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EL SR. PRESIDENT:

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

Passarem idò a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui
consistent en el debat de les preguntes RGE núm. 8209, 8210,
8211, 8212, 8213, 8214 i 8215/09. Assisteix la consellera de
Treball i Formació la Sra. Joana Maria Barceló i Martí, que ve
acompanyada de les següents persones. Llorenç Pou, director
general de Planificació Estratègica; Joaquim Fuster, cap de
Premsa; i Sr. Jesús Frutos, cap de Gabinet de la conselleria.

1) RGE núm. 8209/09, de l'Hble. Diputat Sr. Cristóbal
Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
persones inscrites al SOIB amb prestació de cercar
ocupació.

Per tal de formular la pregunta RGE núm. 8209/09, sobre
persones inscrites al SOIB amb prestació de cercar ocupació,
intervé el diputat del Grup Parlamentari Popular Sr. Cristóbal
Huguet per un temps de deu minuts.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, alts càrrecs, senyores
i senyors diputats, bones tardes a tots, naturalment inclosos el
lletrat i els ordenances.

La qüestió que més preocupa en les consultes que es fa avui
en dia als ciutadans arreu, no sé si del món, però estic segur que
d’Espanya, i en concret ho sabem molt bé de les darreres
enquestes d’opinió que s’han fet a les Illes Balears és
l’ocupació. I d’entre aquestes situacions d’ocupació o no
ocupació, tal vegada la preocupació més important l’hem de
tenir com a qüestió immediata per a aquells que no tenen feina,
i a més de no tenir feina o no trobar-ne, tampoc tenen recursos
o no tenen dret a subsidis.

La mesura final del 2008 que permetia als serveis
d’ocupació arreu d’Espanya de les comunitats autònomes
estimular la recerca activa d’ocupació amb una ajuda a les
persones que s’incorporessin en aquest programa de 350 euros,
no tenim a dia d’avui una explicació de quin resultat dóna o ha
donat i quines perspectives hi ha per a l’any que ve.

Per tant, aquesta seria la primera qüestió, Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Li contesta la consellera de Treball,
Sra. Joana Barceló.

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

Moltes gràcies. Vertaderament estam convençuts que l’atur
és la principal preocupació dels ciutadans i ciutadanes
d’aquestes illes i de tot l’Estat espanyol, encara que no sigui la
principal preocupació dels diputats i diputades, però
evidentment crec que sí és important assenyalar la importància
d’aquestes dificultats, especialment de la gent que no té cap
prestació.

A partir d’aquí, aquest programa que es va iniciar en
colAlaboració amb l’Estat, de fet varen ser quatre les comunitats
autònomes que es varen sumar a aquest programa d’ajudes de
350 euros durant tres mesos, lligats a un programa d’orientació
personalitzat i específic per a la recerca d’un espai ocupacional.
A partir d’aquí, els resultats els podem assenyalar pel que fa
referència als mesos que s’han demanat: el mes d’octubre varen
ser 20 persones, el novembre 210, el desembre 105, el gener
101, el febrer 102, el març 98. Açò en els mesos que s’ha
assenyalat i el mes d’abril hauríem arribat a una xifra de 960
persones. Per illes, si li interessa, a Mallorca són 766, pel que fa
referència fins dia 21 d’abril: 766 a Mallorca, a Menorca 116,
i a Eivissa i Formentera 78.

En aquest programa l’Estat aportava fins a 2.000 persones,
nosaltres hi sumàvem una quantitat igual, per tant, és un
programa que manté una disponibilitat important per arribar
encara a molta gent. El fet que ens hem trobat és bàsicament la
quantitat de documentació que se solAlicita a cadascuna de les
persones i , per tant, la complexitat de tramitació administrativa
que ens ve imposada dins el programa formulat per l’Estat. Ho
dic així de clar, aquesta jo crec que és una de les principals
dificultats d’implementació d’un programa que, malgrat
quantifiquem que hi ha un munt de persones sense recursos
perquè han esgotat les prestacions, la demanda no s’ajusta a
aquest fet de tenir moltes persones lligades a aquest programa.
Pensem que aquest programa obliga a la formació i obliga, per
tant, a un seguiment específic, per tant, aquest és un element
que incideix que s’hi sumin o no moltes persones. 

Per tant, complexitat administrativa, és cert, i disponibilitat
de recursos com per fer front, evidentment, a una demanda més
gran com la que en aquests moments tenim, no arribam a dia
d’avui a les 1.000 persones i es va posar en marxa el mes
d’octubre. Per tant, algun programa evidentment hi ha com
perquè les persones que hem calculat que no tenen prestació, no
se sumen a aquest programa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. En 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. La intenció de la pregunta, a part de conèixer les
dades que trob que és important, és també com sempre que
deman qualque cosa, intentar una reflexió per intentar millorar
les fórmules que es posen o s’innoven per contribuir a disminuir
les conseqüències tan dolentes que té no tenir feina i a més, no
tenir recursos per poder mantenir l’economia familiar, ja sigui
individual o de més persones, en aquesta situació econòmica tan
dura.

És obvi..., no record bé la xifra, que la primera partida per
a Balears era de 800.000 euros, la partida de la capacitat a
disposar. No em referesc només al 2008, també al 2009. I és
obvi que el 2008 era impossible quan es va començar que es
pogués executar tota la partida disponible. Per tant, quan a més,
si no ho record malament, la disposició el que pot recomanar
que se solAliciti aquesta ajuda és l’orientador. És a dir, l’ha de
demanar l’interessat, però òbviament hi ha d’haver l’anuència,
per dir-ho de qualque manera, de l’orientador. Jo no sé si hi ha
marge, que sempre ni sol haver, de millora per allò que és la
gestió que correspon a la comunitat autònoma, a la conselleria
i per tant als seus empleats. 

Si a més hi havia la possibilitat de doblar la quantia perquè
hi havia recursos, almanco així ens ho havien dit i arribar fins
a 700 euros durant els mesos de formació, no és una xifra
extraordinària, però entre no cobrar o cobrar 700 euros per
seguir un programa per millorar les competències, sembla que
hi hauria d’haver més persones. Realment estam, amb les xifres
que es manegen de persones amb aquestes dificultats, sembla
molt baix. Òbviament alguna iniciativa més aportarem per
intentar que aquests recursos vagin tots..., no quedin dins els
calaixos de les administracions públiques, sinó que vagin a
aquest segment de persones amb aquesta situació d’autèntica
necessitat, perquè qualsevol minva del grup de persones en
situació de tanta necessitat, és obvi que s’han de fer tots els
esforços necessaris per reduir-les. 

En conseqüència, Sra. Consellera, la pregunta concreta és si
hi haurà per part de l’acció de l’execució de la conselleria
respecte de les persones que directament estan implicades a un
esforç major, com sigui la colAlaboració dels sindicats,
naturalment de la patronal no, però perquè no hi ha relació entre
els treballadors i els orientadors i els empresaris, però sí amb els
sindicats que tal vegada..., no voldria que açò suposés més
despesa, sinó simplement vull manifestar el desig d’un esforç
molt més ample i molt més intens per arribar a més gent amb
aquests 700 euros, si es manté la convocatòria per a l’any 2009,
no ho sé, de duplicar l’ajuda. I la segona part, si també hi ha a
la sectorial, o a reunions amb directors generals que se solen fer
a Madrid en relació amb l’eficàcia dels programes, hi haurà
proposta des de les Balears per intentar modificació d’allò que
vostè ha anomenat “complexitat documental”; per tant, es fa
d’una manera el més immediata possible, més eficaç aquesta
ajuda a aquestes persones.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Li contesta en torn de contrarèplica la
Sra. Consellera per un temps de cinc minuts.

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

Bàsicament l’Estat a aquest programa va fer una aportació
de 2.168.000 euros. Per tant, és una quantitat important i a partir
d’aquí era complementada per la comunitat autònoma. Per tant,
una quantitat que només amb els recursos de l’Estat tenim una
capacitat d’arribar fins a unes 2.000 persones.

