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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui. En
primer lloc, demanaria si es produeixen substitucions. 

I. Pregunta RGE núm. 4875/08, de l'Hble. Diputada Sra.
Antònia Gener i Bosch, relativa al Consejo Nacional de
Dependencia.

Si no n’hi ha, abans de començar els vull informar que la
pregunta RGE núm. 4875/08, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, sobre el Consejo Nacional de Dependencia, inclosa a
l’ordre del dia d’avui ha estat retirada per l’autora, mitjançant
l’escrit RGE núm. 3271/09, de data 10 de febrer del 2009.

II. Compareixença RGE núm. 8022/08, 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'evolució mensual i interanual del nombre d'afiliats a la
Seguretat Social a les Illes Balears.

Passam idò si els sembla a l’únic punt de l’ordre del dia
d’avui que consisteix en l’escrit RGE núm. 8022/08, presentat
per quatre diputats membres de la comissió adscrits al Grup
Parlamentari Popular, mitjançant el qual solAliciten la
compareixença de la consellera de Treball i Formació per tal
d’informar sobre l’evolució mensual i interanual del nombre
d’afiliats a la Seguretat Social a les Illes Balears.

Assisteix la consellera de Treball i Formació, l’Hble. Sr.
Joana Maria Barceló i Martí, que ve acompanyada del Sr.
Joaquín Fuster i Orfila, cap de Premsa, i el Sr. Llorenç Pou i
Garcias, director general de Planificació Estratègica.

Té la paraula la Sra. Consellera 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, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, bàsicament intentaré fer una espècie d’anàlisi del que
són en aquest moment les xifres referents a l’evolució de
l’afiliació a la Seguretat Social. Si d’alguna manera volen una
carpeta de seguiment pel que fa referència a les xifres, els ho
podem assenyalar a fi que pugui ser més fàcil seguir-les, encara
que estic convençuda que tenen totes les dades possibles.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sr. President, per una qüestió d’ordre. Escoltada l’oferta de
la Sra. Consellera, li agrairia que fes fer còpies, si no en du per
a tots, i les repartís en el moment de...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, efectivament, si n’hi ha per a tots, per als grups que són
presents en aquesta comissió, no hi haurà cap problema.
Gràcies.

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

(Tall de veu a causa del micròfon)

Se sent? Sí. 

... ha vingut clarament marcada per una situació de crisi
internacional amb la particularitat que bona part de les
economies europees, inclosa l’espanyola, han acabat l’any amb
un nivell de recessió econòmica. És a dir, s’han ajuntat dos
trimestres consecutius amb una producció del seu producte
interior brut en contra. 

Pel que fa a les Illes Balears, aquesta també mostra una
brusca pèrdua de dinamisme econòmic, si bé les previsions no
són tan negatives, apuntant totes les prediccions per a l’any
2009 cap a un creixement baix, molt baix, entorn al set coma
poc per cert de creixement, però front encara als valors negatius
que veim, visualitzam i vivim pel que fa referència a Europa,
inclòs Espanya.

En aquest context d’evolució a les Illes Balears dels afiliats
a la Seguretat Social, amb les dades del conjunt de l’any 2008,
mostren una caiguda del 0,7% respecte a l’any 2007, front a una
caiguda del 0,8% del cas espanyol, per illes l’afiliació ha caigut
a Mallorca un 0,8, a Menorca un 2,4, mentre que ha augmentat
a les pitiüses un 0,5%. Aquestes dades, no obstant això, no són
quota fixa al llarg d’un any, sinó que són resultat de dues
tendències dissemblants que es produeixen al llarg del mateix
any, de l’any 2008. Així, fins al mes de maig l’afiliació va
augmentar de manera que fins el mes d’agost de l’any 2008
s’estava en unes xifres d’afiliació superiors a l’any 2007. És
més, el nombre d’autònoms pel conjunt de l’any 2008 fou
superior a un 5% a la mateixa dada de l’any 2007.

Com deia abans, però, la situació té aquesta doble lectura. A
partir del mes de setembre es produeix un punt de gir de la
situació laboral mostrant una contínua pèrdua de llocs de treball
i en aquest sentit per entendre l’evolució d’aquests darrers
mesos hi ha una sèrie de trets fonamentals que sí ens agradaria
poder comentar.

La part fonamental de l’ajust en l’afiliació està estretament
associada al sector de la construcció, que al llarg del 2008 ha
perdut 13.924 afiliats. En segon lloc, lligats a la construcció hi
ha dos sectors claus, les activitats immobiliàries i la del
transport de material. Les dues han reduït el nombre d’afiliats
en unes 1.500 persones. Així, sumant totes les activitats que han
destruït ocupació al llarg del 2008, els sectors de la construcció,
transport terrestre i activitats immobiliàries, expliquen quasi un
60% d’aquest procés essent aquesta dinàmica molt similar a
totes les illes. En aquest sentit, si bé la caiguda de l’ocupació en
la construcció, la necessitat d’ajustament que teníem
perfectament visualitzada s’havia de repartir d’una manera suau
al llarg dels anys, el que també ha succeït amb les restriccions
de crèdit, a més, ha suposat un aterratge entorn al que fa
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referència a l’acotament de tot el que és el sector de la
construcció encara molt més dur. 

En tercer lloc, també hem d’afegir que, per la seva banda la
destrucció d’afiliació de l’hoteleria, amb 2.148 ocupats menys,
i sobretot un altre element clau i de forta preocupació és
sobretot el comerç al detall amb menys afiliats, entorn a 2.700,
i aquest darrer com a resultat, evidentment, que suposa un
element diferenciador i que vertaderament preocupa pel que fa
referència a un sector amb una gran presència de famílies
d’autònoms que hi estan lligats.

