i aquesta també l’hauríem de corregir,
que és que la sotmesa de transport diu que han de fer l’estació
d’autobusos de Palma; tots sabem que està feta, que està
tancada, que no funciona però està feta. La de Sant Antoni, que
la va inaugurar el Govern anterior; la de Maó, ja em dirà vostè
quantes vegades hi hem anat i l’hem utilitzada; la de Ciutadella
no hi és. Vull dir que repassin quatre coses d’aquestes que és
una llàstima perquè crec que hi ha feina ben feta, però és una
llàstima que surtin aquestes qüestions que òbviament de qualque
manera entelen la feina d’aquesta mesa de diàleg.

Miri, del tema de pressuposts, jo no sé si en aquest moment
em podrà donar resposta; jo no li ho criticaré si no me la dóna.
Vostè ha parlat de 20,6 milions d’euros, i ha dit que l’Estat
n’aportava 4. És a dir, ajut a les persones, 4.000 persones. Jo em
pensava que allò dels 350 euros, que no arriba a 1 milió d’euros,
era per a aquestes 4.000; ara, si hi ha..., quan vostè em parla de
pressuposts potser em parla de l’any que ve, no ho sé;
aclareixi’m qualque cosa. No és que em preocupi molt d’on
vénen els doblers, li diré una altra cosa, tots els que
aconsegueixi d’Europa, de Madrid i no els hagi de menester
posar d’aquí és just per al finançament per càpita d’aquesta
comunitat. A mi em van criticar moltíssim que trobaven que hi
havia molts de doblers de Madrid i pocs d’aquí; miri, els doblers
són necessaris i com més siguin de fora millor i més just. Per

tant el que sí que m’agradaria a mi, quan em diu 1.000 aturats,
per la contractació de desocupats a través dels ajuntaments, açò
què té a veure amb la convocatòria de corporacions locals? Bé,
idò m’agradaria perquè no sé exactament aquesta convocatòria
si ha sortit, si sortirà, exactament els fons si són del programa
operatiu, si són uns fons que s’han incorporat als pressuposts.
Crec que estaria bé que, si ho sap, ens ho conti i si no ja ens
contarà un altre moment.

La intermediació. Miri, ho he dit moltes vegades, jo ja sé
que hi ha institucions partidàries que la intermediació sigui
només pública i prou. La intermediació és important que hi
sigui; dos, que sigui transparent; tres, que no hi hagi perjudici
ni per a l’empresari ni per als treballadors. Per tant sí que hi ha
d’haver un control per l’Administració, que òbviament ha de
correspondre al Servei d’Ocupació, però si la fan i la fan bé les
associacions patronals o sindicals o empreses que es dediquin
a açò, però que no visquin de fer la intermediació amb els
termes que vostè i jo, vaja, que tots els que estam aquí pensam.

Els 81..., ha dit 81 ADL? M’explicarà una mica...? Nosaltres
ens queixàvem que els ADL en lloc de fer la feina que han de
fer, és a dir, que és cercar quins empresaris tenen oferta i quin
perfil necessiten, i per tant preparar l’acció del Servei
d’Ocupació i dels orientadors en el sentit d’enviar itineraris que
preparin les persones per a aquestes necessitats dels “daçons”,
els ajuntaments empraven els ADL bàsicament per preparar els
seus projectes i per fer el (...), si em permeten aquesta expressió.
Segurament hi ha d’haver suport en els ajuntaments perquè hi
hagi més especialistes; ara, m’agradaria, si pot, que m’expliqués
una mica més com es desenvoluparia tot açò. 

Ja he explicat el tema de la contractació immediata. Facin tot
el que puguin i ho facin amb altres conselleries i aquí on sigui,
perquè es tracta que aquest pla a curt termini doni sortida a
aquestes persones aquests dos, aquests tres anys, etc. Després ja
tornarem a la normalitat i efectivament açò no ha de ser cap
obstacle sinó un més a més respecte de les polítiques de mig i
curt termini i les polítiques que, diríem, són ordinàries. En
definitiva, actuacions anticrisi és el que li deman a més de les
polítiques ordinàries.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, ha d’anar acabant.
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EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, sí, només em queden dues pàgines i acab, Sr. President,
moltes gràcies.

(Rialles)

No, sense bromes, Sr. President, permeti’m una mica més
perquè jo, amb l’ànim de colAlaborar amb aquesta petició que ha
formulat públicament i clarament la Sra. Consellera ho vull fer
en nom del nostre grup.