A partir d’aquí, clar bàsicament l’estructura d’accés a l’ajut
està fonamentada dins allò que és la disposició estatal, des de la
comunitat autònoma el que sí li puc assegurar és que fins i tot
aquests orientadors que era una mesura complementària a
aquests recursos, és a dir, 2 milions són de pagament, però
anaven acompanyada d’una mesura d’orientadors que
vertaderament és tan o més important, poder arribar a una xarxa
que permeti aquesta atenció més identificatòria
d’acompanyament d’aquest gent.

A partir d’aquí fins i tot aquesta xarxa de personal,
d’orientadors, va identificar tots els usuaris del SOIB que
estarien inclosos en aquesta mesura, s’ha arribat fins a més de
10.600 persones. Per tant, en aquest sentit aquesta feina de
seguiment de les persones que podien estar interessades, per
part d’aquest govern s’ha fet.

Quin ha estat el fet? Repetesc, la complexitat de la
documentació i de la tramitació que vertaderament ha estat molt
complicada i que açò bàsicament ha retardat el que fa referència
a l’efectivitat. En aquest sentit l’Estat té previst mantenir, així
ja ho ha aprovat, la xarxa d’orientadors, però aquest programa,
ja ho he dit al principi, han estat quatre, si no record malament,
només les comunitats autònomes que s’han afegit a aquest
projecte. Repetim, però, pel nivell de cost i de dificultat de
gestió pel que fa referència a l’eficiència d’aquesta ajuda.

Bàsicament aquestes ajudes s’intenten reconduir a través de
mesures de protecció social d’una manera més simple i lligades
fonamentalment al que fa referència renda bàsica, és a dir, l’àrea
de benestar social o al que fa referència a prestacions d’atur. Per
tant, correspondria directament a una tramitació molt més
simple a nivell estatal. El que sí és clar és que l’orientació es
mantindrà, s’ha aprovat per a un any més. I aquest programa no
té el suport de moltes comunitats autònomes, li ho dic així, són
molt poques les que ens hem ficat en aquest projecte, perquè
valoraven que en temps de dificultats tenir 2 milions de l’Estat
perquè arribin a la gent val la pena fer qualsevol cosa, en aquest
sentit tota la feina que poguéssim fer. Ara, hem estat molt pocs
els que hem optat per rendibiltizar aquests recursos. I, repetim,
jo crec que és més fruit per la complexitat de la gestió i no per
la necessitat dels recursos de gent que no cobra cap tipus de
prestació. Ara, aquest programa s’ha de redefinir, o bé per l’àrea
de benestar social o bé per l’àrea de la prestació directa de
l’Estat, que són els dos elements que en aquest moment es
contemplen.
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Per tant, a partir d’aquí el mes d’agost acabarà aquest
programa i s’intentarà des de l’Estat fer una proposta perquè es
faci a través d’un sistema més àgil i que vertaderament totes les
comunitats autònomes hi vulguin participar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

2) RGE núm. 8210/09, de l'Hble. Diputat Sr. Cristóbal
Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
persones contractades a les corporacions locals com a
conseqüència dels fons propis de la CAIB distribuïts
mitjançant conveni.

Per formular la pregunta RGE núm. 8210/09, sobre persones
contractes a les corporacions locals com a conseqüència dels
fons propis de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
distribuïts mitjançant conveni, intervé el diputat del Grup
Parlamentari Popular Hble. Sr. Cristòfol Huguet per un temps
de deu minuts.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Bé, la pregunta en concret és sobre la
contractació amb els 10 milions d’aportació de recursos del
pressupost, segons ens han explicat, de la pròpia comunitat
autònoma.

El mes de gener, d’una manera extraordinària, perquè mai
no es feia el mes de gener, l’Estat en el darrer Consell de
Ministres dia 30 de gener del 2009, va aprovar la transferència
a les comunitats autònomes, als serveis d’ocupació de les
comunitats autònomes, de tots els recursos dedicats a polítiques
actives i a formació. És a dir, el 30 de gener es va aprovar per
Consell de Ministres, vàrem tenir notícia de la distribució i tot
i que després aquí a les illes va sortir el mes d’abril, amb motiu
d’una visita de la consellera a la secretària general d’Ocupació,
Sra. Maravillas Rojo.

Repetesc, la pregunta en concret és sobre els 10 milions que
surten del pressupost propi de la comunitat autònoma a
corporacions locals. Però és obvi que a corporacions locals hi
van no només aquests 10 milions..., per açò ho llig amb la
transferència de polítiques actives allà on hi ha també partides
importants relacionades. M’interesso per la contractació, per a
cada una de les quatre illes, dels fons d’aquí. Però òbviament si
té la informació respecte de les polítiques actives o dels resultats
de la contractació de corporacions locals amb els recursos
transferits per la comunitat autònoma i també en relació...,
perquè hem vist en concret dia 16 d’abril es va publicar la
convocatòria de corporacions locals que està dirigida a
escoletes. I en aquesta també qualque dia haurem de fer un
examen, perquè més que mai aquests recursos han d’anar
destinats a persones desocupades. Tots sabem que no sempre les
escoletes se dediquen a contractar persones que duen un
determinat temps al registre d’aturats de la comunitat autònoma,
sinó que de vegades el temps d’estar inscrits en el registre és
molt recent. Per tant, si aquests recursos, i ara fan falta tots,
estan pensats i destinats necessàriament a mantenir ocupació,
encara que temporal, a persones adscrites a l’atur, és obvi que
aquí facem una reflexió i una revisió de si s’han utilitzat bé
aquests recursos i quin ha estat el seu abast.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Li contesta la Sra. Consellera de
Treball i Formació per un temps de deu minuts.

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

Me sap greu no poder-li facilitar, però li puc remetre
evidentment tant per municipis, pensàvem que dúiem les llistes,
a més de tots els programes de contractació directa. És a dir, del
programa extraordinari que varen ser aquests 10 milions d’euros
de recursos propis i aquí, la dada que era un poc el contingut de
la pregunta, a Mallorca són 747 persones; 8.057.814 euros. A
Menorca 751.624 euros, 72 persones. A Eivissa 1.179.271
euros, 105 persones. I Formentera 50.000 euros, 5 persones. En
total amb 10 milions d’euros i 929 persones contractades.

Ho tenim per municipis, també, si vol, li ho podem fer
arribar i aquests són els recursos propis. I bàsicament d’aquests
recursos propis, el criteri ha estat que el SOIB envia a
l’ajuntament el llistat de les persones que estan més de sis
mesos a l’atur i que, per tant, no reben cap prestació. A partir
d’aquí i d’aquest llistat, aquesta feina, els ajuntaments
contracten. D’una manera molt clara, màxima prioritat a la gent
que ha esgotat totes les prestacions i la gent que més temps du
a l’atur sense..., és a dir, la gent que més dificultats té
d’integració laboral.

En aquest sentit, aquest mateix criteri s’aplica als plans
ordinaris, encara que és cert que el pla actual d’estiu, el que fa
referència a conciliació de vida laboral i familiar, tindrem
menys gent amb més temps a l’atur, però sí el pla ordinari, el
que fa referència a escoles taller o contractació, SOIB,
d’organismes autònoms, exactament igual. 

Per tant, si vol els diferents programes que tenim de
contractació directa mitjançant les administracions locals i
consells insulars els hi podem fer arribar, entorn a la que s’ha fet
i la que es preveu enguany. El que sí li puc dir és que al SOIB
corporacions locals de l’any passat vam aconseguir la
contractació de 1.300 persones a la comunitat autònoma,
aproximadament i també el criteri de les 1.000 persones, crec
que va ser un criteri que bé, va ser encertat i pactat amb tots els
municipis, perquè per primera vegada s’hi van acollir tots els
municipis de Balears, tots, amb un sostre per baix de 9.000
euros al municipi més petit i sempre lligat al nombre d’aturats.
Deia per tant que va ser un programa que va arribar
absolutament a tothom per primera vegada.
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Per tant, aquest criteri que va funcionar bé en allò que fa
referència a aquest pla extraordinari s’aplicarà a allò que fa
referència a SOIB corporacions locals ordinari que està previst
que els treballadors puguin començar dia 1 d’octubre. Per tant,
màxim criteri d’integració laboral a les persones amb més
dificultat i repartiment entorn als municipis, entorn al nombre
d’aturats que tenen perquè també estam convençuts que tots els
municipis tenen projectes d’interès general a treballar i perquè
en aquest moment també existeix una xarxa d’agents de
desenvolupament local que permeten perfectament a tots els
municipis elaborar projectes que permetin garantir tot el que és
aquesta despesa pública que ha d’anar molt lligada al que és
doble vessant: obres que ajudin la colAlectivitat i evidentment
contractació de les persones amb més dificultat. 