Així, ens trobam davant una situació econòmica i laboral
complexa, en bona mesura fruit també i lligada a una situació
internacional molt adversa i on totes les dades són, en aquest
sentit i en relació amb l’afiliació i sobretot des d’aquesta
evolució a partir del mes de setembre, evidentment unes xifres
dolentes. Unes xifres que vertaderament hem d’assenyalar que
generen una forta preocupació i a les quals s’ha de fer front amb
tot un seguit d’actuacions perquè vertaderament és, i en aquests
sectors que hem determinat, una situació vertaderament
complexa, complicada i difícil. 

Així i tot també al costat d’aquestes xifres de dificultats
també hem d’assenyalar que hi ha espais que front a la
destrucció de l’ocupació també tenen un espai més positiu. Un
espai més positiu que són els espais de generació d’ocupació,
que no podem perdre de vista, tot el que fa referència a les
activitats sociosanitàries que generen 1.664 nous llocs de feina
l’any 2008 o l’educació amb una aproximació entorn a 1.018
nous llocs de treball. Així com també tot el sector de noves
tecnologies de la informació i de la comunicació són clars
sectors emergents que han d’impulsar, dins aquestes
dinàmiques, tot el que fa referència a aquest augment
d’afiliació.

En qualsevol cas, tot i veure que a les Illes Balears continua
existint tot un potencial o que existeixen espais per generar nova
ocupació, també és important visualitzar que front a aquesta
situació econòmica és clau tot el que són mesures de conjuntura,
d’incentivació de l’ocupació, d’anar trobant aquests nous
jaciments de l’ocupació, però que també ens trobam, i això no
ho podem oblidar mai perquè front a una situació de crisi com
la que vivim d’elements clarament estructurals, que també es
visualitzen a aquestes dades, febleses que la nostra estructura
productiva ens va assenyalant que no per molt conegudes no
deixen de marcar línies d’actuació obligatòries, són el que es fa
referència quan feim l’anàlisi d’aquestes xifres i ens podem
plantejar tot el que fa referència a l’anàlisi d’afiliació entorn als
grups d’edat. 

Aquí veim que, per grups d’edat, l’afiliació, els que cauen
d’una manera segurament més dura són els joves menors de 35
anys i amb especial dificultat els joves menors de 25 anys. És a
dir, parlam d’un colAlectiu que deixa passar (...) educació
reglada, però que com que ara no troba feina no completa la
seva formació, però genera aquest espai de baixa afiliació. Des
de la perspectiva de l’educació, l’afiliació ha caigut entre les
persones amb nivells educatius mitjans i baixos mentre ha
augmentat també en els nivells educatius superiors. És a dir, que
tenim colAlectius de la gent amb menys formació i la gent més
jove on pesa més aquesta caiguda del que implica l’afiliació a
la Seguretat Social.

Des d’aquesta perspectiva per tant, són dos elements que cal
visualitzar i analitzar d’una manera que implica anar estudiant
i anar possibilitant aquest canvi necessari d’estructura
productiva que permeti, evidentment, optar a una major
competitivitat en tot allò que fa referència a aquest espai, a
aquesta oportunitat de la formació, entorn als joves d’una
manera molt clara, però també en tot el que fa referència a la
formació de manera permanent. I a partir d’aquí també hi ha
qüestions que a nivell d’anàlisi o d’indicadors també val la pena
visualitzar, sobretot quan tancam aquest any 2008, les primeres
xifres de l’any 2009, vostès saben que fins entorn a dia 20 no el
tindrem per sectors o no tindrem el detall entorn a la variació de
l’afiliació de la Seguretat Social que ens permeti anar analitzant
aquesta evolució per sectors, però sí visualitzar que tot el que fa
referència que al mes de gener la caiguda intermensual d’atur en
l’hoteleria i la construcció ha estat molt més suau.

Aquests elements juntament amb la caiguda de la inflació,
del tipus d’interès i sobretot de... estar convençuts que les
mesures, que d’alguna manera s’estructuren a tot l’àmbit de
l’actuació transversal de tot el Govern, però a l’hora també de
tots els governs en si per fer front a aquesta situació de
conjuntura, ens ajudin a posar aquestes actuacions juntament
amb les mesures més estructurals formatives, ens ajudin a tirar
endavant i per tant, a alentir -alentir, ho dic així de clar- tot el
que és aquesta caiguda de destrucció d’ocupació i visualitzar o
poder permetre visualitzar un espai de confiança que permeti
avançar. Qüestions com el Pla Renove en el sector turístic, que
començarem a veure amb tot el potencial a partir del mes
d’octubre, però que no només és una mesura conjuntural entorn
a construcció, sinó que també hauria de ser una mesura
estructural entorn als serveis que el sector turístic ha de poder
oferir per allargar la temporada, la competitivitat i per tant,
allargar la pròpia contractació. Tot el que és la incentivació en
la construcció d’habitatges de protecció oficial, però tot a l’hora
el que és la rehabilitació, el Pla E d’inversió pública local que
vertaderament suposa una qüestió tal volta puntual d’estructura
d’una manera immediata que hauran de ser revulsius de
manteniment... si més no del que són les empreses lligades al
sector de la construcció.

Hi ha també, però, aquests espais -com assenyalava- de nova
creació d’ocupació per la qual també hem de dirigir els esforços
formatius. La Llei per la dependència i per tant, totes les
infraestructures, el manteniment de les infraestructures, que ja
suposen un esforç de manteniment per a l’activitat lligada a la
construcció, però que també la nova creació i obertura
d’aquestes centres i de desenvolupament de la llei s’estimen en
800 els llocs de feina que en dos anys s’hauran de crear a partir
de l’any 2009 o tot el que implica lligat al Pla d’escoles
infantils, 2.500 noves places, nous centres educatius i per tant,
nous llocs de treball. 
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La formació amb compromís de contractació, modalitats que
permetin lligar i donar resposta a aquestes demandes de
generació d’ocupació que tenim, per a les quals no tenim
persones formades ni qualificades, per a les quals farem un
esforç important dins l’any 2009 entorn a 1,2 milions d’euros
lligats precisament a aquesta formació lligada a compromís de
contractació.

