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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores diputades i senyors diputats.
Començam la sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es
produeixen substitucions.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Sí, Sra. Presidenta. Antoni Garcías substitueix Francesc
Dalmau.

Compareixença RGE núm. 8023/08, 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 de persones
inscrites en el registre d'atur a les Illes Balears,
conjuntament i a cada illa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a l’únic punt de l’ordre del dia que consisteix en
l’escrit RGE núm. 8023/08, presentat per quatre diputats
membres de la Comissió d’Assumptes Socials, 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 de
persones inscrites en el registre d’atur a les Illes Balears.

Assisteix l’Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí,
consellera de Treball i Formació, que ve acompanyada del Sr.
Llorenç Pou Garcias, director general de Planificació
Estratègica, i del Sr. Joaquim Fuster Orfila, cap de premsa.
Bones tardes a tots tres. Té la paraula la Sra. Consellera de
Treball i Formació per tal d’explicar sobre el tema objecte de la
compareixença.

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

Moltes gràcies. Bones tardes, senyores diputades, senyors
diputats. La compareixença avui a la Comissió d’Assumptes
Socials relativa a l’evolució de l’atur a les Illes completa
aquesta exposició efectuada fa ara ja dues setmanes referida al
cas de l’evolució de l’afiliació de la Seguretat Social.  Igual que
a l’anterior compareixença, i amb l’ànim de presentar el màxim
material i la màxima transparència, hem adjuntat un dossier
ampli d’informació estadística corresponent a l’atur de la nostra
comunitat amb l’afegit que va lligat al requeriment efectuat pel
portaveu del Partit Popular i, per tant, que de manera permanent
tenguem totes les informacions no només per comunitat sinó per
illes i per municipis. Per tant, totes les evolucions, totes les
anàlisis o l’evolució de cadascuna de les xifres la poden tenir
d’una manera completa. Veim que és important tenir totes
aquestes informacions perquè només a partir de l’anàlisi de les
xifres d’atur, de la seva evolució, dels seus components
específics també en diferents pobles es poden estructurar
polítiques actives d’ocupació que donaran lloc, crec que en un
debat molt proper, a la presentació del Pla d’ocupació. Per tant,
tota l’anàlisi, tota la documentació són elements que enriquiran
d’alguna manera totes aquestes propostes. 

L’evolució de l’atur de les Illes Balears és la manifestació
més visible de la crisi global que experimentam i que ens ha
portat en molt pocs trimestres d’una situació d’alt creixement
econòmic a una situació actual de creixement (...). Es concreta,
sobretot, en la xifra d’aturats que s’ha incrementat al llarg del
2008 i el mes de gener d’enguany, així el nombre mitjà d’aturats
registrats l’any 2008 augmentà en 11.877 persones, el que
representa un increment anual del 31,9%. Per illes, en el mateix
període, l’atur augmentà un 32,7% a Mallorca, un 32,8 a
Menorca, un 27,5% a Eivissa i un 13,8% a Formentera. 

Pel que fa referència al mes de gener d’enguany la xifra
d’aturats ha continuat pujant d’una manera més estable i
sobretot a un ritme de creixement interanual molt menor, un
1,6% inferior al valor espanyol que encara creix en més d’un
6,4%. No obstant això, les dades de gener per illes sí que
comencen a mostrar una situació dissemblant, fins l’any 2008
totes les anàlisis que veurem podran constatar que hi ha una
certa uniformitat, en el gener del 2009 aquesta situació canvia
ja que l’atur augmenta un 2,3% mensual a Mallorca o el 0,8%
a Menorca, es redueix un 2,1% a Eivissa i es redueix un 7,3%
a Formentera. Per tant, veim que ens trobam a partir de gener
amb una situació que analitzarem i que pot canviar.

D’aquesta manera ens trobam amb la xifra d’aturats més
elevada que mai no hem vist, 74.447 aturats a finals del mes de
gener. Aquesta xifra, evidentment, l’hem d’interpretar amb gran
preocupació i ens fa veure la duresa d’aquesta crisi econòmica
que vivim. Òbviament la comparació de les xifres absolutes
amb períodes anteriors hem de tenir en compte i hem de citar
que estan distorsionades per aquest espectacular increment de
població que han experimentat les Illes Balears en aquests
darrers anys, si bé és cert que en èpoques anteriors la taxa d’atur
ha estat molt elevada, jo vull recordar el 20,3% del darrer
trimestre de l’any 93.  Evidentment en xifres absolutes no tenen
res a veure i com que l’important, en definitiva, són les persones
i no les xifres relatives per això he assenyalat que la quantitat de
persones és un element de referència encara que també hem de
conèixer aquesta dada en percentatges.

Per poder aplicar polítiques d’ocupació una passa prèvia és
entendre l’origen d’aquest augment de l’atur i l’anàlisi de les
sèries estadístiques, per tant, tenir tota aquesta documentació al
seu abast. L’anàlisi de les sèries estadístiques de l’atur en els
darrers anys mostren un element comú, tot i la generació
d’ocupació en els darrers anys, les xifres d’atur pràcticament no
s’han reduït amb l’afegit que fins i tot l’any 2007 l’atur
augmentava malgrat el creixement econòmic que vivíem.
Aquesta realitat ve motivada per l’espectacular, com hem
assenyalat, creixement de la població activa amb una mitja
anual de 20.000 noves persones que s’anaven incorporant al
mercat laboral. Per açò és evident que malgrat el fort creixement
econòmic l’atur, en alguns moments, continuava creixent, i
veim que en el moment que s’atura aquest creixement econòmic
desemboca a xifres d’atur elevadíssimes.
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El moviment migratori explica, en gran mesura, aquest
procés d’augment de la població activa, però també hem
d’assenyalar que la població activa no només creix per la
immigració sinó que a partir de les dades de l’EPA mostra que
joves i dones s’incorporen amb molta intensitat al mercat
laboral i, evidentment, en èpoques de dificultats veim que
creixen amb l’ànim justificable d’intentar aportar un recurs
econòmic més als ingressos familiars. L’observació d’aquest
fenomen és rellevant en un territori on històricament la taxa
d’atur d’estudis és més baixa i, per tant, aquesta entrada massiva
de gent jove i de dones amb baixa formació preocupa dins el
mercat laboral cada vegada també més feble amb referència a la
formació.

Si feim una evolució dels aturats per una sèrie de
paràmetres, tenen totes les xifres, però evidentment val la pena
assenyalar quatre dades que valoram que són les més
interessants, l’evolució dels aturats per colAlectius és paralAlela
a la marxa de l’economia marcada fonamentalment l’any 2008
per la caiguda de l’activitat en el sector de la construcció i la
reducció dràstica del consum en les famílies. Així en termes
interanuals l’atur augmentà l’any 2008 un 50,6% en els homes
enfront d’un 16,3% entre les dones. Per nacionalitats els més
afectats foren els estrangers extra comunitaris amb un increment
del 56,8% enfront del 42,3% dels estrangers comunitaris i un
26% dels espanyols. Pel que fa els sectors econòmics destaca
l’augment de l’atur dins el sector de la construcció que
explicaria el 40% dels nous aturats i l’increment dels aturats
sense ocupació anterior que creix un 70,9%. Per la seva banda
l’hostaleria i el comerç, tot i presentar valors relatius inferiors
en la creació d’atur, també han aportat xifres considerables,
1.470 persones referent a l’hostaleria i 1.301 persones
respectivament a l’àmbit del comerç. 