Per tant, aquest criteri s’aplica a tot el que fa referència, és
més, la mesura que vam explicar, és a dir, reorientar recursos de
la conselleria cap a la contractació de les persones amb més
dificultat, només comparant -i ho deim amb dues anualitats
nostres- 2007, 2008 els mateixos recursos de programes
ordinaris, el 2007 van ser i ara li ho dic de cap, però en tenim la
informació que la hi podem fer arribar, van ser unes 990
persones i en el 2008 vam poder arribar a 1.800. Vull dir,
intentar concentrar el màxim, al marge de les 1.000..., perdoni
1.800, perdó, 900, 1.800. A més a més, de les 1.000 que és 10
milions extraordinaris. És a dir, intentar concentrar les ajudes al
màxim en aquests programes.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, idò sí, li ho agraesc i li deman que sí, que ens ho
faci arribar perquè ho estudiarem. És obvi que els tècnics i els
experts estan al servei d’ocupació, no ho pos en dubte, però
sempre ajuda que siguem quatre ulls en lloc de dos els que
mirem aquestes coses.

M’he fixat molt, fins i tot tenc ara aquí davant un informe de
conjuntura trimestral d’un dels dos sindicats majoritaris i posa
molt l’atenció, és una elaboració feta seva a partir de les dades
subministrades, en relació amb l’edat que el percentatge tant
d’homes com de dones entre 25 i 34 anys, és en xifres absolutes
i naturalment en percentatge més important, però després -i aquí
sí s’ha de posar atenció- el temps d’estar aturats està entre 3 i 6
mesos. Per fer-ho curt, són importants les persones amb risc
d’exclusió, són importants les persones que pertanyen als
colAlectius preferents perquè això és la política dels plans
d’ocupació nacional, (...) d’aquí i també la política derivada dels
acords de Lisboa, però és obvi que l’eficàcia del resultat
d’aquestes polítiques actives de contractació ha d’incidir més
allà on hi ha els nuclis més amplis i les necessitats majors i, tant
per edat com ..., és a dir, hauria d’estar també escalonat que no
sé si hi està.

Només des d’aquest punt de vista, el que ens interessa, al
nostre grup, és tenir el coneixement més ampli possible respecte
de la destinació i també de l’eficiència econòmica, és a dir, 10
milions són molts de milions, quan vostè en parla -estic segur-
amb un empresari diu “carai!, amb 1 milió d’euros en don, de

feina, jo”. És aquesta la visió que hi ha. Per tant, en les actuals
circumstàncies bé està que revisem l’eficàcia i l’eficiència
d’aquests recursos i naturalment que vagi destinada pel sector
o pel segment d’edat i per temps que estan inscrits a l’atur en els
percentatges més elevats, en el nombre de persones -no són
percentatges són persones-, en el nombre de persones que més
el necessiten.

Sí que li vull dir que la pregunta era, per quins terminis
s’havien fet aquestes contractacions? Per tant, li prec  que també
em completi la resposta en aquesta qüestió. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Sí, perdoni, són sis mesos, tots els contractes que s’han
plantejat amb aquests recursos. 

A veure, crec que ha estat la mesura més eficient i ho dic
així de clar. A més a més, crec que és molt complementària
d’altres, també ho he de dir. És a dir, aquesta és una mesura -
crec- de base per integrar la gent que el mercat d’alguna manera
té dificultats a integrar, és la gent de llarga durada que no s’ha
integrat. És una mesura de xoc entorn a un segment molt
concret i molt específic.

La rendibilitat, crec que és la màxima, és a dir, l’eficiència
és la màxima perquè bé, és el conveni colAlectiu, el cost laboral
dividit per les persones. Vull dir que en sí és una mesura de
molta eficiència i a més a més ajuda als municipis al que fa
referència bé, les obres bàsiques que permet un estalvi a les
finances municipals. Per tant, crec que l’eficiència d’aquest
programa, crec que és molta. És més, aquest programa, després
mitjançant normes l’han aplicat, nosaltres el vam aprovar el mes
d’octubre, el vam començar a aplicar el mes de desembre es
firmaven..., vull dir comença la gent a fer feina, el novembre
firmàvem els convenis i després a principis de l’any 2008
moltes comunitats autònomes han fet aquest pla de contractació
via municipis de persones aturades, comunitats autònomes que
varen començar per Andalusia, Extremadura, però també
Castella-La Manxa, Castella-Lleó, València, Múrcia, La Rioja...
Vull dir, totes les comunitats autònomes a més a més després de
nosaltres han anat agafant amb unes quantitats diferents, no?,
però la gent ha visualitzat que aquesta era una mesura molt
efectiva, molt concreta i, a l’hora que ajudes l’atur, ajudes
també les corporacions locals. És una mesura complementària
a les de l’Estat, al famós Plan E, és un pla lligat a les empreses
fonamentalment i per tant, a mantenir i fins i tot a incrementar
un nivell de contractació, que també és necessari perquè no
només són aturats sinó també el que és molt important és que no
es creïn aturats i que les empreses tenguin feina. És així, són
accions molt complementàries i s’han de veure en aquest sentit,
però seriosament crec que són eficients. 
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Repetesc, el resultat ha estat que comunitats autònomes de
tot color polític els ha elaborades, els ha presentades i per tant,
amb diferents proporcions econòmiques tots tenen el mateix
paràmetre: contractació d’aturats mitjançant els municipis per
a obres d’interès general, així de simple, alguns per llei perquè
no tenien els pressupostos i havien de fer un crèdit extraordinari,
els altres per plans interns, però ho han fet moltes comunitats
autònomes. De fet, hem fet un poc el seguiment i tenim la
relació de tota aquesta feina que s’ha fet. Per tant, crec que és
eficient i -repetesc- crec que és complementari d’altres mesures,
del que fa referència per exemple a les escoles tallers, tallers
d’ocupació, bé, idò que aquests, malgrat que també vagin a
contractar persones desocupades per donar-los una formació,
també ja destriam els colAlectius -com deia molt bé vostè- de
gent jove o gent amb una problemàtica específica. 

Vull dir que les mesures..., crec que tenen clar que és
contractació mitjançant administració pública de colAlectius i
persones amb màximes..., que tenen més dificultats i aquí,
diferents programes: el SOIB normal, ordinari; el SOIB
extraordinari, i les polítiques actives com són tallers
ocupacionals o les contractacions mitjançant els organismes
autònoms, cada una d’aquestes mesures té un públic específic
i especialitzat. Crec que és important arribar als diferents indrets
evidentment perquè són colAlectius que tenen necessitats. 

En aquest sentit, li puc passar el balanç de l’any passat i a
partir d’aquí les previsions que tenim enguany tant per illes com
per cada un d’aquests programes, els ordinaris i aquest
extraordinari, però repetesc, crec que l’eficiència ha estat
demostrada perquè ha estat la mesura en què més han coincidit
totes les comunitats autònomes, en la seva gestió, i que els
municipis han valorat d’una manera més positiva. Aquests són,
evidentment, dos elements que val la pena tenir en compte.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

3) RGE núm. 8211/09, de l'Hble. Diputat Sr. Cristóbal
Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
certesa de les dades de l'EPA.

Per formular la pregunta RGE núm. 8211/09, sobre certesa
de les dades de l’EPA, intervé el diputat del Grup Parlamentari
Popular el Sr. Cristóbal Huguet per un temps de deu minuts.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies. Deman llicència al president i a la consellera
perquè, tot i que les preguntes que vénen ara són interessants o
importants, les que han passat fins ara, que són les que tracten
de la situació del treballador, ho són més i m’havia deixat un
parell de qüestions a les quals no li deman naturalment que em
contesti, però sí que vull que costin a l’acta d’avui. 

