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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CRESPÍ I PRUNES:

Sr. President, Aina Crespí substitueix Aina Rado.

Compareixença RGE núm. 553/10, presentada 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
la política en matèria de formació professional.

EL SR. PRESIDENT:

Si no n’hi ha més, passarem idò a l’únic punt de l’ordre del
dia d’avui consistent en la Compareixença RGE núm. 553/10,
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 de celebrar una sessió informativa sobre
política en matèria de formació professional. 

Assisteix el conseller de Treball i Formació l’Hble. Sr. Pere
Aguiló i Crespí, que ve acompanyat del Sr. Fermin Domínguez,
secretari general; Sr. Yago Negruela, director general de
Treball; Sr. MarcelAlí Fernández de Heredia, director del SOIB;
Sr. Francisco José Verdejo, cap de Gabinet; i Sr. Joaquim Maria
Fuster, cap de Premsa.

En tot cas, per fer l’objecte de la compareixença té la
paraula el Sr. Conseller de Treball i Formació.

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

Moltes gràcies, Sr. President de la comissió. Senyores i
senyors diputats. Vull agrair en primer lloc al Grup Parlamentari
Popular la solAlicitud d’aquesta compareixença per parlar de
política en matèria de formació professional, ja que em sembla
més que justificada i oportuna. I això és així perquè, tal i com
remarcaré al llarg d’aquesta intervenció, la formació
professional és un dels eixos cabdals d’actuació de la
Conselleria de Treball i Formació, un dels eixos fonamentals
per si mateix, però també pel que representa de lligam i
d’impacte transversal d’aquesta conselleria sobre el conjunt de
l’economia de les nostres illes. És més, vull destacar l’enorme
importància de veure la formació professional per a l’ocupació
com una palanca imprescindible per millorar les decisions
formatives de la nostra població activa, ja que l’acció o inacció
d’aquesta conselleria té efectes no només en el curt termini, sinó
també en el mitjà termini, tal com l’actual crisi econòmica ens
recorda. 

Dos exemples ilAlustren clarament les conseqüències de les
mancances formatives de la nostra societat: d’una banda, la
productivitat del global de la nostra economia s’ha reduït a
l’actual dècada, quan per al conjunt espanyol i europeu ha
crescut; de l’altra, les persones més afectades per l’atur són
precisament aquelles que no tenen estudis. Així idò, vull

manifestar el meu convenciment que la formació professional
per a l’ocupació és un dels instruments cabdals en l’enfortiment
del nostre model productiu i que, en conseqüència, la formació
és una prioritat que no entén de cicles econòmics.

En aquest sentit resulta important destacar que 24.972
persones seguiren accions formatives l’any 2009 en el marc de
la conselleria, fet que sintetitza el potencial d’aquesta política
activa. Amb aquest esperit, el pressupost destinat a les
convocatòries de formació per a desocupats, ocupats i
colAlectius vulnerables sumaran l’any 2010 la xifra de
24.015.792 euros quan a l’any 2009 fou de 22.006.100 euros.
Un increment centrat especialment en la formació per a
treballadors desocupats que s’haurà incrementat en 1.150.000
euros i que permetrà donar continuïtat a la tendència seguida
des de la crisi econòmica d’augment del nombre d’hores
d’oferta formativa, que va passar de 82.325 a la convocatòria
2008-2009 a 97.105 hores a la convocatòria 2009-2010 i que,
com deia, seguirà incrementant-se en la convocatòria
d’enguany.

Respecte de la convocatòria de formació per al colAlectiu de
preferentment ocupats de l’any 2010, en aquest moment a la
Conselleria de Treball estam treballant en el diàleg social per fer
una nova convocatòria, una convocatòria en la qual destaquen
dos punts. En primer lloc, es vol procurar adreçar aquesta
convocatòria cap al fitxer, cap al catàleg nacional de
qualificacions professionals; i en segon lloc, volem que sigui
complementària, es vol complementar amb la formació de
demanda. Pensin vostès que la formació de demanda, la
formació que a les Illes Balears l’any 2008, segons els informes
de la tripartida, va tenir un crèdit disposat a les Illes Balears de
7.217.185 euros.

Val a dir que, en coherència amb aquest convenciment de la
importància a mitjà termini de la formació professional, les
actuacions de la conselleria en aquesta legislatura s’han basat en
el diàleg i la concertació amb tots els agents econòmics i socials
més representatius, tal com es va fer en el Pla d’ocupació 2009-
2011 i que és una extensió de l’acord de capital humà, signat el
24 de juliol de 2008, en el marc més general del pacte per a la
competitivitat, l’ocupació i la cohesió social. 

El full de ruta que està aplicant la conselleria parteix d’una
diagnosi molt clara i reflectida en el Pla d’ocupació. En primer
lloc en la definició de les actuacions es pren com a referents, a
banda dels acords de concertació autonòmics abans esmentats,
les orientacions europees en matèria d’ocupació, d’educació i
formació que en aquests moments s’expliquen a l’estratègia
europea 2020, així com les directrius i la normativa de formació
professional per a l’ocupació espanyola que -cal dir-ho- són
força recents.

El segon element fonamental d’aquesta diagnosi compartida
és que s’entén la formació professional per a l’ocupació com
una eina estratègica i imprescindible per millorar la
productivitat i l’ocupació dels treballadors i treballadores. 
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En tercer lloc, la millora del nostre capital humà representa
un element essencial i irrenunciable per a la millora del nostre
model econòmic, raó per la qual la formació professional per a
l’ocupació ha de prioritzar-se en aquelles activitats econòmiques
més emergents i amb majors capacitats de generar ocupació. Al
respecte, és fonamental enfortir la percepció social de la relació
directa entre formació i ocupació. Per això la decisió de sobre
quines activitats es dedica la formació ha de ser flexible i basada
en paràmetres d’ocupació efectiva per evitar perdre oportunitats
de feina per manca de formació o d’una formació que sigui
adient. Ja he comentat en anteriors compareixences la paradoxa
que suposa que en temps de crisi una part gens menyspreable de
l’ocupació creada a les nostres illes es contracta de fora, fins i
tot en ocupacions d’un no excessiu nivell de requeriments
competencials. Per tant, sense precisar grans nivells d’inversió
en formació per persona seria possible, des de la coordinació,
trobar solucions al nivell d’atur existent.

En quart lloc, la formació finançada per la conselleria ha de
ser acreditable a nivell nacional i capaç de millorar de manera
substancial les competències de les persones que segueixen les
accions formatives. En una comunitat com la nostra, amb la taxa
d’abandonament escolar més alta de tot Espanya, el fet que la
formació sigui acreditable ha de ser una prioritat. És conegut
que les accions formatives que reuneixen els dos punts anteriors
són aquelles basades en certificats de professionalitat, els quals,
per coherència, són la prioritat en l’actuació formativa
subvencionada per aquesta conselleria. Aquest darrer punt porta
la necessitat d’una visió integral de tota la formació professional
per a l’ocupació, sempre en connexió amb la formació
professional inicial. I és la necessitat d’aquesta visió integral i
única que va portar que des de gener del 2010, totes les
competències tant de la formació per a treballadors ocupats,
com de desocupats, passassin a ser gestionades pel Servei
d’Ocupació de les Illes Balears, en la línia que ja marcava en el
seu dia la normativa de creació del SOIB. 

Resultat d’aquesta diagnosi, compartida amb tots els agents
econòmics i socials, d’ençà la convocatòria 2009-2010, les
accions formatives per a preferentment desocupats han patit un
canvi significatiu. El SOIB estableix preferències a les accions
formatives més lligades a les demandes reals de les empreses,
unes demandes determinades a través d’un pannell de
prospectiva i seguiment del mercat laboral. Aquestes accions
formatives d’actuació preferent corresponen als sectors
estratègics i emergents, determinats en el Pla d’ocupació, és a
dir turisme i hoteleria, ocupacions relacionades amb els serveis
a les persones, medi ambient, noves tecnologies de la
informació i la comunicació, educació infantil i els sectors
nàutic i aeronàutic. Com deia, idò, aquests sectors tenen una
major puntuació amb el que es potencia que les propostes se
centrin en aquests sectors.

