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(Inici de la sessió no enregistrat)

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Maria Torres substitueix Miquel Àngel Coll.

I. Compareixença RGE núm. 11319/09, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Consellera de Treball
i Formació, per tal d'informar sobre el Pla d'ocupació de les
Illes Balears 2009-2011.

EL SR. PRESIDENT:

Si no n’hi ha més, passarem, idò, al primer punt de l’ordre
del dia d’avui, consistent en l’escrit RGE núm. 11319/09,
presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual se
solAlicita la compareixença de la consellera de Treball i
Formació per tal d’informar sobre el Pla d’ocupació de les Illes
Balears 2009-2011. 

Assisteix la consellera de Treball i Formació, l’Hble. Sra.
Joana Maria Barceló i Martí, acompanyada del Sr. MarcelAlí
Fernández de Heredia Cañellas, director del SOIB; del Sr.
Llorenç Pou Garcías, director general de Planificació
Estratègica; del Sr. Joaquim Fuster Orfila; i del Sr. Jesús Frutos
Rosado, cap de gabinet de la conselleria. 

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

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

Moltes gràcies. Senyores diputades, senyors diputats,
bàsicament aquesta compareixença crec que era un poc un deute
amb el Parlament, poder explicar el contingut del que implica
el Pla d’ocupació de les Illes Balears. 

Les Illes han estat històricament un territori ple de
dinamisme, d’oportunitats de creixement econòmic, que a dia
d’avui volem assenyalar que continuen conservant. Però també
hem d’assenyalar que existeix un seguit de febleses en el seu
camí que dificulten aquest procés de desenvolupament
econòmic. Per tot açò, amb l’objectiu d’impulsar un nou model
econòmic més basat en la competitivitat i la productivitat, el
Govern de les Illes Balears ha concertat amb tots els agents
econòmics i socials més representatius de la comunitat
autònoma de les Illes Balears aquest pla d’ocupació, un pla
d’ocupació amb un pressupost de 307 milions d’euros que
abastarà el període 2009-2011, i en el qual es defineixen les
principals línies d’actuació en matèria de política d’àmbit
laboral. 

El primer element destacat d’aquest pla d’ocupació és
precisament que és el fruit, és el resultat d’un llarg procés de
diàleg que ha acabat fructificant en un acord amb tots aquests
agents econòmics i socials més representatius de la nostra
comunitat. Aquest fet és especialment important ja que suposa
estar d’acord amb la diagnosi de la situació i en el marc de les
mesures de caràcter estructural i conjuntural compreses en el
Pla d’ocupació, amb tots els beneficis que se’n deriven a mitjà
termini de disposar d’aquest punt d’encontre.

L’elaboració del Pla d’ocupació no ha estat aliena,
evidentment, a la situació de crisi econòmica que avui vivim,
amb una xifra històricament alta de persones desocupades, raó
també per la qual s’han consensuat mesures conjunturals per
donar-hi resposta. En qualsevol cas el mateix pla d’ocupació
reconeix que la situació econòmica és extremadament
complexa, i per açò inclou, i també per donar la màxima
transparència en les actuacions, el compliment i el seguiment
d’aquest pla, inclou indicadors per poder fer un seguiment
detallat de l’eficàcia de les mesures establertes, alhora que crea
una comissió de seguiment formada per la Conselleria de
Treball i Formació i pels agents econòmics i socials signants
que ha d’anar avaluant les mesures i, si fos necessari,
evidentment, proposar-ne de noves, establint un procés, per tant,
de “governança” viu. Dintre d’aquest nou esquema de
“governança” també voldria destacar l’establiment de
comissions insulars de seguiment del Pla d’ocupació.

Entram així en el que són les mesures del Pla d’ocupació, i
val la pena assenyalar o fer una referència als principis bàsics
que han inspirat el seu disseny, i aquest fonamentalment són
tres: primer, l’impuls al teixit productiu i definir i donar
preferència al que són els sectors estratègics i amb majors
perspectives de generació d’ocupació; en segon lloc, assegurar
la igualtat d’oportunitats de totes les persones, el que es tradueix
en mesures que posen preferència en aquells individus més
afectats pel que fa referència a la crisi econòmica; i, en tercer
lloc, també evidentment l’acceptació de la necessitat d’ajustar
les polítiques d’ocupació a les especificitats dels diferents
territoris. D’aquesta manera, idò, tal com s’anirà exposant,
aquests tres principis d’impuls al teixit productiu i per tant
definició del que són els sectors estratègics, igualtat
d’oportunitats i en especial accent en les persones més
desfavorides, i el que són les especificitats del desenvolupament
local, aquests tres eixos, com assenyalàvem, determinen el
disseny de les polítiques d’ocupació, de formació,
d’incentivació de la contractació i de la qualitat en el treball.

Les mesures incloses en el Pla d’ocupació s’han estructurat
en quatre eixos matrius. D’una banda, atesa la situació
econòmica actual, la necessitat d’establir mesures de generació
i estímul de l’ocupació; aquest evidentment i obligatòriament és
el primer eix. El segon gran eix se centra a donar suport al teixit
productiu i fer-lo més productiu i més competitiu. El tercer eix
té a veure amb les mesures de formació, enteses aquestes en el
seu element de caràcter i element estratègic per augmentar les
possibilitats dels dos primers eixos; lliguen obligatòriament amb
la competitivitat del sistema, de les empreses, alhora que són
una oportunitat d’ocupació per als mateixos treballadors.
Finalment es formula com a quart eix un ample paquet de
mesures dins l’àmbit de la qualitat del treball, i malgrat la
situació de crisi econòmica evidentment un govern no hi pot
renunciar sota cap concepte. Tots aquests grans eixos d’actuació
no s’han definit d’una manera aïllada sinó que, seguint els
principis abans esmentats, estan evidentment i obligatòriament
interconnectats, i per tant tots s’enforteixen mútuament amb la
perspectiva d’anar caminant en un darrer objectiu, intentar anar
modificant aquest model econòmic que volem més fonamentat
en la productivitat i la competitivitat.
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Quant al primer bloc d’actuació, la generació d’ocupació,
l’actuació de la Conselleria de Treball i Formació, bàsicament
el podem assenyalar amb diferents actuacions. Primer,
l’augment considerable de tot el que implica la generació directa
d’ocupació, fonamentada i amb el suport dels municipis, els
consells insulars, les institucions, en definitiva, i alhora també
els organismes autònoms. Són el que anomenam
fonamentalment escoles taller, tallers d’ocupació, cases d’ofici,
SOIB corporacions locals, SOIB organismes autònoms...,
perquè fonamental aquesta experiència mostra que les mesures,
aquestes mesures, són fonamentals per donar resposta a aquelles
persones amb més dificultats d’inserció laboral, i d’aquesta
manera el Pla d’ocupació reconeix la importància de mantenir
aquests programes, així com la necessitat d’innovar en el seu
marc, és a dir, sempre en la línia de reforçar el binomi formació
i ocupació, així com la línia de requalificació professional
dirigida a aquelles persones més afectades per la crisi
econòmica i que pateixen problemes d’inserció laboral. Per tant
en aquest sentit aquestes mesures, que s’han anat incrementant
en el que fa referència a recursos, que suposen una sortida
d’ocupació directa per a molts treballadors i treballadores, que
lliguen amb aquestes persones prioritàries de no percebre cap
tipus de prestació d’una manera prioritària i, alhora, es poden
plantejar sempre amb el suport dels agents de desenvolupament
local com a projectes de desenvolupament local dins l’àmbit en
el qual es treballen o es presenten.

De fet, a més a més d’aquestes mesures que podem
visualitzar com de caràcter ordinari, evidentment també dins
aquest conjunt d’actuacions lligades a l’increment de
contractació, ja vam iniciar el 2008 una actuació més de caire
conjuntural per fer front a la crisi d’una contractació
extraordinària de 1.000 persones a través dels municipis,
destinades fonamentalment a aquests projectes d’interès general
i també dins aquest perfil de sis mesos i ser persones sense
prestacions, una mesura que repetirem, evidentment, dins
enguany encara al ser recomanable mantenir un nivell
d’actuació extraordinària en matèria d’ocupació.

Amb el mateix objectiu de generació d’ocupació, el Pla
d’ocupació contempla un programa d’incentivació de la
contractació estable que inclou també la contractació inicial. En
aquest sentit i en sintonia amb el conjunt del Pla d’ocupació, les
persones d’incentivació preferent són aquelles -una altra vegada
les trobam- desocupades sense prestacions, i també aquelles
contractacions en sectors estratègics i emergents, si ho recorden,
com una primera línia també d’eix d’aquest pla d’anar
incentivant, anar ajudant aquesta definició feta de manera
conjunta de sectors estratègics i emergents, de manera que
bàsicament es va marcant o es va insistint en una estratègia a
l’hora de moure els incentius econòmics al voltant de sectors i
al voltant de colAlectius afectats.

També dins aquesta estratègia d’augmentar l’ocupació de les
persones de la població activa, el Pla d’ocupació estableix un
paper preeminent -i aquí seria el segon eix- a l’actual Servei
d’Ocupació de les Illes Balears. Respecte al llarg d’aquesta
legislatura, creim que..., i la voluntat és molt clara d’engegar un
ambiciós pla d’enfortiment del Servei d’Ocupació de les Illes
Balears, on entre altres qüestions podem destacar el nombre
d’orientadors laborals -hem passat de 7 a 105-, els agents
d’ocupació i desenvolupament local, que arriben als 85, i s’està

en procés d’expansió d’aquestes oficines del Servei d’Ocupació
de les Illes Balears per tenir una cobertura territorial adequada.

