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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.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Sí, president, Antoni Garcías substitueix Aina Rado.

Compareixença RGE núm. 385/10, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Assumptes
Socials, adscrits al Grup Parlamentari Popular, de l'Hble.
Conseller de Treball i Formació, per tal d'informar sobre
l'evolució detallada per illes de l'atur i els contractes
registrats, de l'afiliació de treballadors i les empreses
inscrites a la Seguretat Social i dels expedients de regulació
d'ocupació durant l'any 2009 a les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò, si no n’hi ha més, passarem a l’únic punt de
l’ordre del dia d’avui, consistent a la Compareixença RGE núm.
385/10, presentada per quatre diputats membres de la Comissió
d’Assumptes Socials, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant
la qual solAliciten la compareixença del conseller de Treball i
Formació, per tal d’informar sobre l’evolució detallada per illes
de l’atur i els contractes registrats, de l’afiliació de treballadors
i les empreses inscrites a la Seguretat Social i dels expedients de
regulació d’ocupació durant l’any 2009 a les Illes Balears.

Hi assisteix l’Hble. Sr. Pere Aguiló i Crespí, conseller de
Treball i Formació, que ve acompanyat del Sr. Iago Neguerela
Vázquez, director general de Treball; del Sr. Llorenç Pou
Garcías, director general de Planificació Estratègica; del Sr.
MarcelAlí Fernández de Heredia Cañellas, director del SOIB; del
Sr. Fermín Domínguez Roldán, secretari general, i del Sr.
Francisco José Berdejo Pérez, cap de Gabinet.

En tot cas, abans de passar la paraula al Sr. Conseller,
voldria comentar-los que tenen a la seva disposició per al seu
coneixement un document que ens ha fet arribar la conselleria,
que es tracta del mercat de treball a les Illes Balears a l’any
2009.

Ara sí, Sr. Conseller, vostè té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Pere
Aguiló i Crespí):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Tal
vegada un aclariment previ, no ens acompanya el Sr. MarcelAlí
Fernández de Heredia ni el Sr. Secretari General de la
conselleria, ens acompanyen únicament el Sr. Xim Fuster, que
és el cap de Premsa i el cap de Gabinet, i els dos directors
generals que vostè ha anomenat abans, excepció feta d’aquest.
I dit això, ja passaríem a la qüestió que ens du aquí.

Sr. President, senyores i senyors diputats, comparesc en
aquesta comissió d’Assumptes Socials per respondre les
qüestions presentades pel grup majoritari de l’oposició, el Partit
Popular, referent a l’evolució d’una sèrie de variables del
mercat de treball de les Illes Balears l’any 2009, inclosa la
situació dels expedients de regulació d’ocupació.

Abans d’entrar a les xifres concretes de cada illa,
m’agradaria fer una lectura general del mercat de treball balear,
amb l’objectiu d’oferir una primera pinzellada que serà
posteriorment particularitzada per a cadascuna de les illes. S’ha
comportat, per complementar aquesta informació que ara
donaré, tot un dossier que tenen vostès aquí amb les dades
principals, de la matèria que desplegaré.

La imatge general de l’evolució de tots i cadascun dels
indicadors laborals, objecte d’aquesta compareixença, ens
mostren un deteriorament intens del mercat de treball a les Illes
Balears l’any 2009, i que, com no pot ser d’altra manera, és una
extensió de la caiguda del valor afegit brut de la nostra
economia. Així, l’afiliació mitjana de l’any 2009 caigué en
29.605 afiliacions; el nombre d’empreses es reduí un 6,2% i la
contractació un 19,5%, mentre que el nombre de persones
desocupades augmentà en 25.267 persones de mitjana.

Tot i la gravetat del deteriorament del mercat de treball l’any
2009, una gravetat que ja vaig remarcar a la meva
compareixença del passat 15 d’abril, voldria destacar emperò
que aquest empitjorament no ha estat uniforme al llarg de tot
l’any 2009, el contrari, en el cas de l’afiliació el cent per cent de
la caiguda interanual es va concentrar en els cinc primers mesos
de l’any. Des d’aleshores ençà l’afiliació s’ha anat recuperant
lentament, prova de l’anterior és que la caiguda interanual de
l’afiliació, que assolí una reducció màxima de 39.136 afiliacions
el maig del 2009, s’ha anat reduint mes a mes, tancant el 2009
amb una reducció de 21.800 afiliacions. Es important remarcar
que aquesta millora s’ha mantingut en el primer trimestre
d’enguany.

El mateix es pot dir de l’evolució de l’atur, tot i l’augment
interanual de l’atur en el 2009, els mesos amb un pitjor
comportament que el 2008 són, sens dubte, els mesos entre
gener i juny, de tal manera que es pot afirmar que l’augment
interanual de l’atur es concentrà en un 95% en el primer
semestre de l’any passat. Com a conseqüència de l’anterior,
l’evolució interanual de l’atur no deixa de créixer fins assolir un
valor màxim del 83,2% el mes de maig. Des d’aleshores, el
millor comportament intermensual de l’atur ha anat reduint
aquest valor, que tancà l’any 2009 amb un creixement
interanual de l’atur del 24,2%. Igual que en el cas de l’afiliació,
aquesta tendència de millora ha continuat en el primer trimestre
del 2010, amb un fet afegit: el seu descens en termes absoluts.

Per tant, la imatge estilitzada del mercat de treball a les Illes
Balears ens descriu un impacte de la crisi econòmica molt
intens, alhora, però, que s’ha produït un canvi de tendència en
la segona part del 2009, si bé un canvi encara dèbil. Tot plegat,
idò, cal diferenciar entre els valors de la primera meitat de l’any
i els del segon semestre.
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Passant a la descripció de cadascuna de les illes, en el cas de
Mallorca, el nombre d’afiliats d’alta i d’empreses en el règim
general de la Seguretat Social es reduïren un 6,7 i un 6,4%
respectivament. En els dos casos, aquests valors, corresponents
al global del 2009, segueixen un patró dins l’any de reducció de
la caiguda interanual, ja que tancaren l’any amb una reducció
interanual del 5,6 i el 5,3% el mes de desembre.

Pel que fa als contractes, la caiguda de Mallorca és la major
entre totes les illes, amb un menys 20,7%.

Finalment, i pel que fa a l’atur, aquest augmentà el 2009 en
gairebé 21.000 persones, un 54,1% de mitjana, que era en els
seus PIB fonamentals del 75% en el mes de juny i va assolir una
tendència a la reducció posterior, fins tancar l’any el mes de
desembre amb un 26,5%.

Pel que fa a Menorca, aquesta és l’illa on més ha caigut
l’afiliació i el nombre d’empreses en un 7,7 i un 7,5%
respectivament, com a resultat de la seva diferent estructura
econòmica, cosa que després podem explicar i argumentar. Tot
i així, també és cert que la seva millora relativa és més intensa
que la de Mallorca, com ho demostra que en el darrer, amb
estadístiques disponibles, és a dir, en el mes de febrer
d’enguany, la caiguda interanual s’hagi reduït d’una manera
significativa.

Quant a la contractació, Menorca és l’illa amb una menor
reducció de totes les illes grans, amb un menys 15,6%. Cal
esmentar que en el mes de març d’enguany la contractació
interanual ja està en xifres positives.