Com no tenc cap dubte que hi ha una memòria de les
actuacions, a més consider que estarà molt bé que els
ajuntaments presentin una memòria on bàsicament es reflecteixi
la millora de competències dels beneficiaris que és el primer
que se cerca, a part que tenguin ocupació i cobrin alguna cosa,
si han millorat o no la seva ocupabilitat  sigui com a autònom,
sigui com a membre d’una cooperativa, per compte, etc., és a
dir, si hi ha hagut efectivament algun percentatge ho trob
interessant i ja sé que encara que aquest no és l’objectiu
principal d’aquesta actuació estaria bé que, si hi ha algun
avantatge d’aquest tipus també quedés allà reflectit a la
memòria i finalment, les actuacions millorades al municipi,
perquè és obvi que, si hi ha gastat uns doblers i hi ha una
plantilla i és per una qüestió d’interès general, està bé que hi
sigui. Només perquè en quedi constància, m’havia quedat sense
dir-ho abans.

La pregunta a la qual ha fet referència el Sr. President és una
pregunta bàsicament a la qual he de citar unes declaracions fetes
per vostè enguany quan va sortir la primera enquesta de
l’Institut Nacional d’Estadística, l’EPA, allà el mes d’abril,
sobre el primer trimestre on es referia al fet que veia amb
preocupació el nombre d’aturats. Va fer unes afirmacions
respecte que hi havia desfasament en aquests resultats perquè es
recollien molt poques respostes, no sé si 3.000, no sé si va citar
una xifra així, que a Balears només hi havia 3.000 consultes que
es feien per a aquesta enquesta i, quan es fan sobre mostres
menors de 100.000, la font té... 

Bé, li he de dir que l’enquesta per a Balears, és a dir, això de
Ceuta i de Melilla sempre es diu, però per xifres que són
inferiors a 5.000, però Balears tota la història que conec, tot i els
canvis darrers de (...), sempre l’hem donada, fins i tot a nivell
d’organització mundial del treball o internacional del treball,
s’ha donat per vàlida. No sé si en aquest moment tampoc no era
massa prudent intentar mostrar que l’Institut Nacional
d’Estadística tot i que desitjam tots que tenguin més... enquestes
i per tant, faci falta corregir manco, nosaltres no som partidaris
que fos un bon moment per fer aquest opinió que semblava més
desacreditar la xifra o minimitzar la xifra o justificar la
diferència entre el registre d’aturats i la resposta de l’enquesta
que vostè i jo i molts, vaja, segur que tots el que estam aquí
sabem que són dues maneres de comptar distintes i que es
refereixen totes dues al nombre d’aturats, però cap de les dues
no tenen el nombre absolut de persones que cerquen feina i no
en tenen. 

En canvi sí serveixen -i això és la seva utilitat- perquè unes
mostrin els registres -tal com diu un diari d’avui- sense comptar
determinades persones que no tenen feina per les circumstàncies
que es regulen a l’estadística del registre. Tal vegada
l’Administració central hauria d’explicar per què s’han de
descomptar o per què no s’han de descomptar, no sé si està prou
justificat, aquesta és la meva opinió i l’altre, el que fa és mostrar
d’una mateixa manera cada trimestre les respostes que donen els
ciutadans a unes qüestions que també són similars i que per tant,
responen -tal com s’ha de veure al meu entendre- a una
estadística al llarg del temps.
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La pregunta està feta en els termes que..., o segons sembla
no creu que siguin certes les dades dels nombres d’aturats a
Balears que han sortit a l’enquesta de població activa del primer
trimestre d’enguany. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Li contesta la consellera de Treball i
Formació, Sra. Joana Barceló, per un temps de deu minuts.

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

El conseller sap perfectament que quan hem de donar una
xifra bona o dolenta, la donam i punt. No ens genera molts de
problemes haver de cavilAlar o haver de replantejar
justificacions alienes a l’actuació que ens correspon o a les
responsabilitats que tenim. No funcionam així, li ho asseguro,
però sí que a vegades és important recordar algunes qüestions.

En aquest cas, he d’assenyalar o recordar que el mateix
Institut Nacional d’Estadística elabora i publica anualment un
informe en què analitza el grau de qualitat de resultats de l’EPA
mitjançant l’anomenat error de mostreig. És així. Els puc passar
si volen, als diferents diputats, la darrera informació i no és res
més que això. És una qüestió de mostreig i de la magnitud del
mostreig i també ho diuen les estadístiques a peu de pàgina de
cada una..., els trimestres quan surt l’EPA, quan ens referim a
les comunitats autònomes a peu de pàgina s’assenyala que quan
la mostra és inferior a 5.000 mostrejos evidentment hi ha errors.

Nosaltres no arribam a aquesta quantificació, ens movem en
una mitjana de les 4.000 enquestes. De fet des d’aquesta
conselleria ja s’han fet i s’havien fet els contactes amb l’Institut
Nacional d’Estadística simplement per incrementar l’enquesta
i per tant, dotar-nos d’una major fiabilitat en allò que fa
referència a resultats de l’EPA. Crec que aquesta és la nostra
responsabilitat, aconseguir que l’enquesta que es fa a les nostres
illes tengui la màxima garantia i per tant, els menys errors
possibles. Això és una responsabilitat que tenim aquí.

Per tant, hem demanat a l’Institut Nacional d’Estadística
incrementar el mostreig que es fa a la nostra comunitat
autònoma perquè vertaderament no tinguem resultats entre el 9
i el 12,2% d’errors de mostreig. La comunitat autònoma quasi
bé que en té més. Simplement és això, ser conscients del grau
d’error que l’Institut Nacional d’Estadística diu i sobretot
corregir-ho. Sobretot corregir-ho. Que ho feim ara? Idò, ho feim
ara. No s’ha fet abans, idò ho feim ara, però ho farem, eh?
Acabarem tenint una EPA ajustada dins un marge d’error
raonable, que crec que és el que ens pertoca en una comunitat
autònoma com són les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula el
Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

No entraré a discutir si són 4.000, 3.000 o 5.000. El que li
vull fer veure són dues circumstàncies: la primera, que quan surt
la conselleria a manifestar açò és quan surt una gran disparitat
en les dates de registre i en les dates de l’enquesta, i en segon
lloc que aquesta deficiència, si és que ho fos, després li mostraré
o li llegiré part de l’informe que fa la directora de l’Institut
Nacional d’Estadística, un article publicat dia 1 de febrer del
2009 i per què, li ho llegiré, quan vostè fa aquestes
manifestacions és després de sortir a l’estadística, és a dir,
aquests errors o aquestes circumstàncies que vostè diu quant a
la quantitat i quant a la qualitat serien aplicables quan surten
xifres de molta ocupació i, per tant, de taxes d’ocupabilitat altes
i de taxes d’atur baixes com ara. 

Per tant, en la meva intervenció he procurat dir que no era
un moment oportú perquè pot semblar que intentam, i em posaré
jo que també som polític o que a través de la seva expressió de
l’altre dia, s’intentava portar una idea que aquesta vegada no
estaven ben fetes. Açò és el que consider, és un observació que
li he de fer perquè no crec que aquesta surti, tot i que li donaré
suport, el nostre grup li donarà suport, a tot el que vostè faci
perquè tengui més entitat el nombre de persones que
s’enquesten  a les Illes Balears per qualsevol enquesta que
tengui a veure amb l’ocupació o amb qualsevol altra cosa. Li
deman que ho accepti des d’aquesta visió d’inoportunitat per
restar credibilitat a una cosa que li hem donat la credibilitat que
té, amb els errors que pugui tenir, com totes les coses que són
conseqüència d’una enquesta en aquest cas. 

Tal com li he dit aquest article està firmat per la Sra.
Carmen Alcaide, que com vostè sap és economista i és
l’expresidenta de l’Institut Nacional d’Estadística, i ella
explicava doncs bàsicament quins colAlectius tenen influència en
el creixement de població activa. En definitiva, les darreres
dades de les darreres enquestes de l’EPA. Acabava dient: “la
explicación del aumento del paro en el último trimestre está
más del lado de la destrucción de empleo que del aumento de
la población activa -estava relacionant aquestes dues dades- las
previsiones de la evolución del paro son propias de las
previsiones del crecimiento de la actividad económica”.