En coherència amb aquest procés, el Pla d’ocupació
contempla continuar desplegant i consolidant el Servei
d’Orientació per l’ocupació, un servei evidentment bàsic i a més
a més amb demandes cada vegada més grans per aquesta atenció
que volem cada vegada més personalitzada i, evidentment,
perquè és l’eina clau com perquè les polítiques actives
d’ocupació tenguin una resposta positiva. En concret s’estableix
la necessitat d’ampliar el desplegament territorial del Servei
d’Orientació, d’unificar les actuacions sota un sol model, sigui
qui sigui que gestiona aquesta orientació, que respongui
evidentment a una estratègia comuna i conjunta, i per tant en
aquest sentit poder ser capaços no només d’abastar tot el
territori sinó també d’anar establint especialitats sectorials i
peculiaritats territorials.

A més d’aquest servei d’orientació del Servei d’Ocupació de
les Illes Balears, un segon element estratègic dins l’àmbit del
Servei d’Ocupació és el Servei d’Intermediació Laboral. Dins
aquest aspecte, i valoram que és vertaderament important, ja
m’agradaria assenyalar o recordar que en la diagnosi del Pla
d’ocupació queda palesa la capacitat de generació de feina a les
nostres illes, una capacitat de generació de feina en moltes
etapes molt superior fins i tot a la demanda o a la capacitat
d’anar ocupant aquests espais, no, malauradament, en aquests
moments, però encara es continua cobrint molta d’aquesta
capacitat de generar feina que supera l’àmbit de la nostra pròpia
oferta laboral.

En aquest context el Servei d’Ocupació de les Illes Balears
té l’oportunitat d’estructurar un sistema que posi en contacte les
necessitats laborals de les nostres empreses amb l’oferta laboral
de les persones desocupades registrades en el SOIB. Crec
sincerament que aquest element d’intermediació pot
desenvolupar, o ha desenvolupat fins ara i bàsicament i
convençuda que tampoc no era una necessitat com la que podem
visualitzar en aquest moment, pot i ha de tenir i ha de ser un
element rellevant en la política de poder aconseguir el màxim de
creació o d’ocupació dels llocs de treball que es generen a les
nostres illes i fer-ho a través fonamentalment de les persones
aturades que tenim, i per tant hem de trobar-hi aquest espai en
aquesta concertació quasi personalitzada amb les empreses.

Bàsicament, per tant, dins aquest sentit i dins tot l’àmbit de
generació d’ocupació, d’enfortiment del SOIB amb servei
d’orientació, i el servei de tot el que implica aquest servei
d’intermediació, igual que bàsicament la millora de les nostres
infraestructures i per tant del servei que podem donar als
ciutadans, el segon bloc -i aquest seria el primer- el segon bloc
d’actuacions té a veure amb el suport a l’economia productiva.
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Com ja abans hem esmentat, des d’una perspectiva
transversal del conjunt del pla es dóna una atenció preferent a
sectors estratègics i emergents. Record una definició o un
compromís de definir-los que es planteja per primer vegada, és
a dir, aquells sectors que valoram en aquests moments, i
evidentment aquest pla és un element viu i que ha de ser objecte
no només de seguiment sinó evidentment d’anàlisi permanent,
els definim com aquells sectors de major recorregut de
generació d’ocupació que presenten creixements en la seva
productivitat més intensos i sobre els que la resta d’economia
pot enfortir la seva competitivitat global. 

Des d’aquesta perspectiva i en la línia d’impuls de l’esperit
emprenedor, el Pla d’ocupació estableix un programa integral
d’estímul i formació per la conversió de les persones aturades
en treballadores i treballadors autònoms dins l’economia social.
Bàsicament en aquest sentit tot un plantejament de poder ajudar
en el que és jo crec que una característica que no hauríem de
perdre com a poble, que és el caràcter emprenedor que tenen a
la nostra comunitat tants i tants de treballadors, i per tant en
aquest sentit tot el que implica d’ajut a les persones aturades i
la seva oportunitat en reversió en treballadors o treballadores
autònoms, o aprofitar les sinèrgies de l’economia social, són
evidentment elements de referència. Dins aquí un parèntesi,
amb l’experiència que s’està visualitzant de programa
específicament lligat a dones, en què vertaderament les persones
adreçades a aquesta voluntat trobam vertaderament empreses
que poden ser o l’oportunitat d’empreses que poden ser
vertaderament emblemàtiques dins l’àmbit de la nostra
comunitat. Per tant en aquest sentit, a més a més, suports al que
implica l’accés, evidentment, des d’un àmbit ja més petit,
emperò sí facilitar els estudis, per exemple, de situació o
d’anàlisi financera per ajudar evidentment a tot el que implica
a les empreses arribar a les informacions, l’accés als ICO, a tot
el que és el crèdit, i per tant poder que les petites i mitjanes
empreses sobretot tenguin suport en tot l’assessorament financer
d’una manera cada vegada més ampla, un servei que
complementa els serveis de suport a les empreses o
d’autoocupació que es donen des de les entitats empresarials.

Un altre element a destacar en l’àmbit de suport al teixit
productiu és ajustar el binomi de formació i ocupació. Aquí el
pla inclou una línia d’actuació específica en el camp de la
formació, que és la formació amb compromís de contractació,
pel que suposa acostar els recursos formatius a les necessitats
específiques de les empreses. Tot empresari, en qualsevol
moment, que necessiti mà d’obra qualificada, tindrà formació
des del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, perquè no podem
permetre sota cap concepte perdre una oportunitat de feina per
no tenir les persones formades, i en aquest sentit, per tant,
respondre de manera permanent a necessitats específiques, i en
aquest moment ja s’estan treballant experiències o solAlicituds
concretes per ajudar a ajustar tant aquestes demandes de major
competitivitat de les empreses, com simplement de no trobar
aquesta mà d’obra qualificada que necessita.

D’altra banda aquest govern evidentment conscient del
caire, de l’àmbit -com hem assenyalat- de proximitat de
desenvolupament local, que és de definició a voltes als diferents
pobles de la nostra comunitat que tenen oportunitats de
desenvolupament, a voltes d’una manera específica i diferent,
també continuam remarcant dins aquest apartat la necessitat
d’enfortir l’activitat dels agents d’ocupació i de

desenvolupament local com a agents que ajuden a detectar
oportunitats de desenvolupament empresarial en el seu territori.

La xarxa està constituïda, està a l’abast de molts de
municipis i del consell, bàsicament abastant tot el territori de la
nostra comunitat. Es treballa en xarxa, es treballa conjuntament
perquè entenem que el que demanam a aquests agents és,
evidentment, un àmbit de treball dins el seu poble o la seva
comunitat vertaderament específic i difícil. Per tant, val la pena
definir el seu paper d’una manera de treball en xarxa cada
vegada més clar, valorant precisament tant des de la conselleria
i crec que també, no crec equivocar-me si parl en nom del món
local..., que són treballs vertaderament valorats.

El tercer bloc d’actuació ve configurat per la formació
professional per l’ocupació. Sobre aquest aspecte el Pla
d’ocupació, creim, i aquesta és la nostra voluntat a més d’una
manera molt clara, d’establir una orientació estratègica, que
creim que és la clau i, per tant, un espai nou que fins ara tal
vegada no havia tingut la formació per a l’ocupació. 

No només volem que aquesta eina de desenvolupament
estratègic sigui clara i sigui molt ferma, per la qual apostam
d’una manera molt gran, no resposta només a desenvolupaments
jurídics esdevinguts, sinó també -i crec que cada vegada més
conscient aquesta societat des de tots els àmbits pels dèficits
formatius a la nostra comunitat i per la necessitat d’augmentar
l’ocupació de les persones , tots som conscients que amb més
formació, més oportunitats de treball es tenen i que les xifres i
les anàlisi del que són les persones aturades, malauradament
amb una gran quantitat, continuen tenint unes xifres de formació
molt baixes. Vull dir que la formació és una oportunitat i en
aquest sentit a nivell estratègic també pel que és la
competitivitat a les empreses.

Un primer element que es marca, per tant, dins aquest espai,
el Pla d’ocupació, és que la formació vagi dirigida a l’obtenció
de títols i certificats de professionalitat en l’àmbit del Catàleg
nacional de qualificacions professionals. Aquesta és la primera
referència obligada, posar en valor la formació professional per
l’ocupació. D’aquesta manera s’assegura el reconeixement
social de les accions formatives i es possibilita l’accés a
titulacions de formació professional inicial vàlides a tot el
territori nacional.

Aquest darrer element és clau en un país on els
coneixements moltes vegades s’assoleixen no per vies formals.
Per altra banda, en la línia d’impulsar aquest nou model
econòmic l’oferta de formació professional per a l’ocupació es
configura d’acord amb les necessitats del mercat laboral i, per
tant, en el mercat de treball. Per tant, aquest és el segon element.
El primer és la titulació, el segon és respondre a les demandes
del mercat de treball.
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En aquest sentit es defineixen des de l’acord i la concertació
els sectors estratègics i emergents preferents on ha d’anar
dirigida aquesta formació, perquè són els que tenen avui una
major probabilitat d’ocupació i, d’aquesta manera, intentar
lligar de manera permanent que la formació fa arribar o fa donar
més oportunitats per ocupar-se.

A més a més, però, de la decisió d’aquests marcs formatius
preferents, el Pla d’ocupació també es marca una estratègia
entorn al tipus d’estructura formativa. Aquí haurem d’avançar.
El pla marca la necessitat de crear una xarxa de centres integrats
de formació professional a la qual s’han de constituir
preferentment els camps ocupacionals dels sectors emergents i
estratègics de les nostres illes i fer real aquesta unitat de la
formació professional per l’ocupació, i els alumnes, venguin
d’on venguin des de l’àmbit laboral o des de l’educatiu, trobin
un espai per formar-se.

En aquest mateix sentit també el pla ja incloïa i valorava la
necessitat de treballar per tenir centres de referència nacional a
la nostra comunitat i, per tant, liderar aquest impuls en
innovació que implica donar, estudiar, investigar i innovar amb
els nous continguts de certificacions professionals que es donen
a determinades àrees.