Finalment, l’atur cresqué en 1.718 persones, un 44,4%. Igual
que a la resta d’illes, després d’un gran creixement interanual,
l’atur ve mostrant una tendència a reduir les taxes d’increment
interanual, la qual tancà el mes de març del 2010 en el 14,9%.
En aquest cas, emperò, cal reconèixer que les xifres absolutes
del 2010 no són satisfactòries encara.

Quant a l’evolució laboral d’Eivissa, la caiguda en el 2009
de l’afiliació del nombre d’empreses, fou del 5,9 i del 4,8
respectivament. Val a dir que, dins la línia de reducció de les
caigudes interanuals, el cas d’Eivissa és el que presenta una
millora més significativa, havent tancat l’any amb reduccions
del 3,9 i del 3,2 respectivament, Igual que a la resta d’illes
aquesta millora ha continuat en el primer trimestre del 2010. La
caiguda de la contractació a Eivissa, d’un 15,9%, és molt similar
a la de Menorca, que, com he dit, era del 15,6%, amb l’afegit
que la taxa interanual positiva del mes de març, del 10 del 2010,
és substancial, amb un increment del 13,1%.

Finalment, l’atur en el 2009 augmentà a Eivissa en 2.554
persones, mostrant també aquesta tendència de la resta d’illes de
desacceleració, a mesura que ens fem enfora de la primera part
del 2009.

La darrera illa a comentar és l’illa de Formentera. Aquesta
no només presenta els valors més favorables, sinó que es pot dir
que representa una situació particular molt peculiar. Així, a
diferència de la resta d’illes, l’afiliació va créixer a Formentera
en un 3,6% en el 2009, amb uns creixements que també són de
cada vegada més intensos. En el cas del nombre d’empreses
aquest es reduí en un 1,3%, la menor reducció de totes les illes.

Pel que fa a la contractació, la seva caiguda, del 4,1%, és molt
inferior al 19,5% de la mitjana balear, i en aquests moments ja
ha esdevingut positiva. Finalment, l’atur augmentà en 112
persones, el que també representa el menor increment
percentual de totes les illes.

Pel que fa als expedients de regulació de l’ocupació l’any
2009, es presentaren 139 expedients de regulació d’ocupació
dels quals se’n van autoritzar un total de 108; d’aquests
autoritzats, 23 van ser d’extinció; 66 de suspensió i 19 de
reducció de jornada. El nombre de treballadors afectats per
aquests expedients de regulació d’ocupació autoritzats fou de
1.539, dels quals 1.363 treballadors corresponien a Mallorca;
146 a Menorca i 30 a Eivissa.

En definitiva, el dibuix laboral del 2009 és el propi d’una
societat marcada per una profunda crisi econòmica, amb
especial esment a la primera meitat de l’any, ja que, com he
indicat, el segon semestre de l’any ha suposat un canvi de
tendència, si bé d’una intensitat insuficient per compensar el
terrabastall del primer semestre.

No voldria acabar aquesta intervenció sense fer referència a
quines són les previsions de futur. En aquest sentit, un punt de
partida és la constatació que les dades del primer trimestre del
2009 han suposat una confirmació, del primer trimestre del
2010, han suposat una confirmació de la tendència de millora,
una millora que s’intensifica mes rera mes, però encara, com he
dit, és dèbil. Les nostres previsions per al que resta d’any són de
continuació d’aquesta tendència de millora, en la que hi té un
pes important les millors expectatives de la temporada turística
d’enguany, com ho mostra que les crides a treballadors fixos
discontinus, en el primer trimestre d’enguany, hagin estat un
17% superiors a les del mateix període del 2009. En qualsevol
cas, aquestes són expectatives que s’han d’anar confirmant, que
successos imprevisibles, com és el cas del volcà islandès, no
ajuden gaire a superar.

Tot i el marc anterior, de bona tendència, voldria destacar
una sèrie d’incerteses que s’acumulen sobre l’economia de les
Illes Balears, algunes d’elles d’origen internacional, però
d’altres pròpies i que ens duen a afirmar que la sortida de
l’actual crisi serà bastant lenta, i això per diverses raons. Com
deia, algunes són de caire internacional, com és ara la
recuperació, també dèbil, dels principals països desenvolupats,
inclosos Gran Bretanya i Alemanya; l’alça en el preu del petroli,
que ens fa perdre rendes; la depreciació de la lliure esterlina,
producte de la incertesa electoral del mes de maig, o la
insuficient canalització de crèdits als particulars i a empreses,
que no només és un mal de la nostra economia, sinó que també
passa a nivell europeu.

Però també n’hi ha d’incerteses d’origen intern i que tenen
a veure amb els desequilibris de la darrera expansiva de la
nostra economia, no hem d’oblidar que bona part del creixement
econòmic, del bum econòmic, es fonamentà en la construcció
residencial i pública i en l’endeutament per al consum; és a dir
que es va crear riquesa, però també es va avançar determinada
problemàtica estructural. Ara és el moment de tornar als
préstecs, fet que limitarà el consum; en el camp laboral no hem
d’oblidar que la meitat de la pèrdua d’afiliació prové de la
construcció, quan el seu pes és només del 14%, i que aquesta
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afiliació és difícilment recuperable sense reconversions, les
quals, hem de recordar, demanen temps.

És cert que de la crisi en sortirem, però en cap lloc està
escrit que ho farem fàcilment. Tot plegat, senyores i senyors
diputats, com deia de manera premonitòria l’any 1998 el
professor i premi Nobel d’Economia, Paul Krugman, hem entrat
a l’era de les expectatives limitades. Perquè això no esdevengui
una realitat crònica, s’han de fer canvis estructurals que afectin
cadascuna de les nostres illes; això, senyores i senyors, és tasca
nostra, això sí, s’han de prendre mesures adaptades a cada illa
i ésser molt conscients que les polítiques laborals són un
reforçament de tot un seguit de mesures més ampli, les quals
pertoquen decidir-se en altres àmbits i en la multiplicitat de
nivells en què es divideix la nostra administració.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara a la suspensió de la
sessió, per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes i
observacions, per la qual cosa deman als portaveus si volen
suspensió o si podem seguir.

Podem continuar, idò, per tal de formular preguntes o
observacions, intervé, per part del Grup Parlamentari Popular,
el diputat Sr. Huguet, per un temps de deu minuts.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President, gràcies, Sr. Conseller,
senyores i senyors diputats, alts càrrecs. Gràcies, Sr. Conseller,
per la seva presència i per la seva explicació que, naturalment,
ve ben acompanyada documentalment.

La primera de les observacions, per la importància que s’ha
donat o la rellevància als tants per cents, per dir si milloram o
no milloram, seria entorn del fet que sempre l’element cent
sigui la referència de l’any anterior, potser, sé que hi ha experts
aquí entre nosaltres, almanco millors que jo, però potser que ens
faci entendre, quan parlam només de percentatges en
creixements o en disminució, relativitzem respecte de l’any
anterior exclusivament, ens faci perdre una perspectiva de la
realitat tal vegada més crua que no els percentatges. És cert que
si donam cent al primer trimestre del2009, el primer trimestre
del 2010 apunta al que vostè diu; si ens miram els nombres
absoluts, hem d’acotar el cap i dir que tenim manco persones,
manco empreses d’alta a la Seguretat Social i més persones,
més treballadors, per mala sort, a l’atur, del que teníem, a més
amb bastant diferència de com ho teníem en aquell trimestre.