Dins aquesta mateixa lògica, les accions formatives
corresponents a certificats de professionalitat tenen una major
puntuació. Els resultats d’aquests canvis és que ara la
convocatòria està en la línia d’ajudar a superar els problemes
comentats a la diagnosi. En primer lloc, les accions formatives
són dirigides als sectors més emergents que han ocupat quasi el
60% de les 260 accions formatives aprovades, un percentatge
que es compleix a totes les illes. Per altra banda, un percentatge
similar de l’oferta formativa s’ha basat en certificats de
professionalitat. Com comentaré més endavant, un dels grans

reptes a l’àrea de la formació professional és el de l’acreditació
de les competències professionals apreses a través de
l’experiència laboral. Sens dubte, la priorització dels certificats
de professionalitat suposen una passa decidida en aquest sentit.
Aquí voldria destacar com una altra passa decisiva l’esforç fet
per homologar tres centres a Formentera, fet que ens permetrà
que a la convocatòria 2010-2011 per primera vegada puguem
impartir formació certificada en aquesta illa.

En la mateixa línia, la formació esmerçada per a
preferentment desocupats a través dels contractes programa que
a la convocatòria 2009-2010 tengué un pressupost de 3.728.442
euros, també s’ha centrat en aquests sectors estratègics i amb
prioritat dels certificats que a través de les seves 336 accions
aprovades, ens ha permès cobrir els buits territorials que l’altra
convocatòria de desocupats no omplia. Valgui com a exemple
d’aquest tipus de formació, les accions en el camp de la nàutica
i la marina mercant desenvolupats per l’IMFOF, l’Institut de
Palma, que són cursos amb una extraordinària demanda i que
han donat solució en alguns casos a treballadors ocupats que
necessitaven aquesta formació per poder continuar treballant. 

Aquesta filosofia de centrar les accions formatives en les
ocupacions amb major demanda i que siguin acreditables, creim
que s’ha d’adaptar a la resta d’accions formatives, com ara les
convocatòries d’escoles taller, tallers d’ocupació i cases d’ofici
i la convocatòria de preferentment ocupats. Al respecte, voldria
esmentar que les convocatòries d’accions formatives dedicades
als colAlectius vulnerables també es basen preferentment en
cursos del catàleg nacional de qualificacions professionals, fet
que palesa aquesta visió integral de qualsevol convocatòria de
formació. És més, el 71% de les accions formatives corresponen
als sectors emergents abans esmentats. 

Des d’un altre àmbit també voldria destacar l’esforç realitzat
des del SOIB per, en coordinació amb el Servei d’Ocupació
estatal, adaptar les accions formatives a aquest colAlectiu de
treballadors vulnerables, tot garantit el principi d’igualtat i
d’oportunitat a l’accés a la formació. I aquí especialment vull
referir-me a l’adaptació curricular que des d’instàncies del
SOIB, també estimulats per les associacions de discapacitats,
s’ha arribat a fer que el Servei Públic d’Ocupació estatal
inclogui en la seva agenda que es facin adaptacions curriculars
a la formació professional ocupacional quan s’imparteixi per a
persones discapacitades, amb la qual cosa preservam el principi
d’igualtat, tractam de manera els iguals i de desigualment als
desiguals.

Però, com deia abans, la formació és sinònim de major
productivitat i qualitat en el treball. Per això i amb l’objectiu de
respondre a les necessitats de les empreses que són les que creen
ocupació, també es treballa en posar recursos de formació a
disposició d’aquestes, fins i tot si aquesta formació no és inclosa
dins el catàleg nacional de qualificacions professionals, sempre
que aquesta formació impliqui el compromís de generar
ocupació neta a l’empresa. Així, a finals de l’any 2009 es
publicà una convocatòria informativa dotada amb 600.000 euros
per subvencionar la formació amb compromís de contractació.



716 ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 51 / 20 de maig del 2010 

 

Els comentaris anteriors, d’alguna manera, es referien a les
accions del SOIB en l’àmbit de la millora de la qualificació
professional d’aquells treballadors amb nivells educatius
mínims, que els permeten accedir als cursos. No obstant això,
l’anterior no exhaureix els camps d’actuació, especialment si
pretenem que com a institució pública estam i hem d’estar
compromesos amb la igualtat d’oportunitats. En aquest sentit
des del SOIB s’està treballant de valent per poder facilitar
l’avaluació i el reconeixement de les competències clau, de les
competències bàsiques. Repetesc que aquest és un element
fonamental per evitar que tota aquella població activa sense
estudis no quedi exclosa de les accions formatives.

Una segona via d’actuació lligada al problema que genera la
històrica alta taxa d’abandonament escolar, és la de repensar
vies per oferir segones oportunitats de retorn al sistema educatiu
dels nostres joves. Hem de tenir perspectiva de futur i no sols
per a una qüestió de productivitat, sinó també de cohesió social.
Les estratègies formatives no poden ser alienes al problema de
l’abandonament escolar, tan important com fer formació
acreditable és establir els programes perquè aquesta població
que és filla de l’abandonament escolar, es pugui incorporar al
sistema educatiu o a la formació professional per a l’ocupació.
En cas contrari, correm el perill de fer un sistema teòric molt
ben definit, però que deixi fora una part substancial de la nostra
població que a més és la que està més necessitada de formació.
Des de la Conselleria de Treball i Formació s’ha encetat una
política innovadora de segona oportunitat. Com sabem en
aquests moments i dins el pressupost extraordinari per lluitar
contra la crisi econòmica, desenvolupam un programa
experimental de formació en alternança per a 400 joves de totes
les illes, allà on l’ocupació es desplega a través dels ajuntaments
de més de 20.000 habitants i la formació a través de la Xarxa
d’escoles d’adults. El nostre objectiu és estendre l’any 2011
aquest programa, una vegada sigui avaluat, a les empreses de
manera que l’ocupació la proporcioni el sector privat. 

Així, com ja he esmentat abans, les diferents convocatòries
de formació professional per a l’ocupació han permès al llarg
del 2009 arribar a 24.972 persones, amb un abast a tot el
territori, inclosa Formentera. Però l’objectiu d’aquesta
conselleria, tot i les dificultats que suposa la crisi econòmica, no
es limita a una qüestió quantitativa, que en qualsevol cas i
atesos els dèficits formatius existents resulta una prioritat
absoluta. Com deia, els objectius no són solament els
quantitatius, també n’hi ha de tipus qualitatiu. En aquesta àrea,
la conselleria i el SOIB volen continuar avançant per enfortir
l’eficiència de les polítiques formatives. 

En aquest àmbit de la qualitat vull destacar que hi ha
diversos projectes tecnològics de gestió de la formació per
facilitar la interacció amb l’administració. S’ha posat en marxa
un tràmit telemàtic per a l’actualització del portal informatiu de
cursos per part de les entitats colAlaboradores. En la mateixa
línia estan en procés diversos tràmits telemàtics per a la
inscripció dels alumnes a les accions formatives o a la derivació
on line d’alumnes per part dels equips d’orientació.

Des d’una altra perspectiva, des del SOIB es treballa per
actualitzar el fitxer estatal d’especialitats formatives, així com
per avançar en la creació del fitxer autonòmic d’especialitats
formatives. A instància del SOIB s’han acceptat per part de les
autoritats competents els certificats següents: el de tècnic en
construcció bioclimàtica, que pot tenir un gran joc en el sector
de la construcció; el d’educació infantil, en coordinació amb la
Conselleria d’Educació i Cultura; el de mecànic d’avió de
turbina per al sector aeri; i el de consultor de formació de
recursos humans i noves tecnologies, relacionats amb les noves
tecnologies al turisme.

D’altra banda també resulta clau la interacció entre les
conselleries de Treball i Formació i la d’Educació i Cultura. En
aquesta línia s’està avançant en la constitució d’una xarxa de
centres integrats de formació professional, el decret dels quals
està en aquests moments en procés d’elaboració. El fet que a les
convocatòries d’accions formatives s’hi puguin presentar els
centres integrats suposa, sense cap mena de dubte, una aposta
decidida per la qualitat i la implicació de l’administració pública
en la formació professional per a l’ocupació. Aquesta iniciativa,
igual que altres com les del programa de formació en alternança
abans comentat, són exemples de la colAlaboració necessària i
sentida entre ambdues conselleries. També es vol avançar amb
la Conselleria d’Educació i Cultura en la creació del registre
únic de títols, certificats de professionalitat i competències
professionals de la comunitat autònoma, així com des del SOIB
en el registre autonòmic de centres i entitats que imparteixen
formació professional per a l’ocupació a les Illes Balears, que
esperam que ambdós casos estiguin enllestits l’any 2010.

Finalment voldria destacar el paper de dinamitzador de la
qualitat de la formació professional que desenvoluparan els tres
centres de referència nacional: el de nàutica a Menorca i els
d’aeronàutica i turisme a Mallorca. Aquests centres amb una
visió de servir el sistema integral de formació professional, han
d’esdevenir puntals en la innovació i en l’experimentació en
aquestes tres àrees a nivell nacional, tres àrees tan importants a
les nostres illes.