Capital humà... L’observatori. Bé, jo vaig tenir una errada
quan vam crear el Centre d’Estudis i Programes, encara que
volia fugir d’una cosa que era estrictament estadística. Tenim
una llei d’estadística que jo he reproduït aquí, perquè me’n vaig
adonar quan ja havia fet el centre, que diu que l’Institut Balear
d’Estadística és el que té de qualque manera l’objectiu i
l’activitat en exclusiva de recopilació, alteració i tractament i
conservació de dades, sobretot. Potser com s’ha fet..., bé, ja sap
que van fer allò de l’Observatori, que fins al mes d’agost,
després d’una interpelAlació aquí o una compareixença, que li
vaig fer veure que hi havia un decret que regulava el Centres
d’Estudis... Bé, s’ha corregit; jo no don massa importància a
aquestes coses encara que crec que s’ha de tenir cura a respectar
la legislació, sobretot l’Administració més que mai, però sí que
tal vegada s’hauria de donar una rellegida a l’Observatori,
perquè pràcticament està igual o molt semblant al que era el
Centre d’Estudis, i encara que sé que en la pràctica ben segur
que hi ha una coordinació i un enteniment clar en allò que és
l’Institut Balear d’Estadística, és obvi que aquest és el
protagonisme amb alguna de les frases que diu aquí.

I en aquest sentit de legislació, sí que acabaré molt prest, Sr.
President, li he de fer una observació, no sé si tan sols és
d’aquesta compareixença perquè no és política, és jurídica. És
a dir, nosaltres tenim la Llei del servei d’ocupació d’aquest
parlament de l’any 2000 que diu ben clar quines són les seves
competències. I les seves competències són òbviament..., les
llegiré, per no dir cap beneitura inventada. “La finalitat de
l’entitat és la planificació, la gestió i la coordinació de les
polítiques d’ocupació”. Vostès ara per decret han assignat a una
direcció general exactament les mateixes funcions. Jo crec que
hi ha una certa contradicció. Per tant, li deman..., no que em
contesti, però que doni per rebuda aquesta observació per allò
que he dit abans de respecte al cos legislatiu i allà on òbviament
jo sospit que els sindicats..., perquè conec aquesta situació, no
deuen estar massa d’acord que algunes de les atribucions
d’aquest organisme autònom puguin assumir-se des d’una
direcció general. I no entr a valorar si això és millor o és pitjor
des del punt de vista polític, simplement que la llei és aquesta,
si s’ha de canviar que es canviï, però no hi pot haver un decret
que de qualque manera contradigui allò que ja s’ha regulat per
aquest parlament l’any 2000.

El Llibre Blanc l’esperam amb molt d’interès, ja li he parlat
del centre, ja li he parlat d’algun dels plans. Miri, una qüestió,
en salut i seguretat també serà fàcil posar-nos d’acord. Jo li
deman..., quan nosaltres hi érem se’ns va exigir molt, va ser un
moment en què va canviar el sistema informatitzat del ministeri,
vàrem tardar un temps en poder-ho penjar, però es penjava cada
mes, dotze mesos. Jo li deman que pengin les dades, encara que
posin que és provisional i que està sotmès a revisions, però que

ho tinguem, sobretot perquè són progressius sempre i perquè el
medi principal són els treballadors i els empresaris. Tot allò que
sigui donar condicions que faciliti açò, alguns hauran de
menester simplement formació i informació i tenir més
coneixement del risc, uns altres hauran de menester... Jo sempre
he estat partidari, i ho deia al Sr. Rosselló, quan em criticava,
miri tot allò que vostès facin per garrot, quan guardin el garrot
no sabem què passarà. Tot el que facin per convicció de la
formació i de la informació, açò perdura en les persones.

Per tant, segurament hi haurà les dues coses, però aquesta
informació, aquesta transparència que vostè veu cada setmana,
per exemple, que els accidents de cotxe tots ens alegram que
baixin, però se saben. Nosaltres en aquest moment hem de
cercar en el ministeri les estadístiques i no tenim a la pàgina
web de la conselleria açò. I en segon lloc, i ja acab de veritat, el
reconeixement als empresaris. Escolti, està molt bé això de la
responsabilitat social corporativa i jo he discutit si feia falta o
no despesa corrent per fer açò i no és una qüestió de les
persones, que segurament són vàlides i ho fan molt bé. Però tal
vegada ho podríem fer sense (...). Encara que entenc que
políticament una direcció general dedicada a açò, i la primera
d’Espanya té la seva importància política, açò també ho crec.
Però escolti, tant en salut laboral, el que he dit per a salut laboral
també val per a açò. Jo no aniria a Mallorca, a Menorca, a
Eivissa o a Formentera i diria que les empreses s’han de..., com
ho ha dit, “ancorar dins el teixit social i empresarial”. Aquesta
és una paraula que s’utilitza des de la conselleria i que vostè, li
hagi agradat o no, i ho hagi meditat o no, jo crec que en la seva
gran majoria les empreses que jo conec de Menorca, de
Mallorca, d’Eivissa i de Formentera, sobretot les petites, sí que
tenen importància per als seus treballadors i poden ajudar a
conciliar..., n’hi haurà que no, però n’hi ha moltes que sí. I
també a l’hora de fer la seva implantació territorial, etc., són
curoses.