Respecte de la durada de l’atur tot i continuant presentant el
nostre mercat laboral un percentatge d’aturats de llarga durada
inferior a la mitjana espanyola, sí que veim que augmenta el
nombre de persones que duen més de tres mesos a l’atur, fet que
és important pel seu component social. 

El desglossament per illes no el detallaré per qüestió de
temps, el trobaran a les estadístiques, ara bé, aquest patró,
aquestes característiques, són aplicables d’una manera molt
semblant a cada una de les illes i, per tant, aquests paràmetres
en el sector de la construcció, entre homes i dones, en aturats de
llarga durada, tots aquests es poden plantejar d’una manera molt
semblant. Assenyalava, com deia al principi, fonts de les
darreres dades oficials del mes de gener que sí tenen un
component diferent i hem de destacar, dins el mes de gener, no
només per la composició entre illes l’augment de l’atur que es
concentra en dones i per altra banda s’ha reduït l’atur en el
sector de la construcció, com hem vist, es reduïa l’atur a Eivissa
i a Formentera i augmentava a Mallorca i a Menorca. L’element
més preocupant d’aquestes xifres de gener, on es pot visualitzar
aquest diferent component, és sense dubte l’evolució del comerç
que marcarà les xifres globals del 2009, aquest és un element de
referència que no podem oblidar. 

Feta aquesta radiografia de l’atur a les nostre illes, a partir
de totes les dades que podem trobar, la següent qüestió és
l’acció política que, com deia al principi de la compareixença,
són molts els factors o la necessitat d’implicació de polítiques
per combatre l’atur. Els factors que expliquen l’atur i les
polítiques han de ser diversos i sempre amb aquests dos
components de batalla conjuntural, però també de canvi
estructural que és aquesta situació de canvi tan dràstica i
sobretot de canvi dins la mateixa evolució de l’atur la que haurà
de marcar les pautes i les línies del pla d’ocupació que hauran
de ser totalment diferent a les actuacions, pactes o acords que
s’havien produït fins ara.

A curt termini, ho hem d’assenyalar encara que vostès
coneixen perfectament la necessitat de combatre la borsa
d’aturats que provenen de la construcció com teníem al 2008
fonamentalment, per tant, havíem d’actuar en aquest sector
d’una manera molt més clara, a partir d’aquí hi ha diferents
actuacions que fonamentalment es lliguen a l’impuls de l’obra
pública, el Pla Produir lligat als ajuntaments haurà de ser una
mesura de reactivació dels aturats i a més d’aquests aturats dins
el sector de la construcció que més temps duen aturats, és a dir,
que aquí també hi havia un component social en la contractació
per part dels municipis, no eren aturats qualssevol, sinó lligats
a un sector i lligats a la gent que més temps duia aturada dins
aquest sector, és a dir, que tenien més problemes d’inserció
laboral. També el Pla E d’inversió local del Govern estatal que
ha suposat i suposa en aquests moments en tots els projectes
aprovats i que comencen a licitar els municipis.

Altres qüestions que ens permetran mantenir aquesta
activitat constructora, més a partir de finals d’estiu perquè
aquestes mesures es concentraran sobretot de manera més
immediata, és el referent al Pla Renove del sector turístic que
sembla que avui han donat la notícia que s’amplien els fons
d’una manera considerable, és a dir, trobar espais que permetin
avançar en la construcció i no fer-ho de qualsevol manera sinó
en serveis fonamentalment i donant més capacitat a sectors que
tenen capacitat de crear ocupació com és el cas del turisme.

Per tant, actuacions lligades al sector de la construcció i
també mesures lligades a la contractació, a la formació amb
compromís de contractació. Aquesta és una mesura directa, però
no és possible aquest desfasament entre empreses que cerquen
treballadors i persones no formades aturades a les llistes del
SOIB. Aquesta feina que hem començat a plantejar-la a partir
d’aquests programes i a partir de cercar quines són les empreses
que contracten, quin personal necessiten, si tenen necessitats de
formació i obrir una dinàmica molt directa, molt personalitzada,
cercar bàsicament persones que ocupin, persones lligades,
persones aturades a les nostres illes d’una manera clara.
Aquestes són dues mesures molt lligades a la part de conjuntura,
però s’han de continuar explotant i millorant les lligades a
mesures més d’estructura o de canvi de model, entre cometes.

A partir d’aquí hem d’assenyalar aquesta referència clara del
paper i del reforçament del SOIB (Servei d’Ocupació de les
Illes Balears) com un servei clar d’intermediació, de lligar
l’oferta i la demanda de treball i a partir d’aquí no perdre cap
oportunitat de generar ocupació. Tota aquesta estratègia es
treballa i es consolida i es visualitzarà via acords en diferents
espais. Si hi ha espais on tenguem capacitat de generar ocupació
a aquesta demanda hem de ser capaços de resoldre-la, però el
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SOIB no treballa tot sol sinó amb tot el que implica
d’orientació, i aquí un element clau, l’orientació de tot l’àmbit
laboral i el seu lligam amb l’orientació de l’àmbit educatiu
perquè el fet, per part dels joves, de reincorporació a tot el que
implica de formació i de gest de desenvolupament local, que
han de ser unes eines clares, estam formant, tenim la xarxa, una
xarxa que s’està formant i que treballa per localitzar i trobar
totes aquestes oportunitats de desenvolupament local. En aquest
camp existeix tota la part d’autoocupació que a més genera una
dinàmica creixent de ser una manera de sortir de l’atur. Hi ha
alguna dada que veritablement era emblemàtica de les persones
que en el 2008 varen sortir de l’atur i es colAlocaren com a
autònoms. Aquesta xifra de translació automàtica, al voltant de
les 790 persones, que en un any i sense fer cap campanya
especial si encara amb el 40% de la capitalització de l’atur han
estat capaços de fer-ho.

Aquesta és una línia important dins la dinàmica de l’Estat
pel que fa referència a confluir en polítiques que facilitin
aquesta autoocupació. Parlam, en aquest moment, que el 60%
que pots capitalitzar i amb determinades fórmules l’Estat es
planteja, que supòs que s’anunciarà molt prest, facilitar crèdits
inicials de muntar el treball per determinades fórmules laborals
sense que sigui necessari moltes dificultats d’aval. És a dir,
línies que permetin ajudar que l’autoocupació sigui un element
clau de creixement. Amb una línia molt especial també que es
visualitzarà que és la part de dones des d’un lligam de polítiques
d’igualtat i amb l’actuació transversal de diferents ministeris
fins a programacions específiques per capacitar i per ajudar de
manera específica a l’autoocupació en el món de les dones.