Com saben aquest ja és un fet perquè el passat dia 23 de
setembre el Consell General de Formació Professional va
qualificar per a Balears els centres de referència professionals
de Nàutica, Turisme i Aeronàutica. En aquest moment, és
començar a treballar-los i poder tenir o poder ja signar aquesta
certificació el mes de gener.

En qualsevol cas, el nivell educatiu de la nostra població és
una de les primeres i principals limitacions a l’hora de caminar
cap a una economia competitiva i una societat cohesionada. La
mostra més aclaridora respecte d’això són les dades que podem
a més a més visualitzar des dels diferents informes i aquí no en
faré massa més referència, però l’abandonament escolar
prematur o la formació professional fins a aquest moment
d’entrada a la crisi han estat sempre en unes línies molt baixes.
Val, per tant, la pena que en època de crisi on l’oportunitat de
formació es visualitza d’una manera molt més gran,
evidentment intentar fer els esforços màxims perquè en aquest
temps de parèntesi de crisi sigui reforcem o prioritzem d’una
manera molt potent aquestes oportunitats de formació, perquè
-repetim- ho feim per a les persones, però també ho feim per a
l’economia i per a les empreses, absolutament per a tots. Vull
dir que la formació és i ajuda els tres àmbits en què ens movem
i tots i cada un d’aquests evidentment és important.

Altres qüestions a què ens obliga aquest pla d’ocupació,
també per regressar dèficits i també per innovar dins aquest
espai de posar en valors la formació professional per l’ocupació
són qüestions que ja volem començar a treballar com és la
formació en alternança, un espai amb tot el que implica, amb
experiències en algunes zones del nostre país, molt poques, però
que suposa una oportunitat com perquè mai més fins i tot en
èpoques de desenvolupament o de bonança econòmica la
formació professional no torni a baixar i que vertaderament
figures com la que fa referència a l’aprenentatge dins els centres
de treball compaginant amb la formació en centre tècnic hagi de
ser o pugui ser un element de referència; o també establint
fórmules per incentivar o bàsicament tornar a recuperar les

persones aturades per incentivar-les en el seu retorn, la seva
segona oportunitat, al sistema educatiu.

El darrer gran apartat d’actuació, aquest quart que hem
assenyalat, se centra en la millora de la qualitat en el treball.
Aquest evidentment és un concepte més pluridimensional, però
també evidentment necessari. Una primera línia d’actuació està
lligada amb la salut i la seguretat laboral, amb l’objectiu
d’avançar en les condicions de treball. En aquest sentit, es va
aprovar, i quasi en paralAlel, el Pla de seguretat, salut i ambient
laboral 2008-2011, que vam presentar o vam poder comparèixer
aquí fa poques setmanes. I per tant, en aquest sentit continuar
lluitant per la rebaixa dels índexs de sinistralitat laboral i alhora,
com assenyalàvem, entrar en nous reptes, com són les malalties
professionals.

D’altra banda, el Pla d’ocupació incorpora la necessitat del
foment de l’estabilitat laboral. Per açò, dins el programa
d’incentius a la contractació existeix un programa específic per
incentivar la conversió de la contractació temporal en
indefinida, inclosa la fixa discontínua.

Des d’una altra perspectiva, el pla incorpora mesures
específiques per fomentar la igualtat d’oportunitats entre homes
i dones. Es materialitzen mesures concretes per fomentar els
plans d’igualtat a totes les empreses que entrin en la
responsabilitat social empresarial i estableix línies d’ajudes per
incentivar la conciliació amb les empreses.

Cal tenir en compte el doble paper que també juguen
aquestes darreres mesures, perquè, a més de facilitar la
incorporació de les dones al mercat de treball, també són
generadores d’ocupació, tal com es visualitza, tal vegada
l’element més emblemàtic són les convocatòries d’estiu de
conciliació de la vida laboral a través de contractació lligada a
una gestió municipal, que va suposar poder crear 700 llocs de
feina al llarg de l’estiu i donar oportunitat a moltes famílies,
dones, homes, perquè també vull esperar que hi ha homes que
tenen cura dels fills els estius, puguin incorporar-se o poder
conciliar millor la seva vida familiar i laboral.

Finalment, també dins aquest àmbit d’igualtat
d’oportunitats, una especial atenció, i així ho hem d’assenyalar,
als colAlectius més desfavorits. El Pla d’ocupació inclou
programes específics per afavorir la inserció laboral de les
persones amb discapacitat i evidentment en qüestions o altres
colAlectius com els immigrants, persones amb risc d’exclusió
social o persones afectades per malalties mentals.

En definitiva, com podem veure, el Pla d’ocupació 2009-
2011 és un pla, com he assenyalat al principi, elaborat des de
l’acord social; dissenyat per intentar donar resposta a les
febleses del nostre sistema productiu, tot impulsant les bases
existents a l’àmbit laboral, que també són per afavorir aquest
canvi de model de major productivitat que tots volem.



598 ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 43 / 15 d'octubre del 2009 

 

No voldria acabar aquesta intervenció primera sense
manifestar la intenció decidida que per a aquest Govern el Pla
d’ocupació no és un punt d’arribada evidentment, sinó que és un
punt de sortida, en què el diàleg i la concertació social i fins i tot
la participació dins els diferents àmbits territorials ens ajudin a
trobar o a encaminar correctament les polítiques d’ocupació en
un moment sobretot tan difícil com l’actual. Per tant, és aquest
espai de ruta, d’encontre, de proposta i de resposta que
evidentment voler compartir i també volem compartir amb tots
els diputats i diputades i grups polítics d’aquesta cambra.

Entenc que el pla és extens o ample, però evidentment amb
aquesta primera exposició em posaria a disposició de totes les
preguntes que vulguin formular.

EL SR. PRESIDENT:

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

Continuarem. Per tant, per tal de formular preguntes o
observacions, intervé per part del Grup Parlamentari Socialista
la Sra. Mercadal, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sr. President. Voldria donar la benvinguda a la Sra.
Consellera i als seus colAlaboradors i agrair-li la seva
compareixença per donar compte en aquesta comissió del Pla
d’ocupació per al període 2009-2011.

El Grup Socialista pensam que és un pla ambiciós, un pla
ben estructurat, en definitiva, un pla que respon al moment que
ens trobam, de dificultats econòmiques, que té com a un dels
més durs reflexes una taxa d’atur preocupant. Li vull dir que
m’he llegit atentament el document que penja de la pàgina web
de la conselleria i vull felicitar l’equip que l’ha elaborat, perquè
pens que ha fet una molt bona feina, entre d’altres coses perquè
segueix una línia argumental molt clara, començant amb
l’evolució demogràfica, lligada a l’evolució econòmica;
continua amb una descripció del nostre teixit empresarial que
lliga amb el mercat de treball. Tots aquests factors permeten
realitzar una diagnosi que serveix de base per desenvolupar uns
objectius amb unes prioritats que s’han d’ajustar plenament a la
realitat.

Aquest pla, vostè ho ha dit, és el resultat d’un consens de
tots els agents econòmics i socials de les Illes Balears amb el
Govern, i aquest consens nosaltres el consideram molt
important. Pensam, des del nostre grup, que aquesta és ja una
qualitat inseparable d’aquest Govern, aquesta capacitat de
dialogar, de pactar, de consensuar que fa molt més valorades les
actuacions, perquè són de tots. I també aquesta voluntat
plasmada en la creació de comissions de seguiment amb els
mateixos agents, per anar avaluant l’eficàcia de les accions, no
d’una manera centralitzada, sinó individualment des de cada una
de les illes.

Hem escoltat en moltes ocasions el president Antich exposar
la necessitat de caminar cap a un nou model econòmic i pensam
que, precisament, els eixos motrius d’aquest Pla d’ocupació hi
van encaminats, ja que lliguen mesures generadores d’ocupació
amb suport al teixit productiu, amb formació i amb l’ambició
irrenunciable de millorar la qualitat del treball.

Esperam que es tregui el màxim profit d’aquest ample
pressupost que es dedica al Pla d’ocupació, entenem que és
superior als 100 milions d’euros anuals durant tres anys.

I, si m’ho permeten, voldria acabar aquesta intervenció fent
referència a alguns aspectes en els quals m’he fixat en llegir
aquest pla, que jo diria que marquen diferències i tradueixen una
voluntat que s’ha de valorar pel que representa. Quan parla, per
exemple, de les mesures per eliminar l’economia submergida,
constata que la mà d’obra que domina dins aquest sector fosc és
la femenina; diagnosticar-ho ja és una passa cap a una solució.
Dedica un apartat sencer a la igualtat d’oportunitats entre homes
i dones. Parla de trencar la segmentació per raó de gènere i
d’eliminar les barreres per a les dones com a gran repte. També
ho voldria ressaltar aquí.

I, com no podia ser d’altra manera, ja que el Govern del qual
vostè forma part va ser el primer govern autonòmic del país a
posar una direcció general de Responsabilitat Social, aquest pla
també dedica un apartat sencer a la responsabilitat social de les
empreses com a valor afegit, com a progrés social dins d’un
marc més just i més sostenible.

Res més, gràcies per aquesta presentació i desitjam de tot
cor que aquest Pla d’ocupació doni els fruits que d’ell tots
esperam. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Esper que pugui aprofitar també una
mica del temps dels companys que no han vingut, sense abusar,
per poder explicar millor el que vaig a dir.

Senyora consellera, benvinguda, membres de la conselleria,
també benvinguts, bones tardes a tots. Bé, l’interès del nostre
grup i per tant l’objectiu de la meva intervenció serà intentar
aportar idees per fer el més eficaç possible aquest pla, no un
altre pla, aquest pla. I resumiré una mica el que vaig a dir i
després explicaré per què ho dic o intentaré justificar per què.