Són espais que vertaderament ens obliguen tant a nivell
purament de conjuntura, per fer front a les xifres d’atur, a
incentivar la contractació i el dinamisme normal o donant
dinamisme a l’activitat econòmica i per açò evidentment seran
claus l’execució del nivell inversor de totes les administracions,
que en aquest moment les tenen posades damunt la taula, tot el
que és la formació lligada de les noves necessitats empresarials
i de nous espais d’ocupació i, evidentment, marcar aquest espai
de canvi en una economia més fonamentada en els serveis, en
la prestació de serveis i en la creació de llocs de treball que no
pròpiament una economia més fonamentada en la venda
immobiliària de territori que ha obtingut un component, a tots
els indrets, més especulatiu que de creació d’una manera clara
d’ocupació sostenible en el temps.

Per tant, en aquest sentit i front a unes dades difícils per a les
quals també hem d’obrir -creim- obligatòriament espais de
confiança i espais en què aquestes illes tenguin oportunitat de
creixement en ocupació. Entorn als serveis a les persones,
d’educació, de dependència, en serveis turístics i en tot el que
implica un espai de serveis fonamentalment, malgrat ens
agradaria poder dir que podem continuar creixent o mantenint
cada un dels llocs de treball dins els sectors industrial i primari
que vertaderament són claus i que som conscients front a les
experiències que en aquest moment i fronts que tenim oberts
damunt la taula que s’han de batallar un a un quasi. Per tant, hi
haurem de dedicar i hi dedicam tots els esforços.

Per tant un any, el 2008, difícil, amb una dualitat complexa,
però l’any 2009 hem de ser capaços -creim- d’alentir aquest
ritme de destrucció d’ocupació i marcar les bases d’un espai -
creim- de més confiança en les nostres oportunitats de
creixement econòmic i lligades a aquestes de creixement o
d’afiliació i ocupació que vertaderament arribin al màxim
nombre de persones.

Per tant, deixaria aquí la primera intervenció i a partir
d’aquí, escoltar i respondre les preguntes dels diputats i
diputades.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen
una suspensió o si podem continuar. Podem continuar. 

Llavors, per tal de formular preguntes o observacions tot
seguit procedeix la intervenció dels grups parlamentaris.

Per part del Grup Parlamentari Popular intervé el Sr. Huguet
per un temps de deu minuts.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, president. Senyores i senyors diputats, Sr.
Consellera, director general de Planificació i.. -no sé si és de
Comunicació o de Gabinet-, al cap de Comunicació de la
comunitat també bones tardes.

Crec que fa prou anys que ens coneixem, em sembla que ha
endevinat perfectament la intencionalitat de la pregunta, no és
de cap manera cercar cames a l’estadística, sinó sobre tot fer
una reflexió d’un dels aspectes del coneixement o per conèixer
el mercat laboral, que moltes vegades tenim una mica decantat
i ens centram més en el tema del nombre d’aturats i l’estadística
d’aturats.

Crec que qualsevol comunitat sap que la generació de valor
afegit i la capacitat de tenir consum i per tant d’activitat
econòmica, etcètera, passa per aquells que treballen; per tant,
quina és la situació, quin és el coneixement que tenim del nostre
mercat laboral amb una perspectiva d’anys, el més àmplia
possible, i com evoluciona en aquests moments de situació
crítica, ha de dur necessàriament al que vostè ja aquí ha
començat d’una manera que jo valor, que és reflexió sobre quins
sectors hem d’incidir, perquè perden més del que haurien de
perdre, quins altres hem d’estimular, perquè són els que
aguantes i per tant aguanten activitat econòmica, valor afegit,
ocupació, etcètera, i també, tal vegada ha d’aprofundir a la
pròxima intervenció a fer-ho per illes.

És obvi que hi ha una dificultat que és el coneixement de
l’estadística de tots aquests paràmetres dels ocupats, dels
treballadors ocupats, les empreses, etcètera, els estrangers, que
tampoc no n’hem parlat molt però que també és interessant;
com han evolucionat en els darrers temps, que ja parlam de
situació de dificultat econòmica, i també al llarg de quan hi ha
hagut altres períodes de dificultat econòmica, etcètera, perquè
açò, al meu entendre, i estic convençut que també, de la manera
que ha parlat, al seu mode de veure i segurament de la resta de
grups polítics o grups parlamentaris, és el que ens pot ilAluminar
respecte de la manera d’endevinar les actuacions.

Totes aquestes actuacions que vostè ha mencionat les valor
com a positives. Sempre he tengut la convicció que ajudar a
mantenir empreses que es dediquen a l’exportació o que tenen
incorporat un percentatge alt d’I+D+I o que tenen a veure amb
les noves activitats empresarials relacionades amb la demanda
de la societat, aquestes de dependència, etcètera, són,
òbviament, igual que el turisme, activitats en les que
endevinarem sempre que hi hagi suport. També ajuda el fet que
hi hagi una dedicació més important, no un creixement de
l’endeutament per invertir, per a inversió pública, perquè
l’endeutament a una hora o l’altra s’ha de pagar i per tant tot el
que s’ha de pagar tal vegada no ho haurem de pagar a un
moment de debilitat econòmica, però ho haurem de demanar a
un altre moment, i farà falta per explotar millor l’activitat del
creixement Per tant, jo no som molt partidari de l’endeutament
públic, som més bé partidari d’emmagrir la despesa pública,
però dins aquesta despesa pública som partidari que el
percentatge d’inversió sigui el major possible, sobretot aquell
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que està relacionat amb les activitats que més han perdut
ocupació.