Per tant, aquest també és un element important i,
evidentment, és un element important el fet de la formació, és
un element clau. La formació també en aquest moment hem de
ser capaços de reestructurar-la perquè la situació ha canviat,
tenim espais emergents, tenim espais diana, tenim espais que
generen ocupació, com és servei a les persones, com són espais
turístics molt específics, com són determinats espais a què s’han
de dirigir, i per tant anar lligant les demandes dels empresaris,
per tant participar d’una manera molt directa en les sectorials
empresarial amb tot el que implica de necessitats formatives,
amb els objectius i cap on s’han de dirigir aquestes formacions,
que volem que siguin certificades contra catàleg i que es treballi
d’una manera molt conjunta amb la Conselleria d’Educació a fi
d’anar estructurant ja tant els centres integrats de formació com,
evidentment, esperem que abans del mes de juny, que tindrem
ja la certificació dels centres nacionals de referència.

Per tant bàsicament la situació econòmica, que s’ha
materialitzat en increments d’atur molt alts, que en qualsevol
cas creim que s’han..., o crec que visualitzarem una estabilitat
quant a temes quantitatius, però evidentment en temes
qualitatius podrem anar veient, o ens preocupa, la visualització
del canvi, a quins sectors afecta i alhora també la recuperació
d’aquests sectors més afectats i sobretot per l’efecte de l’aturada
de llarga durada, que fins ara no teníem i que aquest
procediment hem d’anar a veure i seguir com evidentment
s’estructura.

Per tant veim que dins les dificultats econòmiques, amb un
atur evidentment de volum de persones molt elevat i que no
podem deixar de tenir-ne la referència, és important anar fent
aquest seguiment no només del nombre, que és important i que
tal vegada no serà tant el creixement a nivell de quantificació,
però alerta al que fa referència amb els continguts i la
qualificació d’aquest atur, que també és important, i sobretot és
important a l’hora de plantejar polítiques actives d’ocupació.

I en aquest sentit jo deixaria la meva intervenció aquí, oberta
evidentment a totes les preguntes. Entenc que la documentació
és molt ampla per a l’anàlisi immediata, però evidentment estic
segura que tindrem ocasions de traduir aquesta documentació en
actuacions actives i que per tant vostès ja puguin conèixer tota
la conjuntura en què ens trobam.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes 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.

Molt bé. Per tal de formular preguntes o observacions,
intervé en primer lloc, per part del Grup Parlamentari Popular,
el Sr. Cristóbal Huguet per un temps de deu minuts. Gràcies.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies. Llàstima de tan poc temps. 

Bones tardes, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sra. Consellera, director general, cap de premsa, bones tardes a
tots. Vull agrair-li en primer lloc l’aportació de la
documentació, que naturalment és molt útil tenir-la escrita,
encara que efectivament avui en dia tenim molt millor l’abast a
les dades a través de la pàgina web de la conselleria, la qual
cosa vull ressaltar i agrair, naturalment; facilita la feina i
sobretot permet que si podem aportar qualque cosa positiva, el
que mereixen els ciutadans, ho puguem fer com toca.

En qüestions generals de les que ha mencionat, ja com a
conseqüència de la lectura de l’atur, jo vull confirmar,
efectivament, que primer en vaig preocupar que analitzéssim
l’evolució de la Seguretat Social; crec que aquest és l’element...,
és a dir, el treball és un factor de l’activitat productiva, i ho ha
dit molt bé quan ha dit que la marxa de l’atur està en funció de
la marxa de l’economia o de preveure l’economia, perquè
efectivament és un factor que és sensible a com va l’economia.
I és cert que hi ha persones en alta a la Seguretat Social, per tant
actives, per regla general, també n’hi ha d’alta a la Seguretat
Social que per desgràcia no..., i a l’atur que evolucionen en
funció de la injecció de població activa a través de processos
que no són, diríem, els habituals ni són de qualque manera
regulars dins els anys. És a dir, per exemple, la injecció de la
regularització de persones immigrants el 2005 té la seva
incidència sobre totes les dades, efectivament hi és. Però jo
voldria que quedés ben clar que tant aquella compareixença
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sobre Seguretat Social com aquesta sobre atur, el que pretenen
de qualque manera és que tinguem una visió molt exacta de
quina és l’evolució, és a dir, el nostre mercat laboral, la nostra
activitat productiva, la borsa de persones amb feina i de
persones sense poder fer feina, com evoluciona. 

És a dir, nosaltres veim que per exemple teníem, quan vam
preparar el pressupost del 2008, que el creixement a Mallorca
de les persones ocupades havia augmentat un 3,4 i les que
estaven en atur, un 3,3, és a dir, bastant equilibrat, i açò vol dir
que no hi havia un creixement del factor treball dins l’activitat
econòmica. De Menorca es ressalta que era una illa on l’activitat
de persones ocupades, perdó, el nombre de persones ocupades
a la Seguretat Social havia augmentat un 1,7 mentre que l’atur
havia pujat un 3,3. Per tant aquí sí que ja es produïa en aquesta
illa un desequilibri i a Eivissa i Formentera també. 

Són elements que hem de mirar junts, i els hem de mirar
junts amb tot allò que conforma l’activitat, les distintes
activitats, perdó, per sectors i subsectors. També faria
referència, no fa falta repetir-ho, al que vostè ha mencionat, que
si hi ha subsectors d’activitats on és possible créixer en activitat
productiva i, per tant, en ocupació, idò són aquests que s’han
d’estimular; aquells altres on açò no és possible però es pot
intentar sostenir ocupació, com puguin ser aquests sectors de
transformació agrària que hi ha a Menorca, Kraft, o sectors com
aquest d’indústria de fontaneria que hi ha..., és obvi, o
l’aeronàutic.

Per tant aquesta visió conjunta d’aquestes dues
compareixences jo crec que és el que ens donarà les possibilitats
d’actuar millor, no només per activitat sinó també pels distints
segments de població analitzada per sexe, analitzada per edat,
analitzada per formació, analitzada per colAlectius preferents,
analitzada per edats, per temps d’estada a l’atur..., totes aquestes
variacions de les cares que té una població quan es contempla
des de la perspectiva d’ocupació i des de la perspectiva de l’atur
i sobretot..., no, sobretot no, i a més a més pel territori. És obvi
que no tots el municipis, ni totes les comarques ni, naturalment,
totes les illes, on la continuïtat de mercat d’ocupació queda de
qualque manera esbiaixat, tallat per la frontera que representa
l’aigua, és un element que té la seva incidència sobre les
polítiques d’ocupació.

Quant als instruments, és a dir, parlaré molt ja de les
conseqüències que vostè ha analitzat -perquè òbviament, de les
estadístiques, no hi venc a discutir, sinó que intent...-, i de les
conseqüències que vostè ha dit, d’acord, el SOIB és el que vostè
ha dit; l’element de debat, de discussió, d’anàlisi i de prendre
decisions, que no necessàriament han de ser dràstiques, és entre
aquesta postura que tradicionalment ha tingut Espanya i, com és
natural, també les Illes Balears, de ser reticents a la
intermediació extraoficial, fora dels conductes dels serveis
públics d’ocupació hi ha un corrent a la Comissió de la Unió
Europea, concretament la Direcció General d’Ocupació, que en
aquests darrers mesos ja ha estat consultant les visions i
previsions d’ocupació a empreses que fan intermediació -grans
empreses, no petites empreses que es vulguin aprofitar de la
qüestió, sinó grans empreses, serioses-, i a partir d’aquí està
creant una base de dades molt rigorosa, que encara no utilitza a
nivell de difusió però sí que ja la utilitza per a les seves
previsions -per cert, amb una mica d’alarma pel que afecta a
Espanya- perquè creu que l’aportació de la iniciativa privada en

la intermediació és un element a tenir en compte, a analitzar i a
valorar sobre les seves possibilitats, positives, naturalment, per
a aquesta necessària acció que les empreses puguin tenir les
persones més ben preparades i que millor poden contribuir a la
seva productivitat i competitivitat.