El fet que la comunitat autònoma aposti per aquests centres
és una mostra del compromís estructural d’aquest govern per la
formació professional. Malgrat en aquests moments s’està a
l’espera que els ministeris d’Educació i Treball i Immigració
determinin la data de signatura del conveni de colAlaboració amb
la Conselleria de Treball i Formació per poder posar en marxa
els tres centres de referència nacional, fet que està previst en el
darrer trimestre del 2010, voldria destacar que el centre de
Menorca ja desenvolupa accions formatives pròpies, tant per a
persones treballadores desocupades com ocupades, però a més
els puc anunciar que el Centre de la Mar ja lidera l’elaboració
dels certificats de professionalitat de manteniment nàutic i, per
tant, ja ha començat a desenvolupar algunes tasques com a
centre de referència a nivell nacional.
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En definitiva, creim que al llarg d’aquesta legislatura s’està
avançant decididament en el suport de la formació professional
com a eina que ajuda decididament a millorar l’ocupació de les
persones treballadores i la competitivitat de les nostres
empreses, un suport que ha posat èmfasi en les qüestions
quantitatives, però també en les qualitatives; no obstant això, els
vull dir i he de reconèixer que queda molt de camí per cobrir,
d’entrada no s’ha de pensar en les polítiques formatives com a
polítiques aïllades, al contrari, hem de treballar perquè es pensin
d’una manera complementària i en concordança amb la resta de
polítiques actives. Al respecte, i a títol d’exemple, la propera
convocatòria d’incentius a la contractació estable establirà com
un dels colAlectius de persones d’incentivació prioritària
aquelles persones que hagin duit a terme accions formatives de
més de dues-centes hores.

Per altra banda, hem de seguir formulant polítiques
imaginatives per lluitar contra l’abandonament escolar i en el
nostre cas per dissenyar programes de segona oportunitat que
possibilitin el retorn al sistema educatiu. En el mateix sentit una
de les àrees d’actuació preferent serà la del reconeixement de
les competències professionals adquirides a través de
l’experiència professional amb les quals els centres de
referència respecte de les seves especialitats poden jugar un
paper decisiu en termes de l’elaboració de tot el material
d’avaluació i de les guies de vivència i el SOIB ja participa a les
reunions a nivell estatal.

Queda per tant, com he dit, molt de camí per recórrer, però
una qüestió més clara, la formació de la nostra població és un
dels temes fonamentals per a qualsevol país tant en temps de
crisi com en temps de bonança econòmica i, en conseqüència,
s’ha d’assolir el màxim consens en el moment de discutir.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de quaranta-cinc minuts per tal que
els grups parlamentaris puguin prepara la formulació de
preguntes o observacions per la qual cosa deman als portaveus
si volen una suspensió o podem continuar. Sí?

Per tant, per tal de formular preguntes o observacions
intervé per part del Grup Parlamentari Popular el diputat Sr.
Huguet, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, alts càrrecs, bones tardes a tots els presents i
gràcies també per la seva explicació. Em vull centrar que tengui
oportunitat, Sr. Conseller, de matisar millor els resultats de les
polítiques del 2009 i també matisar i concretar més el que es fa
actualment i de cara al futur. Compartim -n’estic convençut- la
importància de la formació i per tant de les competències i els
coneixements a l’hora no només des del punt de vista personal
de trobar feina i que aquesta sigui de qualitat sinó també per
l’economia, per tant, per al creixement econòmic i que tot el que
es deriva d’açò: ocupació, imposts, balança fiscal i equilibri de
despesa vénen donat perquè hi hagi aquest factor que és el

factor treball dins l’activitat econòmica. Per tant, no m’estendré
en aquesta qüestió.

Les preguntes que li vull formular fan referència respecte del
2009 del qual vostè ha parlat, dels 22,6 milions d’euros
destinats a formació, destinats, ... vull dir a convocatòries, el
que ens interessa també conèixer a tots, a vostès primer que a
nosaltres, però a nosaltres també, és quants se n’han executat.
Vostè sap que a les convocatòries hi ha demanda, hi ha
adjudicació, després hi ha renúncies, després hi ha gent que no
ho fa, hi ha convocatòries que no es compleixen, etc., és a dir,
ens interessa en els dos aspectes: en el nombre d’alumnes que
vostè ha parlat, en el nombre d’hores ofertes que també n’ha
parlat i amb aquests 22,6 milions d’euros; perquè si no tenim
coneixement de resultats de les convocatòries i de
l’aprofitament d’aquestes difícilment podem parlar d’eficiència
de la política que duguem a terme en formació professional
laboral.

Ha parlat també de la formació de demanda i que el tripartit
diu que les Illes Balears, la darrera dada que ha donat vostè és
del 2008, és 7,2 milions d’euros; dins del que és el decret del
2007, el 395 del 2007, és important la formació de demanda
dins la formació professional i de colAlectius prioritaris. Jo crec
que aquesta és precisament una demanda que explícitament, i
açò està parlat abans del decret perquè teníem molt d’interès
que fos així, que s’incloguessin els fixos discontinus. Tenim
dades, Sr. Conseller, de l’apartat de formació de demanda 2008,
que és l’any de què vostè ens ha donat dades, quina incidència
té el nombre de persones en contracte de fixo discontinu? I per
al 2009 si no té dades també serà un tema que li plantejarem. 

En formació d’oferta jo trob que és molt interessant conèixer
bé quina és la situació del mercat laboral i de les necessitats. No
he entès, no sé si ho ha explicat, quina és a l’hora de fer les
convocatòries i de distribuir per tant els recursos en aquestes
convocatòries, quina és la consideració, les prioritats que hi ha
hagut amb relació a la formació d’oferta i finalment amb
l’alternança ja ens ha advertit que no teníem encara dades
respecte d’aquesta primera convocatòria del 2009, per tant, sí
que ..., perquè aquesta és delicada, és una també de les seccions
del subsector de formació professional, però pot ser interessant,
però no sabem ben bé quins són els colAlectius i quina eficàcia
té en definitiva el conjunt de persones que han estat fent feina
en els ajuntaments i alternant aquesta activitat de treballar i
formar-se.

No hem parlat massa de si han crescut o no escoles taller, és
a dir, si tota la formació tradicional del conegut com a escoles
taller, tallers d’ocupació, tallers ocupacionals. Per tant, sí que
m’agradaria saber si ha crescut en pes per mor que ens agradi o
no ens agradi reconèixer-ho el que és la cohesió social, el fet de
la crisi i el fet de l’increment importantíssim del nombre de
persones en atur fa que hi hagi uns colAlectius molt més amplis
de persones que necessiten atenció dins aquest tipus de
formació. Per tant, m’agradaria saber si hi hagut creixement en
les convocatòries o no en aquest tipus de formació. 
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Bé, de l’alternança hauria d’haver dit també que era
important veure l’evolució de l’abandonament escolar perquè
com vostè ha explicat són els joves precisament, encara que no
sigui una formació pensada només per a joves i per a
abandonament escolar, aquí la convocatòria està molt orientada
en aquest colAlectiu. Per tant, és important saber si ha crescut
molt l’abandonament escolar que no és una qüestió relacionada
precisament amb la crisi i amb l’increment de l’atur, vostè sap
bé que a l’inrevés, hi ha una disminució de l’abandonament
escolar i molta més dedicació a la formació des de la convicció
que a partir de coneixements i de competències hi ha més
opcions i més possibilitats. Per tant, aquí m’agradaria una
ampliació de la seva explicació.

Els avanços en telemàtica siguin benvinguts i aplaudits tots
els que es facin i jo crec que aquesta és bona part de la clau del
coneixement i per tant de l’encert de les convocatòries tant en
l’oferta que es faci a través d’aquestes de formació com també
el control dels programes de la demanda que hi pugui haver per
als colAlectius. Crec que s’hauria, i a més amb urgència, créixer
en la possibilitat que qualsevol persona al llarg de la seva vida
professional, per tant, tant en època laboral activa com ocupada
com en època laboral activa desocupada, tengui opcions àgils,
directes, telemàtiques en definitiva, d’optar a aquella formació
que ell considera per si mateix que necessita. És a dir, les
competències no sempre han de venir diagnosticades i dirigides
des del sector públic o ens colAlaboradors del sector públic sinó
que aquí hi ha d’haver també opcions d’autosuficiència per part
dels treballadors d’autonomia a l’hora de triar.