L’únic que vull i crec que ho volem tots, és que reconeguem
a les nostres empreses i als nostres treballadors els seus valors,
a aquells que ho fan bé en matèria de prevenció de riscs, en
seguretat, o també d’incorporació de mesures d’igualtat o
respecte del medi ambient, o de respecte i integració dins el
medi aquí on estan ubicades. Açò no vol dir que no hi hagi feina
per fer i que, per tant, s’hagi de fer. Però les dues coses, amb
molt freqüència quan parlam d’aquest tema, pareix que només
n’hi ha una...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, ha d’acabar.

EL SR. HUGUET I SINTES:

... en el Pla d’ocupació, i ja acab, he de fer una observació.
Ha tardat el que ha tardat haver-hi acord, després, ho dec tenir
per aquí, vaig llegir que hi havia una convocatòria. Si per
exemple varen tancar el darrer acord el mes de juny, crec que
era el mes de juliol, la secretaria general de la conselleria treu
una convocatòria per a un concurs extern per al seguiment..., hi
ha una comissió de seguiment, dels pactes per a la redacció del
Pla estratègic de salut laboral, la redacció del Pla d’ocupació.
Açò m’ha sorprès i m’ha estranyat, sobretot perquè he mirat en
aquesta empresa i és una empresa de formació. Primer que sigui
externa, és de Madrid. I segon,...
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(Remor de veus)

Sí, sí, bé el centre d’estudis i programes en va treure una
altra, de convocatòria, i després la varen retirar, la varen
declarar deserta. Però n’hi ha una d’oberta i jo no tenc més
informació. M’ha sorprès, jo crec que el Pla d’ocupació..., pla,
no dic pacte, pla 2005-2007, prorrogat el 2008, encara que no
s’adapta molt bé el mercat laboral a aquells dos anys, van
redactar (...). Jo no dic que hi hagi d’haver assistències externes
si fan falta, però li vull manifestar des d’aquest grup amb l’ànim
de colAlaborar i contribuir, que hi ha d’haver una aportació per
situar en el territori més important, sense dir que els que ho han
de fer ho hagin de fer.

Moltes gràcies, Sr. President. Ha estat molt amable en la
seva dispensa del temps.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Per a la seva intervenció té la
paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Joana Maria Barceló i Martí):

Moltes gràcies a tots els diputats i diputades que han
participat i, evidentment, agrair totes les colAlaboracions i tots
els comentaris. Evidentment, tal com ha assenyalat la portaveu
d’Eivissa pel Canvi i del Grup Socialista, són temps difícils,
però precisament jo crec que és quan precisament..., en açò crec
que coincidirem tots, que els valors del treball i la formació, al
marge d’aquesta necessària obligatorietat de treballar i gestionar
la crisi, que és urgent, és específica, que és concreta, que no es
pot deixar de banda ni per un minut. També treball i formació
sempre són importants. A mi m’agradaria remarcar-ho no
només perquè tinguem una crisi, és una conselleria important,
sinó que sempre són espais molt importants perquè en depenen,
participen d’alguna manera en la definició de model econòmic,
les oportunitats que tal vegada poden ser bones. Per tant, he
intentat sempre definir aquests tres objectius, la capitalització
del capital humà és clau i aquí tenim una responsabilitat molt
directa. Tot allò que és la qualitat del treball i dels drets
laborals, tenim una responsabilitat directa i la capacitat de
qualsevol país de creació d'ocupació. Vull dir que són tres
elements que, malgrat no hi hagi crisi, sempre han de ser
elements molt estratègics dins un govern. Per tant, en aquest
sentit crec que són molt importants i, evidentment, al marge
d’açò, gestionar allò que és la crisi.

Evidentment la portaveu d’Eivissa pel Canvi ens
assenyalava la part de formació que era urgent. Vertaderament
és urgent estructurar tot el que implica de certificacions i
sobretot aquest impuls als centres de referència perquè crec
vertaderament que tenen un interès estratègic increïble. Per tant,
ja els hem de dotar de mitjans perquè funcionin. A més als tres
espais per ja omplir-los de continguts i que puguin arribar com
a centres colAlaboradors a altres indrets. En aquest sentit i
coneixent de la demanda d’Eivissa intentarem arribar. La
formació es notarà i açò supòs quan vulguem presentar el
pressupost de com creim en aquesta prioritat, el llibre de la
formació l’hem de veure. I açò ens haurà de marcar aquestes
estratègies, unes ja molt definides obligatòriament per norma.
Però si en volem fer un ús que vertaderament ens creguem que
sense formació no hi ha futur i cada vegada serà més difícil i
cada vegada les oportunitats de la gent jove, de la gent que ve
de fora, de la gent d’aquí, en tots els nivells dependrà de la
capacitat formativa que puguem donar o oferir. Quantes
d’oportunitats de feina encara avui no podem cobrir per manca
de formació especialitzada? Açò és molt dur. Per tant, en aquest
sentit intentarem fer aquest bot..., ens ho creim i jo crec que és
obligatori.