I parlant d’aquests temes, i dins el que és la productivitat,
l’eliminació en allò possible de l’absentisme, estic d’acord que
l’autoocupació no només és útil en aquests moments per donar
alternatives a la pèrdua de persones ocupades i que sigui una
oferta de feina alliberada del sector productiu entès com una
empresa de capital i treballadors, i jo vull ressaltar el valor que
l’autoocupació i les cooperatives tenen a l’hora de convertir
ofertes de serveis i creació de béns en molt competitives, jo
diria que en menys conflictives i més productives..., exactament,
amb capacitat de productivitat moltes vegades superior i
sobretot amb una reducció -si analitzam les estadístiques un dia
ho veurem- de l’absentisme i per tant açò incideix sobre la
competitivitat i la productivitat.

En definitiva, ara el que ens queda, i vostè ho sap i en
parlarem dimarts a una pregunta en el ple, és parlar del Pla
d’ocupació. És a dir, l’anàlisi no és fàcil perquè són molts
d’elements que s’han de conjugar i, a més, s’han de situar sobre
activitats i sobre territoris, però el que importa és estimular
aquells sectors que tenen un futur segur; allò que importa és
ajudar a aguantar aquelles altres activitats i sectors on la seva
producció de béns i serveis cada vegada té menys demanada per
evolució natural del mercat i de l’economia, però que importen
no pel que produeixen de..., no pel percentatge que tenen de
producte interior brut sinó pel percentatge que tenen d’ocupació
molt necessària i positiva dins una comunitat. Em referesc, per
exemple, a la nostra comunitat autònoma és obvi que el
producte interior brut depèn pràcticament en el 80% dels sectors
relacionats amb el turisme, però quan està en plena ocupació el
mes de juliol i tots els sectors tenen tots els ocupats que
permeten a totes les empreses que es dediquen a açò els
contractes fets, no arribam mai a un 30% de la població ocupada
per compte de tercers, és a dir que hi ha un 70% que depèn dels
altres serveis: del comerç, de la construcció, de l’agricultura, de
la pesca, etc., etc., i són per tant importants no tant pel seu
producte interior brut però importantíssims i necessaris.

Per tant en aquests aspectes, que jo crec que no són
indiscutibles o no són discutibles, no hi faré més incís, només
ressaltar que aquesta feina que ha fet, encara que en poc temps,
sigui molta i bona documentació analitzada en aquestes dues
compareixences. Esper que pugui ser útil i que en puguem tenir
una tercera més endavant en relació al que vostè ja sap i que
també ja coneix que demanaré, encara que sigui només en dos
minuts i mig en el ple de dimarts que ve sobre el Pla
d’ocupació.

Moltes gràcies.



398 ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 28 / 26 de febrer del 2009 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. La consellera sap que pot contestar les
preguntes formulades d’un a un, dels portaveus, o pot contestar
a l’acabament de les preguntes, així com vostè vulgui.

Idò per part del Grup Parlamentari Mixt pot intervenir la
Sra. Marián Suárez per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Consellera, i a les
persones que l’acompanyen en aquesta compareixença.
Nosaltres..., bé, gràcies també pel dossier que ens han passat,
que lògicament no ens ha donat temps a mirar-lo, però sí que
l’estudiarem. Nosaltres més que preguntes volíem fer algunes
consideracions i després, si vostè considera que vol fer cap
comentari en relació a aquestes consideracions, benvingudes
siguin.

Bé, amb les dades que teníem a l’abast i tenint en compte la
compareixença de l’altre dia, hi ha una primera observació que
volem fer. Efectivament, si feim una comparació i un estudi de
les dades de l’evolució de l’atur i també de l’evolució de la
Seguretat Social, trobam que des del juliol del 2007 d’observa
que es produeixen augments interanuals de l’atur de manera
ininterrompuda des del juliol del 2007. Si comparam això amb
l’evolució de la Seguretat Social, observam que la Seguretat
Social deixa d’augmentar el nombre d’afiliats a partir del
setembre del 2008. En conseqüència podríem dir que parlar
estrictament de destrucció d’ocupació comença a ser justament
a partir del setembre del 2008. És veritat que de moment ho fa
d’una manera ininterrompuda i això ens preocupa.

També hem de dir que si feim aquesta anàlisi referida a
Espanya, al conjunt d’Espanya, observam que és exactament el
mateix, exactament, mes a mes, és a dir, també diríem que la
destrucció d’ocupació a nivell estatal es produeix a partir del
mateix moment. No vol dir això de mal de muchos, consuelo de
tontos, però sí que és cert que això ens ajuda a relativitzar en
part la situació del nostre mercat laboral, és a dir, que està
íntimament -una cosa que sabem però que així queda
constatada- està íntimament relacionada amb el que està passant
a nivell estatal. I és veritat també que quan feim l’anàlisi per
illes sí que ens podem trobar alguns matisos, algunes
diferències, vostès les ha assenyalat molt bé, però tampoc no
trobam que hi hagi moltes, moltes diferències. Sí que hi ha
matisos, sí que hi ha qüestions, és a dir, que estam parlant d’una
situació molt general.

Segona qüestió. Quan parlam de sectors nosaltres hem
intentat fer una comparativa entre els diferents sectors, com ha
evolucionat l’atur pel que fa a Balears en comparació també
amb l’Estat espanyol, i hem trobat una cosa que pensam que és
destacada i que s’ha de tenir en compte: el sector serveis, que al
cap i a la fi suposa pràcticament el 80% del nostre PIB, també
amb diferències per illes, trobam que al sector serveis si a
Espanya -estam parlant, ens referim ara al gener del 2009-
estam al voltant d’augments de percentatges del 38 i escaig per
cent, a les Illes, que és on ens hauríem de preocupar molt,
aquests percentatges són inferiors, clarament inferiors, amb la
qual cosa jo vull veure des d’un costat positiu. És cert que ens
quedam a l’aguait del que passarà quan comenci la temporada

d’enguany; haurem d’estar pendents del que ocorre en aquest
cas, però de moment sí que aquesta percepció que moltes
vegades es té que el sector serveis aguanta, efectivament amb
les dades així queda demostrat.

