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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, Sr. President. Carolina Torres substitueix Aina Castillo.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Sí, president. Antònia Gener substitueix Catalina Palau.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. 

Compareixença RGE núm. 5644/10, presentada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Assumptes
Socials, adscrits al Grup Parlamentari Popular, de l'Hble.
Consellera de Turisme i Treball, per tal d'informar sobre
les convocatòries dels programes de formació professional
per a l'ocupació, les dates de publicació, formes de
pagament a la convocatòria, termini efectiu de les
resolucions de concessió, dades de les ordres de pagament
efectives i demés actuacions de l'administració en els
tràmits i procediments d'execució d'aquestes polítiques
durant els tres darrers anys a les nostres illes.

Idò passarem a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en la Compareixença RGE núm. 5643/10, presentada
per quatre diputats membres de la Comissió d’Assumptes
Socials del Grup Parlamentari Popular, mitjançant la qual
solAliciten la compareixença de la consellera de Turisme i
Treball per tal d’informar sobre les convocatòries dels
programes de formació professional per a l’ocupació, les dates
de publicació, les formes de pagament de la convocatòria, el
termini efectiu de les resolucions de concessió, dades de les
ordres de pagament efectives i demés actuacions de
l’administració en els tràmits, els procediments i l’execució
d’aquestes polítiques durant els tres darrers anys a les nostres
illes.

Assisteix l'Hble. Consellera de Turisme i Treball, Sra. Joana
Maria Barceló i Martí, que ve acompanyada del director general
de Planificació Estratègica, el Sr. Llorenç Pou, i del director
general de Treball, Sr. Iago Negueruela.

El president ara cedeix la paraula a la consellera de Turisme,
que exposa el tema objecte de la compareixença.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, aquesta compareixença és una compareixença un poc
especial, perquè se’ns demana tot un seguit de dades, de dades
molt concretes i específiques tant d’ordre de publicació com de
terminis d’execució, formes de pagament, terminis efectius de
resolució de la concessió, dates d’ordres de pagament efectives

i altres actuacions que vagin lligades a cadascuna d’aquestes
convocatòries. 

Evidentment jo duc tota la informació perfectament
colAlocada, i a partir d’aquí la veritat és que no sé si començar
a recitar tota la informació o crec que..., crec que
fonamentalment i l’interès és més pel que fa referència a tot el
que suposa una solAlicitud de documentació, que si és el cas jo
estic encantada d’oferir-la perquè es reparteixin totes les còpies,
i per tant totes i cadascuna de les informacions dels expedients,
de quan es van pagar, quan no s’han pagat, de les incidències,
evidentment les tenen totes. Si no, sembla un poc que em veig
obligada a fer un recital de dades que vertaderament supòs que
tenen interès quan les analitzes emperò que dins el recital que
puc fer no sé si serà molt d’interès dels diputats i les diputades.

Per tant, si vol intervenir...

EL SR. PRESIDENT:

Ha acabat?

EL SR. HUGUET I SINTES:

Li demanaria, Sr. President, davant l’exposició que està
plantejant la consellera, que m’autoritzi no a interpelAlar-la, sinó
a aclarir-li què és el que esperam d’aquesta compareixença, que
efectivament no és l’entrega d’una documentació que podíem
solAlicitar, sinó que marqui una mica el traçat de les
convocatòries, l’evolució que significa el Decret del 2007 que
integra els sistemes, l’evolució dels recursos i, naturalment, el
que ja sap millor que nosaltres, millor que ningú de nosaltres,
que és per què s’han produït determinats retards en les
convocatòries o en els pagaments, etc.

Nosaltres el que voldríem és la política, no sé si voluntària
o imposada per les circumstàncies, respecte del que són les
convocatòries de formació que, com tots sabem, és una de les
eines de la política laboral que té plantejades aquest i tots els
governs.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Sra. Consellera, ja està més aclarit el
tema? En tot cas...

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

No, més que res és perquè m’he ajustat al títol de la
compareixença i intentava, evidentment, complaure cadascuna
de les dades, que evidentment els diputats tenen tot el dret a
reclamar i que les pugui explicar aquí.

Per tant, si és una valoració del que fa referència a tot el que
suposa aquesta part de la formació i d’una manera tal vegada
més referencial a les accions formatives lligades prioritàriament
a persones desocupades, a colAlectius vulnerables, evidentment
la formació és una eina per a la millora de la capacitat
d’ocupació d’una manera molt clara. I en aquest sentit, aquestes
convocatòries que des del curs 2007-2008, 2008-2009, 2009-
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2010 i la que en aquest moment feim, 2010-2011, són cursos de
formació, convocatòries de formació que han anat evolucionant.
I han anat evolucionant i tal vegada el primer retard també ha
estat lligat a la concertació amb els canvis dins el que ha suposat
aquesta convocatòria i sobretot quan el 2009 es lliga al que fa
referència al Pla d’ocupació.