Jo avui de matí m’he entretingut una mica, a partir de les
dades que es publiquen a la pròpia conselleria i, efectivament,
la construcció els darrers anys ha tingut una baixada important
del 2003 respecte del 2002 un 6,35; l’any següent, 2004 respecte
del 2003, quasi un 2%, però és que el 2008 respecte del 2007
ens n’hem anat a davallar 13 i busques per cent, és a dir, la
davallada més important. La indústria també té davallades en els
mateixos anys, a la crisi del 2001 fins el 2004; el 2005 i 2006
havia pujat amb afiliats assalariats a la Seguretat Social, després
veurem les empreses, però és que ara quasi hem arribat a un 3%
el 2008 respecte del 2007. No en canvi agricultura, i açò sí que
m’ha cridat molt l’atenció, perquè el 2005 crec que té a veure
amb la incorporació de la regularització d’immigrants, que va
pujar un 30 i busques per cent respecte del 2004; però és que el
2007, un 37, si els nombres que jo he fet, no els discutiré
perquè, però crec que sí que són de l’ordre d’aquestes xifres,
quasi un 38% el 2007 respecte del 2006, però és que enguany
s’ha aguantat respecte de l’any passat quasi un 4,5, o sigui
4,48%.

En general són, de les dades que jo he analitzat, que és del
2000 fins al 2008, és el primer any que en la totalitat
d’assalariats hem baixat, no em quadra la xifra amb la que he
vist per aquí, potser que hi hagi un enfocament diferent, però jo
ho he fet damunt mitjanes, damunt les mitjanes de l’any, de tots
els anys, a mi em dóna un 1,6% la disminució de treballadors
assalariats del 2008 respecte del 2007 i el primer any negatiu
amb els vuit anys que duim de segle.

Pel que fa a les empreses, m’ha cridat moltíssim l’atenció,
i supòs que hi està relacionat, les empreses dedicades a activitats
de la llar, a l’assistència de la llar hi ha prop d’un 90% el 2005
de generació d’empreses, que és també vincle, m’agradaria, si
no ho pot contestar ara, que quan sigui ho analitzin i ens ho
digui, jo insistiré, però que hi ha un 89 i busques per cent de
generació d’empreses dedicades al que coneixem com el règim
de la llar, que jo vincul naturalment a la legalització de
persones, no sé si ho han fet a través d’autònoms o no sé com ho
han fet, però m’agradaria, és una dada prou significativa que
crec que val la pena investigar.

I en general a les empreses, estam també, les dades que
maneig són 2003, que havia baixat el nombre d’empreses d’alta
a la Seguretat Social respecte del 2002, i ara també, per primera
vegada, tot i que el 2007 ja va ser una dada positiva, doncs quasi
00 respecte del 2006; que vull recordar que el 2005 havíem
crescut pràcticament un 10% amb el nombre d’empreses d’alta
a la Seguretat Social, el 2006 ja només va ser un 4,4 i ja el 2007
i 2008, si aquestes dades són bones. I també ho havia fet
d’estrangers perquè és significatiu, òbviament el 2005 hi ha
quant a estrangers que no són de la Unió Europea un increment
d’un 58% d’altes a la Seguretat Social, d’alta laboral, mentre
que els de la Unió Europea només havia estat un 7,5. I enguany,
és a dir, l’any passat van davallar, va ser un increment negatiu,
i enguany ha estat positiu, però també molt baix.

En definitiva, aquestes dades, que sí que ens indiquen per on
guanyam o per on ens mantenim, més que guanyar, i per on
perdem, trob que seria molt important disposar-les per illes,
perquè estic convençut que no és exactament igual, home, les
grans dades sí, però no és exactament igual el teixit empresarial,
tots tal vegada ho compartiran, del sector industrial, el
percentatge d’importància que té el sector industrial a l’illa de
Menorca segurament és diferent del d’Eivissa, i no diguem del
de Formentera, i també del de Mallorca, la importància del
sector turístic; i per tant, seria, trob, interessant conèixer
aquestes dades perquè, tant si nosaltres presentam iniciatives
com si suportam les que presenti el Govern, doncs tenguin sentit
en el marc del coneixement de com ens movem en l’àmbit de
les altes a la Seguretat Social que, en definitiva, repetesc, és el
que ens mostra la capacitat de produir, de fer valor afegit i de
tenir, mantenir o de generar ocupació.

Res més, és a dir, he apuntat aquí un parell de coses més, tal
vegada una qüestió que no sempre jo particip, tal vegada perquè
no expressam de la mateixa manera una mateixa idea o perquè
tenim idees diferents; és a dir, és cert que l’activitat de la
construcció i l’urbanisme sempre va lligada a ocupació del
territori, perquè a qualque lloc s’ha d’aguantar el que es
construeix, però, bromes a part, el que vull assenyalar és que el
problema major que ha tingut la construcció d’habitatges, des
del punt de vista econòmic, i jo no som economista, és, com en
qualsevol altra activitat, la discrepància o el desajuste, no sé
com ho he de dir per dir-ho bé, entre l’oferta i la demanda. És
molt important, amb les iniciatives del Govern, jo no ho he dit
en el Ple ni ho he dit a manifestacions en públic, ni tan sols en
tertúlies, però ho pens i en aquest moment sí que ho diré, que les
iniciatives del Govern el que no facin és, per allò d’intentar
ajustar els preus, crear un desajust major entre la demanda i
l’oferta. Crec que les iniciatives fetes de l’oferta excessiva o
excedent que ara hi ha en el mercat, i tenc qualque pregunta al
conseller d’Obres Públiques en relació amb uns habitatges de
protecció oficial a Menorca, s’han d’intentar acords per ajustar
al preu dels demandants aquella oferta que en aquest moment és
privada, però que tal vegada, per les dificultats que tenen, i açò
permetria ajustar més prest l’oferta i la demanda, i si ha
ajustament d’oferta i demanda és obvi que hi haurà més prest
possibilitats de nova activitat.