Jo crec que açò no està encara, vull dir, li podria mostrar
impressions, impresos del que és l’oferta que hi ha a sistemes a
través del (...) nacional o a través dels sistemes informàtics de
la pròpia conselleria o la pàgina web general de la comunitat
autònoma, i els resultats no són suficients. No m’estendré amb
açò perquè aquí encara que sigui una feina dels diputats
controlar i també criticar el Govern no som aquí per donar-li
més importància i rellevància a aquesta qüestió sinó per fer
observacions que entenc que si el Govern les comparteix i es
poden posar en pràctica poden contribuir a millorar l’oferta de
formació. Per tan, m’agradaria saber si té previst o si pensa
posar en marxa amb urgència el fet que qualsevol treballador
que sigui a les Illes Balears o que vulgui venir a les Illes
Balears, perquè tant de bo s’animi l’economia i hi hagi persones
que tenguin interès a venir aquí a treballar, puguin accedir a una
formació.

Entre parèntesi, ja ho he dit alguna altra vegada, som un
convençut que els centres d’educació de formació superior a les
Illes Balears com més internacionals i internacionalitzats
estiguin millor per a aquesta comunitat autònoma. Benvinguts
serien formadors, tant a la Universitat com a altres centres de
formació, d’Europa amb independència que aquest coneixement
l’imparteixin amb el seu idioma d’origen, això estimularia
també la presència d’alumnes i refrescaria i milloraria -n’estic
convençut- el grau dels titulats superiors i mitjans que tan bon
servei fan a qualsevol economia amb independència de la nació
i amb independència dels idiomes. Sumar cultures és sumar
coneixements i la competitivitat en el coneixement és clau per
ser millors, produir millor i ser més competitius. Aquesta és una
afirmació que tal vegada no tenia perquè fer-la en aquest
moment, però vull que la coneguin perquè estic convençut que
no som tot sol a l’hora de pensar d’aquesta manera.

Acreditació de l’experiència professional. M’ha parlat que
els centres de referència nacional poden ser una bona eina. La
veritat és que l’experiència, almanco fins ara, ens demostra que
tot i la regulació de les lleis, dels decrets, etc., que els
treballadors tenen dret a veure reconeguda la seva experiència
laboral no s’arriba a materialitzar, ni tan sols a vegades es
reconeix formació donada a través d’escoles taller o certificats
emesos des de la Conselleria de Treball i Formació. No sé si el
grau de convicció dels responsables d’educació que són els que
controlen l’acreditació formativa tenen suficients conviccions
de la necessitat i de l’important que és açò per estimular la
formació contínua al llarg de la vida de qualsevol ciutadà,
sobretot i de manera especial els treballadors i les treballadores.

Per tant, Sr. Conseller, m’agradaria escoltar un compromís
ferm des del Govern que a les Illes Balears aquest
reconeixement i aquesta acreditació sumat de formació i
experiència es pugui aconseguir i es practiqui, es posi en
pràctica, dins d’aquesta legislatura. Els centres nacionals de...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, ha d’acabar.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, ja acab, em queda una anotació. Gràcies, Sr. President,
per recordar-me que estic ja en el límit del temps de la
intervenció. 

Els centres nacionals de referència van, des del meu punt de
vista, massa a poc a poc quant a exercir les seves
importantíssimes funcions dins el ventall d’instruments de
formació i d’acreditació, etc. No és una crítica, és que constatem
perquè la constatació de la realitat ens ajuda a ser més exigents
amb nosaltres mateixos, i ara els toca a vostès, jo ho he dit i ho
repetesc, tenc per aquí el decret de transferències del 2001, entre
d’altres, amb les competències del Servei d’Ocupació ens van
afegir 50 milions de pessetes per millorar les infraestructures
que es transferien aquell any i 900 milions de pessetes per
construir i posar en marxa un centre nacional. El 2004, jo vaig
arribar el mes de maig, crec recordar, no hi havia francament ni
projecte ni doblers. 

Amb independència dels colors polítics que haguessin estat
i que hi estiguem vaig prendre, perquè era la meva
responsabilitat en aquell moment, la decisió d’impulsar això i el
2007 quan vàrem acabar la legislatura no estava entregat el
centre construït a Menorca, però hi faltava molt poc, més bé el
que faltava eren accessos i subministres d’energia i d’aigua que
era responsabilitat d’una altra administració. El 2007 es va
entregar pràcticament, en aquest moment jo sé que han invertit,
que han fet millores, que han canviat algunes coses, però som al
2010. En aquest moment crec que els devem, Sr. Conseller,
devem als ciutadans i a qui s’ha d’aprofitar d’aquests
equipaments formatius que açò estigui en marxa no només per
donar cursos o fer actuacions formatives sinó necessàriament
per fer el que és un centre de referència nacional que, d’acord
amb el decret de febrer de 2008, és el que ha d’incorporar el
caràcter innovador, experimental i formatiu avançat de la gent
que vagi a aquests centres. Crec que és important i per tant li ho
deman.
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Gràcies, Sr. President, per la seva benevolència.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Pel Grup Parlamentari Mixt
intervé la diputada Sra. Suárez, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Gràcies, Sr. Conseller, per la seva compareixença i les seves
explicacions i també al Sr. Huguet perquè amb aquesta petició
de compareixença, jo crec que és la cinquena, acabarem tenint
una visió molt àmplia de quina és la feina que està
desenvolupant la conselleria tant pel que fa a treball com a
formació.

Des del nostre grup volem expressar una coincidència bàsica
amb els plantejaments que ha fet el Sr. Conseller i també amb
les línies generals de feina i si de cas només faré unes
reflexions, unes consideracions i alguns temes que pensam són
els que tal vegada s’han d’insistir. També coincidim amb
aquesta identificació, amb aquesta necessària relació entre
formació i ocupació. Nosaltres quan preparàvem aquesta
compareixença vàrem agafar les dades d’atur del mes d’abril
que estan penjades a la pàgina de la conselleria i observàvem
que el mes d’abril del 2010 dels 84.264 aturats resulta que el
92,7 són persones que tenen una formació equivalent a
secundària o inferior. Això vol dir o indica que efectivament
existeix una connexió clara entre el nivell de formació i la
capacitat d’inserció laboral.

Efectivament vostè ha fet referència també al tema de
l’abandonament escolar que està també connectat amb aquesta
idea. És cert, per tant, que la formació permet accedir a una
feina, és cert, també, que la formació permet millorar la feina i
és cert, també, que la formació de retruc pot ajudar a millorar la
productivitat de l’economia i en definitiva també a avançar si
s’orienta d’una manera adequada cap a un canvi de model
productiu que també nosaltres defensam des d’un punt de vista
polític.

La segona qüestió és la importància de la formació
professional dins aquest àmbit, i també mirant les dades de
l’atur d’abril de 2010 ens ha cridat l’atenció que només un 3,6
dels aturats que figuren en les estadístiques de la conselleria
tenen la formació professional com a formació, és a dir, que
això indica o fa pensar que la formació professional permet
accedir amb una certa facilitat a la feina i per tant s’ha de
potenciar.

Dit això nosaltres pensam que la seva conselleria, i són
línies en les quals està treballant, té bàsicament tres grans
reptes. El primer és -i jo crec que s’hi està treballant però jo crec
que s’ha d’anar més al fons- la necessària integració del que
abans eren els subsistemes de formació professional, i en això
jo crec que la colAlaboració entre les conselleries d’Educació i
Treball és fonamental, i ho dic perquè és cert que vostè al llarg
de la seva exposició ha fet esment a aquesta colAlaboració quan
ha parlat dels centres integrats de formació professional, però jo
crec que aquesta colAlaboració ha de ser molt intensa, i ho dic
perquè jo crec que encara continuam tenint un esquema mental
que hi ha una determinada formació professional que està
referida a Educació, a la Conselleria d’Educació, i una formació
professional que està referida a la Conselleria de Treball i
Formació. Jo no entraré en el que s’hauria de fer en el futur però
hi hauria un moment en què seria necessari que la formació
professional fos una tota sola que depengués d’una única...,
diríem competència d’una única conselleria. No sé les
complicacions que podria tenir això però com a plantejament jo
crec que seria interessant. Per tant cal aprofundir en aquesta
necessària integració de subsistemes de formació professional.

Un segon repte que s’està treballant, i vostè n’ha assenyalat
un poc les línies, és aquesta idea de la necessària reincorporació
d’aquelles persones que abandonen prematurament la formació
i intentar reinserir-les dins el sistema, perquè efectivament tots
els alumnes que abandonen la seva formació amb 16 anys i fins
i tot abans de fer 16 anys, és necessari que en un moment
determinat puguin reincorporar-se no només en temps de crisi
sinó en qualsevol moment, i crec que aquesta és també una línia
que com vostè ha expressat s’està treballant i que s’hi hauria
d’insistir.