També en economia social o en treball autònom i
evidentment que el SOIB ha de fer aquesta feina
d’intermediació, l’ha de fer. Ni en contra, ni a favor dels altres,
ho ha de fer com a servei públic i l’hem de fer amb la màxima
eficiència i eficàcia possible. Per tant, aquí sí que s’estableix
evidentment un objectiu clar. Per tant, veurem aquests espais de
consolidació d’un servei i sobretot d’aquest repte de la formació
que també crec que són molt importants. A partir d’aquí crec
que la colAlaboració no només és un moment en què la
intentarem fer mitjançant el llibre blanc, el Pla d’ocupació, tots
aquests elements que han de ser de referència i que
vertaderament han de permetre treballar en una perspectiva de
superar bàsicament el temps. Per tant, en aquest sentit fer-ho.

Bàsicament jo li donaré resposta a allò que fa referència a
aquestes mesures del (...) d’una manera més concreta. Allò que
fa referència als 350 euros, aquesta era la primera mesura. Tal
vegada ho haguéssim pogut posar en funcionament més prest,
és difícil la gestió d’aquest ajut, no és fàcil. Hi ha comunitats
autònomes que ni tan sols l’hauran aplicada. Nosaltres ens hi
hem compromès i estam accelerant al màxim, repetesc, perquè
arribi l’ajuda a gent que no tindrà cap altre recurs, perquè
aquests sis mesos queden fora de l’espai. Seran prou o no? No
ho sabem, jo en açò estic d’acord amb allò que ha dit el Partit
Popular, tenim aquestes mesures en aquest moment, facem el
seguiment, vegem com funcionen. Els orientadors hauran de
seguir aquestes ajudes, hi ha criteris pactats que vagin primer la
gent que més temps du apuntada a l’atur per facilitar el procés
d’inserció, tant amb aquesta mesura, com amb la mesura de la
contractació directa d’aquests mil aturats. Com funciona aquesta
segona mesura? Estil SOIB, però més fàcil encara, més ràpid,
així de clar. Via conveni amb els ajuntaments i bàsicament amb
un projecte bàsic fet per aquests ADL. És a dir, tot el que fa
feina el SOIB i les corporacions locals és un programa que surt
d’una convocatòria, se presenten uns projectes, es financen
SOIB i corporacions locals, d’enguany en aquest moment i
començarà dia 1 de novembre el projecte normal. Aquest és un
extraordinari amb el mateix sistema, però que lliga via conveni
amb els municipis, directament, no hi ha convocatòria. Amb els
ajuntaments podem fer convenis, jurídicament tenim la



ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 21 / 16 d'octubre del 2008 305

 

seguretat que és així. I hem repartit els recursos, és a dir, a cada
municipi li assignam uns recursos entorn el nombre d’aturats
que tenen, a fi de facilitar al màxim que no presentin projectes
molt grossos, o no molt fora de lloc que després s’hagin
d’analitzar i sigui molt més complicat de valorar, intentar acords
molt bàsics. Açò són els recursos que tenim i ho lligam
directament amb el nombre d’aturats de cada indret, els
municipis presenten el projecte que tenen els instruments
tècnics, els ADL, ja en funcionament i poder començar, via la
signatura d’aquest conveni, de manera molt immediata dins el
mes de novembre. És la manera més ràpida que hem trobat i de
garantia que treballen en projectes d’interès social, que estan
baixa la tutela de les administracions públiques i que a partir
d’aquí puguin tirar endavant.