Només aquesta observació o reflexió de la qual naturalment
no li deman opinió, perquè no és l’àrea que té vostè, però tal
vegada sí respecte de la reflexió d’un sector tan necessari també
per a l’activitat laboral, que sí que és la seva àrea, tal vegada sí
que pot compartir alguna cosa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Per part del Grup Parlamentari Mixt, té
la paraula la senyora ..., no. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca? Idò, per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Mercadal per un temps de deu
minuts.
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LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, com no podia ser
d’altra manera, el meu grup agraeix la presència avui aquí de la
senyora consellera de Treball i Formació i dels seus
colAlaboradors, el Sr. Pou i el Sr. Fuster. Hem de reconèixer i
agrair l’objectivitat de la seva exposició i valorar la postura del
Govern d’assumir la situació econòmica del moment fent-li
front amb la màxima energia i amb tota la feina de què som
capaços, d’açò n’estam segurs.

Fet aquest preàmbul i entrant directament en l’aspecte
concret demanat pel Partit Popular, d’informació sobre
l’avaluació, l’evolució, perdó, mensual i interanual del nombre
d’afiliats a la Seguretat Social de Balears, conjuntament i per
illes, observam aquesta mitjana que ens ha informat de caiguda,
a finals del 2008, del 0,7% respecte de l’any anterior, front a
una caiguda del 0,8% amb xifres globals del país. Si bé aquest
paràmetre ens ve a dir que estam en línia amb la situació general
del nostre país, o podríem dir una miqueta menys malament,
estam d’acord amb vostè, Sra. Consellera, que no és cap bona
notícia, ja que aquesta freda xifra del 0,7% menys d’afiliats a la
Seguretat Social el que representa són més persones a l’atur,
més famílies sense feina i amb una major incertesa econòmica.

I el nostre partit volem dir aquí que valora la sensibilitat i
l’actitud del Govern del qual vostè en forma part amb la posada
en marxa immediata de les mesures anunciades pel president i
que valoram molt especialment la tasca de la seva conselleria,
no tan sols per les actuacions puntuals de les quals ens ha anat
posant al corrent, sinó també per la proximitat que demostra als
problemes reals dels ciutadans i de les ciutadanes, aconseguint
en certa manera que tot el sector productiu i el teixit social vagi
a la una. Açò pensam que és molt important, com es va
escenificar ahir amb la firma del pacte per la competitivitat,
segons el decàleg d’acords de la Mesa de l’Economia que van
subscriure la patronal CAEB i els sindicats UGT i Comissions
Obreres.

Dins d’aquest nou model econòmic que el Govern impulsa,
el meu grup pensa que hi ha dos factors bàsics que han estat
restant possibilitats i que, pel que veim, estan molt presents dins
el cap de la consellera i que en certa forma s’estan reconduint,
em referesc, en primer lloc, a la formació dels nostres joves. Ho
hem repetit moltes vegades, però pens que no hi serà de més
tornar-ho dir una vegada més: a la nostra comunitat ha estat
penós observar el baix índex de formació de la nostra joventut,
segurament impulsat en èpoques passades i sense ànim de
criticar absolutament ningú, en èpoques de bonança econòmica
en les quals era fàcil que els joves poguessin aconseguir bons
salaris a llocs que requerien baixa o nulAla formació, i ara, quan
la situació econòmica canvia ens troba amb el peu canviat i ens
enfrontam amb dades tan impactants com que la franja d’edat
on disminueix més i amb molta diferència l’afiliació a la
Seguretat Social és entre el 16 i els 19 anys, quasi representa un
17%; seguits per la franja entre els 20 i els 24, amb un 7,4. En
conseqüència, l’anima, Sra. Consellera, a continuar amb la línia
iniciada de potenciar al màxim la formació i de manera
transversal en colAlaboració amb la Conselleria d’Educació, amb
aquest objectiu comú que els estudiants no abandonin
prematurament els estudis.

 I un segon factor, un segon punt al qual també ens volem
referir és al sector de la innovació i de la investigació, tan
deixats de banda en el passat i que ara el Govern fa un gran
esforç, que el meu grup aplaudeix, convençuts que és un dels
pilars per a la millora del model productiu.

I per concloure ja, voldria dir que, tot i que són molts i molt
sensibles els sectors on continua baixant l’afiliació, perquè
recordem que ens ha parlat de construcció i d’indústries
complementàries de les activitats immobiliàries i d’un sector tan
important com és el del comerç al detall, sembla que podem ser
moderadament optimistes en els sectors que vostè ha indicat,
com activitats sociosanitàries, educació, noves tecnologies de la
informació, comunicació i sobretot l’activitat turística, que és un
dels pilars de l’economia d’aquesta comunitat autònoma. Dins
aquest darrer sector, el turístic, que, tal com dic, és una de les
claus dins la societat illenca, pensam que tant el Pla Renove
com la incentivació de l’habitatge públic i en especial el Pla E
d’inversió pública local, impulsat pel Govern central, seran
injeccions molt potents de reactivació econòmica.

En definitiva, el meu grup li demana, Sra. Consellera, que
continuï en la línia d’impuls a l’economia i alhora mostrant
aquesta proximitat als colAlectius més desfavorits per tal de
millorar la cohesió social, sense deixar cap fissura, perquè ja
sabem que la crisi és a l’aguait i és l’adversari que hem de
tombar amb l’ajuda de tots els ciutadans i ciutadanes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mercadal. Sra. Consellera té la paraula.

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

Moltes gràcies i moltes gràcies als diputats i diputades que
han intervingut.