És a dir, tot el que hem parlat abans i tot el que facem és
òbviament una ajuda temporal perquè hi hagi una ajuda
temporal, a millorar les competències, a fer qualque obra
d’interès general, però el creixement hem de tenir ben clar que
només quan hi hagi previsions de creixement econòmic hi haurà
previsions i que això serà segurament el darrer que succeirà de
totes les millores de venciment de la crisi. És a dir, el darrer
element que ens mostrarà signes positius serà el de l’ocupació.
Quan tinguem signes positius que creix l’ocupació, encara que
es mantengui l’atur o creixi una mica l’atur, és quan podem
tenir, de qualque manera, esperances que hi ha un canvi
important.
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Bé, és això, el empleo será probablemente la última
variable de recuperación -m’he passat?- el primer indicador
será que deje de destruirse empleo y se inicie el crecimiento de
la población ocupada. Jo, Sra. Consellera, crec que amb
aquesta pregunta l’únic que li volia posar de manifest és açò,
que s’entén més bé i s’ajusta bastant més a la realitat futura que
no a criticar les enquestes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. En torn de contrarèplica té la paraula la
Sra. Barceló.

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

És oportunitat política, què difícil que és, eh? L’oportunitat
política que difícil que és.

(Se sent una veu inaudible a la sala)

Ah!, però bé, si fos per oportunitat política ben segur que no
ens haguérem plantejat aquest àmbit de feina. Li assegur una
cosa, és cert que quan les coses van malament l’oportunitat de
posar en qüestió les mesures, és cert, és més difícil, és cert i
veritablement pot donar lloc a interpretar-se que es fa per
justificar-se. Li assegur que en cap moment cap xifra ni cap
manifestació no s’ha fet en aquest sentit, amb això hem estat
molt clars des d’aquesta conselleria, sota cap concepte ni en cap
moment. Som conscients de la duresa del moment i de la
situació de l’atur i mai no hem amagat, fins i tot crec que hem
estat agosarats, quan ho hem pogut fer i hem posat damunt la
taula previsions dures i difícils o situacions quantificades que
molt poques administracions han estat capaces de posar damunt
la taula quantificades. Nosaltres ho intentam fer, transmetre tota
la informació que tenim perquè veritablement amb informació
és com podem actuar. Si amagam la informació o la volem
distorsionar malament anam. 

Per tant, des d’aquest sentit la voluntat de la conselleria
sempre ha estat, i ho serà cregui’m, la màxima transparència
amb la informació que manejam i ser capaços de donar-la,
explicant el que faci falta, però donar-la. Això no vol dir que
quan ens movem en qüestions tan sensibles com és l’atur i,
evidentment, que es visualitzen quan és un problema,
evidentment quan hi ha molta ocupació aquest no és un
problema, jo ho entenc a açò, no li demanaré per què vostè no
va manar que es fessin més enquestes quan sabien que el nivell
d’enquestes que fèiem aquí era poc representatiu, perquè tal
vegada era poc necessari. Jo no li pos en qüestió, però sí crec
que en aquest moment és fonamental, no només en aquest
moment sinó a mig termini, tenir un espai d’error dins una
enquesta nacional que ens compara i que, per tant, aquesta
comparació ens marca posicions i ens marca, fins i tot, recursos
econòmics, que intentem fer-la amb el mínim error a favor
nostre, de tots, de tota la comunitat.

No és una qüestió de qui governa ni res, és una qüestió que
una comunitat autònoma ha de tenir un mínim prestigi a nivell
nacional doncs ha de tenir una fiabilitat en les seves enquestes.
Això és important, per tant, és obligat que nosaltres pugem
aquesta xifra per superar aquestes 5.000 enquestes i posicionar-
nos dins aquesta informació que dóna l’institut d’una manera
més correcta. És la feina que tocar fer-se. Aquesta feina la feim,
la farem i aconseguirem tenir un mostreig més, seria menys
marge d’error, això no li dic si és a favor o en contra nostra
simplement que dins aquest informe que fa l’Institut Nacional
d’Estadística el grau de qualitat de Balears ens digui és més bo
que el percentatge que tenim ara, ens comparan de manera
permanent amb les comunitats de més... crec que ens pertoca
està millor, simplement.

En aquest sentit en un moment de sensibilitat amb el tema
de l’atur ho havíem de dir, i ho vàrem dir sabent que era molt
fàcil fer aquesta lectura, però era obligat assenyalar que la xifra
que dèiem, amb tot el respecte del món a l’Institut Nacional
d’Estadística, tenia un marge d’error i aquest marge d’error
l’hem de corregir, però existia i existeix. El compromís nostre
simplement és aconseguir no tenir error, i prou. Dades n’hem
donades prou difícils, cregui’m que no és un tema d’oportunitat
política, en absolut, simplement és de rigor pel que fa els
instrument de presa de decisions d’un govern i del
posicionament d’una comunitat autònoma i açò ho hem de fer.
Per tant, feim feina en aquest espai d’aconseguir superar
aquestes 5.000, 4.000 enquestes i arribar a aquestes 6.000
mínim que són necessàries.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

No, no, és una qüestió d’ordre, que demanaria l’agrupació
de les tres preguntes següents.

EL SR. PRESIDENT:

De la 8212, 8213 i 8214. 

4) RGE núm. 8212/09, de l'Hble. Diputat Sr. Cristóbal
Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Llibre verd sobre la formació professional.

5) RGE núm. 8213/09, de l'Hble. Diputat Sr. Cristóbal
Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inici de les activitats formatives en el Centre Nacional de
Formació Professional Laboral del Mar.

6) RGE núm. 8214/09, de l'Hble. Diputat Sr. Cristóbal
Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mòduls formatius del Centre Nacional de Formació
Professional del Mar.

Doncs passaríem a formular aquestes tres preguntes relatives
al Llibre verd sobre la formació professional, a l’inici de els
activitats formatives en el Centre Nacional de Formació
Professional Laboral del Mar i també als mòduls formatius del
Centre Nacional de Formació Professional Laboral del Mar. Per



ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 38 /  28 de maig de 2009 541

 

fer la pregunta té la paraula el Sr. Huguet, per un temps de deu
minuts.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. La importància de la formació en el
món de la formació professional i món laboral ve d’antic. Vull
ressaltar l’acord sobre competitivitat, ocupació estable i cohesió
social del 2004 en la Mesa de diàleg social, acord específic per
a la formació professional per a l’ocupació i naturalment totes
les afirmacions, encara que avui donam més rellevància a aquest
acord a nivell nacional, vull també recordar, encara que sigui
per damunt, des del pacte del govern al discurs d’investidura del
president la promesa d’un llibre verd, etc., la rellevància que ha
tengut. 

Amb aquestes tres preguntes, qüestion o deman al Govern
o a la consellera en primer lloc, el llibre verd, en quina situació
està? Estic segur que hi deu haver alguna cosa, si està redactat,
en consulta, com està? Tot d’una que em digui quan estarà
millor perquè així no li demanarem que vengui i ens expliqui
quines són les línies d’innovació per millorar aquesta qüestió,
la formació professional. En segon lloc, les activitats formatives
del centre nacional de Menorca que està, com tots sabem,
construït, excepte la part que havia de fer l’ajuntament que eren
els accessos i les connexions dels serveis o sistema general. En
tercer lloc, si ja coneix en aquest centre quins seran els primers
mòduls formatius que hi haurà d’oferta perquè òbviament el
temps també en aquest moment és el millor per promoure entre
aquelles persones que no podran començar a fer feina tan joves
completin, millorin i ampliïn les seves capacitats i els seus
coneixements. 

Només, encara que sigui amb relació a les afirmacions
d’abans, no és amb ànim de debatre, però sí que nosaltres, no
per l’EPA sinó per totes les actuacions que fa l’Institut Nacional
d’Estadística a les Illes Balears, vàrem fer una acció, supòs que
la trobarà, però no directament nosaltres sinó com toca, i segur
que vostè comparteix amb mi, a través de l’Institut Balear
d’Estadística.

Moltes gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Li contesta l’Hble. Consellera
Sra. Joana Maria Barceló. Té deu minuts.