Açò té a veure amb aquesta relativització que es fa de donar
sempre cent a la referència anterior, per una banda; i per l’altra,
tenir tal vegada poc en compte que els períodes curts, en una
economia tan estacionalitzada com la nostra, no ens mostren
exactament el que ha de ser, al meu entendre, una lectura per
definir tendències. No és una critica a les seves paraules, però
sí una reflexió, crec que necessària, per intentar que on apuntem
les mesures a prendre estiguin el millor fonamentades en la
realitat que realment pateixen més els ciutadans, als quals ens
referim, les empreses, que són les que ens donen vida
econòmica, i també a aquelles persones que s’esforcen a superar
la crisi.

Dit açò, no vull ressaltar cap de les situacions de les illes,
perquè vostè amb la conclusió ja m’ha estalviat aquesta qüestió
que, per a tots, mallorquins, menorquins, eivissencs i
formenterers, és molt important; ens agradi o no ens agradi, les
comunicacions, millor dit, la separació marítima és un entrebanc
important per considerar les Illes Balears com a un únic mercat
econòmic i laboral. I no només açò, sinó que els segles d’haver
estat separats per aigua també han donat a cada un dels perfils
econòmics situacions que paradoxalment semblaven que el
monocultiu del turisme era el pitjor, i les dades, i tot i tenir en
compte les observacions que he fet respecte dels tants per cent,
ens mostren que on hi ha monocultiu pareix que no siguin tan
dolentes com allà on hi ha més diversificació, per entendre’ns.
I és cert que allà on hi ha més diversificació hi ha menys
nombre de contractes, i si els agafem per cent explica
segurament per què a Menorca la reducció de contractes el 2009
respecte del 2008 no és tan important com allà on hi ha un
turisme que fa necessària una contractació més alta durant els
mesos d’aquestes activitats, i en canvi, pateix. Per tant les xifres
benvingudes siguin, però jo crec que hi hem d’aprofundir una
mica més per intentar conèixer la realitat exacta. 

Permetin-me la resta de diputades i diputats i vostè, Sr.
Conseller, que faci una pinzellada de Menorca. És a dir, a
Menorca hi ha jo diria que desànim i desconfiança, i que la
incertesa apareix molt més expressada -també és ver que jo som
més allà que a una altra banda-, aflora molt més que en parlar
amb persones del sector turístic d’Eivissa o de les inquietuds
que expressen persones residents a Formentera. A Mallorca
també, però tot veim, sobretot els anam i venim i passam molt
per l’aeroport, que a Mallorca durant tot l’any hi ha una certa
vida, potser no suficient; potser no, amb tota seguretat no
suficient perquè l’economia i sobretot l’ocupació funcionin com
voldrien, però en canvi a l’illa de Menorca crec que fa falta una
anàlisi profunda de les dificultats per afrontar situacions de crisi
i prendre després les mesures que puguin millorar.

Hi ha en el sector de l’activitat primària, de les activitats
primàries, bé, no creix el sector pesquer, ni tan sols el preu dels
productes que comercialitza, han hagut de baixar preus. Ja sé
que açò no és una qüestió que directament resulti de la seva
competència, però sí que és un element que intervé de manera
decisiva sobre l’ocupació i l’activitat empresarial, que és la que
dóna llocs de feina. Bé, idò, el sector primari està ja a molts de
llocs produint per davall dels costos d’aquesta producció,
sobretot la lletera. No creix el sector pesquer i a més tampoc no
poden apujar els preus. El sector de la indústria per al que és
l’activitat de bijuteria, que és la més important en aquest sector
o una de les dues més importants en aquest sector, la mostra o
l’exemple de la mostra de les dificultats està en el trasllat
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d’Eurobijoux de l’illa de Menorca per falta de possibilitats i del
cost de les comunicacions cap a l’illa de Mallorca. I de les
sabates, que potser és el sector més satisfet dins les greus
dificultats de tots els que tenen activitats econòmiques a
Menorca, està explicada sobradament per l’exportació, que ha
estat la circumstància que ha permès aquest sector, gràcies al fet
que tenen obertes activitats comercials fora d’Espanya, és el que
ha permès que sigui el menys afectada, i també gràcies a haver
incorporat l’activitat laboral els fixos discontinus, una fórmula
de la qual haurem de tractar d’una manera específica de com
influeix sobre l’economia de les Illes, però sobretot en el sector
del turisme, d’hostaleria, i del sector industrial; crec que són els
dos més “daçons”.

La crisi i l’explicació. Parlem de futur. És a dir, hem de
dedicar prou temps a conèixer la situació i a tenir una bona
diagnosi, però parlem de futur. Per parlar de futur i per partir
d’unes bases serioses, jo ja li vaig insinuar a la compareixença
de la setmana passada i avui li ho reiter la meva convicció, la
nostra convicció, d’haver de revisar tant els diagnòstics del Pla
d’ocupació de les Illes Balears, i jo, encara que no sigui directe,
també crec que valdria la pena que es revisessin alguns dels
pactes que s’han firmat aquesta legislatura, on la situació de les
parts, la situació de l’economia i la situació del mercat laboral
no eren ni de noves, i la visió per tant d’aquesta situació, no
eren ni de noves les que podien donar una bona orientació.

Crec que el 2010 el que val la pena, al marge i tal vegada
complementant o afinant el que vostè ha insinuat que apunta cap
a una millora, i dèbil, i que es basa en les expectatives de
millora de l’activitat turística, crec que ens hem de fiar -no hi ha
per què dir el contrari- de les prediccions del Govern nostre
quant a creixement, del Govern d’Espanya quant a creixement,
del Fons Mundial, i també de l’opinió de la Comissió de la Unió
Europea o de l’OCDE. Hi ha unes petites diferències en
percentatges; per a mi no és important. Tots ells apunten que
Espanya serà un dels països que serà dels darrers a sortir; que el
creixement del 2010 serà negatiu, encara que no serà tan
important com havien pensat en un principi; que el 2011 pot
oscilAlar entre uns diuen el 0,5 i uns altres el 0,8 el creixement
màxim de producte interior brut, i per tant això ens dibuixa un
mercat a nivell d’Espanya, i el d’aquí encara que fos un poc
millor tampoc no es farà enfora, amb molta dificultat per crear
llocs de feina. Ho dèiem a una de les intervencions de la
setmana passada, que la previsió de creixement de nous llocs de
feina a nivell europeu és de 15 milions; que a nivell d’Espanya
d’aquests 15 s’està parlant d’1,4, i que hem de tenir açò present
a l’hora de veure que aquests darrers 10 anys que hem passat
havíem crescut 2,5 a nivell d’Espanya; per tant la tendència a
nivell d’Espanya i vist el nombre d’aturats que tenim aquí és
crear un fons de persones en atur estructural, estructural a mig
termini com a mínim, i més amb aquestes perspectives de
creixement de l’economia.