El pla és benvingut, però ve amb un any i mig de retard, des
del nostre punt de vista; per tant, benvingut sigui, però
m’hagués agradat que hi hagués hagut una continuïtat en el
seguiment de les accions del primer pla que vam tenir les
comunitats autònomes, 2005-2007, açò es va rompre, no culpa
de la consellera actual, però es va rompre per responsables de la
conselleria d’aquest govern en el seu moment, i per exemple el
seguiment de les accions de les polítiques actives que es feia
periòdicament i se’n donava compte a la Mesa de Diàleg Social,
això no s’ha vist més. Jo deman, periòdicament, les actes i això
no ho he vist més. A més, la persona que ho duia està de
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director general a una altra conselleria i tenc la impressió que
això no s’ha seguit. Per tant, crec que és útil, encara que sigui
amb una feina interna, recuperar aquella línia perquè la
informació que se’n pot treure pot parlar de coses ben fetes i de
coses que s’haurien de corregir.

M’hauria agradat, tant a la diagnosi com també al pla
d’actuació, més concreció. És a dir, per exemple, la diagnosi
que és molt extensa, he de reconèixer que va des de la pàgina 13
fins a la 66, ho dic de memòria perquè ho sé, és a dir, 53
pàgines, en el document que jo tenc, tal vegada en un altre
document les lletres són més petites, però després quan arribam
al resum executiu hi ha, exactament, 26 punts on es fa aquest
resum, d’aquests 26 passa una mica el que ja li vaig dir en el Pla
de salut; de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera es parla
una vegada, concretament, en el punt 22 que parla de
l’estacionalitat de filiació que és major a les Pitiüses que a
Menorca i que a Mallorca. 

És a dir, són mercats, ens agradi o no, que el fet de ser illes
determinen un cert aïllament. Per tant, fer una diagnosi molt de
les Illes Balears i després les mesures aplicar-les a les Illes
Balears deixa, en entredit, l’eficàcia per a cada un dels mercats
que la mar divideix en aquesta comunitat autònoma. Repetesc,
ho dic amb un intent que això pugui ser útil perquè sigui més
eficaç el pla. 

M’agradaria que amb les mesures, tal vegada és perquè tenc
poc temps, però tal vegada ho hauria explicat d’una altra manera
si hagués dit que jo seguesc la introducció, li he de reconèixer
que m’han agradat molt els texts següents, i els compartim
plenament. “L’horitzó laboral en què es desenvoluparà aquest
pla en bona part serà un escenari de pèrdua d’ocupació neta i
d’augment de xifres -això no em va agradar jo hauria posat “de
persones”- a l’atur”. Ho compartim, segurament, el que he dit.
També em va agradar que volen la millora de la productivitat,
la competitivitat, la generació d’ocupació, la lluita contra l’atur,
l’augment de l’ocupació. Totalment d’acord. És a dir, aquesta
introducció la trob magnífica i l’element que destaca aquí, que
incideix sobre el nostre mercat laboral, l’estacionalitat per a mi
hi falta la territorialització d’aquest mercat, que és l’altre
element que pesa tant o més com l’estacionalitat a l’hora de fer
polítiques actives.

Per acabar, també citaré que diu que el Govern ha de
treballar per enfortir el teixit productiu, i a açò posa èmfasi, el
teixit productiu, i ara diré perquè hi posa èmfasi a açò, minvar
l’efecte social de l’atur, són les mesures de les quals parlam en
aquest parlament i que vostè ha ressaltat i, per tant -no hi
incidiré més perquè ja hem presentat nosaltres i vosaltres
iniciatives en aquesta línia-, incrementar tots els esforços i el
suport per tal de disminuir les repercussions de la desocupació.
Molt bé, tornant on era, un tercer punt que jo trob que pot
reforçar-se més, ho analitzin i mirin si ho incorporen, és la
implicació i la colAlaboració dels agents socials. 

És a dir, a l’hora que la conselleria o el servei d’ocupació
tengui més informació de les empreses, de les empreses
sectorialment o de les comarques on hi ha activitat econòmica,
etc., és elemental que els empresaris i els delegats sindicals
aportin d’aquella empresa la seva situació de dificultat o el risc
d’haver de treure persones o la necessitat de tenir més
qualificats. Aquesta és una eina que no s’exposa per a res en
aquest pla. És a dir, un sistema informàtic que sigui de fàcil
accés perquè no tenim ja perquè escriure i telefonar, no, un
sistema informàtic de fàcil accés que acostumi a aquesta
comunitat, i hauria de ser a tota Espanya perquè tal vegada açò
qui ho hauria d’implantar seria el servei d’ocupació estatal i
després poder-ho aprofitar com hem fet sempre, sempre he estat
partidari d’aprofitar les eines a nivell nacional, que faci molt
ràpid i fàcil aquest coneixement de les necessitats, dels
suggeriments d’ajudes o de les peticions d’ajudes i, sobretot,
l’altra passa, el treballador, estigui ocupat o estigui en atur, el
demandant, el que vol millorar la seva situació en formació o en
lloc de treball o senzillament trobar feina, que tengui també
molta més accessibilitat al servei. Com? Doncs, quan vol
formació que en trobi amb facilitat, açò no passa i no ha passat.

A vostè li he dirigit qualque crítica perquè em semblava que
amb la situació actual s’havia de fer molta més èmfasi que una
persona que està en atur i vol fer una formació determinada
sàpiga on la farà. I açò no ha tengut el resultat que hauria de
tenir. Aquesta persona ha de poder entrar el seu currículum i ha
de poder rebre si ell demana, dins una línia de les seves
competències professionals, poder tenir coneixement d’on hi ha
ofertes, tal vegada això sí mouria el mercat, etc. És a dir, crec
que en aquest pla hi fa falta aquesta línia directa entre el teixit
productiu, que és el que realment ofereix llocs de feina i
demanda professional, i l’afectat personalment. És a dir,
paternalitzam encara massa els serveis d’ocupació com a una
intermediació innecessària. Crec que la intermediació millor, li
ho dic amb tot el respecte, però amb tota la convicció, és aquella
que permet que les dues línies tenguin una comunicació molt
eficaç i molt directa. 

Per tant, Sra. Consellera, la felicit perquè aquest pla feia
molta falta, però li he de fer dues observacions més, aquestes de
tipus econòmic. La primera, m’hauria agradat molt que, a part
d’aquestes coses que li he dit que haguessin estat incorporades,
que hagués hagut també, paralAlelament a la redacció, una
revisió del programa operatiu Fons Social Europeu. Crec que ho
tenc per aquí, d’alguna altra comunitat que sí ho ha fet. Els
programes operatius, aprovats a finals del 2007 principis del
2008, no preveien de cap manera, els varen redactar a partir del
2006, no preveien de cap manera que la situació del mercat
laboral evolucionés de la manera que ho ha fet. Tenc qualque
cas per aquí, però per no perdre temps ni tan sols el trauré, on sí
s’ha fet aquesta revisió. 

S’han de posar molts més recursos, és ara la part econòmica
a la qual em referiré, molts més recursos dirigits a les empreses,
al sector productiu privat. Quan vostè, entrant ja als eixos, les
mesures extraordinàries d’ocupació i de formació o generar més
ocupació, em parla de 1.000 persones contractades pels
ajuntaments jo li he de demanar, ja tenim una experiència feta,
per què no fa una 1.000 persones en el sector privat? En el
sector públic difícilment quedaran, en el sector privat hi ha
qualque possibilitat. És també una idea, amb interrogants, que
li deix damunt la taula perquè crec, crec no estic segur, que
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l’única possibilitat d’ocupació estable, en aquests moments, no
està en el sector públic, com vostè sap molt bé, està en el sector
privat.

Per tant, vaig treure percentatges, en els eixos del P2, que és
generar més ocupació, miri, un 35%, està en el 2.1 que és
millora del servei públic d’ocupació, un 35% de 46 milions,
prop de 47 l’any que ve i prop de 48 l’altre, segons les
previsions econòmiques del pla. Escolti, són molts de doblers.
Tal vegada ens interessa rebaixar aquests doblers per a
intermediació, per a orientació, etc., i aprofitar molt més els
recursos naturals que tenim, estalviaríem doblers que podrien
anar a estimular la contractació.

Una altra qüestió respecte de la contractació, no ens hem
d’obsessionar per les circumstàncies naturals -amb unes altres
li diria que sí- que hi hagi contractació indefinida. Escolti, el
sector privat que contracti, si ho necessita i pot treure profit
d’una contractació d’un més a un mes, si són sis, sis, si són
dotze, dotze i si és indefinida millor, però escolti, l’important és
que el sector privat, l’economia productiva, com la coneixem,
contracti. Per tant, línies no tan tancades no només a conversió
i no només a contractació indefinida o estable. Crec que amb les
circumstàncies, repetesc, s’hauria fer més això. 

Aquestes observacions, que en podria fer alguna més, ..., en
definitiva, la qualitat de l’ocupació, la formació, etc., són idees
magnífiques, ara, crec que l’esforç i l’atribució de recursos ha
d’anar com més millor, tant de bo pogués ser el 80% dels
recursos que vostè tengui dirigits que el sector productiu sigui
qui contracti i que contracti més o que mantengui l’ocupació,
que també és molt important. 

Més recursos. Vostè sap que jo he tengut iniciatives aquí, en
el Ple, demanant un pla integral d’ocupació. Per què? Doncs,
perquè hi ha moltes comunitats autònomes, Canàries, Badia de
Cadis, Extremadura, Galícia, quan han tengut una situació
laboral,  no sempre pitjor que la nostra, és cert que la tenen més
dolenta, en general Múrcia, Extremadura, Andalusia i Canàries,
després ja venim nosaltres amb la situació de com ha
evolucionat la pèrdua de llocs de feina i l’increment de l’atur.
Ha estat brutal a les Illes Balears. Per tant, obtenir recursos amb
un pla integral d’ocupació del servei públic de l’Estat crec que,
com a mínim, era una actuació que s’havia de fer i m’hauria
agradat, si encara hi som a temps, que la fessin. Per tant, els
recursos distribuïts d’aquesta altra manera i més recursos de
l’Estat.