Fonamentalment, aquesta eina de formació, la vèiem dins el
mateix pla d’ocupació signat amb tots els agents econòmics i
socials; hi figuraven i se signaven dues qüestions bàsiques: la
primera, que la formació fos dirigida cap als segments que creen
ocupació, és a dir, que respongués a la demanda de les
empreses, per tant amb la definició dels jaciments d’ocupació,
i en aquest sentit, per tant, que les convocatòries anassin
marcant aquestes pautes de quines eren les àrees i les activitats
estratègiques prioritàries. Un altre nivell de modificació també
va ser l’oportunitat que en aquesta convocatòria de formació per
a persones desocupades hi participessin les institucions
públiques, hi participessin els ajuntaments, hi participessin els
consells. I un altre element clau evidentment era que aquesta
formació fos fonamentalment certificada, és a dir, que hi hagués
dins totes i cadascuna de les accions formatives, responguessin
a una estratègia de certificació. Per tant en aquest sentit, i
repetim, la convocatòria allà on es marca aquest canvi és la de
2008-2009, perdonin, la de 2009-2010, és fonamentalment la
que canvia bàsicament aquests continguts. Per tant aquesta
formació, a més a més treballada des de la concertació, és quan
es tira endavant en aquest sentit i, repetim, amb totes aquestes
modificacions.

Pel que fa referència als terminis de convocatòria d’aquestes
convocatòries de formació, podríem assenyalar que l’any 2009
les accions formatives, prioritàriament de desocupats, la
convocatòria es publica l’11 de setembre. El termini de les
execucions formatives era fins al dia 30 de juny del 2010, i en
aquest sentit, en formes de pagament, un 65% en concepte de
bestreta després que s’hagi aprovat la subvenció, fins a un 35%
en l’exercici 2010 quan s’hagi presentat prèviament la
documentació que fixa l’apartat 13 de la convocatòria.

El termini per resoldre les solAlicituds, notificar les
resolucions, és de sis mesos, i hi ha una informació que, si vol,
la hi podem plantejar detallada resolució per resolució de
cadascuna de les peticions, i també hi ha evidentment una
informació detallada tant de les ordres de pagament de
cadascuna d’aquestes convocatòries. I també, per si és d’interès,
d’altres actuacions o incidències que la mateixa convocatòria té,
de cursos que no s’han executat i que per tant en aquest sentit
també es fa un seguiment sobre el que açò implica.

Per tant aquesta és la convocatòria general, la convocatòria
d’accions formatives de colAlectius vulnerables. També es
publica dia 12 del 9 del 2009. A partir de dia 1 de novembre
comencen les actuacions fins al 31 d’octubre del 2010. Aquí
també els annexos de la convocatòria marquen quines són les
bestretes i quines són les formes de pagament, que estan
perfectament identificades pel que fa referència a la forma de
pagament i als terminis per resoldre les solAlicituds i la
informació detallada de les ordres de pagament. També amb
accions formatives, amb compromís de contractació, que és una
línia que s’obre nova, lligat a respondre la demanda de les
empreses d’una manera més concreta, i per tant en aquest sentit

que ningú quedés sense contractar per manca de persones
formades en les àrees que les empreses ens demanaven.

Per tant en aquest sentit també es va publicar aquesta
convocatòria dia 27 del 10 del 2009. S’havien d’haver realitzat
aquestes accions formatives fins dia 30 de setembre del 2010.
També aquí hi ha una fórmula de pagament en bestreta fins al
65%, i un 35% quan s’acaba de justificar, i amb un termini
màxim de resolució de solAlicituds i també la informació
detallada de les ordres de pagament i les renúncies lligades a
aquesta convocatòria quan en aquest cas no s’han pogut fer. 

També pel que fa referència a les accions de l’any 2010, les
accions de formació prioritàriament per a desocupats surten
aquesta vegada més prest, dia 22 del 4 del 2010. Com a norma
general les accions formatives es plantegen fins al dia 30 de
juny del 2011; excepcionalment, prèvia autorització, accions
poden quedar fora d’aquest període. La bestreta o la forma de
pagament es planteja un 63% en concepte de bestreta i fins a un
37% a l’exercici 2011, ambdós amb la documentació i els
terminis que marca la convocatòria. L’execució de la resolució
és de sis mesos, també segons la convocatòria, i les dades
d’ordre de pagament també les tenim totes i cadascuna, si els
interessen, perfectament detallades. I també el que fa referència
a les renúncies que hi ha pogut haver. 