I la tercera, i hi ha fet també referència el Sr. Huguet i a
nosaltres ens sembla molt important, és aquesta línia de
l’acreditació de les competències professionals a través de
l’experiència laboral. No és un tema que conegui especialment
però sí que tenc la sensació que aquí sí que hi ha molt de camí
per recórrer, és a dir que realment s’està iniciant aquest sistema
d’acreditació i s’hi hauria d’aprofundir.

I ja una darrera observació. Tot això, totes aquestes
polítiques, nosaltres sempre hi insistim -segurament tenim una
visió molt insularista d’illa petita-, és necessari que es facin amb
equilibri i amb adequació territorial, és a dir, que es tenguin
molt presents les diferències, les particularitats de cada illa
perquè, tot i que el mercat laboral de les Illes Balears té unes
certes característiques comunes, és cert que després hi ha
particularitats territorials. En aquest sentit saludam -perquè a
més ho desconeixíem- aquesta acreditació dels tres centres de
formació de Formentera, que ha dit vostè que podran donar
formació amb acreditació, i voldríem recordar una dada
d’aquesta separació d’Educació i Treball que comentava abans,
i és que per exemple al darrer informe del Consell Escolar de les
Illes Balears s’insisteix molt que la formació professional s’ha
de potenciar i a més s’insisteix que de manera especial a les illes
de Menorca i d’Eivissa. Això, que supòs que és un informe que
lògicament és públic i que vostès també coneixen, jo crec que
s’hauria d’incorporar també a la planificació i a l’estratègia de
la seva conselleria.
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Bé, només aquestes consideracions i, com sempre, volem
encoratjar-lo a continuar la seva feina. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds intervé el diputat Sr. Llauger per un
temps de deu minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, president, diputats i diputades. Volíem agrair la
presència del conseller de Treball i de l’equip que l’acompanya,
i fer una intervenció breu, en primer lloc per manifestar el
nostre suport a aquestes orientacions de política de la
Conselleria de Treball en matèria de formació, i també per
afegir alguna consideració.

Tot allò que està fent la Conselleria de Treball en aquest
moment arriba en un moment difícil, en un moment de crisi, a
més una crisi que si bé és global ens ha coincidit amb la
consciència que el nostre model basat d’una manera molt
predominant en la indústria turística és una economia vulnerable
a fets com epidèmies, cendres tòxiques i altres. Si s’afegeix a
això ser una societat a nivell formatiu baix, ens trobam amb una
situació certament difícil davant el futur. El que passa és que
davant les epidèmies, davant les cendres tòxiques en certa
manera no és molt el que podem fer més enllà de la resposta que
hi puguem donar; en canvi davant el fet del nivell formatiu baix
és evident que hi hem de fer un esforç, i en aquest sentit tot allò
que ha expressat el conseller de Treball per a nosaltres és un
esforç, i tot allò que s’està fent des de la conselleria o des del
SOIB, amb aquesta òptica de què ja havíem parlat des del
principi de legislatura de fer del SOIB el gran centre
d’intermediació però també de formació, creim que està en la
línia adequada.

Nosaltres entenem que les actuacions en matèria de
formació professional han de tenir un caràcter que vagi més
enllà d’aquesta obligació de complir un pressupost o d’aquesta
obligació de repartir uns fons que han de tenir un altre sentit, i
en aquest sentit allò que ha expressat el conseller d’orientar-les
segons demandes del mercat laboral, d’orientar-les a la millora
de la productivitat, d’orientar-les també a la resposta a la crisi,
està en el camí adequat. Però nosaltres a això hi voldríem afegir
també la necessitat de lligar-ho una mica al model de futur que
volem d’economia i d’ocupació i de productivitat que volem, i
en aquest sentit allò a què ha fet referència la intervenció
anterior, que es potenciï la formació no només en qüestions com
hoteleria o com turisme sinó en qüestions com medi ambient,
com atenció a les persones i com noves tecnologies, entenem
que té un caràcter positiu d’aposta cap un futur en què
l’economia estigui més diversificada i en la qual aquests
capítols de treball en el sector ambiental o treball en el sector
d’atenció a les persones o en el sector de les noves tecnologies
tenguin una part important de definició d’una societat que és
diferent a aquesta que tenim actualment, molt marcada pel
monocultiu turístic.

I una segona consideració -la portaveu anterior ja hi feia
incidència, supòs que perquè tots dos venim professionalment
del món de l’ensenyament secundari- és aquesta sorpresa que
tenim a vegades sobre aquest doble sistema de formació
professional: el sistema lligat a l’administració educativa, per
dir-ho així, i el sistema lligat a l’administració en matèria
d’ocupació i de formació per a l’ocupació. A la intervenció el
Sr. Conseller ja ha parlat de potenciar la coordinació en aquest
aspecte i nosaltres pensam que és essencial; ha parlat de centres
integrats, ha parlat també de confluència de les titulacions a les
qualificacions, nosaltres pensam que aquesta és una qüestió
molt important, a més en repetides ocasions ha orientat la
política de formació lligada a combatre l’abandonament escolar
i a donar-li un caràcter de segona oportunitat. Per tant perquè
això sigui possible és indispensable reforçar aquest lligam entre
allò que es faci des del SOIB o des de l’administració de treball
amb allò que es faci des de l’administració educativa, que en
l’origen tenen formats molt distints i tenen formes molt distintes
i sembla que vénen de mons inconnexos però que és evident que
s’ha de fer un esforç perquè convergeixin i perquè tot sumi en
la mateixa direcció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista intervé la Sra. Mercadal per un temps de deu minuts.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sr. President. El Grup Socialista agraïm al Sr.
Conseller i al seu equip la seva presència avui aquí i les
explicacions donades en relació a aquesta part tan important de
la conselleria com és formació. L’hem escoltat atentament i ens
satisfà veure que les seves paraules d’avui són una confirmació
i un major desenvolupament de la seva compareixença del
passat mes de març, on ja va dedicar una part important de la
seva intervenció a formació. 

Coincidim plenament amb vostè, Sr. Conseller, que l’impuls
que es dóna des del Govern a la formació professional tindrà
efectes no únicament immediats sinó també a mig i a llarg
termini, i el panorama que ens ha descrit és prou ilAlustratiu en
el sentit que en els darrers anys ha baixat la nostra productivitat
i que el sector més afectat per la crisi és la franja de persones
sense estudis. En conseqüència la formació estam completament
d’acord que és un instrument de primer magnitud per a la lluita
contra la crisi.

Pensam que el Pla d’ocupació signat l’any passat té molts de
valors, però que un dels més destacables és que se va recolzar
en el diàleg i en la concertació, així com també pensam que el
full de ruta que aplica la conselleria amb els dos objectius que
ens ha explicat, millorar la productivitat i millorar el nostre
model econòmic, és importantíssim. No es pot perdre cap
oportunitat de feina i la manca de formació no pot ser motiu ni
de perdre la feina que es té ni de no poder accedir a un nou lloc
d’ocupació. És realment molt dur veure com en alguns casos no
hi ha candidats a ocupar certs llocs de feina que es creen, i que
hem de cobrir amb gent de fora, com vostè ens ha explicat, per
manca de capacitació.
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I molt lligat amb aquesta darrera reflexió pensam que és
important que tota la formació finançada per la conselleria sigui
acreditable a nivell de tot l’Estat per tal que els nostres
ciutadans i ciutadanes també puguin accedir a llocs de feina
d’altres comunitats autònomes fent nostra la tendència de
llibertat de moviments, llibertat de serveis i per tant llibertat per
trobar ocupació a tot arreu, sense que la manca de formació
acreditada en pugui ser un obstacle.

Pensam que el SOIB fa una bona feina. S’està millorant en
la coordinació entre demandes reals de les empreses i formació,
i sobretot s’està fent un esforç a determinar quins són els sectors
estratègics i emergents per allò que dèiem abans de tenir una
mirada no únicament immediata sinó també a mig i a llarg
termini.

I una vegada més volem repetir que no es poden tenir xifres
com les de Balears d’abandó prematur de l’escola, però tot i açò
també cal reconèixer que també s’aprèn a través de
l’experiència laboral; per tant pensam que està molt bé la
decisió de la conselleria d’emetre certificats de professionalitat,
integrant-los dins les accions formatives.

Estam d’acord que cal adaptar-se al catàleg nacional de
qualificacions professionals, però també creim que cal ser
flexibles i si una acció formativa concreta no queda recollida
dins aquest catàleg però implica el compromís per part del
sector empresarial de generar ocupació neta, benvinguda sigui.