Per acabar, em referiré -ja dec acabar el temps- als temes de
formació. Miri, realment dignificarà la formació laboral per a
l’ocupació, al meu entendre, és el fet que les convocatòries
privades ja passa, però a les públiques, que curiosament són les
que no ho fan, els certificats de formació emesos per la
Conselleria de Treball siguin vàlids i tenguts en compte per
contractar les persones. Mentre no aconsegueixi açò la
Conselleria de Treball, la consellera de Treball o el Govern
difícilment dignificarem, encara que expedim molts de
certificats, la formació laboral professional. 

Respecte de, he d’acabar amb un poc d’ironia perquè si no,
no ... els centres nacionals, també ho tenc per aquí, és a dir si
aquí es va anunciar per vostè, consellera de Treball, i els altres
dos consellers, 3 centres, realment feia cinc dies perquè vostès
ho varen anunciar dia 28 del mes passat, dia 23 havia sortit la
presidenta de la Comissió Nacional de Formació i va ser quan
varen dir que el de Turisme l’avalava i que els altres ho serien
en aquell moment. És a dir, ahir va sortir una carta un poc
crítica d’un representant de Comissions Obreres de les Illes
Balears, el secretari d’Acció Sindical, i també matisava sobre
tot això. No creem falses expectatives perquè hi ha tantes ganes
de trobar feina i tanta demanda de formació per poder trobar
feina que a Menorca, els puc dir, que sí hi ha hagut gent que ha
telefonat, i segur que a la conselleria o a la delegació del SOIB
han telefonat més que a casa meva, demanant quan, on, qui,
com, etc.

Per tant, no estaria bé, no estaria de més que es concretés,
exactament, qui pot anar, quan començarà, quina serà la
formació, etc., en aquests centres, no em referesc només als de
Menorca sinó tots ells, perquè aquell anunci va crear
expectatives que, per mala sort, no es poden materialitzar de
manera immediata. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies. Evidentment donaré les gràcies per la
intervenció de la portaveu del Grup Socialista, que en aquest cas
dóna suport al Govern, pels comentaris que ha anat treballant i
per les aportacions que planteja. Amb relació a les propostes
que des del Grup Popular es plantegen, les agraesc totes i
obligatòriament, és imprescindible sumar totes les aportacions
que puguin millorar qualsevol dels quatre eixos d’actuació de
les oportunitats d’ocupació a la nostra comunitat i, per tant, des
d’aquest sentit les agraesc.

Des d’aquest pla, i amb la primera referència que feim sobre
el seguiment del pla, volem, a través d’aquest pla d’ocupació,
poder establir un seguiment que es materialitza en aquesta
comissió de seguiment establerta dins el pla, ja constituïda, amb
els agents econòmics i socials més representatius dins la
conselleria i, en el mateix sentit, el portaveu del Partit Popular
assenyalava perquè els mercats laborals també tenen
especificitats diferents poder fer una comissió de seguiment de
caràcter insular perquè, veritablement, hi ha aspectes o hi ha
dins les línies generals del pla d’actuació que perfectament
poden, i han de tenir, tractaments específics i diferenciats. Per
tant, aquest pla assenyala les dues línies perquè entenem que hi
poden haver dins les mateixes convocatòries la mateixa
participació, poder estructurar un seguiment específic i d’acord
amb les necessitats de caràcter insular perquè és evident que és
diferent.
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Menorca es troba amb un espai econòmic industrial, en
aquest moment, en una situació, tal vegada, més crítica. El
sector turístic a Eivissa amb una estacionalitat, tal vegada, més
dura, i això marca, evidentment, l’oportunitat de definir en lletra
més fina les polítiques d’ocupació que puguin incidir en
aquestes demandes i en aquesta participació local. Per tant, està
constituïda la comissió de seguiment i, fins i tot, aquestes
comissions de seguiment de caire insular atenent aquestes
especificitats que hem de tenir. 

Se’ns assenyala, i era aquesta segona intervenció, la
territorialització a què fa referència el Pla. Tal vegada el que fa
referència a la diagnosi podríem afinar tant, fins i tot, d’àmbit
local amb sorpreses dins qualsevol illa amb relació a l’atur, el
seu component i, per tant, tota aquesta informació que tenim i
que està elaborada; en aquest sentit és aquesta figura d’agents
de desenvolupament local que s’han constituït, crec que afinam
també el contingut de la feina que han de fer, han de conèixer
profundament aquesta realitat laboral de cadascun dels
municipis i les oportunitats que hi ha dins aquest àmbit local de
poder trobar oportunitats de feina i, en aquest sentit, treballar
més en xarxa. Si passam dels agents de desenvolupament local
que hem visualitzat, quasi històricament, amb la capacitat de fer
projectes, que aquests projectes s’adeqüin, fonamentalment, a
l’anàlisi de la realitat local que tenen. Açò és la part cada
vegada més important i per açò són xarxes profusament esteses
sobre el territori. Per tant, som conscients de la importància de
la territorialització dins l’àmbit local a través dels agents de
desenvolupament local, a través d’aquestes comissions de
caràcter insular i tot el que implica les convocatòries molt
lligades a territori, amb els municipis. Aquesta relació
municipis, consells, Conselleria de Treball per fer front a la crisi
econòmica és clau, és clau perquè són fonamentalment els
municipis els que detecten les necessitats de les persones, de les
empreses i del desenvolupament de la comarca. En aquest sentit,
repetim, s’estructura està molt pensada des de l’àmbit de la
cooperació entre les institucions i de posar l’accent en l’àmbit
local i el seguiment insular. 

Quan s’assenyala aquest paper jo entenc, quan parlam
d’intermediació, del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, crec
que la idea és molt clara, crec que segurament compartim la
diagnosi, les comunitats som capaces de generar, cream i
generam, ocupació malgrat les xifres d’atur, evidentment, i el
creixement de la població activa. Moltes vegades, fins i tot, hem
crescut molt més a crear ocupació que la pròpia demanda que
teníem i hem anat a mil bandes a cercar treballadors i
treballadores. En aquest sentit, moltes vegades hem descolAlocat
l’oferta de creació de llocs d’ocupació que s’han generat en
aquesta comunitat i, a partir d’aquí, la gent ha cobert aquesta
demanda. Hem de juntar aquests dos espais perquè nosaltres
hem de detectar les demandes de les empreses i, en aquest
sentit, a més a més, repetim, eines estratègiques com la
formació quant a contractació, en aquest sentit ha de ser
plenament a disposició de les empreses si hi ha una
contractació, i ho deim d’una manera molt clara, que ningú
quedi sense contractar per no tenir la formació adequada. I per
tant treballar des d’aquest àmbit de la intermediació, a través del
servei pròpiament del SOIB, però també evidentment el que fa
referència a tot el que implica xarxa telemàtica, en aquest cas,
i també en la línia del que assenyalava el portaveu del Partit
Popular, la Red Trabaja ha fet xarxa o instrument construït a
nivell estatal que utilitzarem les diferents comunitats

autònomes, perquè també tinguem aquest espai de poder accedir
al mercat laboral de qualsevol altra comunitat, i que esperem
que molt properament puguem presentar. Vull dir que ja s’hi
treballa d’una manera molt fàcil i que per tant la facilitat
d’accés a la xarxa, evidentment funcioni i establim, tant per al
servei en si, respondre, avançar-nos a les demandes que hi hagi
de les empreses, que ja sabem les persones que necessiten i la
formació que necessiten.

Ser actius en aquest aspecte, igual que, evidentment,
establir, utilitzar la xarxa telemàtica, amb aquesta Red Trabaja,
o fins i tot, repetim, aquesta xarxa local que tenim de tot el que
implica de gest de desenvolupament local.

Evidentment, totes les oportunitats d’intermediació i de
contacte, empreses-treballadors, són claus. Però per part de
l’administració creim que també se’ns demana en aquest
moment un paper més actiu i més eines per facilitar aquests
contactes.

Bàsicament, la revisió dels programes operatius del Fons
Europeu, evidentment nosaltres hem intentat d’entrada anar
revisant les convocatòries, ajustant-les a les realitats que tenim.
En dos anys, la realitat econòmica i laboral ha canviat molt i per
tant, obligatòriament, ens hem d’anar ajustant els recursos
econòmics a la nova realitat; és a dir que, per tant, aquesta
revisió evidentment l’hem de fer d’una manera obligada, no és
possible les mateixes línies de programes fa tres anys que les
que s’han de tenir ara, ho gestioni qui ho gestioni, ho faci com
ho faci, però la realitat és diferent, i per tant ens hem de
posicionar per resoldre aquesta realitat.

En allò que ha parlat de més recursos per al sector productiu,
estic d’acord amb una cosa, vull dir qui crea ocupació són les
empreses, això és així, no serà la part pública que sigui capaç de
generar la suficient ocupació per a les persones aturades. Vull
dir que una part clau del desenvolupament i de la recuperació
del mercat laboral va lligada al suport a les empreses, que les
empreses siguin fortes, els arribin el crèdit, puguin tenir
oportunitats de feina i per tant en aquest sentit és un element
clau. Però evidentment no només aquest suport a les empreses
que, des de la Conselleria de Treball hem de facilitar, però
també evidentment no podem oblidar altres espais d’àmbits del
Govern que obligatòriament incideixen també en el suport al
teixit productiu.