SOIB-corporacions locals també s’hi presenten institucions
públiques, l’IBANAT, altres institucions i també tenen un poc
aquest mateix component. Els criteris d’aquesta contractació
directa de mil persones també s’han pactat i primer també
començar per les persones que més temps duen a allò que són
les llistes de l’atur. És a dir, pactar un poc aquests criteris, la
gent a qui més li costa tenir inserció. Per tant, a partir d’aquí, o
bé contractació, o bé aquesta ajuda de 350 euros en seguiment
dels orientadors i veure com estan funcionant. Evidentment els
ADL són un programa..., tot açò va millorant, al principi als
ajuntaments a voltes treballaven un poc per tot. Jo crec que avui
per avui de cada vegada som més conscients que els municipis
han de tenir projectes clau o que impulsin l’empresariat en les
convocatòries que hi ha en les ajudes. Un cas molt clar és tot
allò que fa referència a les ARI (àrees de rehabilitació).
Conèixer les ajudes, impulsar-les, anar a cercar..., tot açò és una
qüestió que pot facilitar la utilització d’uns recursos econòmics
que estan a disposició i que són elements que el municipi ha
d’utilitzar per treure totes les oportunitats d’ocupació que hi
hagi. El que no pot ser és que no gastem totes les oportunitats,
per exemple, en tot allò que és rehabilitació en els centres
històrics. Aquestes dues mesures són fonamentalment de
contractació més directe que du aquest contracte i la resta,
vertaderament el suport del SOIB com intermediació i allò que
fa referència a ADL en tot allò que és el suport al
desenvolupament local.

Evidentment, altres qüestions a PROIB, aquests 20,5
milions..., es comença enguany, evidentment. Enguany des de
recursos propis de la conselleria i recursos extraordinaris del
mateix govern, s’ha començat a implantar. Per tant, tot allò que
són les millores a les oficines del SOIB i tot allò que són
aquestes tres mesures, ja hi ha despesa pressupostària el 2008 i
la resta el 2009. Avui per exemple, hem aprovat la proposta de
pressupost del SOIB per una banda dins el Consell General del
SOIB, però també el pressupost del PROIB, per què? Perquè
sabem que afecta dues anualitats, ara i a principis de l’any que
ve durant sis mesos. Per tant, és d’aquí d'on surten els recursos
econòmics.

Igual que tot allò que fa referència a l’Observatori del
treball, evidentment podem coordinar i estructurar aquest
observatori, he utilitzat a posta aquesta paraula de centre
d’estudis, perquè també sé que bàsicament haurem d’anar
ordenant bé... Sobretot l’interès jo crec que és clau, és allò que
dèiem d’anàlisi de la realitat del mercat laboral, com resolem
demandes d’empreses que no cobrim? Quins són els espais que
poden generar ocupació i que no tenim la gent preparada?
Quines noves oportunitats hi ha en els diferents camps, en la
nàutica, en el turisme, espais d’aquest tipus? Tot açò ha de ser
un element i ha de ser una eina vertaderament molt directa i
eficient, lligada a aquest mercat laboral que tenim aquí i
evidentment, en colAlaboració no només amb Estadística de la
nostra comunitat, sinó amb tot allò que fa referència a la
informació que generen tantes entitats i que hem d’ajuntar
esforços d’una manera clara.

Poder penjar tot allò que fa referència a accidentalitat,
encara que sigui de caràcter transitori o temporal, pendent de
revisió, evidentment si podem..., al contrari, crec que tota la
informació és bona que es digui i, per tant, total transparència,
només faltaria! Evidentment acollim directament aquesta petició
i intentarem fer-ho de manera immediata.

I després el reconeixement als empresaris respecte de la
responsabilitat social corporativa. Jo ho he intentat dir a
l’inrevés precisament a les Balears. Precisament estic
convençuda, a més a més perquè coneixem la petita i la mitjana
empresa, sabem que practica aquests valors, ho sabem
perfectament. Són els valors que nosaltres hem definit a la
responsabilitat social, precisament la foto d’una petita i una
mitjana empresa a les illes, és així. Per tant, quin és aquest
espai? De tenir una oportunitat més, perquè ja ho feim, per a
nosaltres és molt fàcil ser referents en aquest camp, perquè és la
nostra realitat empresarial. Per tant, jo crec que..., a més a més,
com a reconeixement precisament a les empreses i als valors
empresarials, ho dic així de clar, l’empresari no és gens fàcil,
gens. Engegar i encoratjar la gent que se faci empresari avui no
és gens fàcil. 

Per tant, tot el reconeixement del món a les empreses i als
empresaris. Repetesc, estic convençuda dels elements de força
que tenen les nostres. Per tant, en aquest sentit aquesta
responsabilitat social, que repetesc, podem plantejar el lideratge
com veurem en aquest congrés nacional que tindrem aquí, dos
dies amb PIME a nivell de tot l’Estat de veure que podem
aportar. I crec que són valors, precisament en temps de
dificultat, que és bo transmetre, però ho repetesc, ho deia en
aquest sentit totalment en positiu i de reconeixement, no podria
dir-ho d’una altra manera.

Supòs que he deixat temes pendents, en tot cas, sí
m’agradaria o haver clarificat les mesures del (...) pel que fa
referència a pressupost i la resta de mesures respecte de
l’Observatori del mercat del treball i tot el que implica també de
sinistralitat. Però en tot cas, evidentment qued a disposició,
tenen un segon torn i per tant a disposició.