I donant un poc resposta a aquestes reflexions, estic
convençuda, igual que ho fa el portaveu del Partit Popular, que
vertaderament l’espai més important a l’hora de fer una anàlisi
per aplicar mesures és el que fa referència a l’anàlisi entorn de
l’afiliació, que de vegades no té tant de titular com l’atur, però
que vertaderament és on es visualitza d’una manera molt clara
l’abast de la destrucció de l’ocupació, a quins espais d’edat
afecta, a quins sectors afecta i sobretot, per tant, aquí poder
ajustar mesures d’una manera molt més clara i molt més
concreta d’incentivació. I ho hem de dir així de clar, en aquest
moment moltes del que fa referència el paquet d’ajudes
dedicades a les direccions de treballs, que tradicionalment han
anat fent, doncs les haurem de centralitzar o de donar resposta
a aquests colAlectius que d’una manera més clara pateixen
aquesta desincentivació entorn del que fa referència a pèrdua de
llocs de treballs, sigui a la gent jove, amb el retorn als estudis,
o vertaderament incentivant les seves contractacions lligades a
formació.
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Açò ens permetrà, i a més a més aquesta anàlisi també ens
anirà visualitzant una qüestió, si fem l’anàlisi per edat, que
vertaderament encara no tenim una pèrdua de llocs de treball de
la gent més gran, que aquest també és un element sempre de
preocupació afegida, que aquí encara no es detecta; crec que el
visualitzarem, sobretot més lligat al sector industrial, però que
en aquests moments encara no es visualitza. Per tant, a través
d’aquestes anàlisis poder ajustar d’una manera molt clara en uns
moments de dificultats per tant, establir les ajudes per incentivar
l’ocupació d’una manera molt més especialitzada, molt més
dirigida i per tant molt més simple.

Evidentment, estic d’acord totalment que és necessària la
màxima disgregació de totes les dades per illes, crec que ho
intentarem a les totes, perquè vertaderament és important saber
amb què ens movem a cadascuna de les illes, i ja anam
visualitzant, a més a més, en aquesta evolució canvis específics
i per tant és important, i fins i tot, si s’ha de fer una ordre
diferent o una ordre que reculli aquesta pluralitat d’illes
evidentment s’ha de territorialitzar al màxim possible. Per tant,
evidentment aquesta feina intentarem fer-la així, que cadascun
d’aquests paràmetres, per edats, es pugui fer tenint en compte
aquesta reflexió d’illes.

Quan em refereix a un sector, a un model econòmic, jo no
em referia tant a la construcció quan m’he referit a aquest
concepte especulatiu, sinó pròpiament a un sistema econòmic
que a un moment determinat ha esdevingut molt especulatiu,
fins i tot en el que fa referència a la política d’habitatge. No ho
deia tant pel seu consum de sòl sinó pel seu valor, que no
s’ajusta o que crec que no s’ha ajustat durant molt de temps al
mercat local i que no només ens ha passat a nosaltres, ha passat
a molts d’espais, a tot el que és el litoral mediterrani, que
vertaderament ha estat un element més d’inversió que no
pròpiament de resoldre les necessitats d’habitatge, i evidentment
ha tingut un component, entre d’altres, fonamentalment
especulatiu. 

En referia a aquest sentit de valor, no tant a territori sinó, en
si, que ha estat una economia que s’ha anat esdevenint en tots
els seus aspectes en un fort component especulatiu, en habitatge
però també en el sistema financer. Vull dir que és un poc aquest
espai que necessita de reajustament, que no és fàcil, i
evidentment dins la política d’habitatge no només nova
construcció d’habitatge públic sinó evidentment d’actuacions
entorn de nova construcció d’habitatges protegits i d’un altre
element jo crec que encara més important, que serà actuar
entorn de la política hipotecària, o que l’habitatge que en aquest
moment..., o les difícils situacions de les famílies pel que fa a
crèdit, tenguin uns espais de resolució, perquè això a vegades no
hi pensam i jo crec que serà un dels elements claus del que serà
la política o en aquests moments les actuacions que haurem
d’anar revisant en matèria de política d’habitatge.

Per tant ho deia des d’aquest component i que per tant hem
de saber i evidentment reconduir-ho no és fàcil, i això també a
més a més, crec que ho intent repetir moltes vegades, no és
enfront del sector de la construcció. El sector de la construcció
obligatòriament s’ha de reconduir, i a partir d’aquí evidentment
hi ha forta inversió posada damunt la taula, tal vegada és el
sector on l’Administració té una facilitat més immediata
d’intervenir, entre cometes, perquè pot posar inversió en obra
pública d’habitatge, de centres educatius, de centres de

dependència, de mil coses que pot posar damunt la taula, que
pot incidir-hi d’una manera important, que per açò té el deute
públic lligat a inversió, que jo crec que és correcte per fer front
a un manteniment d’una ocupació que té tota l’honorabilitat del
món, i en aquest sentit també m’agrada assenyalar-ho.

Evidentment hem d’aconseguir que aquest alentiment sigui
molt més suau i que no es pugui plantejar de la manera tan dura
que hem pogut fer. I de fet en aquest espai, repetesc, si som
capaços d’executar les inversions posades damunt la taula a tots
els nivells, si som capaços que la temporada turística mantengui
ocupació, ocupació de la pròpia planta, del transport, com el que
fa referència al treball, jo crec que seran dos elements que
vertaderament són molt conjunturals, és cert, però que en
paralAlel hi ha d’haver aquests canvis estructurals de creació de
llocs de feina en sectors que vertaderament necessiten d’un
creixement i per als quals hem de formar la gent, i que
fonamentalment ens haurem de basar en açò, en una economia
fonamentada en els serveis més que en aquest esperit
especulatiu que hem viscut fins ara, retornar al que són
fonamentalment els serveis i mantenir, també repetesc, i
defensar a les totes els llocs de feina d’indústria i del camp.