Vull dir que, en aquest sentit, evidentment, des de la
Conselleria de Treball nosaltres podem i hem de donar suport
als emprenedors, autònoms, contractacions indefinides, jo diria
estables, perquè aquí també hi entren fixos discontinus. Podria
ser més ampla o més estreta, és el fruit de l’acord i en aquest
sentit així ho hem anat assenyalant. Evidentment, les mesures
de suport a les empreses són obligades, perquè són qui mourà el
creixement de l’ocupació, ara, no només des de la Conselleria
de Treball, evidentment, hi ha suports als diferents sectors
econòmics, el del turisme, el de la indústria, el del comerç, el
dels serveis, tot implica i tot ajuda que vertaderament a les
empreses puguin arribar-hi els diferents espais, des de les línies
de crèdit ICO, des dels avals que es poden donar des de
diferents conselleries, des del que fa referència a diferents
polítiques actives, rebaixes o incentius fiscals, tot un seguit de
suports a les empreses que evidentment sumen el conjunt del
Govern, i que la part de la Conselleria de Treball, els objectius
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que en aquest moment té, evidentment i sobretot ara d’una
manera molt prioritària, és que ningú d’entrada quedi al marge
d’una oportunitat de feina, i aquesta també, evidentment, ens
obliga a establir una sèrie de mesures de conjuntura i
evidentment a preparar les persones perquè aportin més
coneixement al nostre model econòmic.

Fonamentalment és açò, m’encantaria evidentment tenir
molts més recursos i poder anar estructurant d’una manera
estratègica més aquests espais, però hem de comptar que
existeixen conselleries de diferents espais econòmics que
evidentment tenen una feina a fer i a més a més creim que ho
fan bé.

En aquest sentit, i en darrer lloc, crec que també les
convocatòries, i amb açò ho intentam, li assegur, i supòs que
encara no ho tenim del tot aconseguit, és la facilitat de la seva
accessibilitat, de la seva tramitació, que no siguin línies molt
tancades, sinó intentar la màxima flexibilitat per respondre a
unes necessitats molt concretes, molt canviants i, repetesc, molt
lligada a les empreses. Aquest concepte, tant de definir sector
emergents, de definir la formació, de definir cadascuna de les
actuacions està pensada molt sempre en aquest sentit; nosaltres
no podem anar per un camí que no vagi lligat al món real, que
és el món de l’economia productiva. I en aquest sentit, el màxim
reconeixement.

I el que fa referència als centres nacionals, a veure, crec que
ho vàrem intentar explicar bé què és un centre nacional; els
centres nacionals no és on ningú es matricula, són centres
d’innovació, no són espais de formació d’alumnes, encara que
evidentment hem d’aprofitar aquests edificis per donar-los el
màxim contingut, i per tant el que fa referència a donar
oportunitats de fer formació, formació ocupacional, formació
professional, centres integrats formatius, però el concepte de
centre integrat és fonamental innovació i investigació de les
titulacions dins aquest sector per a l’àmbit nacional i lligades a
la participació del sector.

És difícil d’explicar, tots tenim dins el cap on ens apuntam,
però el problema és que no ens apuntam enlloc, que és,
fonamentalment, innovar i construir les titulacions professionals
de tota Espanya dins l’àmbit de cadascun d’aquests sectors. I
evidentment, crec que és un element que és important, jo crec
que és important perquè el bot qualitatiu i la visualització
d’esforç que hem fet en molt poc temps per aconseguir-ho,
evidentment no era fàcil, però crec que hem estat de les
comunitats, li assegur, i els resultats hi són, que s’han treballat
més aquesta part d’innovació lligada a la formació.
Evidentment, ben segur es varen explicar les coses molt millor,
tots teníem molt dins el cap on s’apunten, però evidentment, és
fonamentalment la importància que té liderar la innovació en
aquests sectors de formació. I jo crec que açò vertaderament és
importantíssim, sobretot a àmbits claus i estratègics com dels
que hem parlat.

En tot cas, si hi ha coses que m’he deixat, evidentment estic
a la seva disposició.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, procuraré ser breu, Sr. President. Bé, el seguiment
és importantíssim, ja li he dit a la primera intervenció i per tant
estic segur que sí.

Sempre he anat convençut que els pactes locals d’ocupació
són un element bàsic a l’hora d’incorporar informació i situació
respecte del mercat laboral. Crec que després amb això dels
convenis ha perdut una mica el contracte programa, que són
figures reconegudes en el Pla nacional de reforma i que, a més,
estan recomanades a nivell europeu; és a dir, el contracte
programa és un element de compromís a partir d’una diagnosi
feta pels elements locals de tot tipus.

I respecte dels agents de desenvolupament local, crec que hi
han de ser, però essent, jo no dic eliminar els agents de
desenvolupament local, jo el que dic és potenciar molt més les
eines telemàtiques i la informació que sempre dins qualsevol
empresa té el representant dels treballadors, el delegat sindical
i té el propi empresari. Jo li diria que si hagués d’assumir
responsabilitats i açò no vol dir que vostè ho hagi de fer així,
sinó que ho farà, com és natural i just, amb la seva millor
manera d’entendre-ho, però jo crec que en aquest moment és un
element prioritari de la política laboral intentar no perdre llocs
de feina.

Per tant, si hi ha una informació que arriba a través de
l’empresa i dels delegats sindicals que hi ha un risc de pèrdua de
llocs de feina per una situació, s’ha d’analitzar aquesta situació,
i si pot posar recursos per evitar aquesta pèrdua fa el millor
favor que pot fer al mercat laboral.

A partir d’aquí, quan aquells són ja no dins una empresa,
sinó a l’atur, hi ha diversos camins: per a mi és molt important
poder passar del servei d’ocupació com a aturat a una empresa
ordinària, sigui un discapacitat o sigui una persona amb totes les
capacitats, aquest és el pas preferit i preferent per a les persones
que no tenen feina i per a la societat, estic convençut. El següent
pas, si no pot anar a una empresa ordinària, pot anar a
l’autoocupació, que també és del mateix nivell. I en tercer part,
també les accions formatives complementàries tant ordinàries,
que fan les corporacions, els organismes autònoms, escoles
tallers, etcètera, o extraordinàries que es puguin fer. Però jo si
ho hagués d’escalonar ho escalonaria d’aquesta manera, d’aquí
la meva idea de suggerir-li que hi hagi més recursos, en primer
lloc, per intentar que no caiguin més llocs de feina, però sense
oblidar i paralAlelament, és a dir, açò no vol dir que tot hagi
d’anar a açò, sinó que també s’ha d’intentar la incorporació a
empreses ordinàries, l’autoocupació. I naturalment, en tercer
lloc, açò sí que ho dic, actuacions ordinàries i extraordinàries de
treballs pel sector públic o per organismes autònoms, etcètera.
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Respecte dels orientadors, encara que no sigui
cronològicament ben expressat, li llegiré dos punts del programa
del Pla anterior d’ocupació, és a dir, en lloc d’orientació d’una
manera genèrica, el compromís que volíem adquirir i que vam
intentar adquirir i intentar fer, és cert que el mercat laboral es
prestava millor que ara a poder-ho fer, era atenció
individualitzada, els desocupats, mitjançant una entrevista
personal, abans del quart mes de desocupació; és a dir, tant de
bo, si n’hi ha prou, que ho puguin fer en el moment que entren,
açò és l’ideal, però si no n’hi ha prou, perquè òbviament hi ha
més orientadors, però hi ha molts més desocupats, l’ideal és que
abans d’entrar en el quart mes sí'que hagin passat per un servei
d’orientació. I els que tenguin millor, doncs abans dels sis
mesos, açò, jo trob elements essencials per contribuir que la
situació que tenim de tantes persones a l’atur doncs millori.

Miri, un darrer apunt, els serveis d’ocupació, sobretot, des
de la meva concepció, són serveis institucionals de polítiques
d’igualtat laboral; és a dir, tot el que hi hagi d’eines per a aquest
enteniment directe entre l’empresa i el treballador demandant i
que no necessitin serveis d’intermediació i d’orientació, açò és
perfecte. Ara, clar, s’ha de garantir la igualtat per a aquells que
o no tenen manera o no tenen capacitat o no tenen possibilitats.
Jo li demanaria que no perdi de vista aquest concepte que, per
a mi, és l’element essencial; és a dir que la relació entre lloc de
feina i el que vol fer feina o el que vol millorar el lloc de feina
ha d’estar garantit per eines, avui en dia telemàtiques, per sort
tenim ja aquestes possibilitats, que ho facin possible.

I totes aquelles persones que vulguin enviar el seu
currículum a empresaris o a sectors ho han de poder fer a través
d’un sistema públic que garanteixi açò. Però si hi ha també
organitzacions sindicals o patronals públiques, en definitiva,
encara que no siguin del sector, que també donen amb
transparència aquest servei s’ha de garantir. L’únic que no està
bé que hi hagi en el mercat òbviament són serveis de pagament
per a aquesta intermediació; tota la resta, al final va a parar a les
estadístiques o al Registre de contractes, que açò sí que és la
gran eina que té l’administració pública per saber com es mou
el mercat laboral en tots els sentits. Aquesta és la gran eina dels
serveis d’ocupació, el Registre de contractes, no en parlam aquí
amb més profunditat, però aquesta és l’eina per a mi important.

I moltes gràcies, una vegada més, per la seva compareixença
i a tots per la seva paciència.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, bàsicament, crec que, fonamentalment, en moltes de les
coses i dins el seu aprofundiment plantejaríem acords. Aquí hi
ha des de qüestions, per exemple el que plantejava, els
orientadors, evidentment cada vegada agafa més força aquesta
figura. Així i tot, en aquest moment en què, a més a més, la
demanda ens ha posat moltíssima pressió, fins i tot amb
gestions, per exemple dels 420 euros, que tot passa pel Servei
d’orientació i pel Servei públic d’ocupació, per tant s’imagini,
a més a més de tot el que signifiquen les xifres d’atur, de
recerca d’ocupació, per tant a més a més totes aquestes
demandes noves i puntuals, però encara podem resistir, per tant
abans del quart mes han pogut veure les persones aturades, ser
ateses de manera personalitzada per un orientador. Vull dir que
en aquest sentit encara resistim el paràmetre o l’indicador de
qualitat.