Li deman, Sr. Conseller, si val la pena que es dissenyin els
escenaris possibles, el pitjor i el més optimista, i si és cert que
hi ha aquesta borsa estructural de persones en atur com es fa per
distribuir la feina, per incorporar polítiques actives de formació,
és a dir, per treure profit d’una situació de dificultat del nombre
de persones actives que no tenen feina, o que tenen poques
hores de feina o que tenen pocs mesos de feina, per parlar clar.
Crec que aquesta és la primera de les qüestions: definir uns
escenaris que no necessàriament n’ha de ser un únic, sinó un de
millor i un de pitjor, i veure com es podrien abordar en funció
de les edats; vostè ja m’entén, perquè no li parlaré dels joves i
tot açò, que és tan fàcil d’explicar, jo li parlaré més bé de com
es distribuirien aquestes dues funcions bàsiques quan hi ha
aquestes situacions, que és aprofitar per adquirir competències
i, per tant, millorar la competitivitat, i aquesta altra de pocs llocs
de feina respecte del nombre de persones que opten a fer feina.

Les incerteses que vostè ha apuntat crec que val la pena
també tenir en compte que la situació del creixement
d’Alemanya no apunta cap aquí on els primes indicis de principi
d’any apuntaven, hi ha incerteses. Jo crec que..., no vull fer de
profeta ni tenc coneixements per intentar fer prediccions, però
estic convençut que després de les eleccions d’Anglaterra, si
surt un govern estable, es prendran decisions importants per
reduir el dèficit, que és una dels seus importants llastres, i també
per millorar l’economia; açò suposarà sense cap dubte
restriccions a la despesa pública i probablement altres que
afectaran que la massa de nombre de turistes es vegi de qualque
manera afectada. Per tant els dos països més importants
emissors de turistes aquí poden tenir canvis.

També estic convençut que si millora Europa
s’incrementaran, en bona lògica, els interessos dels doblers
dependents del Banc Central Europeu. Açò, si Espanya no està
en una situació de l’economia al mateix ritme, pot també influir
sobre les possibilitats, i si a sobre les mesures que ha prendre el
nostre govern van pel camí que sembla que necessiten anar per
reduir un 3%, és obvi que les perspectives des del punt de vista
econòmic del sector públic no son molt encoratjadores. Així que
dic tot açò des del convenciment que són arguments perquè
l’esforç de planificació i d’actualització de les polítiques
actives, de la formació i de les mesures que es puguin
implementar d’aquí al nostre mercat, són més exigibles al
Govern i també a l’oposició. Per tant una vegada més li dic, Sr.
Conseller, que estam a la seva disposició sempre que coincidim
en allò que acab d’intentar exposar o explicar, i per tant haguem
de prendre mesures o decisions en aquest sentit.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, ha d’anar acabant.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Ja acab, només una pinzellada, i gràcies, Sr. President. 

Per illes. No m’oblidaré mai d’assenyalar, a causa del que
vostè ha explicat i que jo he remarcat, que per a cada una de les
Illes les decisions que es prenguin han de ser distintes, i sempre
estic convençut que no han de sortir de la voluntat del
governant, ni tan sols amb el suport només de l’oposició, sinó
que naturalment amb la presència i el consens possible,
possible, no imprescindible però possible, o com a mínim
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intentat, amb els agents econòmics i socials. La darrera qüestió
dels agents econòmics i socials és que crec que val la pena -ja
ho vaig dir no sé si en públic o en privat- que, igual que a
l’administració hem volgut unes administracions autonòmiques,
no només ens basta un parlament nacional, un govern nacional,
etc., sinó que volem un parlament autonòmic, uns governs
autonòmics, etc., crec que els agents econòmics i socials, a més
de tenir aquells de representativitat nacional, que són els que
regulen l’Estatut dels Treballadors i també la Llei de llibertat
sindical, exigeix que reflexionem sobre la conveniència
d’incorporar, amb institucions no iguals que les dels altres però
sí amb institucions que els permetin presència i veu, a les
nostres administracions, jo què sé, en el Consell Econòmic i
Social, o d’assessorament al Govern, etc., aquells que són més
representatius en el sentit local, regional, i que coneix molt bé
per les seves responsabilitats anteriors el Sr. Conseller.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
Sr. Conseller, gràcies per la seva compareixença, gràcies al seu
equip, i també gràcies al Sr. Huguet per plantejar aquesta
compareixença perquè ens permet, jo crec, reflexionar en
conjunt sobre un tema que és molt important, un tema que al
final afecta de moment milers de persones que estan a l’atur i
famílies que tenen molts de problemes per viure.

Jo crec que de les dades que vostè ha presentat hi ha
bàsicament tres conclusions que són clares. Jo després li faré
dues preguntes per intentar aprofundir un poc en les dades que
ha presentat. Respecte a les conclusions que són clares jo crec
que en primer lloc efectivament aquests indicadors ens diuen
que la crisi econòmica ha tingut un impacte clar sobre el mercat
laboral de les Illes Balears, un impacte clar, un impacte negatiu.
Que aquest impacte clar i negatiu és més o menys homogeni a
totes les Illes però que és cert que hi ha particularitats, i en això
coincideixo amb el Sr. Huguet, i també alguna vegada ja hem
parlat en aquesta comissió que les possibles sortides i les
possibles millores que s’hagin d’introduir en el mercat laboral
passen per una adaptació a les condicions particulars de cada
territori, i aquí quan parlam de territori estam parlant d’illes.

També una altra conclusió és que aquest impacte certament
ha estat més fort en la primera meitat de l’any 2009, més feble
en la segona meitat de l’any 2009, i sembla que aquesta
tendència s’està consolidant en els primers tres mesos, en el
primer trimestre del 2010, i és una tendència positiva. I la
darrera conclusió seria que tenim un panorama de futur molt
incert, una incertesa que apunta al fet que és possible i és
desitjable que hi hagi una recuperació econòmica, però que
aquesta recuperació econòmica arribarà abans que la generació
d’ocupació. Jo crec que en això, en aquest diagnòstic, tots hi
estaríem d’acord.

Jo voldria aprofundir en dues qüestions amb dues preguntes
concretes. Una és en relació amb si s’ha valorat des de la
Conselleria de Treball la incidència que han tingut les polítiques
públiques del Govern de les Illes Balears en aquesta situació.
Vull dir que sempre hem defensat, i jo crec que en això també
podem estar d’acord, que la inversió pública durant aquests
anys, especialment durant l’any 2009, ha ajudat bàsicament a
dues coses: una, a generar ocupació, limitada, jo penso que
limitada; i, l’altra, d’alguna manera a palAliar la pèrdua de llocs
de feina. Aquesta pregunta segurament si no s’ha valorat és
difícil fer-la, diríem, de manera ràpida, però sí que és una
reflexió que vull llançar i que potser sí que es podria fer en
algun moment perquè jo crec que és interessant, és una manera
de mesurar com les polítiques públiques, diríem, ajuden a
palAliar una situació greu. Aquestes polítiques públiques anirien
bàsicament en dues direccions: inversió pública i, l’altra, l’ajuda
a la contractació, sobretot per part d’ens locals, de treballadors.