Si bé el més urgent, el més immediat és formar persones en
atur per ajudar-les a trobar feina, també és important millorar la
cohesió social, i per tant aplaudim l’estratègia d’oferir segones
oportunitats de retorn al sistema educatiu a aquells que
l’abandonen massa prest, i un exemple que ens sembla
interessant és el de la formació en alternança que ens ha explicat
enfocada sobretot a joves.

Sr. Conseller, ja li hem dit en altres ocasions que el felicitam
per la transversalitat que aplica a les seves actuacions. Avui
n’ha detallat un parell més, com és el decret que tenen en
elaboració per a la constitució d’una xarxa de centres integrats
de formació professional, que s’afegeix al que parlàvem abans
de formació en alternança, així com el registre únic de títols i el
registre autonòmic de centres i entitats que imparteixen
formació professional per a l’ocupació a la nostra comunitat. 

En relació als tres centres de referència nacionals, tant de bo
que es pugui signar el més aviat possible el conveni de
colAlaboració amb el Govern de l’Estat per posar-los en marxa,
tot i que tenim entès que en el centre de la mar de Maó ja
s’estan liderant alguns certificats de professionalitat en el tema
de manteniment nàutic. 

En definitiva, Sr. Conseller, l’animam a continuar en aquesta
línia de suport convençut a la formació, no únicament en
quantitat sinó també en qualitat, en concertació amb altres
conselleries i amb tot l’espectre social implicat; amb valentia en
moments difícils com el que travessam i conscients, com molt
bé vostè ha dit, que queda molt camí per recórrer però que la
direcció i l’enfocament són els adequats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mercadal. Té la paraula el conseller per tal de
contestar.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Per ordre d’intervenció aniré
contestant les qüestions que m’han plantejat els senyors i les
senyores diputats. En primer lloc començaria per les
matisacions i les qüestions que ha plantejat el Sr. Huguet. 

Una altra vegada més he de dir que coincidesc en moltes de
les coses que ha plantejat, perquè hi ha qüestions comunes,
qüestions clares, qüestions lògiques que són, des d’un punt de
vista de sensatesa, admissibles per qualsevol opinió política. 

Efectivament jo crec que una bona política sempre és una
política que s’autorevisa, no és possible que facem grans festes
de dir “hem convocat una subvenció de tants de milions, hem
participat en tantes...”, però en definitiva al final què és el que
queda?, això és el que és més important, i des d’aquest punt de
vista cal dir que la Conselleria de Treball està en línia amb el
que vostè diu. Nosaltres volem avaluar totes les polítiques
actives que fa la Conselleria de Treball i volem dirigir la nostra
activitat política, la nostra activitat de foment cap allò que sigui
més útil per a la comunitat autònoma, per als treballadors i les
treballadores i per a les empreses. En absolut la nostra intenció
és dedicar els fons a qüestions que no interessin o que no
tenguin utilitat.

El que passa és que vostè m’ha demanat respecte a l’any
2009, i ara en aquest moment, per exemple la convocatòria de
preferentment desocupats va començar a implementar-se el mes
de desembre de l’any 2009, perdó, d’octubre de l’any 2009, i la
d’ocupats el mes de desembre, i ara en aquest moment no tenim
feta tan sols l’avaluació total dels alumnes que ha participat,
quantes hores i quins són els fons que s’han retornat, que
aquesta és una de les coses que, la veritat, preocupen i ens
preocupen, a l’equip directiu, al SOIB i a aquest conseller,
perquè la veritat és que feim un gran esforç econòmic i de
publicitat d’aquests ajuts i en ocasions ens tornen o ens han de
tornar els fons perquè no han pogut executar les accions
formatives o perquè no n’han sabut, o perquè han imputat
despeses allà on no s’havien d’imputar. Per tant hi ha una certa
complexitat de gestió administrativa que vostè coneix i que això
encara no es pot acreditar, no es pot fer un balanç, a banda que
hi ha accions formatives que encara avui en dia s’estan
executant, en aquest moment s’estan executant.
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Jo dins el tema de la formació, que vostè sap que és un tema
que té una complexitat, que les primeres vegades que t’hi
abordes no entens res de res, i jo els confés que n’he hagut de
fer un curset accelerat gràcies al fet que tenc a l’equip bona gent
que m’ha donat un curset accelerat sobre la formació al
subsistema, la formació de demanda, la d’oferta, i que he maleït,
francament, perquè és molt dificultós; fins que no veus tot el
dibuix és impossible fer-se càrrec d’això. 

Però un dels descobriments que supòs que tots patim és la
formació de demanda; la formació de demanda és una formació
que a les Illes Balears hauria de tenir una coneixença per part de
les empreses i per part dels treballadors molt més gran del que
té. Per què? Perquè és una formació que té uns fons que
podríem dir en termes colAloquials que són infinits, vull dir...
Formació de demanda és aquella que es fa amb descomptes
sobre la cotització a la Seguretat Social i que organitza
l’empresa per als seus treballadors respecte a les demandes
formatives que considera l’empresa que són prioritàries. Per tant
això és una troballa, és una cosa que dius...; o sigui, la mateixa
empresa s’ho munta i la mateixa empresa ho desplega, i a més
suposa llevar-se un cost salarial i convertir-lo en una inversió.

Aquesta formació de demanda està provocant a nivell
nacional tot un debat. Hi ha comunitats autònomes que estan
reivindicant el traspàs de la formació de demanda, perquè
consideren, com és per exemple Catalunya, considera la
Generalitat catalana que aquesta formació de demanda, ja que
es nodreix de les cotitzacions fetes pels empresaris i pels
treballadors, els haurien de gestionar i amb aquesta formació de
demanda l’instrumentarien com considerin ells. 

És una formació que ara per ara està en mans de l’Estat, és
responsabilitat directa seva, tant de l’Estat com de la Fundació
Tripartita com del Servei Públic Estatal d’Ocupació, a la
Conselleria de Treball tenim les dades que pot tenir qualsevol
persona que accedeix a la Fundació Tripartita. Les dades que li
he donat del 2008 obeeixen a un treball que varen fer de buidat
de les accions formatives que s’havien fet l’any 2008 i que crec
que no hi ha cap inconvenient a passar-li còpia perquè és un
treball interessant que ens ajuda i té -diríem- una utilització
alternativa i és que ens ajuda a dissenyar la formació per a
ocupats, ja que precisament la formació per a ocupats i la
formació de demanda tenen certes àrees de coincidència. 

Aleshores ens poden ensenyar quines són les tendències que
tenen les empreses respecte de les noves tecnologies, perdó
respecte de la formació i ens poden indicar si anam encertats
respecte a aquelles orientacions que hem de donar a la formació
per a ocupats.

Dades, les puc demanar, no hi ha cap inconvenient a
demanar-les a veure si per als treballadors fixos discontinus i
del 2009 ens podrien fer un estudi o ens podrien passar les
dades, no hi ha cap inconvenient. Em pos a la seva disposició,
ens posam a disposició tot l’equip de la conselleria per
demanar-les i obtenir-les i passar-vos-les, a tots els senyors
diputats i a totes les senyores diputades d’aquesta comissió i a
la presidència naturalment, sense cap inconvenient.

Respecte de la formació d’oferta, vostè apuntava la gran
necessitat que hi ha a conèixer les necessitats del mercat de
treball. És clar, nosaltres partim un poc d’aquells sectors que
varen declarar prioritaris o que varen considerar després de fer
els estudis, el diagnosi del Pla d’Ocupació a les Illes Balears, els
sectors que els he esmentat, turisme, hoteleria, l’atenció a
dependents o serveis a terceres persones, la nàutica, aeronàutica,
és a dir, vàrem fer aquest buidat de totes les necessitats
formatives on veiem que havíem de posar tot l’interès i tot
l’esforç, tot entenent una cosa i és que tampoc no hem de fer -
diríem- una feina que sigui absurda i inútil de dedicar-nos a fer
cursos respecte dels quals en aquells sectors hi ha un excés
d’ocupació, vull dir, un excés de demanda. No hi ha el perquè
dedicar fons públics a formar el que ja hi ha en el mateix sector.

Així i tot en l’avaluació que pensam fer de les polítiques
formatives, de les polítiques actives sí que haurem d’anar
modulant el pes de la nostra activitat política i de gestió del fons
formatius a altres sectors que ens sembli que tenen més
necessitats formatives que són sectors emergents que ara mateix
tal vegada no els podem veure no ho hem avaluat tot i per tant,
canviar i adreçar aquesta formació cap a aquests sectors.