Repetim, és difícil, i el mes de novembre, quan totes les
persones d’1 de gener a 12 d’agost, s’incorporin a la gestió dels
420 euros, evidentment tal vegada és allà on tindrem més
dificultats, però sempre abans dels sis mesos, que, bàsicament
i repetim, d’una manera puntual.

Pel que fa al Servei d’intermediació, repetim, el Servei
telemàtic obligatori, per açò entram en Red Trabaja, serem
Castellà i Lleó i Balears les dues comunitats autònomes que
primer ens enganxam a aquesta xarxa, perquè evidentment
entenem que és una de les maneres més fàcils, i sobretot pel nou
públic, de gent jove, de gent que entén perfectament aquests
mecanismes i que per tant obligatòriament ho hem de fer i és un
treball que ja estructuram i hem aprofitat aquesta inversió de
l’Estat, de Red Trabaja, que s’enganxa a la nostra comunitat i
per tant, en aquest sentit, aprofitar tota aquesta part de Treball.

Vull dir que aquest és un element obligatori i a la part
pública ens pertoca garantir la igualtat d’oportunitats, açò és la
primera condició i per tant aquest paper més actiu, repetim,
perquè no només és de relació, jo crec que fins i tot hi podem
fer un poc més, veurem com ho anam treballant, però jo hi tenc
vertaderament esperança en què l’activitat o ser actius en aquest
camp, que no en tenim experiències, perquè vertaderament no
era necessari, però ens doni pas a obrir i bàsicament poder anar
plantejant una estabilitat més gran, que crec que va en benefici
tant de l’empresa com del propi treballador. Igualment per tot
el que implica la formació d’ells mateixos, per tant intentarem
ser, i aquest és el compromís de quan deim Servei
d’intermediació, sortir al carrer, no esperar que venguin. I per
tant és un poc aquest espai.

En tot el que fa referència al que havíem assenyalat de
pactes locals; evidentment, tot el suport del món, que tots els
pactes locals i tot el treball de concertació a tots els nivells
siguin possibles, nosaltres en açò, evidentment, crec que sempre
és bo, crec que sempre és bo que els projectes que els municipis
poden presentar vagin responent a aquesta realitat. I per tant en
aquest sentit, crec que són fonamentals, tant a nivell insular com
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a nivell local. Ara, així i tot, en aquest sentit, però no hi havia
recursos, evidentment els tenen a l’hora de presentar-se a
qualsevol convocatòria, vull dir que per tant dins aquest espai
el Pla d’ocupació evidentment no obliga que hi hagi un pacte
d’ocupació per a, però sí que dóna els mitjans perquè es puguin
establir mesures de concertació en els àmbits locals. I
evidentment, la valoració per part d’aquesta consellera, que
vertaderament són bons, que van bé i que ajuden evidentment a
una política de concertació fàcil.

Abans no havia assenyalat tot el que feia referència a la
formació. Precisament la formació, que enguany ja la
convocatòria de formació per a desocupats que hem posat en
aquest moment s’ha atorgat, tota aquesta formació va lligada al
fitxer nacional de la qualificació professional. Per tant ja el títol
no és d’assistència, per dir-ho d’alguna manera, sinó que
correspon a aquest fitxer nacional de qualificació professional;
per tant té reconeixement a tot l’Estat i per tant a tots els
mercats laborals i serveis d’ocupació. Jo crec que aquest
evidentment ha estat l’esforç, tal vegada és difícil visualitzar-ho,
però jo crec que ha estat l’esforç més important que hem pogut
fer pel que fa referència a aquesta formació, la qualificació per
una banda, i dirigida fonamentalment als sectors emergents per
l’altra.

Evidentment hi ha moltíssimes qüestions a poder plantejar.
Jo li agraesc les seves aportacions i ben segur que podrem
compartir el seguiment en aquesta comissió les vegades que
vulguin acollir-nos per explicar-lo, i per tant poder anar
analitzant els indicadors, les mesures d’una manera més
concreta; veurem els pressuposts d’aquí a poc i per tant ja
podrem establir indicadors que ens permetin visualitzar,
visualitzar no, comprovar l’eficiència de les mesures i si és
necessari, evidentment sense el més mínim problema, fer totes
les correccions que facin falta. Allò important, com es diu, és
que hi hagi més persones ocupades i millor ocupades.

Per tant agraïm a tots els diputats i les diputades les seves
aportacions, que intentarem mantenir vives. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

II. Pregunta RGE núm. 11419/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures adreçades a l'alumnat
immigrant.

Tot seguit passarem al debat de la pregunta RGE núm.
11419/09, de la Sra. Pastor, sobre mesures adreçades a
l’alumnat immigrant. Té la paraula la senyora..., per tal de
formular la pregunta intervé, per part del Grup Parlamentari
Popular, la Sra. Encarnación Pastor per un temps de deu minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Quiero agradecer la presencia de la
Sra. Consellera y de su equipo y, bueno, decirle que la
integración social presenta en si grandes complicaciones debido
a varias causas: desconocimiento del idioma, condiciones
socioeconómicas, seguridad ciudadana, diferencias culturales,
estereotipos, etc. Es sin duda importantísima la sensibilización
difusión, y su objeto principal procurar y propiciar un
acercamiento de la población autóctona e inmigrada a la
realidad, fomentar una actitud positiva de acogida a través de
campañas de información y sensibilización que favorezcan la
convivencia y, con ella, la integración.

De ahí mi pregunta, Sra. Consellera, que iba dirigida en
primer lugar a la consellera de Inmigración, después derivada al
conseller de Educación y que estoy encantada de que usted me
la conteste esta tarda. ¿Qué medidas de sensibilización dirigidas
al alumnado inmigrante en materia de interculturalidad y
educación a la diversidad se están llevando a cabo desde el
Govern de les Illes Balears?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. Li contestat la Sra. Consellera de
Treball i Formació, la Sra. Joana Barceló i Martí, per un temps
de deu minuts.

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

Bé, bàsicament he recaptat la informació pertinent a la
conselleria fonamentalment d’Educació i d’Immigració, per
evidentment poder-li donar resposta a la seva pregunta, deixant
clar aquest fet, no?, de la voluntat o l’atenció evidentment a una
escola diversa, que volem que sigui una escola inclusiva i que
evidentment l’atenció a l’alumnat immigrant tengui tot el suport
i totes les actuacions de l’Administració educativa per tal que
vertaderament es compleixi aquest fi, aquesta voluntat, l’atenció
a la diversitat en el marc d’una escola inclusiva. Crec que aquest
fonamentalment és l’objectiu. 

A partir d’aquí, mesures o actuacions que s’han anat
desenvolupament. A partir d’aquí li assenyalaré que hi ha el
servei educatiu de mediació; aquest servei té per objectiu fer un
seguiment de l’adaptació de l’alumne al centre, detectar i
prevenir interferències d’altres factors diferents a les capacitats
d’aprenentatge. Aquí evidentment es poden trobar diferents
dificultats d’adaptació també en aquest cas al que fa referència
a aquest servei de mediació per a tot el que és l’atenció a
persones immigrades.

En segon lloc els programes de reforç. Aquí n’he de citar
dos: el Programa de reforç i aprenentatge, el que s’ha assenyalat
com PRA, i el programa de reforç, orientació i suport que
assenyalen com PROA. El primer està adreçat a l’alumnat de
segon, tercer i quart d’educació primària dels centres públics,
mentre que el PROA s’adreça a cinquè i sisè de primària i
primer, segon i tercer d’ESO, vull dir que agafen elements
diferents i l’objectiu d’aquests programes és potenciar
l’aprenentatge i el rendiment escolar per tal de prevenir i
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intervenir el més aviat possible quan hi hagi aquests
desfasaments curriculars, amb una especial atenció a aquest
món educatiu lligat a la immigració.

Mesures de compensació educativa és un altre programa
destinat a complementar les ajudes a menjadors escolars
previstes per la Direcció General de Planificació i Centres.
L’afluència de l’alumnat immigrant a les nostres aules, molts
d’ells en situacions socioeconòmiques desfavorides, concentra
que molt bona part d’aquests ajuts es destinin a aquest
colAlectiu. 

En quart lloc els plans d’intervenció socioeducativa, PISA
i ALTER, que són programes dirigits als alumnes immigrants
i a la societat d’acolliment en edats compreses entre 14 i 16
anys, en què conflueixen els indicadors següents: tenir un baix
nivell d’autoestima o autoconcepte, presentar absentisme
injustificat rebutjant la institució escolar o conductes
predelictives, presentar retard escolar generalitzat, etc., vull dir
que defineixen els alumnes que són objecte d’aquest programa
d’intervenció. 

També en aquest sentit s’ha d’assenyalar la formació del
professorat, i aquí mesures específiques són pressupost destinat
a l’atenció de l’alumnat immigrant. Una de actuacions del
programa d’acollida, integració i reforç educatiu és la formació
adreçada al professorat en matèria d’atenció a l’alumnat
nouvingut i, per tant, aquesta formació lligada als professors.
Per tant la formació de professionals en atenció i gestió de la
diversitat a l’àmbit educatiu i intercultural té com a objectiu tant
impulsar la formació inicial dels equips de suport, els
departaments d’orientació, i alhora també potenciar la formació
continuada a través de cursos, seminaris, grups de treball,
formació en el centre, relacionats, lligats a plans d’acolliment,
models d’atenció a la diversitat, didàctica de segona llengua,
eines per a la immersió lingüística, adaptacions curriculars i
ciutadania global.

També es treballa en tallers interculturals; bàsicament la
finalitat d’aquests tallers és posar a l’abast dels centres
educatius manifestacions culturals d’altres països, així com les
que conformen la nostra pròpia identitat per tal d’apropar les
dues realitats, o aquesta realitat intercultural. Per tant els
objectius aquí són potenciar la integració social i la convivència
en contextos culturalment diferents i fomentar el respecte a les
diferències socials per tal d’aconseguir una cohesió social.
Bàsicament la definició d’aquests tallers i les seves temàtiques
es donen i es duen a terme tant a Mallorca, a Menorca, a
Eivissa, i tenen una ampla diversitat entorn dels països
fonamentalment d’acollida a cadascun d’aquests espais, igual
que el programa Entre illes, que són bàsicament recursos
educatius que ajudin el professorat a l’educació integral de
l’alumnat i a conèixer per part de l’alumnat nouvingut tot el que
implica de coneixements de la realitat en què viu.