I després la segona qüestió és un poc això que parlàvem
l’altre dia en relació amb la prevenció de riscos laborals des de
la perspectiva de gènere. Jo ara, mirant ràpidament les dades
que ens havia passat, he observat dues coses. Efectivament la
situació de la dona dins el mercat laboral és una situació
d’inferioritat, una situació pitjor respecte als homes, però quan
es miren les dades del 2009 s’observa que la disminució de
l’afiliació a la Seguretat Social és inferior en les dones que en
els homes, l’augment de l’atur és menor en les dones que en els
homes, i fins i tot les taxes d’atur també augmenten menys en
les dones que en els homes. El que passa és que em falta jo crec
que una..., això podria donar lloc a confusió; semblen dades
positives però jo crec que també hi ha una part que no he tengut
temps ara d’esbrinar en tota aquesta documentació, que és la
part de la contractació. Dic això perquè s’han fet lectures
justament que la crisi el que ha fet és apropar els homes i les
dones en el sentit que han empitjorat les condicions de feina
dels homes. És a dir, llanço aquesta reflexió simplement per si
em pot aportar un poc de llum sobre aquest tema i perquè jo
crec que és interessant que potser mirant les dades podria donar-
se una visió que no és la correcta.

Bàsicament li faré aquestes dues preguntes, si em pot donar
alguna resposta, i simplement li vull tornar a agrair la seva
informació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part de Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Mercadal, per un temps de deu
minuts.
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LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sr. President. Agraïm al Sr. Conseller i als
membres del seu equip la seva presència avui aquí, i
l’explicació i àmplia informació que ens ha lliurat. Serà sens
dubte objecte del nostre més profund estudi.

Fet aquest preàmbul, i malgrat la duresa i la fredor de les
xifres, jo voldria fer especial esment a la importància de la
diagnosi de la situació, que d’altra banda ja veim que no és
estàtica sinó que va en constant evolució, tal com dic la diagnosi
que està realitzant la conselleria, i també la rapidesa i confio que
l’efectivitat de les mesures que s’han pres, que s’estan prenent
i que es prendran de futur. 

Vostè ha fet aquí una exposició completament realista i
objectiva, i jo em voldria quedar amb la conclusió que, tot i la
caiguda en ocupació i l’increment en la taxa d’atur, aquest
deteriorament del mercat de treball va ser especialment intens
durant els primers cinc, sis mesos de l’any 2009, i s’ha anat
recuperant a partir del sisè mes, i també que es va mantenint
aquesta lleugera recuperació al llarg dels primers mesos de l’any
2010. És molt important ser realista i no resta mica
d’importància a les situacions de dificultats, però és també molt
important visualitzar les dades positives i dirigir tots els
esforços a aquelles possibilitats d’ocupació amb tota la
flexibilitat i amb tota la imaginació de què tots siguem capaços.

Agraïm l’esforç de desagregació de totes les dades per illes,
ja que si bé aquesta característica que té la nostra comunitat de
territori fraccionat -ja ho han dit els portaveus que m’han
precedit- és un factor a tenir en compte en tots els aspectes, en
el cas d’economia i de treball aquesta diferenciació per territoris
encara s’accentua més. I dins aquesta tendència que abans
comentàvem que permet allotjar certa esperança de cara al futur,
jo també voldria fer una menció concreta a Menorca; també ho
ha fet el portaveu del Partit Popular, sembla com si ens
haguéssim posat d’acord.

Com vostè molt bé ha dit Menorca té una estructura
econòmica diferent a les altres illes, i jo li volia demanar si a
vegades no resulta una mica incorrecte aplicar comparatives
homogènies, és a dir, amb un mateix patró, a estructures
heterogènies. Li deman açò perquè m’ha sorprès i m’ha fet
reflexionar en aquest sentit diverses presentacions a les quals he
assistit darrerament. Una va ser l’informe de conjuntura
econòmica que es va presentar el mes passat aquí en el
Parlament, elaborat conjuntament pel Govern balear, el Centre
de Recerca Econòmica de Sa Nostra i la Universitat de les Illes
Balears, i un altre va ser la memòria del Consell Econòmic i
Social. I un i altre introduïen indicadors que en molts de casos
no es mesuren quan es parla d’economia, tal com factors
mediambientals, capacitat d’organitzar-se socialment, com és el
cas de les cooperatives i economia social, que comentàvem
dimarts en el plenari, lideratge en innovació, etc. Tal vegada
hauríem de tenir una mirada a més llarg termini sobretot amb
alguns territoris concrets.

En resum, ningú no pretén desdibuixar la gravetat de la crisi
en què estam immersos, jo crec que açò tothom ho té molt
assumit ni les dificultats per sortir-ne. Però sí val la pena
explorar tots els aspectes optimistes i posar-hi tota la força i la
imaginació de què siguem capaços, com estam segurs que fan

vostès des de la Conselleria de Treball i Formació i per l’últim
que he sentit en aquesta comissió, comptant amb importants
aportacions de tots els partits polítics.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mercadal. Per tal de respondre té la paraula el
Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Pere
Aguiló i Crespí):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Procediré
per ordre d’intervencions a contestar a cada un dels senyors
diputats. Començant pel representant del Partit Popular el Sr.
Cristòfol Huguet. 

Coincidesc, Sr. Diputat, amb vostè que les xifres i els
percentatges sempre oculten una realitat humana, crec que és el
que em fa actuar com a conseller de Treball. Realment jo tenc
un equip magnífic, una gent que m’anima molt, que estudia
molt, que em dóna moltes xifres, però jo sempre els dic que la
situació és difícil, s’ha d’entendre que tot i que hi hagi
tendències que són positives, que percentualment estan bé, amb
aquestes tendències, amb aquests percentatges no podem donar
feina a la gent. D’això s’ha de ser molt conscient. La situació
gravíssima i de duresa que suposa l’atur, jo diria quasi de
degradació ciutadana que suposa, ja que han convertit el treball
en un factor d’integració ciutadana, política, un està dins la
societat si efectivament té feina, si no en té se sent marginat. Per
tant, a mi el que em pesa precisament és això.

Quant a la distinció de la problemàtica per illes, coincidesc
completament amb vostè. És a dir, s’ha de fer una distinció
completament distinta per a cada illa, perquè a més ho són, les
situacions són distintes. Jo el que li puc dir és que... i no ho vull
justificar, passem a la qüestió descriptiva. El que ha passat aquí,
per exemple, a Menorca, entrant amb el que vostè m’ha dit de
Menorca, el desànim i desconfiança amb la incertesa que es viu,
... jo també vaig a Menorca, tenc contacte amb gent de Menorca,
empresaris i treballadors i, efectivament, això que vostè diu és
completament cert, hi ha una certa situació d’angoixa, que és
dura de superar,; jo crec que el que li passa a Menorca és que té
una estructura en la qual els factors que s’han vist més afectats
quant al mercat de treball coincideixen en ser a Menorca els
majoritaris. És a dir, si s’agafa el percentatge de població
ocupada i afiliada per sectors, distingint els sectors més
importants de la nostra economia, hoteleria, comerç, indústria,
ens adonam que Menorca té la coincidència que allà on la crisi
ha estat més dura és allà on té més població afectada ocupada.