També hem intentat fer una comparació amb unes dades que
s’aportaven per part de l’observatori social, i crec que avui surt
en premsa un informe que s’ha fet sobre la renda mínima
d’inserció i hi ha una sèrie de taules, també, que plantegen
dades comparatives, per exemple de taxes d’atur de llarg durada
i també de persones que estan per davall del llindar de pobresa,
que és un indicador social més concret però que també és
interessant, i trobam que la situació de les Illes Balears està en
una situació, diríem, millor, i a més en una situació diríem
notablement millor que Espanya i també que la Unió Europea.
Quan parlam de les taxes de llarga durada és veritat que les
dades són del 2007 i és possible que s’hagin modificat un poc,
però si a la Unió Europea estam parlant d’un indicador de 3 aquí
a les Illes Balears s’està parlant d’un indicador del 0,01; és a dir,
que realment és una diferència també molt notable. Vull dir amb
això que també intentam veure dins el panorama que tenim, que
és complicat i que li puc assegurar que des del nostre grup ens
preocupa, que s’ha de relativitzar, si això és possible.

Una tercera qüestió que volem comentar, i l’altre dia ho
vàrem fer al ple, és el tema dels acomiadaments, justament avui
que a més hi ha una manifestació convocada a totes les Illes per
part dels principals sindicats en relació als acomiadaments,
nosaltres li tornam a reiterar i confiam en el que ens va explicar
l’altre dia al ple. Nosaltres demanam a l’autoritat laboral
competent que sigui molt rigorosa en la part que li correspon en
relació al seguiment d’expedients de regulació d’ocupació. I no
sabem realment de quina manera es pot actuar, crec que això no
és competència seva, però sí que ens preocupa de quina manera
es podria actuar sobre els acomiadaments individuals que,
diríem, són injustificats i de difícil control per part de
l’Administració; és una preocupació que tenim i també
l’expressam.

I després una quarta observació també relacionada amb
aquesta informació, aquest estudi que ha fet l’Observatori
Social, sobre la renda mínima d’inserció. Ho dic perquè, clar,
parlam d’atur però ràpidament començam a veure ramificacions
socials importants. S’està observant que ja l’any passat les
persones que reben aquesta renda mínima d’inserció han
augmentat de manera notable, en concret -bé, tenia per aquí la
dada- crec que era un 14% el 2008; però la dada més preocupant
és que aquest augment de percepció està referit a persones
diríem normalitzades, és a dir, que fins ara la renda mínima
d’inserció anava dirigida a colAlectius amb unes característiques
pròximes a l’exclusió social, molt definides dins el conjunt de
la societat, i ara qui comença a demanar aquesta renda mínima
d’inserció són persones d’altres colAlectius, persones diríem -
s’entengui entre cometes-, així és com es diu a l’informe, això
crec que és una cosa que s’haurà de tenir en compte, i a més, no
coincidint en la temporada, no coincidint si s’està de temporada
alta o temporada baixa i, per tant, de major o menor ocupació.
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I també un aspecte social, crec que és avui que surt en els
mitjans de comunicació que s’està observant un augment dels
problemes de salut relacionats amb l’augment de l’atur. De
moment són símptomes, es parla d’un nombre de casos no
excessivament important, però també és un tema que hi és i al
final el problema de l’atur és un problema tan social que va més
enllà de la competència de la seva conselleria, però també
volem expressar la nostra preocupació.

I ja per acabar i concloure, dins d’aquest panorama
nosaltres, com que sempre volem veure el costat positiu de tot
perquè és l’única manera de poder continuar treballant,
assenyalam dos aspectes que són positius i tranquilAlitzadors.
Primer, que efectivament amb les compareixences de l’altre dia
i les d’avui es demostra que el Govern, tant la seva conselleria
com el Govern en general, és conscient del que està passant, és
molt conscient del que està passant i coneix profundament les
causes, no tenim molt clar cap on anam, però almanco es tenen
perspectives clares. 

I segona qüestió, s’està actuant en conseqüència, s’està
actuant no des d’ara, sinó des del principi, des que s’ha tengut
percepció del que estava passant s’està actuant. Nosaltres també
estarem pendents d’aquest pla d’ocupació. A nosaltres també
ens agrada sentir aquest doble vessant que vostè ha explicat, en
el sentit que tenen clar que s’ha d’actuar de manera conjuntural
i al mateix temps s’ha d’intentar -jo crec que és la part més
complicada- reformar de manera estructural, que és una manera
en el fons de prevenir problemes en el futur.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra.  Suárez. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca..., no vol intervenir. I per part del Grup
Parlamentari Socialista intervé la Sra. Margalida Mercadal per
un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc agraïm a la
consellera i al seu equip la seva presència avui aquí, que
podríem considerar una continuació de la compareixença de fa
dues setmanes, per informar sobre l’índex d’afiliació a la
Seguretat Social, i avui l’envers de la moneda, l’índex i
l’evolució de l’atur a la nostra comunitat. Agraïm així mateix
l’extensa informació que ens ha facilitat, amb el dossier que
conté les dades estadístiques, inclosa la dissecció solAlicitada per
illes i per municipis, però sobretot la seva exposició presencial
ara mateix que -jo diria- posa cara i ulls als afectats, en altres
paraules, humanitza les fredes xifres de l’estadística.

Estam d’acord que l’evolució de l’atur -com ha dit vostè- és
la manifestació més visible, i jo hi afegiria que aquella que més
ens dol a tots, de la crisi global que estam patint. Sabem que
aquests 73.300 aturats a 31 de desembre passat, quasi 74.500 a
finals de gener, tot i entrar en certa forma dins les previsions,
representen per al Govern del qual forma part, la principal
preocupació a dia d’avui. Preocupació cap on s’adrecen tots els
esforços possibles per minorar les repercussions socials que
l’atur provoca als ciutadans i a les ciutadanes. També entenem
perfectament que un dels motius principals per a l’increment de
l’atur és l’augment de la població activa, tal com ens ha
explicat, amb unes 20.000 persones anuals més, sobretot a causa
del moviment migratori, però també hem entès, a la
incorporació creixent de joves i dones que tal vegada en altres
circumstàncies i en altres moments no haurien aspirat a entrar
en el mercat laboral, però s’hi veuen obligats, hem entès que per
contribuir als ingressos familiars en certa forma.

Veim que no és sorprenent la gran diferència entre sexes en
l’increment anual d’aturats. He entès que hi havia al voltant
d’un 50% d’increment en el cas dels homes i únicament d’un
16% en el cas de les dones. Però açò queda explicat si el sector
on més ha caigut l’ocupació ha estat la construcció. Tampoc no
ens sorprèn que hagi afectat en major proporció als estrangers,
ja que sabem tots que era bàsicament a la construcció allà on
trobaven més llocs d’ocupació les persones nouvingudes a la
nostra comunitat.

Sí que és preocupant l’augment de persones que duien més
de tres mesos aturades i sobretot per a aquests casos pensam,
com vostè ha dit, que són de vital importància les mesures
engegades per part del Govern, mesures com la del PROIB,
enfocat a donar feina a aquestes mil persones aturades de llarga
durada per fer de pont fins que arribi la propera temporada
turística, a l’espera que vengui a solucionar una mica aquesta
situació. Pel que fa al mes de gener, sí que és una bona notícia
que s’hagi reduït l’atur en el sector de la construcció. No ho és
en canvi l’empitjorament del sector del comerç, fonamental a la
nostra comunitat i tan lligat al sector turístic. 