També hi ha temes, evidentment, que entenc que hi ha
compareixences solAlicitades, que estarem encantats de venir,
quant a sinistralitat hi ha una compareixença demanada i que
per tant podrem venir d’una manera expressa. I repeteix,
tindrem la documentació i tindreu la documentació tots com
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perquè aquests acords, que avui he reiterat el compromís de
presentar, es puguin presentar amb el màxim acord i, per què
no, presentar-se de manera conjunta.

Crec que val la pena treure en èpoques de dificultats
missatges d’acord en positiu, amb totes les diferències
polítiques, però amb una base d’acord que sigui capaç de
transmetre confiança i crec que a les Illes tenim gent preparada
com perquè l’aprofitem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Passam ara al torn de rèplica dels
grups parlamentaris. Per part del Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula la Sra. Suárez, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, Sra. Consellera, bé,
donar-li les gràcies per les explicacions que ha donat i pels
aclariments. Jo volia fer dues reflexions que se m’han passat a
la primera intervenció i que les he apuntat i les hi vull
transmetre.

Una és que, jo deia que és molt important la concertació
amb els agents socials i econòmics i se m’havia oblidat, i vull
que en quedi constància i, a més, com que ha sortit a diferents
intervencions, crec que tant important com la concertació amb
els agents socials i econòmics és la concertació i la coordinació
amb les administracions locals, tant consells com ajuntaments.
No fa falta que li digui a vostè, per la seva experiència política,
però sí que és una cosa que s’ha de remarcar perquè crec que no
és bo que cap actuació que pugui prendre el Govern, en
qualsevol matèria, es faci, ja no només d’esquena, sinó sense
comptar amb aquestes administracions.

I una segona reflexió, més un poc general, i és que a mi
m’ha agradat sentir, crec que és de les poques vegades que quan
hem parlat de crisi econòmica no hem parlat només de qüestions
negatives; és a dir, el fet de plantejar que dins la crisi econòmica
hi ha una possibilitat oberta a una oportunitat crec que és
important. I dic això en relació amb un tema que ja ha sortit
altres vegades en altres contexts i crec que és un tema del qual
n’haurem de parlar, i és que aquesta crisi crec que ha obert un
debat que és de fons i és justament del canvi de model
econòmic. Fa poques setmanes el Centre de Recerca Econòmica
presentava el seu informe de l’any 2007, el Centre de Recerca
Econòmica crec que té autoritat i no és sospitós, diríem, de cap
partidisme, i feia la reflexió sobre com el model econòmic que
fins ara teníem a les Balears és un model econòmic esgotat,
esgotat perquè es basava en un consum excessiu de territori i
dues qüestions que sí tenen molt a veure amb el que hem parlat
aquí, que és un ús intensiu de la mà d’obra, però que, a més, es
tradueix en ineficiència econòmica.

Clar, si això s’ha de canviar, hi haurà tota una sèrie de
decisions econòmiques, polítiques, en el sentit de quina visió
tenim del territori, però també hi haurà tota una sèrie de
decisions de caire més social o sociolaboral. En aquest sentit,
crec que la feina que s’ha de fer des de la conselleria encaixa
molt bé en aquesta lògica.

I ja que esment i faig una referència al Centre de Recerca
Econòmica, vull aprofitar per fer una referència a una qüestió
que ha esmentat el Sr. Huguet, ja sé que la interpelAlació és de
la consellera, però crec que ve, diríem, a compte, aquesta crítica
que s’ha fet que o bé des del Govern o bé des d’alguns grups
polítics no parlaven de crisi econòmica el mes d’abril, jo volia
esmentar que hi va haver dues declaracions: una del mateix
director del Centre de Recerca Econòmica i una altra del
president del Cercle d’Economia de Mallorca, Sr. Forcades, el
mes de juliol, perquè jo les tenc guardades, que negaven
absolutament l’existència d’una crisi a les Illes Balears.

Dic això perquè jo sí que m’he sentit identificada en la
referència que ha fet el Sr. Huguet, jo quan parlava de
desacceleració econòmica o d'alentiment econòmic és perquè els
experts en economia parlaven d’això, jo no som experta en
economia, i fins i tot les autoritats en aquest sentit deien això.
Per tant, d’alguna manera no em sento desautoritzada per haver
fet aquesta reflexió i sí que em sento molt justificada perquè era
de les fonts on bevíem per fer aquestes reflexions.