Si la crisi ha estat dura i conjunturalment afecta el problema
estructural que presenta la indústria, per exemple de la bijuteria,
s’afegeixen als problemes estructurals d’aquesta indústria els
problemes conjunturals de la manca de finançament, i això li ha
tocat a Menorca. Igualment la composició de l’economia
menorquina fa que tengui més gent al comerç, on ha patit més
relativament l’atur o on ha tengut més incidència l’atur relatiu
és també en el comerç, i no parlem ja d’indústries determinades.
Per exemple vostè esmenta el sector de la sabata com es diu
allà, no es diu del calçat, això és una finesa nostra, allà es diu el
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sector de la sabata, idò efectivament al sector de la sabata tenim
expedients de regulació d’ocupació, si s’estudien els expedients
de regulació d’ocupació d’una manera detinguda, un se n’adona
que els expedients han afectat de manera molt dura el sector de
la sabata i no perquè li faltassin mercats, com vostè ha dit,
perquè tenen mercat, no perquè els mancàs producció, perquè
podien fer producció, no perquè els faltassin facilitats
estructurals perquè tenen els fixos discontinus, cosa que per
exemple no té la indústria de la sabata aquí, a Mallorca, sinó per
la manca de finançament, la manca de liquiditat, la manca de
suport per part de les entitats financeres, i això és francament
molt dur d’admetre.

Per tant, el que li passa a Menorca és per mor de la seva
estructura econòmica, però això es mira des d’una conjuntura de
curt termini i és la que a mi m’apura i ens apura a tots, perquè
si s’està produint atur i l’atur afecta unes persones i hem de
parlar de persones i aquelles persones no tenen feina, tothom ha
de córrer. Però a curt termini, una anàlisi més serena, un anàlisi
estructural, també els conduirà al fracàs perquè tampoc no
podem capgirar tota una estructura econòmica en dos dies. I
hem d’admetre que l’estructura econòmica de Menorca, si
hagués tengut les seves inversions fetes de la mateixa manera
que ..., perdó, la seva població afiliada de la mateixa manera
que la té Mallorca hagués sortit molt abans de la crisi,
precisament per la capacitat que té Menorca d’emprendre, per
la capacitat que té d’activitat industrial per la seva capacitat de
sortir i fer front en el món dels negocis. Per tant, si un mira a
llarg termini l’estructura productiva de Menorca i el seu
consegüent mercat de treball, amb una mirada a més llarg
termini, és una estructura que està bé, és una estructura que pot
tenir un futur més estable, a curt termini no tant, però a mitjan
termini jo crec que sí. Independentment, com ha dit la
representant del Partit Socialista, que es puguin avaluar altres
qüestions, movent-nos dins els números freds de l’economia i
no avaluant altres qüestions.

Per tant, si hem de parlar de futur, com vostè apuntava, jo he
de coincidir amb vostè que s’han de revisar els diagnòstics del
Pla d’ocupació de les Illes Balears, però és que el diagnòstic del
Pla d’ocupació de les Illes Balears és un diagnòstic que ja està
escrit i que no és un diagnòstic que en certa manera utilitza la
comissió de seguiment d’aquest pla d’ocupació, perquè
òbviament aquest és un diagnòstic viu, no podem a partir d’un
diagnòstic que se va fer el juliol del 2009, hem d’integrar els
canvis que hi ha hagut i sobretot hem d’integrar una visió de
futur. La comissió de seguiment del Pla d’ocupació, a la qual hi
són integrades organitzacions sindicals i empresarials que el
varen signar i naturalment els alts càrrecs de la Conselleria de
Treball, és un diagnòstic que es revisa i que, per tant, tenim una
capacitat de transformació, i fins i tot un cert marge de
maniobra per tal de posar l’èmfasi en determinades mesures,
restant-les a les altres manejant els fons pressupostaris que
tenim.

Vostè ha fet un comentari respecte de la millora de
l’activitat turística i ho ha relacionat també amb l’estructura
econòmica de Menorca. Efectivament, si Menorca tengués un
percentatge de població ocupada més, com per exemple té
Eivissa, a l’activitat turística i als serveis i manco al comerç i a
la indústria, per parlar en termes encara més clars, efectivament
tendria més possibilitats de sortir d’aquesta situació que vivim
o de sortir-ne més ràpidament. És veritat que el Fons Monetari
Internacional, a més avui s’han fet públiques les xifres i no són
gaire encoratjadores respecte del que diu de l’Estat espanyol,
serem de les economies riques l’última que sortirà de la crisi i
de la recessió i a més, tendrem una xifra d’atur estructural que
sembla ser molt alta.

Òbviament per atacar el futur, i vostè coincidirà amb mi, no
només hem de revisar els diagnòstics, actualitzar-los, sinó que
hem de mirar de veure si són eficients les polítiques actives que
feim. I en aquest ordre de coses, jo l’altre dia tal vegada no em
vaig poder estendre de la manera que m’hagués agradat, per part
de la Conselleria de Treball estam fent un document que és un
document que no té, que jo conegui, cap precedent en la història
de les relacions laborals i de l’aplicació de polítiques actives
aquí i és que estam avaluant fermament i amb profunditat
l’eficiència de les polítiques actives. Ens ho miram perquè a les
polítiques actives es fa, com vostè sap, tota una revolució a
nivell de l’Estat, s’està fent una unificació de polítiques actives
des del punt de vista normatiu i nosaltres volem fer les nostres
aportacions i volem dir la nostra també, volem dir, escoltin, les
polítiques actives que s’han de fer aquí, senyors del ministeri,
tal vegada han d’anar més cap aquí, han de tenir en compte més
la situació dels joves d’aquí, la situació que aquí tenim de
discontinuïtat, fer una adaptació de les polítiques actives a
l’estacionalitat de la nostra economia. Amb aquest document
que el farem públic, supòs, el mes de maig o juny, ja tendrem un
punt de vista del qual partir i del qual orientar aquestes
polítiques actives dins els marges que ens deixi l’ordenament
jurídic d’una altra manera, almanco fer incidència d’una altra
manera.

Quant a la qüestió del consens i que s’han de fer polítiques
en les quals hi participi no només el Govern, sinó també
l’oposició, ja li vaig dir l’altre dia que estic absolutament obert
a fer polítiques de consens perquè consider que les polítiques de
consens fermes seran les úniques polítiques possibles per fer
front a allò que vostè apuntava, és a dir, al futur immediat, que
hi hagi un atur estructural important, que ens quedi una borsa i
un fons de persones que no acabam de trobar la manera de
colAlocar-los. Si no feim aquestes polítiques estructurals i de
consens, si no ens posam d’acord, la veritat és que crec que
decebrem molt  la societat de les Illes Balears. Nosaltres hem de
fer polítiques de consens i val la pena, com diu vostè,
reflexionar sobre la conveniència de fer-les.

Quant a l’assumpte final que vostè m’apuntava, de la
incorporació de les organitzacions sindicals que no tenen la
condició de més representatives, l’altre dia també en vàrem
parlar, dijous passat, d’aquest afer. Jo he mantengut reunions
amb les organitzacions sindicals que no tenen la condició de
més representatives, mantenc reunions i pens mantenir-ne més.
Vaig quedar absolutament satisfet de les reunions que vàrem
mantenir perquè consider que s’han de fer. És a dir, hi ha coses
que des del punt de vista de la Llei Orgànica de llibertat
sindical, tornant a l’ordenament jurídic que dóna un
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enquadrament d’aquest diàleg social, s’han de respectar. Però i
ho diré en castellà lo cortés no quita lo valiente, tant s’ha de
complir la Llei Orgànica de llibertat sindical i s’ha de donar
audiència a les organitzacions sindicals i empresarials més
representatives, com s’ha de tenir la prou sensibilitat per
escoltar, especialment, les organitzacions sindicals quan tenen
un pes sectorial molt important. I òbviament hem de ser sensats,
no es poden fer polítiques d’esquena a la representació que
poden tenir sindicats a determinats sectors i no es faran. D’això
li don la paraula.