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

Moltes gràcies. També entre parèntesi, l’Institut Balear
d’Estadística evidentment coneixia d’aquest problema, el
treballava, però nosaltres premem també de manera directa i
hem agafat a la gent de l’institut i els heu dit acompanyeu’ns
aquí perquè sinó els donam un poc d’empenta a cada un li pica
el que li pica, però crec que és important forçar un poc i anar-hi
amb ells. Per tant, això és el que hem fet amb l’Institut Balear
d’Estadística, tirar endavant perquè bàsicament ens preocupa.

Pel que fa referència al llibre blanc de formació
professional. És un projecte que va ser iniciat per l’anterior
consellera de Treball i Formació, va lligat a molts d’acords i en
aquest moment el procés de documentació, que va ser un
document elaborat des d’una àmplia participació i han participat
al voltant, li puc donar les dades, de més de 140 professionals
a tots els nivells. Per tant, en aquest sentit el document finalitzat
donava lloc a un compendi molt ample amb moltíssima
informació i que valia la pena sintetitzar un poc i sobretot fer un
complementari que és el pla d’acció de la formació. És a dir, el
llibre blanc ha de tenir també acompanyat un pla d’acció
formativa i que marqui tot un seguit d’actuacions. 

En aquest moment juntament amb la Universitat de les Illes
Balears, que és qui ha ordenat tot aquest ample debat que va
produir el llibre blanc, tenim el primer document, també tenim
el primer esborrany del pla d’actuacions en matèria formativa
i, per tant, esperam poder comparèixer aquí el mes de setembre,
just començar el Parlament, i poder-los presentar els dos
documents, tant el llibre blanc, que repeteix que ha estat un
procés participat molt ample, com el que hem afegit que és un
pla d’actuacions que tradueixi un poc tota aquesta gran
participació amb un seguit reglat, ordenat del que són
compromisos d’actuacions. Per tant, aquests dos documents el
mes de setembre podem comparèixer aquí i presentar-los.

Pel que fa al centre de la mar, el Centre Nacional de la Mar,
bàsicament en aquests moments hem d’assenyalar que, si no
record malament, el 15 de gener acabava el termini de
presentació de les propostes de les diferents comunitats
autònomes, per presentar les seves propostes de centres
nacionals de referència, la comunitat autònoma va presentar,
evidentment, la proposta de Centre Nacional de la Mar. Es
resoldrà, de fet l’Estat havia de resoldre abans de Pasqua, el mes
de març, no ho va fer i ho ha posposat a la reunió del Consell de
Formació Professional que tendrà lloc dia 10 de juny,
segurament aquí ja anirà l’aprovació d’aquest pla de centres
nacionals de referència, i a partir d’aquí la inclusió d’aquest
centre de la mar a Menorca.

Dins la proposta que vàrem presentar dues qualificacions
molt concretes d’operacions auxiliars de manteniment
d’elements estructurals a recobriments d’embarcacions
esportives i d’esbarjo i manteniment dels sistemes dels equips
d’embarcacions esportives i d’esbarjo. Són dues qualificacions
professionals que en aquests moments s’estudien, bàsicament
l’Estat, tot el que fa referència a continguts i serien les dues
primeres propostes que es treballarien en aquest centre nacional.

L’oportunitat de tenir l’edifici que tenim, que jo crec que és
un edifici veritablement emblemàtic, és una gran feina la que es
va fer al Centre Nacional de la Mar i ho hem de dir així, dóna
perquè sigui un espai compartit no només com a formació de
centre nacional sinó que també pugui participar de la formació
ocupacional. Per tant, puguem donar contingut en la propera
convocatòria formativa i amb el temps ens agradaria que
ordenant i veient com funciona aquests dos espais formatius
arribés a ser un centre integrat de formació nàutica en la seva
globalitat i, per tant, un centre de referència sobre territori de
tota la formació de la mar. Si el proper mes de setembre,
aquesta és la dada que voldríem començar, està en aquest
moment en procés d’adjudicació del que implica l’equipament,
treballant amb empreses de Menorca a nivell de necessitats, tot
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és una feina que s’ha fet des de la direcció del SOIB a l’illa de
Menorca, i a partir de la participació de moltes empreses
d’àmbit local. Per tant, tirar endavant tot el referent al concurs
d’adjudicació, la signatura d’aquest centre nacional a nivell
estatal i la complementarietat de formació ocupacional per part
de les convocatòries pròpies. 

Aquesta és la primera fase, per dir-ho d’alguna manera, i a
partir d’aquí veure l’oportunitat d’avançar-hi més, amb més
contingut, pel que fa referència a la part de formació
professional. Aquest és el cas que veritablement ens agradaria.
En aquest sentit hi ha peticions de l’Escola de Turisme lligades
a activitats nàutiques i tot el consell social obligatòriament
haurà d’aprovar tot allò referit als continguts. Per tant, esperam
poder ja convocar.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Li he de confessar que allò de posar
llibre verd és una equivocació, però així i tot quan ho vaig veure
i me’n vaig adonar, igual que abans he parlat de l’EPA elabora
i publica trimestralment i està publicant, bé, són dos errors de
redacció. Quan ho vaig veure vaig pensar que hauria d’haver
posat groc perquè ja el llibre deu ser ben groc, tant de temps que
ha estat.

Bromes a part, li vull agrair que s’hagi avançat, que tengui
vostè la confiança que enguany el puguem veure, discutir, i com
més aviat posar en marxa, perquè més que mai s’està
demostrant que a pesar de la situació de tants d’aturats i a pesar
de la precarietat laboral el sistema formatiu que tenim
òbviament necessita una bona sacsada i una bona actuació per
millorar-lo. Per tant compti que hi participarem quan ens toqui,
a criteri del Govern, i el que no voldríem és rebre un document
tancat, perquè si som capaços de trobar-hi qualque crítica no és
el més important, sinó que qualque aportació ben segur que
també el sector que està al voltant del Grup Popular pot ajudar.

Respecte dels centres, sí, les preguntes estan referides a
Menorca, però és obvi que ens preocupa l’aprovació del centre
nacional de referència de la part de turisme, d’hoteleria, que era,
com vostè sap bé, una mica de robatori que havíem fet a un altre
centre nacional on no s’imparteix, o no s’impartia, que jo
sàpiga, en aquell moment no s’impartia formació relacionada
amb hoteleria, i per açò d’acord amb el ministeri vam poder
presentar, arrel d’un acord de la Mesa de Turisme de la
legislatura passada, aquesta iniciativa dins el que era el
programa de formació que s’havia tancat i, clar, hi havia també
un projecte, hi havia una cessió per part de l’ajuntament per
crear un espai específic per a aquest centre de referència, que ho
estic segur que és el que necessita la comunitat autònoma de les
Illes Balears en relació a aquest segment o aquesta activitat que
tanta ocupació ofereix, i per tant sí que m’interessa que em
digui si està feta la petició i si també tenen notícies que açò
sigui possible. 

És una bona notícia que el mes de juny, per tant ja, hi hagi
una resposta. I també si em pot contestar respecte de quina data
es posaria en marxa l’activitat del centre nacional en relació al
turisme. Idò jo crec que em don per satisfet de les respostes que
m’ha donat abans respecte de quan estarà en marxa el centre
nacional de Menorca i quins mòduls i quan s’iniciarà la seva
activitat lectiva, perquè si és ja el curs que ha de començar el
setembre és també una bona notícia.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Bàsicament jo li he contestat de la mar perquè les preguntes
anaven molt lligades al centre nacional de la mar. La veritat és
que va ser un poc de carambola, no?, allò d’un centre nacional
amb dos espais formatius. 

Bé, evidentment en aquesta data de 15 de gener vam
presentar la petició també ja formal i amb tot el seu contingut i
perfectament identificada d’un segon centre nacional no
dependent del de la mar, que era un poc forçat, sinó com un
centre nacional lligat a l’activitat turística. Ho vam fer perquè
en aquells moments també, i li ho repetesc, ho vam fer més
lligat a l’edifici de l’Escola d’Hostaleria en aquest moment, i
fonamentalment perquè aquest era un dels riscs que és no tenir
un espai físic molt concret amb un risc molt important que no hi
entréssim, i a partir d’aquí crèiem que valia la pena més
assegurar el contingut abans que, bé, quedar-nos sense, així de
clar. Per tant si són necessaris edificis o inversions noves ja els
farem, però el més important era garantir fonamentalment el
contingut. 