Observam que davant la difícil situació que ens toca viure,
el Govern no està inactiu, ben al contrari. I esperam que totes
les actuacions d’obra pública promogudes tant pel Pla Renove,
que si s’amplia com ens ha anunciat avui, molt millor, com per
la construcció d’habitatges de protecció oficial i el Pla E
d’inversió local per part del Govern de l’Estat, acondueixin a
millorar l’ocupació en el sector de la construcció.

La portaveu que m’ha precedit ha mencionat els expedients
de regulació d’ocupació. És un tema que està a l’ordre del dia
i pensam que seran importants totes les mesures que es puguin
adoptar per ajudar els afectats, no únicament per als ERO, sinó
també per als concursos de creditors, en vàrem parlar fa un
parell de setmanes en el plenari i avui ens hem despertat amb la
mala notícia per a Menorca del concurs de creditors de Catisa.
Per tant, seran importants totes aquelles mesures que es puguin
prendre per ajudar els afectats fins que puguin sortir d’aquestes
situacions d’incertesa per les quals passen.
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Ha parlat vostè d’autoocupació i d’actuacions transversals
per potenciar l’ocupació de les dones. No fa falta dir-li que
estam plenament d’acord amb totes aquestes mesures que es
prenen. I d’altra banda que consideram importantíssima la tasca
d’intermediació entre oferta i demanda, especialment la millora
de les oficines del SOIB, l’increment d’orientadors i d’agents
d’ocupació, etc., tot allò que ens ha explicat. Estam d’acord que
cal donar suport als empresaris, així com mitjançar amb els
bancs per tal que suportin precisament els empresaris perquè es
puguin sentir segurs i puguin crear llocs de feina.

I per acabar, i tornant al discurs que repeteix el meu grup
amb motiu de cada compareixença, volem esmentar la
importància que donam a la formació i paralAlelament al no-
abandonament dels estudis a una edat massa primerenca. I
mirant molt per damunt aquestes estadístiques que haurem
d’estudiar amb molt de temps i molta cura, he vist una dada que
si és correcta m’ha sorprès, el 80% dels aturats és gent que ha
arribat com a màxim a la primera etapa de secundària. És a dir,
que açò reafirma aquesta impressió que hem de treballar
conjuntament i transversalment amb totes les conselleries,
especialment amb la d’Educació, per evitar que els nostres joves
deixin d’estudiar tan prest.

Res més. Compartim la seva preocupació davant l’evolució
de l’atur i l’animam a continuar cercant tot tipus de fórmules
per donar resposta als principals problemes dels nostres
ciutadans i ciutadanes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mercadal. Sra. Consellera.

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

Moltes gràcies. Evidentment entraré en els comentaris d’una
manera específica i tal vegada com element de reflexió -agraesc
evidentment totes les reflexions que s’han posat damunt la
taula-, en primer lloc i pel que fa referència al servei
d’intermediació, sense entrar en cap tipus de conflicte i molt
manco confrontació si els serveis d’ocupació pública..., sí tenim
clar des de la conselleria el paper del SOIB quan feim una
aposta per la intermediació, al marge que totes les
colAlaboracions d’intermediació són bones i ho dic així de clar,
tot el que signifiqui que la gent treballi per ajuntar demanda
amb oferta, com més siguem millor.

Ara, hi ha dos elements que nosaltres podem fer i que és
difícil que facin els altres, o que és més difícil. És allò que fa
referència a la inserció, aquest component més social. És a dir,
aquesta capacitat de dir feim uns convenis amb els ajuntaments
per colAlocar, per donar ocupació, feim feina, prioritzam gent
amb més dificultats d’inserció. Aquest espai des del SOIB es
pot fer. Donar compliment a fer programes específics per a la
gent que més dificultats té d’inserir-se. Els que són més bons és
més fàcils colAlocar-los, els que tenen més problemes d’inserció
és molt més difícil, per tant, cal ser un instrument d’alguna
manera que té aquest component social entre cometes, després
també per lligar aquesta situació que tenim de mercat laboral de
molt baixa qualificació amb una demanda de persones

formades. Per tant, és fonamental a través d’aquesta feina
d’intermediació formar, és a dir, aquest espai de formació contra
contractació, aquest espai de coneixement de dir si hi ha una
empresa que necessita cent persones lligades a informàtica i al
turisme, puguem agafar la base i formar perquè es puguin
contractar aquestes persones, no vagin a cercar-ne d’altres,
posar a disposició, sobretot quan visualitzam que les persones
que tenim aturades nostres tenen molt baix nivell formatiu. Per
tant, aquí poses un element diferent que és la formació, i
sobretot en aquests moments és molt important.

Per tant, dins el model d’intermediació, tal vegada aquest
espai públic té aquests dos elements que el fan important en el
moment que vivim en aquesta comunitat. Lligar aquests dos
aspectes, però sobretot si tenim aturats de la construcció i
necessitam cambrers, alguna cosa hem de fer per lligar-ho, no
basta que una empresa ens cerqui. Si podem formar-los, hem de
tenir aquesta oportunitat. En aquest espai el SOIB ho ha de fer.
Aquesta és la reflexió sobre aquesta intermediació que tal
vegada podem dir un poc qualificada, amb aquest component
social i formatiu que valoram que és imprescindible per
gestionar el nostre mercat laboral o els aturats que tenen aquesta
especificitat. 

Evidentment en autònoms, jo coincidesc, a les nostres illes
la importància dels autònoms és brutal, per què? Perquè tenim
i vivim dins una economia de serveis on és molt fàcil, té molt
més potencial tot allò que implica serveis. Aquestes línies que
en aquest moment es van desenvolupant a nivell estatal
legislativament, de registre del que seran els autònoms lligats a
una activitat prioritària, diferents espais que ens permetin
evidentment donar un impuls i un suport, tant pel que fa
referència a recaptació de recursos, com evidentment d’ajudes
financeres per tirar endavant els projectes. Per tant, evidentment
coincidim totalment i repetesc, la intermediació en aquest
moment és clau per casar aquests dos espais.