Amb el camp evidentment hi pot haver un increment lligat
al fet que la gent del camp, autònoms, s’ha incorporat al règim
d’autònoms generals; per tant en açò hi ha un increment aquí,
per tant un canvi de comptabilitat en tot el que fa referència al
sistema agrari específic que hi havia, que ara s’han integrat als
autònoms. I evidentment en tot el que fa referència al món de la
llar també aquest increment dels autònoms va molt lligat a tot
el que fa referència a la regulació, molt, de la immigració i molt
lligat a aquest increment tan important d’empreses o autònoms
lligats a aquest espai; van fonamentalment els dos aspectes molt
lligats a la regularització de la immigració d’una manera molt
clara. 

I açò són fonamentalment les dades de què disposam. Per
tant en aquest sentit hi ha elements de dificultat. El creixement
de les economies no dóna en aquests moments per donar
ocupació a tota la gent que s’està incorporant, però hem de
trobar aquests espais que també tenim d’oportunitats en creació
de llocs de feina, i a partir d’aquí sobretot des d’aquest
convenciment que tenim elements a les nostres illes com per
anar avançant en un missatge que ens agradaria que fos un vot
de confiança reconeixent -ho dic també claríssim- totes les
dificultats, que són moltes, són moltes i grans. Per tant açò és
així de dur, de clar, però que hem de gestionar i que
evidentment hem d’estructurar mesures que ens ajudin a
superar-ho.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Pel torn de rèplica té la paraula el
Sr. Huguet per un temps de cinc minuts.
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EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. He tret tot d’una l’estadística estatal,
aquí la tenc estatal, en açò que feia referència a la incorporació
als autònoms de treballadors del sector agrari. Efectivament el
mes de gener del 2008 hi va haver un increment d’autònoms del
sector agrari de quasi 238.000 persones a nivell nacional, però
acompanyat d’una baixada dels assalariats de 212.000, que
suposa, que explica, millor, aquesta diferència que va ser per un
canvi de regulació i de les possibilitats d’assegurança, de
millorar les assegurances a través dels autònoms d’aquesta gent.

Bé, respecte del que vostè ha explicat i del que hem parlat
aquí trob molt important, i per tant ho compartim i estic segur
que faran tots els esforços per obtenir-la de la Seguretat Social,
la desagregació per illes de totes les dades. Sé que és una
dificultat sempre perquè a ells els costa com una mica, però jo
crec que en aquest moment tothom ha de comprendre que és
necessari saber com evolucionen els que estan a hostaleria, com
evolucionen els que estan a comerç, com evolucionen..., i no
que només ens diguin serveis i que només ens diguin Balears.
Nosaltres necessitam per illes i necessitam desagregar per
sectors d’activitats.

Després respecte dels joves és més complex, és a dir, té a
veure -només formularé preguntes, no faré afirmacions- té a
veure amb la possibilitat de rescindir un contracte més de veres
o més tard a les persones que ja són professionals i que no tenen
un cost?, segurament hi ha qualque cosa que té a veure amb la
situació, és a dir, hauríem de creuar les evolucions de les altes
a la Seguretat Social no amb l’atur, perquè quasi no passen
temps a l’atur, per la contractació; la contractació, no la tenim,
que jo sàpiga, referida precisament amb molt de detall, i si està
referida seria bo creuar-ho per tenir una explicació potser més
exacta, científicament més sòlida respecte de qui té a veure amb
la contractació de joves i tal. La descontractació tampoc no es
comptabilitza, es comptabilitza només la contractació; per tant
és difícil saber si una persona..., home, sí que la té la Seguretat
Social respecte de l’afiliat i si no és afiliat, però, una estadística,
jo no la conec respecte de les entrades i sortides del sistema per
contractes, que també seria interessant en relació a l’edat i en
relació al sector d’activitat econòmica.

La formació sí, sense cap dubte té importància i molta,
perquè ens comparem amb qui ens comparem d’Espanya o
d’Europa és ver que estam pitjor, en els resultats i l’eficàcia de
la formació reglada com de l’altra. Jo no sé -ara mentre en
parlàvem se m’ha ocorregut- no sé com està allò de l’Escola de
la mar de Menorca; tampoc no li deman en aquest moment, estic
segur que hi està damunt i desitjaria que, si és encara una
qüestió d’infraestructura, que faltava que l’Ajuntament de Maó
fes un “daçò”, si ja està fet o ja està en marxa, si té dades ens
agradaria perquè aquesta sí que és una notícia d’esperança i
d’activitat que jo estic convençut que a les Illes Balears és un
sector, i especialment a Menorca, és un sector que té futur.

Jo crec en l’evolució de les mitjanes per any, i els
percentatges sempre ens mostren que si l’any anterior ha estat
dolent, òbviament l’evolució serà minimitzar..., que l’estadística
no sigui tan dolenta. És obvi que el primer any en què hi ha una
diferència important evita que la segona comparació relativa
d’un any a l’altre... No faig més que una reflexió sobre
l’estadística, és a dir, les mitjanes i els percentatges són

importants, però també les dades absolutes, no vull dir res més
que açò. Ho hem de comptabilitzar de les dues maneres per no
tenir la temptació de dir “bé, és que l’any passat va ser un
47%”; clar, si el 2008 respecte del 2007 l’anada a aturats o el
decaïment de contractats va ser molt alt, és obvi que quan s’ha
fet aquest reajustament el tant per cent entre el 2009 respecte del
2008 semblarà que el tant per cent no és tan alt. És important
acompanyar de les dades absolutes, i no ho dic amb cap altra
intenció que...

I per acabar, respecte de l’aclariment que ha fet, que la hi
agraesc i que la compartesc, que no només era ocupació del
territori, encara que moltes vegades es relaciona com a
especulativa aquesta activitat de la construcció i jo volia
desmitificar aquesta opinió i centrar-me més en l’oferta i la
demanda. La pregunta que ens podem fer tots és: és possible
l’especulació quan hi ha un equilibri entre el que demana i el
que ofereix?; molt menys que quan hi ha desequilibri a favor del
que demana, és a dir, quan hi ha la demanda molt més alta que
l’oferta l’especulació és més fàcil i més senzilla, i parl de
l’especulació simplement de l’equilibri en el mercat del preu de
les coses, no en parl d’altres.