Així ho hem fet, ho hem fet dins aquest espai, que no vol dir
que..., vull dir amb un espai dins la mateixa escola. Açò també
valoràvem que podia ser una manera també de posar en valor
l’Escola d’Hostaleria de la nostra comunitat, que és prou
important i és prou referent, i per tant de poder compartir, i així
com vagi creixent ja fer un altre plantejament, però que com a
mínim hi hagués presentat aquest projecte. Aquest projecte s’ha
presentat i ben segur, si no hi ha canvis d’ordre del dia, també
la probabilitat és que es doni a conèixer dins el mapa aquest
proper 10 de juny en el Consell de Formació Professional.
Aquesta és la previsió en aquests moments, i per tant aquesta és
la petició feta i aquesta serà... Bé, seguirem evidentment amb
atenció tot el que fa referència a aquesta activitat que
evidentment és important per a la nostra comunitat.
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Respecte al llibre blanc, és cert que s’ha retardat un espai de
temps, però açò no..., li assegur que en absolut no és excusa
com per modificar un poc el que fa referència a criteris i
actuacions en formació per part de la conselleria ja en aquestes
convocatòries, és a dir, les coses s’han de poder fer un poc en
paralAlel en aquests moments: alhora que anam treballant tot el
que fa referència a la formació i al llibre blanc, també ser
capaços d’anar millorant tota la gestió de la formació en uns
moments de dificultats econòmiques, de necessària
ocupacionalitat de les persones, tant de les persones aturades
com per a les mateixes empreses, aquest concepte de formació
i de competitivitat. Per tant els moments de dificultats a vegades
són la gran oportunitat per canviar les coses, i per tant de
millorar i de rendibilitzar en positiu entre tots tot el que fa
referència a la gestió dels recursos lligats a formació,
evidentment des del màxim acord però, repetesc, com una
oportunitat de millorar entre tot i de donar la màxima eficiència
als recursos públics, alhora que evidentment es treballa en
aquest pla que, repetesc, havia començat però que valoràvem
que valia la pena sintetitzar i sobretot traduir en un pla
d’actuacions.

Per tant en aquest sentit repetim aquest compromís de
presentar-lo el mes de setembre.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

7) RGE núm. 8215/09, de l'Hble. Diputat Sr. Cristóbal
Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla PREVEA a les Illes Balears.

Per formular la darrera pregunta, RGE núm. 8215/09, sobre
el Pla PREVEA de les Illes Balears, intervé el diputat del Grup
Parlamentari Popular el Sr. Cristóbal Huguet per un temps de
deu minuts.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Bé, encara que la pregunta està
referida només a aquest pla, vull fer una breu referència a la
disponibilitat de les dades. Vostè ha presumit fa una estona que
tenen les dades encara que siguin difícils. Jo no sé si són bones
o dolentes, si són difícils o fàcils les estadístiques dels accidents
laborals, però la veritat és que les cercam a la pàgina web no les
trobam, Sra. Consellera, no les trobam, cregui’m. És a dir, avui
matí he intentat imprimir el que hi havia i són dades bastant
endarrerides i tampoc no tenen la periodicitat que és la que ens
fa veure l’evolució tant per la classe d’accidents o malalties com
també per les activitats i els índexs per a cada una de les
activitats i global. Per tant li deman una vegada més que en açò
pitgi els seus alts càrrecs i funcionaris, que han d’estar penjades
cada mes els dotze darrers mesos per activitats, globalment.
Almanco açò és el que jo li deman i esper que facin.

I respecte del Pla PREVEA, que trob una iniciativa
interessant, perquè era una iniciativa de la Mútua Universal -jo
encara estava en responsabilitats de govern i de fet el que va
negociar per a les Illes Balears era el que en aquell moment era
el director general i un dels seus tècnics més qualificats-, la vam
trobar tots molt interessant perquè en definitiva el que fa és
donar suport a les empreses que de manera voluntària vulguin
millorar la seguretat a la seva empresa sempre que reuneixin
una sèrie de condicions aquestes empreses i els treballadors, que
hi hagi acord amb els representants sindicals, i que té per
objectiu el que tots desitjam, amb un esforç durant un període
de 24 mesos d’intentar reduir d’una manera dràstica i important
la...

A les Balears l’aplicació al final, a pesar que açò ve del
2007, es va aprovar el 2008 ja molt al final, crec que el
desembre o així, però ha arribat, jo almanco les notícies que he
vist als mitjans de Menorca, ja era dins el mes d’abril
d’enguany. Bé, el que m’interessa saber és naturalment el que
li deman, que està feta a principi d’aquest mes la pregunta:
quina resposta ha tingut i quin és el grau d’acceptació. També
sé que a les Illes Balears, d’empreses amb un grau altíssim, etc.,
i les condicions, no n’hi ha massa, però la pregunta subsegüent
és que, ja que aquí sí que tenim competències importants, no
valdria la pena ampliar aquest tipus d’actuació a empreses més,
diríem, quant a mesura, nombre d’obrers i nombre d’accidents,
més pròpies dels perfils de les Illes Balears que donen respecte
d’açò, i per tant fer actuacions molt similars a aquest pla
PREVEA específiques per a les Illes Balears? Aquesta tal
vegada seria la qüestió, que no està formulada com a tal però
que és conseqüència d’una resposta que jo esper que em digui,
que no n’hi ha gaire de grau perquè no n’hi ha gaire que
s’adaptin a les condicions del pla a nivell nacional.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Li contesta la consellera per un temps
de deu minuts.

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

Bàsicament hi ha dos nivell, aquí: l’experiència pilot, que la
nostra comunitat autònoma hi va participar, que va començar en
el que feia referència al 2007, des del març del 2007 fins al
maig del 2009; han estat dos anys d’experiència pilot. A Balears
van participar tres empreses de telecomunicacions, d’hostaleria
i de jardineria, van ser les que ens van assignar. El balanç
d’aquestes tres empreses és d’una rebaixa en jardineria d’un
66% menys d’accidentalitat; en telecomunicacions un 18 i a
hostaleria un 17, quan les previsions que feien era d’una rebaixa
al voltant del 20% pel que feia referència a sinistralitat.
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Bé, bàsicament un poc aquest és el resultat de la participació
al pla pilot, i partir d’aquest pla pilot el que sí ja hem començat
amb la Inspecció de Treball és anar presentant ja aquesta
formalització a nivell nacional del Pla PREVEA. A la nostra
comunitat així i tot encara la mostra és baixa, es preveu una
mostra al voltant de 12 empreses, entre 12 i 16 empreses, si no
ho record malament, de la nostra comunitat, però és aquest fet
de la més alta sinistralitat; aquí els voluntaris que tenim no són
d’alta sinistralitat, justament, però açò ens va fer pensar o ens ha
fet pensar un poc, alhora que feim el pla oficial d’aquestes
empreses, poques empreses que es poden adherir a aquest pla
PREVEA, que és aquest compromís voluntari de rebaixa de la
sinistralitat laboral i a partir d’aquest compromís de rebaixa, bé,
aquest fet de suport de l’Administració, de la Inspecció, més
que d’infracció de suport i per tant anar avançant en aquest
sentit, el que sí ja hem pogut plantejar en alguns àmbits, i ho
vam fer per exemple a Menorca en el sector de la construcció,
era estructurar un pla de característiques pròpies de les Illes
Balears, és a dir, amb no tant burocràcia -el Pla PREVEA
suposa un nivell de gestió molt important per a les empreses a
nivell de documentació que és tal vegada, moltes vegades, el
que són empreses petites a la nostra comunitat tenen més
dificultats, perquè al final obligues a fer més papers-, i per tant
en aquest sentit els vam oferir bàsicament estructurar un pla més
específic d’aquí. 