Quant a la formació en alternança, efectivament és una
formació que s’adreça sobretot a persones joves, com a únic
colAlectiu perquè a més són les persones que tenen
abandonament escolar. El que hem fet és adreçar-la sobretot a
aquelles persones joves que estan prioritàriament sense
qualificacions professionals i que a més a més tenen càrregues
familiars. És a dir, hem anat a les situacions que són més dures,
en aquelles on ja hi ha una possibilitat d’exclusió social quasi,
diríem, molt pròxima. Ens hem adreçat a aquestes persones
perquè consideram que són les més necessitades. 

Aquesta activitat o aquesta acció s’ha fet en coordinació
amb les administracions locals amb les quals hem pogut obtenir
una visió de les persones que estaven més necessitades
d’aquestes localitats i mitjançant de les escoles d’adults hem
complementat la formació al mateix temps que les
administracions locals els donaven ocupació, o sigui, que
dedicava una part de la jornada a formació i una part la dedicava
a l’ocupació facilitada per l’Administració local.

Creim que és una formació que ha tengut un gran èxit, l’hem
d’avaluar, hem de veure quina capacitat tenim a més per encetar
una nova acció l’any 2011. Consideram que seria interessant,
perquè la formació en alternança, encara que sigui una formació
de segona oportunitat que està en el Decret 395 de l’any 2007,
està recollida on hi ha experiències reals sobre aquesta qüestió,
que sapiguem és a França i a França també es prova de fer en
empreses privades. Això, sí que consideram que és molt
interessant. És a dir, no es tracta només de fer un esforç públic
i fer que aquestes persones facin feina a vegades cobrint llocs
que podrien estar coberts per funcionaris o empleats propis de
les administracions públiques, sinó ja fer una tasca d’inserció
dins l’empresa privada, dins el sector privat. Això, ho hem
d’avaluar i hem de veure les possibilitats econòmiques que
tenim perquè és una -ja li dic- activitat que té molt d’èxit.
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Quant a les escoles tallers, un poc el mateix que el que li
acab de dir de la formació en alternança. Efectivament, no tenc
dades ara de si ha crescut o si no ha crescut l’oferta formativa,
no la tenc aquí, l’hi puc facilitar, però sí que resulta ser una
formació que no menyspream. El que passa és que precisament
aquesta línia d’escoles tallers i tallers d’ocupació és una de les
línies que en l’actualitat per part de l’Estat es vol unificar en un
decret i se li vol donar un altre sentit. Estam un poc a l’espera
del decret per orientar-la en coherència amb les normes de
l’Estat, de com surti el decret d’unificació de polítiques actives.
És precisament una de les qüestions que mitjançant aquest
decret es volen fer.

Quant a l’acreditació de l’experiència professional, crec que
sí, que es materialitzarà, per part nostra i per part de la
Conselleria d’Educació, per exemple, s’ha fet ja un esforç
respecte de la familia professional d’educació infantil i ja està
en marxa aquesta legislatura.

Per altra banda el Servei Públic Estatal d’Ocupació prepara
la familia d’atenció a la dependència per tot l’Estat i ja s’ha
començat en la formació dels avaluadors de les distintes
comunitats autònomes que han de fer aquesta avaluació
d’aquesta constatació de l’experiència professional. De fet, el
mes de març a El Escorial ja es va començar a impartir aquest
ensenyament per a aquests avaluadors.

Quant als avanços en telemàtica sempre coincidim vostè i jo
en això, precisament perquè, en telemàtica o en noves
tecnologies, a nosaltres ens dóna un resultat molt bo el fet que
tots els centres colAlaboradors puguin actualitzar la formació que
imparteixin i els cursos i la nostra pàgina web estigui
actualitzada per autogestió del centre colAlaborador. Aquesta
visió que té vostè internacionalista, diríem, de la formació,
consider que és molt interessant i per part nostra no hi ha cap
problema per adquirir el compromís de millorar el màxim
possible i el fet o la possibilitat o l’opció que qualsevol
treballador en qualsevol moment pugui acreditar una certa
competència professional i pugui fer un curs. 

El que passa és que el que vostè proposa encara està en una
fase de molt de disseny, necessitaríem tenir encara un sistema
molt més flexible perquè -com sap, Sr. Huguet- hi ha sempre el
perill quan es toca la formació professional de fer-la molt rígida.
A Espanya hem evolucionat des d’una formació professional
ocupacional feta -diríem- a ull, un poquet entre els cursos que
proposaven uns o altres, hem evolucionat cap a un sistema més
rígid en què hi ha acreditacions professionals, en què cada una
té un decret, en què cada una té unes demandes i uns
requeriments formatius, en què cada una necessita d’unes hores,
etc., que tal vegada això no acaba de cobrir les necessitats
formatives del nostre mercat de treball.

Això sí que està en debat perquè avui dia, tant els centres
colAlaboradors que imparteixen la formació per a desocupats o
per a ocupats, no poden encara assolir tal vegada tots aquests
decrets i tots aquests requeriments quant a continguts i quant a
durada ni, fins i tot, els treballadors no poden cobrir totes les
hores d’un curs de formació.

En això hi ha hagut un cert -i ho dic entre cometes- contagi
de la formació professional reglada amb la formació
professional ocupacional que sempre s’havia destacat per la
flexibilitat i la capacitat d’adaptació, cosa que consider que és
un bé que no s’ha de perdre en cap moment. Crec que vaig en
línia del que vostè diu que en qualsevol moment s’hauria de
poder acreditar aquesta formació, però bé, crec que aquest
moviment pendular al final arribarà a tenir una conformació més
normal.

Quant al centre nacional de referència, vostè me’n feia -
crec- una critica justificada perquè efectivament aquest centre
nacional de referència de Maó, del Centre de la Mar, ha estat
molts d’anys per estar constituït, l’assolesc, l’assumesc com a
crítica. El que esperam, com deia un poc la Sra. Mercadal, és
que el trimestre final d’aquest 2010 puguem ja firmar la
possibilitat de l’acreditació com a centre nacional de referència
i poder actuar com a centre nacional de referència. En aquest
moment s’imparteixen cursos de formació, els duc aquí, se’n fan
d’electricitat de vehicles de formació bàsica, això a marina
mercant, i està previst fuster de ribera, electricitat de vehicles,
mecànica de vehicles, vull dir, són cursos que ja impartirem
dins escola nàutica i SOIB i en aquest centre de referència
nacional amb la qual cosa ens avançarem un poquet a la seva
tasca, però naturalment la tasca final del centre nacional de
referència no és fer formació, sinó que és fer que avanci la
formació i el contingut i es qualifiqui de millor manera. 

Un poc passant ja als comentaris de la Sra. Suárez, crec que
hem detectat o es detecta dins les observacions que vostè ha fet
i fins i tot les observacions que ha fet el Sr. Llauger, una
preocupació que crec que hauríem d’aclarir. És la preocupació
que existeix entre la coordinació del que podríem denominar
formació professional reglada, és a dir la que farien les
autoritats educatives, i la que feim les autoritats laborals en la
formació professional ocupacional o per l’ocupació. 

Crec que colAlaboram al màxim amb la Conselleria
d’Educació i Cultura, crec que hi ha un bon pont de
colAlaboració constant entre ambdues conselleries mitjançant la
instrumentació pel SOIB. 

Els vull citar que colAlaboram en l’acreditació de la vida
professional; colAlaboram en aquest decret unificat de
certificacions, ara tenim un esborrany que en el futur sortirà;
colAlaboram en la formació en alternança perquè -els ho
repetesc- la formació dels joves que fan formació en alternança
es fa mitjançant les escoles d’adults i amb professorat
d’aquestes escoles d’adults; colAlaboram en les qualificacions
professionals; colAlaboram al consell i comissions permanents
de formació professional reglada i ocupacional. Vull dir que tots
en els àmbits on es toquen les competències de la Conselleria
d’Educació i de la Conselleria de Treball i Formació hi ha una
colAlaboració molt estreta, és més, dins una reforma que feim de
la normativa reglamentaria del Servei d’Ocupació de les Illes
Balears també integram l’Institut de Qualificacions
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Professionals, de qualitat professional, dins la conformació dels
òrgans del Servei d’Ocupació de les Illes Balears perquè trobam
que és molt enriquidor tenir aquesta comunicació i sinergia
institucional entre ambdues conselleries.

A les observacions fetes per la Sra. Mercadal, les vull agrair
totes, i un poc també refermar aquesta, en certa manera,
flexibilitat que volem imprimir a l’acció formativa. És una cosa
que he dit quan he contestat al Sr. Huguet, no és possible que tot
sigui catàleg, hi ha d’haver també una certa flexibilitat, hi ha
d’haver la possibilitat que les entitats colAlaboradores que
imparteixen formació puguin també impartir altres cursos que
tal vegada no donen una formació com la formació professional
reglada, però que sí tenen una utilitat funcional a l’àmbit de les
empreses molt important i necessari.