I jo crec que no m’he deixat res al tinter. Passaria a contestar
les observacions que m’ha fet la representant del Grup Mixt, la
diputada Sra. Suárez.

Passaria directament al gra, si m’ho permet, Sra. Diputada,
respecte de les dues preguntes que ha formulat. Crec un poc que
m’he avançat a la contesta sobre si s’han valorat la incidència
a les polítiques públiques en la creació d’ocupació. Home, les
polítiques públiques en creació d’ocupació quan són polítiques
de xoc, com s’ha fet a nivell del Govern, a través de les
corporacions locals, ja se’n fa una avaluació prèvia perquè es fa
una inversió motoritzada a efecte de poder contractar un número
determinat de treballadors, una valoració ex post, no crec que
s’hagi fet, no ho conec. Tal vegada té tota la raó del món, Sra.
Diputada, i n’hauríem de fer una. El que es pot dir és que
aquestes polítiques són sempre polítiques d’emergència, són
polítiques que es fan perquè persones no quedin excloses del
mercat de treball i que aquestes persones puguin reintegrar-se
al mercat de treball i reiniciar una carrera d’assegurament i
poder tenir prestacions de desocupació. Es tracta de solucionar
situacions d’emergència.

I quant a la perspectiva de gènere que vostè apuntava,
efectivament, si un es mira les dades, jo li confirm un poc la
conclusió que vostè apuntava, no es tracta tant que aquesta
situació afavoreixi les dones, tant com que aquesta situació
perjudica els homes, per entendre’ns. Si un es mira la
conformació de l’atur, com està format, s’adona que l’atur ha
afectat almanco la meitat d’aturats a un sector tan masculinitzat
com és el sector de la construcció, i és obvi que això quedi
reflectit a la xifra final. També l’atur ha afectat sectors en els
quals la presència de la dona és massiva, també és veritat, per
exemple al sector del comerç on hi ha moltes dones ocupades,
això si vostè fes sectorialment un estudi amb perspectiva de
gènere s’adonaria que aquest sector també..., però això és una
operació mínimament matemàtica i no té res a veure amb allò
que vostè apuntava i que és el més important, les condicions de
treball. És a dir, ara estam un poc centrats en l’obtenció de
treball i perdem un poc de vista allò que és la qualitat de treball.
No pot ser que aquesta situació ens faci perdre de vista la
situació de les bones condicions de treball que tal vegada no
s’han d’incrementar, però sí s’han de mantenir i especialment
no s’han de perdre, i en aquest cas encara tenim molta feina per
fer per endavant.

I finalment jo contestaria a la representant del Grup
Socialista la Sra. Mercadal. Efectivament i anant directament al
gra, si m’ho permet, respecte de Menorca, jo crec que he donat
una contesta abans, crec que Menorca té valors que són
reconeguts a nivell mundial, respecte del medi ambient i
respecte de la cooperació i als usos cooperatius, al fet de la
importància de l’economia social i liderar determinats sectors
industrials que tenen una importància notòria dins l’estructura
de la nostra economia. En tot cas, a banda de valorar aquestes
qüestions que s’han de valorar, jo crec que sí hem de fer
polítiques que tenguin una sensibilitat especial pel que està
passant a Menorca. En el Pla d’ocupació de les Illes Balears, ara
ho estic recordant, això es contempla i es contempla la
possibilitat d’avaluar no només les polítiques que es fan amb un
caràcter d’urgència respecte d’un problema puntual que pugui
tenir un territori, sinó també el fet que es miri com evoluciona
el Pla d’ocupació de les Illes Balears per a cada una de les illes.
Tal vegada això és el que hem de fer, hem de mirar com està
evolucionant aquest pla d’ocupació i quines conseqüències i
efectes benèfics o no pugui tenir per a l’illa de Menorca perquè
a tots ens crida l’atenció i ens preocupa.

Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Huguet per part del Grup Parlamentari Popular per un temps de
cinc minuts.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Breument, sí... és a dir, tots ho sabem,
inserció social passa, ens agradi o no ens agradi, per inserció
laboral o a l’inrevés, garanties d’inserció laboral és garantia
d’inserció social amb independència de l’edat, el sexe, les
condicions personals de l’individu, etc. Això és així, per tant...

Respecte de l’avaluació de l’eficàcia, sí que es van fer al
seguiment del primer pla d’ocupació 2005-2007, en benefici seu
he de dir que l’actual director, no sé exactament quin és el títol
de..., el Sr. Horrach, que està a la Conselleria d’Immigració, era
el cap de servei responsable de l’elaboració de l’eficàcia de
cadascuna de les mesures de polítiques actives, acompanyaven
la memòria, i a més es presentaven a la Mesa de Diàleg Social
perquè hi havia un dels sindicats que no va voler signar aquell
pla, però que en volia fer el seguiment i allà se n’adonava. Crec
que és necessari, ha passat un any i mig del pla 2009-2011 i crec
que és necessari efectivament, a part que la diagnosi em sembla
perfecte que s’actualitzi en funció de les situacions, però sí que
fer el seguiment de l’eficàcia és molt necessari. 

Ara, duia a alguna anotació que tenc del que són les
previsions pressupostàries del pla 2009, 104, 2010, en
cadascuna de les mesures tant ordinàries com extraordinàries,
crec que val la pena perquè... faré un apunt, que no vol ser ni tan
sols una crítica, però sí una crida d’atenció. 
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S’han destinats quantitats importants de doblers destinats a
la contractació d’aturats en el programes de polítiques actives
(...) que sol ser, eren convocatòries per a projectes perquè hi
hagi la sinergia que no només es doni ocupació a persones que
estan en atur mitjançant els ajuntaments o organismes autònoms
o el que sigui, sinó que també hi hagi un resultat de l’activitat
subvencionada amb el pagament de la massa salarial de les
persones que hi actuen.

Aquests dos darrers anys s’ha fet una qüestió des de Treball,
una qüestió social interessant que és que mares que tenen
activitats de serveis puguin deixar els fillets a guardaries
municipals. Crec que és una... encomiable destinació de
recursos públics, aquesta activitat, però òbviament no és la
destinació que un espera de fons per donar ocupació a projectes.
És a dir, la meva crítica seria que no s’han prioritzat projectes,
és a dir no s’ha donat opció que hi hagi projectes i segon, que no
sempre -n’estic convençut- les persones que s’han ocupat són
persones que no tenien o no podien tenir feina, que és el fons
principal, projecte i donar recursos perquè tenguin feina
persones que no en tenen. 

No és més que un exemple i la part de crítica que hi pugui
haver és apuntar sobre el que vostè ha dit de revisar eficiència.
Crec que hi ha d’haver guardaries per a les mares o pares que
vulguin gaudir de poder fer feina a l’estiu i els alAlots no tenen
escola, crec que sí, però alerta amb els fons que s’hi destinen. 