En quin sentit?, posar la disponibilitat de tècnics de..., açò
lligat amb Inspecció de Treball, és a dir, un acord d’Inspecció
de Treball, Conselleria de Treball i determinats sectors, sector
a sector, als quals pogués interessar fer aquestes experiències,
de posar a disposició els nostres tècnics de prevenció a
disposició de les empreses, és a dir, que les empreses que
volguessin puguin utilitzar els nostres tècnics no en el sentit
d’aixecar acta, per dir-ho d’alguna manera, sinó en el sentit que
si ens demanen suport evidentment el que no podem fer és
aixecar una acta, sinó donar suport, i en aquest sentit anar
ajudant la base d’entendre la prevenció des d’un espai més
d’eficiència que no de burocràcia, que és moltes vegades aquest
espai que entenen, no? Aleshores nosaltres ja pagam una
assegurança o ja pagam una empresa o ja tenim els papers, però
d’interioritzar el que són les bones pràctiques i el coneixement
de com han d’anar estructurant les coses i de no tenir la por que
arriba la inspecció o arriben els serveis de prevenció de la
conselleria.

Per tant estructurar aquesta experiència, voluntària també,
a partir d’un propi pla específic de la nostra comunitat, que seria
una manera molt simplificada del Pla PREVEA estatal, molt
simplificada, però jo crec que eficient en determinats sectors.
Repetesc, l’objectiu és interioritzar bones pràctiques molt més
que el que fa referència a cobrar o a imposar sancions. Açò és
el darrer resultat sempre, i per tant tot el que siguin peticions de
part ja ens va bé, i açò és un manera d’incentivar-les d’una
manera molt simple i molt fàcil. Per tant per primera vegada
anam fent, amb el Servei d’Inspecció, conselleria i sectors
econòmics, anam fent reunions sectorials i territorialitzades a fi
de poder arribar la Inspecció i la conselleria..., en construcció ja
ho hem fet tot a nivell territorial, per tant començar amb altres
sectors. 

Aquesta és un poc la feina que estam estructurant al marge
del Pla PREVEA, que els resultats un poc són els que li he anat
assenyalant.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, sí. Esper no esgotar-los, Sr. President. Bé, jo compartesc
aquesta idea, i per tant la pregunta anava formulada amb aquesta
convicció, que veig que tots dos tenim, que fa falta un pla
PREVEA molt adaptat a la voluntarietat de les empreses i que
és una eina que jo crec molt positiva per millorar els resultats de
reducció d’accidents. 

Una qüestió que no és exactament d’açò però que li deix
apuntada crec que cada vegada que tenc oportunitat de dir-la és
cercar l’obligatorietat, especialment per a aquelles empreses que
superin un determinat nivell d’accidents anys, de presentar els
informes -la seva mútua- de presentar els informes dels
accidents dins les 24-48 hores següents, encara que siguin
accidents lleus. Mentre no s’aconsegueixi açò i, repetesc, no fa
falta que sigui per a totes, sinó per a aquelles que sobrepassen
un determinat nivell o índex d’accident dins la seva empresa,
que es puguin seguir, que els tècnics hi puguin anar i comprovar
si aquest accident declarat per la mútua és malaltia comuna, és
accident o què és. És molt important i açò estic segur que
rebaixarà -pels estudis que es van fer quan jo hi era- rebaixarà
un determinat percentatge d’accidents laborals en segons
quines.

I finalment -ho incorporaré a la moció que tenc subsegüent
a la compareixença de l’altre dia- jo crec que en les
circumstàncies actuals seria molt positiu per a les empreses que
vegin aquesta actitud i actuació de les distintes conselleries del
Govern balear de donar-los suport. És a dir, que no només hi
vagi un inspector a aixecar actes, que hi vagin persones del
Govern, siguin de Treball, siguin d’Indústria, o de Comerç, o
d’Agricultura, o de Turisme, a ajudar perquè aquesta empresa,
en el cas dels accidents, tengui manco accidents; en el cas de
necessitats financeres conjunturals o degudes a la situació que
no arriben a determinats crèdits per decisió de les entitats
financeres, idò trobin una via per ajudar en açò. Per reduir la
burocràcia és molt important que les empreses de les Illes
Balears que volen fer inversions no estiguin aturades per
qüestions burocràtiques a departaments del Govern, i per tant jo
crec que només el contacte directe, l’oferta de funcionaris a
aquestes empreses, que no és complicat, potser el meu model és
un poc viciat perquè és Menorca i és petit i tal, però jo crec que
és extensible, perquè a més estic convençudíssim que en aquests
casos la colAlaboració dels sindicats i de la patronal sí que seria
molt important i molt ben valorada. És a dir, que hi hagi una
acció més conjunta, més coordinada, i que les empreses d’aquí
vegin aquest suport.
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Aquesta serà una iniciativa que podrem debatre no sé si al
darrer ple d’enguany, esper que sí; d’aquest període de sessions,
esper que sí, i si no fos així per qüestions d’ordre del dia esper
(...). Però en qualsevol cas jo la hi avanç, a vostè, consellera,
perquè sé que si pot empènyer també ho farà i crec que és el que
necessita el sector productiu en aquest moment.

I moltes gràcies per totes les seves respostes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Té el torn de contrarèplica la Sra. Joana
Barceló.

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

A l’Administració estam obligats a estar al servei dels
ciutadans, i açò és una obligació permanent que hem d’anar
recordant de tant en tant, i jo crec que en tot el que fa referència
sobretot a salut i seguretat és un element clau, per açò, no?,
primer de tot per evitar que es converteixi en una
burocratització no controlada i, alhora, perquè és molt poc
eficient treballar sense entendre i aplicar el que fa referència a
l’eficiència de les normes que des de la prevenció et demanen.

La veritat és que ha estat una experiència interessant, i jo
vull agrair la colAlaboració de la Inspecció de Treball de la
nostra comunitat autònoma. Anar per comarques i per illes amb
el sector, convidant les empreses de base, vull dir no amb la
junta, convidant les empreses i seure amb el cap de la Inspecció,
els dos caps, el director de la Inspecció Laboral a la nostra
comunitat i la direcció de tot el que és la Inspecció, i veure’ls
seure amb les empreses, i entendre i explicar els problemes amb
què es troben quan ve un inspector, el drama nacional que
suposa, o quan ve un tècnic, i és així, i tenir-los en reunions i
poder debatre i anar veient com podem anar avançant en
aquestes qüestions vertaderament ha estat molt bé, ha estat una
experiència que és important. Ara les hem acabades, hem fet tot
aquest recorregut i un poc estructurarem aquestes conclusions,
i una d’aquestes és aquest espai: els nostres tècnics de prevenció
estan, i les empreses ho han de saber, estan al servei de la
seguretat i la salut laboral, per tant estan al servei de qui els ho
demani, i evidentment qualsevol dubte, qualsevol qüestió que
qualsevol empresa tengui s’ha de poder telefonar, cridar,
assistir-los no amb l’ànim, sinó al contrari, amb el compromís
de no sancionar sinó d’ajudar. Aquest és un element que
vertaderament val la pena. La Inspecció de Treball està en
aquest projecte i jo crec que tindrà bons resultats, esperem.

Evidentment intentarem estar al dia a penjar les dades mes
a mes de l’accidentalitat. Li puc avançar que són bones, anam
bé, vull dir que per tant és més motiu per penjar-les. Ja veu que
no hi ha intencionalitat en el que fa referència a les dades que
donam o no, són bones, i les anirem penjant. Em sap greu,
perquè vertaderament són dades que no costa massa anar-les
penjant i, bé, és d’anar agafant l’hàbit de penjar-les mes rere
mes. Però bé, vostè insisteixi que nosaltres també insistirem fins
que aconseguim penjar-ho com toca. Però en tot cas, bé, jo crec
que tot el que impliqui prevenció són elements que són
importants, i sobretot aquest concepte que l’Administració està
al servei de la gent. Per tant aquesta és la nostra maquinació

permanent de millorar tot el que és el benestar de la gent cada
dia.

Per tant gràcies per totes les aportacions que pugui anar fent
en aquest sentit.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Agraïm la seva presència i també
la dels seus acompanyants. I no havent-hi més assumptes a
tractar s’aixeca la sessió.

Correcció d'errates del DS de la Comissió d'Assumptes
Socials núm. 36, de 14 de maig de 2009:

A la pàg. 516, on diu EL SR. SERRA I COSTA ha de dir EL
SR. SERRA I TORRES
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