El lloguer és una opció, és a dir, l’activitat creditícia ha
d’ajudar, el que passa és que la primera lliçó que jo crec que
hem après tots, i si no malament pel que no l’ha apresa,
d’aquesta crisi és que no hem de gastar més d’allò que estam
tranquils i segurs que podem pagar. Per tant hi ha d’haver, jo
crec, més activitat relacionada amb el lloguer, que és el que
podem fer més quantitat de persones, que no amb la compra,
que és més arriscada. 

I res més. Agrair-li la compareixença. Esper que el que hem
exposat entre tots aquí li sigui útil perquè els seus companys,
sobretot, que són els que han de fer polítiques sectorials, tenguin
una reflexió més actual a través d’aquesta estadística i de les
que faran en un futur sobre allà on d’incidir millor per corregir
i per aturar aquesta sagnia de disminució d’afiliats actius a la
Seguretat Social, tant empreses com treballadors, i també posar-
nos des del nostre grup a la seva disposició en tot allò que
puguem contribuir a millorar la situació actual.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Si hi ha intervencions en torn de
rèplica per altres grups parlamentaris...? Sra. Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Bé, molt breument per afegir una reflexió a les que s’han fet
fins ara i que jo crec que tots compartim. A una de les taules de
la documentació que ens acaben de donar, que reflecteix
l’evolució de l’afiliació per sexes, m’havia cridat l’atenció que
mentre el nombre d’afiliats masculins baixava en una quantitat
important de persones, l’afiliació de dones augmentava en un
any a les Illes Balears en quasi 2.400 dones, cosa que m’havia
sorprès gratament, i ara, arrel de les reflexions que ha fet el
portaveu del Partit Popular en el tema de l’evolució anual de les
empreses, i veient que les empreses dedicades a tasques de la
llar han augmentat en més de 400, supòs que açò té bastant
relació amb el tema de dones immigrades que han accedit a la
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regularització de llocs de feina i que bàsicament aquestes
tasques de feines, o sigui, aquestes empreses dedicades a feines
de la llar estan cobertes per mà d’obra femenina. Per tant açò
seria una reflexió que, si no m’equivoc, donaria explicació a
aquest tema.

I res més, moltes gràcies per la seva compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mercadal. Té la paraula la Sra.
Consellera.

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

Sí, continuant aquí també és perquè la construcció, que és on
afecta més aquesta destrucció d’ocupació, afecta molt més els
homes que les dones. Per tant hi ha una cosa: jo estic d’acord
que els percentatges a vegades amaguen realitats i que per tant
sempre és bo anar visualitzant els nombres absoluts dels
percentatges, perquè vertaderament hi ha indicadors que podries
valorar com a positius i no ho són. És a dir, els elements de
veure..., les dones s’incrementen, sí, a costa d’una crisi molt
dura del sector de la construcció que afecta els homes, i la
regularització, fonamentalment, de tot el que és el treball de la
llar.

O en relació al que plantejava dels joves. Deia que els
contractes indefinits pugen, però no perquè se’n facin molts
més. N’incentivam, però no crec que arribin a moure tant
l’estadística com la destrucció dels contractes laborals, que són
molt més barats, que s’acaben i que afecten fonamentalment els
joves. I clar, aquests lligams (...) la contractació indefinida d’un
percentatge més elevat perquè la contractació temporal és molt
més bona de resoldre, es resol, no es un contracte, i
fonamentalment ho paga la part sempre més dèbil, i en el nostre
espai fonamentalment el que fa referència als joves. Per tant són
situacions que vertaderament és bo visualitzar els percentatges
i evidentment els nombres absoluts.

Evidentment l’any que hem visualitzat o aquests sis mesos
han estat vertaderament molt complicats. Nosaltres ens
referíem, i evidentment no en relació a les estadístiques o quan
parlam..., perquè hi ha elements que nosaltres creim que podem
optar a una recuperació, entre cometes, o a un alentiment de
l’atur, o a un avanç pel que fa referència a la construcció, no
evidentment en relació a les estadístiques dels altres anys,
perquè vertaderament seria fer-nos trampes en el solitari i crec
que no es tracta d’açò; els nombres i les estadístiques són els
que són i ens han d’ajudar a superar les qüestions. Per tant baix
cap concepte no es pretenen utilitzar aquests elements, les
estadístiques, vostès les tenia a disposició, i intentarem
treballar-les a tots els nivells, i a partir d’aquí que tenguin
evidentment tota la informació del món com perquè puguem
anar visualitzant aquesta evolució, que més que mai és
important fer aquest seguiment i a més a més d’una manera molt
específica.

Repetesc: preocupa fonamentalment aquest sector jove
perquè vertaderament és el més afectat a tots els nivells, de
dificultats de formació, de contractació laboral, de precarietat,
i per tant la part més dura de la crisi. Per tant sí serà important
la incentivació de la contractació dels joves, contractació fixa,
i que tengui un contingut formatiu amb un abast més ample,
estrictament del que doni la mateixa o exclusiva empresa. Per
tant aquesta és una línia que obligatòriament i a partir de
l’anàlisi d’aquestes estadístiques hem de posar ja en
funcionament.

Per tant agraesc, evidentment, totes les idees,
colAlaboracions, perquè vertaderament és important l’aportació
de tots i de totes per tirar endavant aquesta situació; molta gent
té vertaderes dificultats i açò, malgrat les xifres i els
percentatges, són elements que hem de tenir presents en cada
una de les actuacions que puguem anar proposant. 

Per tant moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, no havent-hi més
assumptes a tractar, tan sols queda agrair la presència de la
consellera de Treball i Formació i dels seus acompanyants, i
s’aixeca la sessió.
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