Bé, fetes aquestes dues observacions, Sra. Consellera, té la
confiança d’aquest grup per fer la seva feina i esperam tornar a
parlar en altres ocasions de molts d’aquests temes.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula per un temps de cinc minuts, la Sra.
Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Moltes gràcies, Sr. President. Ja li anunciï que no utilitzaré
els cinc minuts, seré moltíssim més breu. Simplement volia
ressaltar un parell de temes que trob que són importants. En
primer lloc, és la reacció ràpida davant una situació de crisi, em
sum a la visió positivista de la portaveu que m’ha precedit; és a
dir que quan parlam de crisi no sempre han de ser coses
negatives les que plantegem sinó que és molt important poder-li
donar la volta i convertir aquestes coses negatives, que hi són,
en una visió optimista i en una visió de reacció ràpida.

També voldria donar la importància que té a les accions
transversals que ens ha anunciat la consellera de Treball i
Formació, com tot dins aquest Govern està molt ben lligat entre
les diverses àrees i els diversos sectors, creim que és
importantíssima aquesta transversalitat.

I una cosa que m’havia deixat a la meva anterior intervenció
és la importància de la conciliació de la vida laboral i familiar
que aplaudim des del meu grup al cent per cent, així com la
importància de l’acord polític entre tots els partits d’aquesta
comunitat autònoma.
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En darrer lloc, felicitar la consellera, una vegada més, per la
seva immersió total en aquesta conselleria en un temps rècord
d’un mes i endavant amb aquest tarannà.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mercadal. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Huguet, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Tampoc no esgotaré el temps, hi
haurà oportunitat i ocasions per poder debatre amb més
profunditat cada una d’aquestes polítiques que avui i alguna
d’elles que no ha sortit perquè, òbviament, el temps no donava
per a més.

Bé, ara, com que tindrem el debat del pressupost, qüestions
en què tinc curiositat, esperaré aquell debat per conèixer, per
exemple, les assignacions pressupostàries, és a dir, el Pla FIP on
queda, perquè aquest darrer any hi ha hagut un debat que -a la
conselleria, eh, jo ho he tingut clar quan governàvem i quan no
governam, és a dir, crec que els itineraris per als desocupats els
ha de dictar (...) d’ocupació, clarament, encara que s’hagin
unificat, etcètera. Però hi ha d’haver òbviament l’autonomia de
fer un itinerari on hi ha les tres claus importants d’un itinerari
d’una persona, que és diagnosticar la seva situació; enviar-lo a
formació si li falta allà on faci falta i, naturalment, fer la
intermediació en tot el necessari.

Jo del centre, de l’Observatori, de l’antic Centre d’Estudis
i Programes el que esper sobretot és açò, que tengui les dades de
la comunitat autònoma de les Illes Balears que són quatre illes.
És obvi que si ara -em sap greu perquè li vaig fer una pregunta
en el Ple- que pel fet de vostè haver estat abans presidenta del
Consell de Menorca pot qualcú pensar-se que es feia amb una
segona intenció, no es fa amb una segona intenció, però encara
que aquesta és una interpelAlació, una compareixença i s’ha de
parlar entre qui compareix i el portaveu del grup, és obvi que els
motius interns que s’assenyalen: consum de territori, excessiva
dedicació a la construcció, etcètera, se situï al moment de fa un
mes i mig, quan vostè era presidenta, a vostè li diguessin que el
model de Menorca va malament perquè exactament els
mateixos motius que s’apliquen a Eivissa o a Menorca, vostè
hagués sortit amb l’espasa, òbviament que hagués sortit amb
l’espasa. Per tant, hi ha qualque cosa, si els darrers quatre o cinc
mesos Menorca té un increment més alt dels aturats respecte
dels mateixos mesos dels anys anteriors, i Menorca presumeix
que el model no és tan consumidor, és més sostenible, no hi ha
tanta construcció, és més equilibrada l’economia, etcètera, però
tenim qualque cosa, s’ha d’analitzar, és a dir, a l’Observatori, al
Centre d’estudis, tots els sectors, tots els polítics han de fer una
mica més de feina per intentar no simplificar i equivocar-nos
amb les mesures que es prenguin.