Estic d'acord amb la portaveu d’Eivissa pel Canvi,
evidentment amb les reflexions que compartim. L’atur va molt
lligat, amb petites diferències d’un indret a un altre, nosaltres
hem (...) entre illes a l’economia que marca cada model
econòmic de cada un dels espais. I açò és clar, la diferència
entre Eivissa i Menorca respecte d'aquest moment de
components, és evidentment en serveis, o quan dèiem el gener
que la baixada anava lligada fonamentalment al sector
comercial. A Eivissa normalment el gener ja hi ha poc sector
comercial, per tant, notes l’estacionalitat molt baixa. Però alhora
sent un espai de serveis i el que ha baixat el sector comerç o
indústria, els afecta tant i han resistit millor. Mallorca té un
component comercial molt més important , i ha tingut una
afectació tal vegada més potent. I evidentment entre els serveis
i l’accent de la nostra economia en els serveis, açò ens ajuda
d’alguna manera, jo estic convençuda que ens ajudarà a sortir
més prest d’aquesta situació econòmica. I hem de donar suport
a l’ocupació de qualitat, que són sectors que tenim, formada la
gent i evidentment amb una ocupació durant tot l’any. Aquest
és un element clau, però va molt lligada una cosa amb l’altra.
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Pel que fa referència a l’espai més social, crec que el gran
creixement econòmic, el gran creixement de persones arribades
no s’ha compensat mai amb un creixement en el mateix nivell
dels serveis socials bàsics. És molt més fàcil créixer en allò que
fa referència a volums de persones arribades, han crescut en la
mateixa proporció tot allò que és la xarxa. Entenc que de totes
les dificultats que ha tingut..., i açò ha passat per tot, però ens
feim més coixos quan hi ha moments de dificultats econòmiques
en què vertaderament sorgeix aquesta evidència i aquesta
realitat. I malgrat açò, com molt bé deia, la xarxa de cohesió
funciona millor, jo supòs que per proximitat i per volums del
que estam parlant. La proximitat ajuda molt en el que fa
referència a mantenir una xarxa més propera i més cohesionada
pel que fa referència a serveis, el espais amb volums
poblacionals estan tan plens que és molt difícil identificar
vertaderament els colAlectius molt necessitats d’ajut. Jo crec que
aquest element ens ha passat per tot i la magnitud de les
dimensions és més bona de gestionar a espais més petits i més
propers.

I els problemes de salut. Evidentment aquesta crisi també és
una crisi de valors, ho dèiem a l’altra compareixença. A més, hi
ha uns valors que hauran de canviar. El guany ràpid, els
ritmes..., haurem de ser capaços de recuperar, de canviar,
d’instrumentalitzar valors per fer front i per viure d’una manera
digna, amb un canvi d’estructura que tindrem. La recuperació
no crec que sigui retornar a..., serà diferent i haurem de
dependre i adaptar-nos a viure i conviure amb un seguit de
valors més diferents. I a partir d’aquí, afecta la salut de la gent,
aquesta angoixa d’un canvi sobtat i gent amb molts de
problemes de dificultats econòmiques. Repetesc, haurem
d’aprendre a fer-ho.

I pel que fa referència als acomiadaments., evidentment
quina capacitat té l’administració? El compliment de la llei
estricta, així de clar. La llei ens possibilita que amb tot allò que
implica l’actuació de l’administració dins un expedient de
regulació d’ocupació, qualsevol procediment a aquest nivell és
el compliment estricte, que com vaig dir està en aquest cas a
favor dels treballadors. Aquest és un element clau, aquest és
l’element evidentment a agafar-nos a la llei ben fort per tirar
endavant allò que fa referència a la capacitat de tirar endavant.
Al marge també de les manifestacions, hem d'assenyalar el gran
espai i la voluntat d’acord entre empreses i treballadors a molts
d’indrets. Açò també, malgrat les manifestacions, segurament
sempre serà més notícia, però també hi ha molts d’espais on es
treballa des de l’acord, moltes empreses que hi deixen la pell
per colAlaborar. I evidentment sempre trobarem, com a tots els
espais, que amb les dificultats econòmiques sempre s’aprofiten.
Però també hi ha moltes empreses que ho han deixat tot, i açò
també ho hem d’assenyalar que hi ha molts d’espais d’acord
entre treballadors i empreses que s’han de treballar i hem de
reconèixer l’esforç que fan totes les parts. I en aquest sentit,
repetesc, complir la llei a les totes. 

Crec que vivim dues etapes, en relació amb la intervenció de
la diputada Sra. Mercadal, hem vist una etapa del sector de la
construcció que ho tapava tot, tapava més les diferències entre
totes les illes d’aquestes especificitats econòmiques, però ara
veim un canvi, el sector de la construcció pot ser que hagi tocat
baix i veurem més les especificitats i veurem aquests problemes
més petits, emperò no per açò molt més -repetesc- importants.

A mi em preocupa i em preocupa molt aquest canvi en tot el
que fa referència a perfils, magnituds, sectors, que haurem de
seguir. En un moment determinat, repetesc, el sector ho ha tapat
tot, de la construcció. En teníem per tot i ho tapat. La
visualització ha quedat molt tapada de les diferències
econòmiques que crec que començarem a veure a partir d’aquest
mes de gener, que ja hem començat a visualitzar. Per tant a
partir d’aquí sí són molt importants totes aquestes dades el més
segregades, el més establertes possible per evidentment aplicar
les mesures ja de petit bisturí, no?, d’anar amb més compte en
tot el que fa referència a la nostra economia i, per tant, el que és
el mercat laboral.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. I en torn de rèplica el Sr.
Huguet té un temps de cinc minuts.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, presidenta. Realment no hi ha rèplica, el que hi ha
és una aportació aquí per tots els portaveus i la consellera
d’idees que puguin ser útils a fer el millor possible pel que ens
ve. És a dir, el que parlam és per intentar aclarir el que ens ve;
vull recordar les previsions o les estimacions entre BrusselAles
i el Govern respecte del creixement del producte interior brut,
de l’atur, de l’ocupació, del dèficit, etc.; no són gens, gens, gens
positives. 

Per tant nosaltres, el nostre grup i jo mateix com a portaveu
d’aquesta àrea, ja he tingut de qualque manera intentar estimular
que es tinguessin en compte respecte dels aturats els colAlectius
que estan en disposició de trobar feina i que tenen una
preparació i una formació que l’únic que falta és que hi hagi
l’oferta del lloc on treballar; uns altres que poden més o manco
subsistir amb més dificultats però que tenen els subsidis o tenen
les prestacions de desocupació, i després un colAlectiu important
i que creixerà, que són aquest aspectes socials que naturalment
el que feim avui, les estadístiques, han de servir per abordar de
la millor manera possible. És a dir, com més organitzada estigui
la societat i per tant la feina dels governs, no només el de la
comunitat autònoma sinó de tots els governs, les institucions i
la solidaritat de totes les persones que haurien d’estar també
pendents d’aquesta qüestió, tenen molt a veure encara que aquí
avui es tractava de parlar d’estadístiques, i aquestes reflexions
ja les havíem fetes i les farem tantes vegades com faci falta.
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Jo vull afegir un parell de qüestions. Respecte del SOIB
estic d’acord, és a dir, podem dir molt diferents paraules. El
servei d’ocupació, els serveis públics d’ocupació són serveis per
a aquelles persones que necessiten l’itinerari: orientació,
formació i inserció. Aquelles altres que saben perfectament
quines són les seves condicions professionals, que tenen una
formació sòlida, el que necessiten és un instrument
d’intermediació, un banc on hi hagi les ofertes de feina i la
demanda de feina, i s’adeqüin el més possible els dos perfils.
Per tant és en aquesta referència que té..., en aquesta
intermediació pura i dura que no necessita ni formació, vaja, les
altres parts de l’itinerari; ara, de cap manera no entenc..., n’hi
pot haver, de fet les empreses d’ocupació especials i aquestes
coses el que fan és formar persones per exemple amb
discapacitat i preparar-les, per tant fan tot l’itinerari, és a dir,
n’hi ha també en el sector públic perfectament emparades per la
legislació i que funcionen molt bé, però també hem de
reconèixer que normalment en aquestes ofertes públiques o
semipúbliques o subvencionades, els colAlectius que hi van són
aquells que tenen menys possibilitats per si mateixos d’integrar-
se simplement amb una intermediació. És aquest aspecte.