Aquí enllaç amb la necessitat que la qüestió és més enllà de
treball quant a una estratègia d’aquests escenaris de futur que no
són optimistes per les circumstàncies externes i també per les
internes. Crec que..., han parlat del cas de Menorca, però
serveix per a qualsevol de les illes, el tema de la indústria i del
comerç exigeix al Govern, a un altre departament que no és el
seu, però li ho puc dir perquè en quedi constància al Diari de
Sessions i vostè també ho pugui apuntar a la responsable, el pla
d’indústria, a comerç s’han fet millores, però tampoc no s’ha
arribat a fer, és a dir, aquest sembla que aquest era un bon
moment per a això. 

El problema de Menorca és en bona part de comunicació, de
la poca comunicació i de com és de costosa la comunicació. He
apuntat ja a alguna altra iniciativa el tema de la fibra òptica,
com a mínim per salvar la comunicació de dades. Crec que a les
illes menors és fins i tot més urgent i necessari que a les altres
illes, però de cap manera vull deixar de tenir present que el port
de Ciutadella, l’aeroport, etc., igual que a les altres illes i igual
que a Formentera que és la que pateix més doble insularitat que
ningú, és transcendental tenir totes les facilitats i al millor preu
possible, que hauria de ser el més econòmic possible, una bona
comunicació perquè aquesta és la dificultat que tenen per ser
complert. En algun temps era una protecció, el fet d’estar aïllat,
però avui dia s’ha convertit -per desgràcia- molt més en una
dificultat.

Seguretat jurídica i facilitat en el capital, són dos elements
en els quals crec que podem fer més. Li insistesc, estam tan
convençuts d’això que naturalment colAlaborarem en les
propostes que se’ns faci des del Govern no només per millorar-
les, sinó també per donar-los suport perquè sense que hi hagi
seguretat jurídica i facilitat per a la presència financera, és a dir,
si hi ha dificultat perquè les entitats financeres deixin doblers,
interès, com a mínim si hi ha promotors que tenen capital per

venir aquí necessiten òbviament no tenir més que seguretat
jurídica o com a mínim seguretat jurídica respecte d’això.

Crec que són els elements, aquest i altre, perquè parlaríem
d’indústria o hem parlat d’indústria o de comerç, parlaríem
també del sector primari i parlaríem també del turisme on
estigui amb més dificultats. Si aquestes activitats econòmiques
i les infraestructures no tenen les iniciatives que toca, Sr.
Conseller, per molts que ens ajuntem tots els altres per intentar
tenir treballadors i treballadores ben formats i ben preparats i
amb bones competències, difícilment donarem resposta a la
seva... al que és constitucionalment un dret i un deure, el de fer
feina.

Consens i colAlaboració, analitzar -això ho farem en una
compareixença més concreta sobre qüestions de formació- la
qüestió de la formació, no només des del punt de vista de treball
o de formació laboral més ben dit, sinó de la formació. Crec que
és una oportunitat, el que passa és que no es materialitza, s’ha
d’utilitzar tots els mitjans. És a dir, en aquest moment, ja dic no
venc a fer crítica, en parlarem i ni tan sols... quan tenguem la
compareixença específica sobre això, però hi ha queixes,
persones a l’atur que no troben la formació, persones que han
estat colAlaboradores que tenen certificació per poder impartir
que no tenen oportunitat o que se n’han hagut d’anar perquè no
han cobrat, és a dir, com els sabaters que han hagut de fer fora
a treballadors i han hagut, alguns, algunes de les acadèmies que
és com se’ls coneix, de tancar perquè no han cobrat el que
havien fet i el banc no els deixa doblers i no poden pagar el
personal. 

En aquest moment en què l’opció de formar-se és una
oportunitat, crec que hem de revisar totes aquestes situacions i
juntament amb la Conselleria d’Educació posar unes regles de
joc que donin oportunitat de formar-se a qui ho demanden que
repetesc són més dels que tenen oportunitat de fer-ho i també
oportunitat d’ensenyar a tots aquells que poden fer fins i tot una
activitat econòmica d’això sense que repercuteixi sobre el que
hagin de pagar... o sí, o sí, que sempre hi ha persones que estan
disposades a pagar per obtenir una formació especial o concreta
o que ells consideren que els dóna millors qualitats.

Res més, esper que a més de les compareixences puguem
concretar actuacions, Sr. Conseller, i segur que amb molta
ilAlusió els estudiarem i procurarem que vostè, o el Govern, les
pugui dur a la pràctica en favor d’aquells que tenen el dret a
exigir-nos això. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. En nom de contrarèplica, per tant, té la
paraula el Sr. Conseller.



EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Pere
Aguiló i Crespí):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Huguet, moltes gràcies per
les seves paraules. Respecte al que deia quant al fons dedicat a
vegades, era un comentari que em feia respecte a les guardaries,
aquest fons, que es fan mitjançant les corporacions locals, el que
provoca és que també es contractin persones per atendre els
nins, la qual cosa també... feim les dues coses o sigui que
dedicam aquest fons de les corporacions locals perquè hi hagi
també la possibilitat que els ajuntaments puguin tenir i donar
aquest servei de guardaria i puguin contractar persones que
atenguin aquest servei, amb la qual cosa també donam feina a
les persones d’aquest sector.

Coincidesc pràcticament amb vostè, quasi, quasi em fa por
i tot coincidir tant, no ho sé... era una broma, era una broma,
però bé, coincidesc perquè efectivament si no feim unes
polítiques des del punt de vista dels sectors productius, des de
la indústria, des del turisme, des de treball no podrem fer gaire
cosa, no? 

Nosaltres feim la nostra feina coordinadament amb les altres
conselleries a l’espera naturalment que les altres conselleries
també facin la seva feina, crec que la fan i s’estan fent coses,
potser no totes les que s’haurien de fer, però es fan coses.
Diríem que en aquesta situació d’atur, en aquest standby en què
està l’economia fer força perquè la gent que ha perdut ocupació
tengui formació, tengui més ocupabilitat i quan la cosa escampi
un poc més tengui oportunitat de fer feina, però coincidesc amb
vostè que s’han d’unificar forces, han d’anar sinergies més
actives, més proactives en això.

Aposta crec en aquestes possibilitats que apunta vostè de
consens i colAlaboració, crec que mitjançant aquest consens i
aquesta colAlaboració podrem arribar a articular -diríem- cercles
virtuosos i no viciosos en els quals no hi ha ocupació i perquè
no hi ha ocupació no hi ha oportunitats i perquè no hi ha
oportunitats..., és a dir, a veure si rompem aquest cercle viciós
i en començam un de virtuós, feim una conformació pactada o
consensuada d’una política que duri més que el curt termini i
que vagi més enllà i a favor del poble de les Illes Balears, que
crec que és el que interessa tant a l’oposició com al Govern.

Per tant, abans de les compareixences em compromet a fer-li
arribar tots els papers que siguin necessaris per tractar
d’articular una diagnosi compartida i poder engegar un procés,
articulat d’aquesta manera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

No havent-hi més assumptes a tractar, volem agrair la
presència del conseller de Treball i Formació i dels seus
acompanyants, i s’aixeca la sessió.
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