A vegades del que es tracta no és que ens ensenyin què és la
informàtica, sinó que ens ensenyin com s’utilitza una aplicació
informàtica, simplement. Tal vegada és això el que hem de
complementar. Per tant, no hem de passar d’un cantó a l’altre,
hem d’estar en una situació intermèdia, complementar i saber
veure quina és la proporció de cadascuna de les formacions,
contra catàleg i fora de catàleg, que són necessàries per fer
progressar la formació de la nostra comunitat autònoma.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, conseller, per les seves
respostes. M’agradaria en relació amb una intervenció que hi ha
hagut sobre la relació que hi ha entre la crisi i l’atur i... la
situació de desocupat, és molt recomanable l’Observatori de la
Crisi de la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada del Banc
d’Espanya, hi ha trimestralment i sobre les bases de l’enquesta
de la població activa uns estudis que demostren això, que tenen
més probabilitats de trobar feina els que fa menys temps i per
descomptat els que tenen més formació, però és molt interessant
perquè a més l’evolució que hi ha de les possibilitats de passar
d’aturat a desocupat i de desocupat a aturat cada trimestre
s’actualitza i ho seguesc i per açò ho dic aquí, estic segur que
vostè també i els seus alts càrrecs en deuen saber suficientment.

Miri, l’autoavaluació, bàsicament a efectes de recursos
d’eficàcia, és a dir, aquí hem escoltat les xifres de 22 o 24
milions en temes de formació no reglada, és a dir, no ho
comparem amb la formació reglada ni tan sols la formació
professional perquè, tant en nombre de professorat com en
nombre d’alumnes, és immensament major i en recursos,
naturalment. 

Pens que l’ideal d’una societat organitzada és que tots els
que han de fer formació professional la facin en edat de fer-la
reglada, açò és l’ideal, encara que hi ha d’haver oportunitats
perquè després de superar aquesta edat també es pugui
mitjançant sistemes d’educació reenganxar i naturalment des de
la formació professional laboral no reglada hi ha d’haver al llarg
de la vida opcions de formació que no ofereix normalment la
formació reglada, perquè no podem considerar com a formació
reglada la de la Universitat ja que òbviament aquesta té una edat
de la majoria dels alumnes, però no té les característiques
l’obligatorietat que té una formació reglada. 

Jo ho veig així i per tant crec que el que hi ha d’haver a la
comunitat autònoma de les Illes Balears és una oferta de
formació no reglada per a qualsevol circumstància personal i
que a més ha d’estar, naturalment, al Consell de Formació, on
hi ha Educació i hi ha Formació i on hi ha d’haver la
Universitat, i veure quina és la demanda i com evoluciona en
general des de les persones individuals en la situació que sigui,
des del punt de vista laboral o social i també l’oferta per atendre
aquesta demanda o no.

Li vaig fer una observació quan la seva assessora em va
plantejar la primera convocatòria de formació en alternança, del
que vostè acaba de dir, que jo havia generalitzat, és a dir, creia
que aquesta convocatòria podia tenir una direcció cap als
ajuntaments o cap als consells insulars, però que se n’havia de
fer una de paralAlela cap al sector privat. És obvi que si hi ha una
oportunitat que un sector productiu pugui tenir un treballador 6
hores o 4 hores i que després en faci 2 de formació i, a més,
aquest temps estigui subvencionat, açò s’aplica a la Seguretat
Social, etc., és a dir, la suma, açò és bo, perquè la productivitat
d’aquesta persona dins l’ajuntament per a mi no és
menyspreable, però és molt apreciable la productivitat d’aquesta
persona i l’adquisició de coneixements formatius respecte de les
competències professionals que adquireix en el sector privat.

Per tant -insistesc- estic convençut que independentment de
l’avaluació que surti del sector públic de la formació en
alternança, és molt convenient, encara que se dirigeixi només a
segons quins sectors d’activitats singulars productius, que hi
hagi una convocatòria també per a ells.

Però en la iniciativa privada no m’atur aquí, jo estic
convençut que per a la formació aquests dos anys hi ha hagut
una restricció de la participació dels centres privats a l’hora de
formar. I crec que açò ni és bo ni és positiu i segurament és més
car, està pendent d’avaluar aquesta opinió, jo no tenc les dades
econòmiques, però tenc la convicció que tot allò que pot fer la
iniciativa privada du beneficis, que naturalment quan es tracta
de formació, sanitat, educació, etc., ha de tenir un
reconeixement i un control del sector públic, però que no és
imprescindible ni necessari que aquesta activitat estigui en
mans, els recursos, del sector públic o de para sector públic, i
amb açò clarament vull dir agents econòmics i socials. Crec que
l’origen d’aportació d’aquests recursos a través de quotes de la
Seguretat Social a la caixa única, una de les coses en què jo
discrep dels principis del Decret del 2007, hi ha el segon
principi, “constituyen principios (...) la transparencia...
Després diu “la unidad de caja de cuota de formación”.
Escolti, no desconfiï de les comunitats autònomes i no sigui tan
avar, perquè açò no és perquè l’Estat i les comunitats autònomes
es barallin, açò és perquè els representants econòmics i socials,
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amb totes les lletres a nivell nacional volen controlar açò. I amb
açò no hi estic d’acord i ho dic així de clar, perquè açò no
beneficia per a res l’eficàcia d’aquests recursos a l’hora de la
formació...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet ha d’acabar.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Ja he acabat, açò era el més important que volia dir en
aquesta intervenció. 

Les escoles taller naturalment haurien d’estar dins el paquet
econòmic d’allò que és formació, ara ja està ajuntada per a
ocupats i per a desocupats, ja hi hauria d’estar i hauria de ser la
comunitat autònoma la que tengués els recursos transferits i que
apliqués percentatges sectorials i intersectorials i a través de
qualsevol d’aquestes formes de formació. 

Esper que ho puguem veure, Sr. Conseller, i per descomptat
li donarem el suport si vostè ho inicia així.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. En torn de contrarèplica i per concloure
té la paraula el Sr. Conseller.

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

Una vegada més he de manifestar que coincidesc en gran
part de les observacions fetes pel representant del Grup
Parlamentari Popular. Efectivament, nosaltres estam un poc
obsessionats amb el fet que la població pugui identificar la
formació amb ocupació i és clar que aquesta tesi que vostè
defensa i que observa aquí a l’Observatori de la crisi del Banc
d’Espanya, les probabilitats d’obtenir ocupació per a aquells que
tenen més estudis és precisament el que volem. Volem
incentivar al màxim això.

També ho volem fet respecte dels incentius a la contractació
i que les empreses també s’inclinin per a aquells que han fet
cursos de formació professional o ocupacional que han fet
alguna qüestió de formació, perquè així estimulam aquelles
persones que ara mateix no tenen ocupació perquè estudiïn,
perquè es formin perquè amb això lligam el fet que l’empresa
els contracti i a més amb bonificació.

També estic completament d’acord amb vostè que hem
d’acabar la formació en alternança, fent una formació
d’alternança dins el sector privat, perquè dins el sector privat
seria el més convenient, perquè en aquest cas els treballadors
podrien inserir-se més fàcilment dins el sector privat que és el
que realment crea llocs de treball.

El que vostè ha dit al final respecte que el sector privat... Jo
li he de dir que nosaltres feim un tracte igual respecte de si fa el
sector públic les accions formatives o les fa una acadèmia, per
entendre’ns. Nosaltres procuram que entitats públiques i entitats
privades es puguin presentar, a vegades a través d’aquestes
entitats públiques o parapúbliques aconseguim la capacitat
d’arribar a més gent, i la veritat s’abona el mateix sigui una
entitat pública o una entitat privada. Tal vegada hi hagi
reticències respecte del que puguin fer aquestes entitats que
vostè anomenava, supòs que es referia a organitzacions
sindicals, organitzacions empresarials.

Quant a allò que diu vostè respecte la caixa única, quan
vulgui parlam de la caixa única, és ben clar que la caixa única
té distints nivells i hauríem de parlar de quotes de la Seguretat
Social per contingències comunes i per mantenir un sistema de
pensions, tal vegada això sí, però hi ha altres coses que es
recapten conjuntament amb les quotes de Seguretat Social que,
efectivament, són de tots els espanyols i directament (...) a
accions formatives. En això també hi estic d’acord.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. I no havent-hi més assumptes
a tractar, agraïm la presència del conseller de Treball i
Formació, Sr. Pere Aguiló i Crespí, i la dels seus acompanyants.

S’aixeca la sessió.
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