Aquesta reflexió està en el marc d’aquesta convicció que
tenc i que s’ha expressat aquí per tots els portaveus i per la
consellera respecte de la qüestió que afecta els empleats, els
treballadors i treballadores d’aquesta comunitat autònoma, i en
aquestes circumstàncies molt especialment aquells que tenen
més dificultats dins el grup de persones desocupades, és aquesta
intervenció. I òbviament que hem de ser positius, però sobretot
hem d’aconseguir que ells puguin sentir-se més satisfets i més
positius, perquè nosaltres podem fer debat o anar del braç, però
açò no és l’important, l’important són ells i que aquestes
persones i aquestes convocatòries amb recursos extraordinaris
sobretot vagin a aquells que no tenen alternativa, perquè clar, si
vostè els dóna a aquells que ja tenen, doncs el que sigui, qualque
ingrés, sigui perquè tenen dret a l’atur, sigui perquè tenen dret
a alguna altra de les prestacions que dóna l’Institut nacional o
el Servei estatal, escolti, tal vegada no ho fem prou bé;
l’important és que, sobretot, m’haguera agradat sentir és
dirigissin els orientadors i les convocatòries que fan a aquells
que, insistesc, són a l’atur i no tenen res més que l’oportunitat
de fer tres mesos de feina o sis mesos de feina en un projecte
d’un ajuntament, d’un consell, d’un organisme autònom,
etcètera.

Moltes gràcies i fins la pròxima, Sra. Consellera. Molt sort.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Sra. Consellera, té la paraula en torn de
contrarèplica.

LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Joana Maria Barceló i Martí):

Moltes gràcies a tots els portaveus que han participat.
Evidentment, la concertació tant en transversalitat entre tot el
Govern, evidentment la situació de manca de recursos
econòmics no la podrem fer amb un subsidi, sinó que l’hem de
fer generant oportunitats de riquesa i de feina des de moltes
àrees. Açò també és un debat que don evidentment per
assabentat, la transversalitat d’un govern és clau, és clau. Tot el
que fa referència a administració local també, perquè és la base
fonamental i la realitat que més coneix la realitat dels seus veïns
i perquè tots els ajuntaments sempre tenen mil projectes per tirar
endavant, és la rapidesa d’arribar al ciutadà més directa, més
fàcil, més ràpida i que, per tant, aquest element és clau.

El que fa referència a les dades per illes, ben segur, és una
de les batalles que he intentat fer sempre i evidentment
mantindré, perquè és lògic, és lògic, la realitat de les nostres
illes precisament una de les riqueses que té és la pluralitat i que,
per tant, que puguem tenir aquest seguiment doncs són elements
importants. I perquè de vegades la simplificació, evidentment,
no és possible, fa falta anar a molta més profunditat. I així com
a Menorca és cert que tenia una construcció molt elevada, també
és cert, al mateix temps, que tenia un compromís de protecció
del territori important, depèn d’on es construeixi, com es faci i
amb què, o sigui que per tant evidentment sempre hi ha molts
més espais d’acord i evidentment també d’arguments en què es
poden plantejar altres indrets, però sí és important que com a
mínim tots tinguem oportunitat de tenir informació; que la
informació ens serveixi absolutament a tots, a més a més, ni tan
sols, i així ho hem de plantejar, perquè les claus de la
informació és importantíssim per a la decisió i evidentment
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també per al debat polític i en aquest sentit intentarem treballar-
ho.

Tot el que fa referència a aquesta mesura del PROIB, de
contractar i per açò hem establert criteris molt clars d’arribar i
prioritzar les persones que no cobren res, que més temps duen
aturats; és a dir que es visualitzi que hi ha una voluntat de fer
feina i una dificultat expressa de no trobar-la, vull dir, açò és
important. I sobretot evitar l’efecte cridada, també; són
prioritaris els colAlectius que més temps duen i bàsicament és
feina dels orientadors, aquestes haurem de seguir-ho, perquè
també crec que és important: com anam evolucionant en aquest
sentit i en aquest tractament d’aquestes persones.

És una mesura que no ha estat fàcil d’implantar, es basa
fonamentalment, tres comunitats autònomes la tenen en marxa
en aquests moments: Aragó, Astúries i les Illes Balears. Crec
que Balears era dels llocs importants a fer-ho, perquè tenim una
estacionalitat, com he dit, que, a més a més de la crisi, l’hi
afegim els efectes de l’estacionalitat. I per tant, en aquest sentit,
crec que evidentment era obligat, però la complexitat hi és. Per
tant, seguirem aquest PROIB com funciona, donarem
informació evidentment quan pugui interessar i veurem i
analitzarem si les mesures han estat suficients, s’han de
modificar o simplement s’han d’incrementar, evidentment
treballam, l’important era actuar i a disposició de poder millorar
l’actuació que puguem fer des de la conselleria, amb la seva
colAlaboració.

I en tot cas, estic convençuda que ens anirem retrobant en
molts dels temes que necessiten d’un debat com el que podem
tenir avui aquí, amb profunditat i puguem anar millorant entre
tots aquesta situació, que, repeteix, crisi és canvi i és
oportunitat, i açò, si ho treballam, ha de ser possible.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Esgotat, per tant, l’ordre del dia
d’avui i no havent-hi més assumptes a tractar, tan sols ens queda
agrair la presència de la consellera i dels seus acompanyants i
s’aixeca la sessió.
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