Bé, si podem eliminar les reticències per aquest
funcionament jo crec que ampliam les possibilitats, i com
millors siguin els mitjans i la preparació de les persones del
servei d’ocupació, li faré una observació que jo en faig qüestió
política, ni tan sols d’iniciativa política, però sí que m’ha arribat
que, no sé si a totes les oficines però sí a algunes oficines, es fa
l’entrevista dels orientadors en el moment d’haver-los d’enviar,
és a dir, quan hi ha una oferta de feina, s’han d’enviar, i es fa
l’entrevista en aquest moment. Jo no sé si açò està bé o
malament, jo no som tècnic ni professional, però el sentit comú
me mostra que quan una persona va a inscriure’s seria positiu
conèixer el seu perfil, intentar fer-li ja la seva orientació
respecte de si ha de fer o no formació, de tal manera que quan
hi hagi una oferta de feina idò tot allò que ella ha de fer per
millorar les seves competències personals per aspirar a aquell
lloc de feina estigui resolt. Si l’entrevista és una mica abans
d’enviar-la a l’empresa l’únic que sembla que es faci és
comprovar si reuneix o no les condicions, i açò jo crec que amb
el personal que les subvencions i les polítiques que en matèria
d’orientació ha posat en marxa aquests darrers mesos el Govern
central posant l’aportació econòmica i els serveis públics...,
sense feina, potser es pot millorar. No li dic més, amb altre
interès ni intenció que aquest, perquè estic segur que si ho pot
fer ho aportarà.

I respecte de la formació global, jo no n’he parlat a l’altre...,
vull fer també un comentari. Jo crec que la nova directiva de la
Unió Europea, la coneguda..., la que afecta les universitats i
coneguda com a Pla Bolonya, que ha tingut tant de conflicte,
crec que s’haguera pogut plantejar i explicar amb la necessitat
real, és a dir, el mercat laboral d’Europa difícilment pot atendre
una economia que sigui capaç de créixer amb més competitivitat
i més productivitat si no té molts més tècnics, una mà d’obra, un
sector treball dins les empreses molt més preparat i qualificat.
Açò passa per tenir molts més tècnics, i segurament és
impossible tenir la quantitat de tècnics que fan falta dins les
empreses per ser competitius -parl a nivell d’Europa, però
també en podem parlar a nivell d’Espanya i a nivell de la
comunitat autònoma-, perquè la formació d’aquestes persones,
el temps i esforços econòmics i mitjans, etc., segurament no hi
ha temps per al moment en què entrarem nosaltres en una

dificultat, que ja la tenim, de productivitat i competitivitat. La
convicció potser, si s’hagués explicat millor o si s’explica
millor, de la necessitat d’aquesta transformació de la universitat
i l’harmonització a nivell de mercat comú per poder disposar
d’un sector productiu molt més preparat i molt més qualificat,
potser estimularia -segurament hi ha altres elements que jo no
conec que els estudiants voldrien discutir que són de perfil més
tècnic, però aquesta idea global jo crec que és difícil de no ser
compartida-, jo crec que aquesta idea global potser sí que
estimularia més a tots a intentar que aquesta necessitat que té
Europa a través d’aquesta directiva, no sé si exactament així o
amb qualque cosa més, idò pugui permetre avançar i anticipar
com més prest millor la disposició. Si no l’alternativa és la
immigració, i l’alternativa de portar immigrants titulats i
qualificats opera en el deteriorament de les capacitats del capital
humà en les seves poblacions d’origen, que jo consider també
un altre mal. 

En conseqüència vull deixar dit aquest pensament perquè
probablement sigui compartit, i si des de les institucions es pot
fer alguna cosa benvinguda serà.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Huguet, per favor.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Ja acab, ja acab. Només vull reiterar les alertes del que ens
ve, que el que hem parlat aquí no quedi en l’autosatisfacció de
dir que entre tots ho hem dit, tot coses bones, les que hem dit,
sinó que ara queda -ho he dit abans al final de la meva
intervenció i ho repetesc ara- actuar, per aquells que no tenen
possibilitats, per aquells que en tenen i per aquells que
necessiten determinades qüestions en referència a la seva (...) de
població que té a veure amb les dificultats pròpies de la situació
o del segment de població on està.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Sra. Mercadal, vol intervenir? Sra.
Consellera..., no, la Sra. Mercadal no vol intervenir; per tant
vostè té el torn.

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

No, jo crec que bàsicament aquest paper del SOIB és un poc
aquest el que ha de fer, i evidentment s’ha de millorar, és un
paper desconegut que es va treballant i evidentment que ha
d’anar avançant molt, però, bé, fins i tot amb aquest paper actiu,
aquest paper actiu d’anar a cercar qui contracta i vendre-li la
moto, és a dir, una passa més enllà, no només esperar a nivell
del que fa referència a donar itineraris sinó que aquestes
persones que poden fer l’itinerari tinguin o tinguem una
capacitat d’oferir-los un lloc de feina. Per tant aquest plus de
necessitat d’anar a cercar, per dir-ho d’alguna manera, clients,
i per tant poder anar actuant sobre tota aquesta borsa de
persones aturades que, com veim, tenen dificultats a nivell
formatiu i que preocupa aquest canvi i aquestes oportunitats
socials que evidentment són importants.
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Evidentment, sense entrar en el tema de Bolonya, el que està
clar és que la formació ha d’anar lligada en aquest moment a
unes necessitats del mercat obligatòriament, és a dir, no ens
podem permetre el luxe de deixar oportunitats que el mercat ens
demana i que no tenim persones formades i no hi podem
respondre. Açò és no només un problema avui sinó que és un
problema que ens pot agreujar d’una manera important la
competitivitat i les oportunitats, sobretot, i el més preocupant,
de la nostra gent jove, que més problema que mai tindrà. Per
tant aquest és un element que des de la conselleria tenim clar
que és importantíssim i que per tant hem d’ajustar perfectament
aquestes dues realitats per ser efectius i sobretot pel perfil, per
aquest coneixement que podem fer a partir d’aquestes
estadístiques de les persones que tenim aturades avui, i per tant
no és un mercat qualsevol, és el nostre i amb les característiques
que té, i a partir d’aquí, per tant, intentar donar totes aquestes
oportunitats, que a més a més tenim un capital humà que
vertaderament es mereix que se li donin aquestes oportunitats,
i crec també que les Illes, malgrat, evidentment, la situació
econòmica, totes les previsions que es fan són complicades,
també crec que tenim aquestes oportunitats, per ser de serveis,
per tenir una especificitat concreta, de ser capaços de respondre
millor dins un canvi, eh?, que entenem que vivim i que és global
i que per tant és important que travessem.

Per tant moltes gràcies i esper que totes aquestes
informacions ens serveixin per fer un bon debat d’actuacions.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi
més assumptes a tractar, només queda agrair la presència de la
consellera de Treball i Formació, de les persones que
l’acompanyen i de la documentació que ha lliurat als membres
d’aquesta comissió. 

Moltes gràcies.
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