Per tant fonamentalment aquests són els continguts, els
programes específics. Hi ha més contingut o informació sobre
qualsevol d’ells i, per tant, intentaré poder-li donar resposta a la
seva pregunta en qüestions que no hagin quedat clares.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Consellera. Bueno, una
cosa son las medidas de acogida y otra son las medidas de
sensibilización. Mi pregunta viene porque yo quería que me
hablase de medidas de sensibilización y educación a la
diversidad. Usted me ha señalado alguna pero... Yo quería que
no sólo me hablara en el ámbito de centros educativos, sino
también de la comunidad educativa. 

Se deben crear medidas adecuadas a las necesidades reales
del alumnado inmigrante en la escuela y también fuera de la
escuela, externas, y de formación del profesorado, como usted
muy bien ha dicho, especializado para atender las necesidades
de esta realidad social. Sólo así potenciaremos desde luego la
integración. Colaborar en la formación de actitudes y conductas
que rechacen la discriminación cultural para facilitar la
comprensión entre todas las culturas, transmitir mensajes
positivos a favor de la convivencia multicultural y de la
diversidad, divulgar los valores culturales propios de las
personas inmigradas y sus aportaciones a la de acogida,
favorecer la convivencia y resolver conflictos interculturales,
fomentar que los docentes sean canales difusores de actitudes y
valores interculturales, estimular el desarrollo socioeducativo
del alumnado y familias extranjeras en los centros docentes,
contribuir a la sensibilización de los padres extranjeros respecto
al aprendizaje de los dos idiomas oficiales, favorecer la
participación de los padres extranjeros en el consejo escolar del
centro, favorecer la realización de actividades conjuntas entre
todos los sectores de la sociedad; participar en la realización de
programas de sensibilización del profesorado, así com el estudio
de las necesidades de su formación intercultural para, sobre
todo, mediar en el caso de conflictos derivados de cuestiones
culturales entre profesorado y los alumnos y padres extranjeros;
apoyar a los centros para que pongan en marcha procesos de
reflexión; implicar, en definitiva, a las asociaciones, grupos,
entidades, etc., de las diferentes culturas en la vida del centro y
fuera de él. 

Señora consejera, si no hay un buen trabajo en la educación
desde la infancia y una actuación interdepartamental en el
ámbito de la sensibilización corremos el riesgo de que se creen
y se repitan situaciones lamentables como la de los jóvenes en
pandillas, que manifiestan una actitud de violencia y que con
demasiada frecuencia se empiezan a dar en esta comunidad por
una cuestión intercultural y étnica. Es más necesario que nunca
en este poco más de año y medio que les queda de legislatura
que hagan deberes, que se pongan a hacer deberes en serio. Es
un tema muy importante y serio para tenerlo en cuenta, y cada
vez estamos asistiendo a cosas que no nos agradan demasiado.
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Las campañas de sensibilización ha de ser uno de los ejes
principales en las políticas de inmigración, lo hemos dicho
muchísimas veces y lo seguiremos reivindicando, en las
escuelas, en las asociaciones de padres y madres, en
asociaciones de inmigrantes, en los centros de educación, y
dirigidas a todos. Hay que fomentar las buenas prácticas para
llegar a una buena convivencia en la escuela y fuera de ella, que
cuente el Govern con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular
para estas políticas, y conseguir esta convivencia, que son
demasiadas las ocasiones en los últimos tiempos que estamos
asistiendo a episodios que no nos gustan para nada, episodios
lamentables, y tomar muy en serio el tema y trabajar en él,
porque de otra forma se nos puede ir de las manos, y de hecho
creo se nos está yendo un poco.

Soy optimista para el futuro, desde luego, pero creo, Sra.
Consejera, que en estos momentos no se están haciendo los
suficientes esfuerzos. Faltan campañas de sensibilización en el
área socioeducativa, laboral, sanitaria, servicios sociales,
investigación en áreas de cooperación al desarrollo y
codesarrollo, y todo esto se debería llevar a cabo desde una
verdadera acción interdepartamental, creada en la anterior
legislatura y vigente en la actualidad, pero que no se pone en
marcha. Anuncian como nuevas medidas y actuaciones que ya
existen desde hace más de dos años. El presidente, en su
discurso del estado de la comunidad, ni siquiera mencionó el
colectivo inmigrante, que representa la cuarta parte de la
población de esta comunidad; ni anunció siquiera ninguna
medida dirigida a este colectivo. Se necesita mucha
coordinación entre consellerias. La experiencia de la legislatura
anterior fue, con el conseller de Trabajo aquí presente, con las
distintas consellerias...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Pastor, ha d’anar acabant.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Sí, ya termino, gracias, Sr. Presidente. Y se necesita poner
en marcha esa comisión interdepartamental, vuelvo a repetir,
creada en la anterior legislatura, que está en este momento
paralizada y que creemos que es esencial para conseguir todas
esas políticas necesarias y de sensibilización, importantísimas
en esta comunidad. 

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pastor. En torn de contrarèplica li contesta la
consellera per un temps de cinc minuts.

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

Moltes gràcies. Jo li podré contestar..., o intentaré contestar-
li evidentment una part de la seva preocupació, evidentment jo
crec que lògica, i per tant en aquest sentit faria aquesta reflexió,
de com aconseguim, d’un poble amb una interculturalitat tan
alta, que vertaderament funcioni i es visualitzi com una riquesa,
com una oportunitat, molt que una dificultat, i per açò establir
els canals d’integració a tots els nivells absolutament.

Així i tot hi ha serveis en què els nivells de normalització
evidentment jo crec que són molt elevats, com el que fa
referència a la sanitat, o el que fa referència als serveis públics
que podem donar de cara als ciutadans. Evidentment tal vegada
amb una especial dificultat, i per açò aquí s’especifica, i tal
vegada hem especificat d’una manera més clara, dins el sistema
educatiu, dins l’escola, que quan els fillets arriben és on ben
segur s’han d’extremar tots els esforços perquè la integració a
través dels fillets ajuda moltes vegades dins la comunitat
educativa que pares, família i entorn..., si l’alAlot està integrat,
si és feliç, és molt més fàcil que la família respongui en positiu
al poble on viu. Per tant en aquest sentit, i ho repetim, aquests
esforços en tot el que fa referència des de programes
d’interculturalitat, o aquesta formació específica dels professors
com per gestionar aquesta diversitat dins el món escolar, perquè
vertaderament ho valoram com una estratègia d’immediatesa
però també d’arribar a les famílies.

A partir d’aquí evidentment altres mesures que he assenyalat
eren molt dins l’àmbit educatiu, així ho assenyal, per aquest
accent que hi voldríem donar, però també tal vegada no hi ha
constituïda aquesta comissió interdepartamental, però sí hi ha
espais de participació i de treball conjunt de les associacions
d’immigració amb l’Administració i en diferents espais
administratius, canals de participació que ajuden o haurien
d’ajudar, perquè ben segur que intenten fer tots els esforços, que
les polítiques evidentment tenguin o responguin amb una
coherència d’interdepartamentalitat davant el ciutadà, i el
ciutadà, les entitats d’immigrants, tenguin un espai on poder fer
les seves propostes i on expressar les seves opinions, i aquest
espai també hi és, i està constituït amb la voluntat de la plena
participació.

En aquest sentit evidentment vivim uns temps difícils i
supòs que en crisi econòmica encara tots els problemes
s’agreugen; en tot el que fa referència a qüestions laborals, ho
hem assenyalat, sempre la màxima prioritat és la gent que no té
cap ingrés, que no té cap recurs, fonamentalment per arribar a
tothom que pugui tenir aquests espais d’oportunitat, dins l’àmbit
de serveis socials o dins l’àmbit educatiu. Tant de bo amb
campanyes de sensibilització ho poguéssim resoldre; que en són
necessàries més? Sí, supòs que sempre en són necessàries més,
però fonamentalment tenia l’escola, crec, i tenia l’accés
d’igualtat d’oportunitats en el món laboral o en els serveis
socials o la sanitat públic, que crec que garantim. I espais de
participació de l’administració en la seva diversitat amb les
associacions, bé, jo crec que tenim un camí obert, i sobretot, i
evidentment, i sempre un discurs en positiu, açò crec que és
obligat, devem molt a la gent i, a més a més, aquí som terra
d’immigrants, no ho hem d’oblidar mai açò, i per tant ens ha
agradat quan ens han acollit molt bé i nosaltres hauríem
d’acollir aquí com a mínim el que hem volgut que ens acollissin
allà. Per tant, missatge totalment, li assegur, que compartit. 
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I en tot cas, que ben segur, explicitant la pregunta entorn del
que fa referència específicament a les campanyes de
sensibilització, estic convençuda que li podran explicar d’una
manera més concreta quines són i a partir de quins departaments
es realitzen.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

No havent-hi més assumptes a tractar, tan sols ens queda
agrair la presència de la consellera de Treball i Formació i dels
seus acompanyants.

I s’aixeca la sessió.

Correcció d'errates del DS de la Comissió d'Assumptes
Socials núm. 42, d'1 d'octubre del 2009:

A l'índex i a la pàg. 584, on diu:

3) RGE núm. 11416/09, de l'Hble. Diputada Sra. Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
entitats rebutjades per poder participar en el Fòrum de la
Ciutadania.

Hi ha de dir:

3) RGE núm. 11416/09, de l'Hble. Diputada Sra. Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
entitats rebutjades per poder participar en el Fòrum de la
Immigració.



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