Pel que fa referència a les accions formatives amb colAlectius
vulnerables, aquestes tenien més termini de temps per executar-
se i per tant es publiquen més tard, dia 21 del 10 del 2010, i el
període d’execució és fins al dia 1 de novembre..., és des de l’1
de novembre del 2010 fins al 31 d’octubre del 2011; i també en
aquest cas tot el que fa referència a la comunicació de les
resolucions, i també amb totes les dades d’ordre de pagaments
per si és del seu interès.

El 2008..., el 2008 no l’hi havia dit abans; m’havien demanat
els tres anys i també..., he començat el 2009, però el 2008,
també si li interessa, les ordres de convocatòria surten dia 11 de
setembre del 2009, com a norma general fins al 31 de maig del
2009, també un termini de sis mesos; les renúncies que hi va
haver, el termini efectiu de les resolucions de concessió i les
dates d’ordre de pagament efectives, tant pel que fa referència
a accions formatives, prioritàriament desocupats, i accions
formatives de colAlectius vulnerables. 

Per tant, és cert, el 2008 es publiquen el mes de setembre; el
2009 es publiquen el mes de novembre, que va ser l’any que es
va retardar més i, repetim, molt lligat a l’aprovació del Pla
d’ocupació, i sobretot aquí és on més canvis conceptuals hi ha,
sobretot pel que fa referència a la demanda del que demanaven
tant d’àrees estratègiques formatives com pel que fa referència
a les certificacions de la formació. I en aquest sentit el 2010 ja
vam recuperar el que fa referència en terminis de la
convocatòria i surt la convocatòria del 2010 el mes d’abril, que
el mes d’abril és pel que fa referència a accions formatives
prioritàriament de desocupats.
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Per tant en aquest sentit també, pel que fa referència a
enguany, és una convocatòria que també evidentment sortirà ja,
i per tant en aquest sentit podrem anar regularitzant tot el que fa
referència al termini de la convocatòria, que vertaderament hi va
haver dos anys, un sobretot, en què el seu retard va ser un retard
important i que, repetim, estava molt lligat a aquest canvi i a
aquest acord. 

A partir d’aquí altres informacions sobre el que fa referència
a dades per illes..., no ho sé, dades per illes, per accions
formatives i famílies formatives, bàsicament amb tot el que
implica de certificacions, també de percentatges, de
certificacions de professionalitat i especialitat formatives, que
veim que els certificats de professionalitat es van incrementant
al llarg del curs: si el 2008-2009 eren 118 les accions formatives
lligades a certificat de professionalitat, el curs 2010-2011 ja
arriben a les 177. Per tant en aquest sentit hem anat guanyant
amb tot el que implica de qualitat. El nombre d’hores
formatives també es va incrementant: el 2008-2009 passam de
82.000 hores formatives al curs 2010-2011, en què superam les
120.000 hores formatives. I pel que fa referència a nombre de
cursos, també el 2008-2009 són un total de 275 cursos; el curs
2010-2011, 335 cursos. I a nivell d’alumnes, el curs 2008-2009
passam de 4.106 alumnes a 5.047 el curs 2010-2011. 

A nivell pressupostari també hi ha hagut increment: en el
curs 2008-2009 són 9,5 milions d’euros, el curs 2009-2010 són
9,7 milions d’euros, i el curs 2010-2011 són 10,9 milions
d’euros, amb la finalitat fonamental que, evidentment, i repetim,
que la formació és un element clau de capacitat de formació i
que per tant aquesta acció formativa la intentam, com també els
deia a l’anterior compareixença, la intentam incloure en tot el
que fa referència als diferents programes. S’ha fet més formació
pel que fa referència a programes, com ha estat el de Segona
oportunitat, o com sigui formació que s’incorpora als programes
de SOIB corporacions locals, a fi que vertaderament l’increment
formatiu que arriba a les persones aturades sigui evidentment
una eina que permeti anar avançant cap a posar-se en contacte
amb la formació i a partir d’aquí també poder millorar, repetesc,
aquesta capacitat d’ocupació de la gent. 

Els retards pel que fa referència a pagaments, idò hi ha de
tot; hi ha motivacions lligades a tot el que implica justificacions,
i també evidentment hi ha hagut alguns moments de dificultat
de liquidesa en tot el que fa referència a qüestions de la
tresoreria, però fonamentalment el que és el retard de la
convocatòria, que aquest era un poc el sentit, fonamentalment,
repetim, un any que es va fer molt més tard hem recuperat l’any
passat i recuperarem enguany pel que fa referència, bé, idò a
incardinar aquesta convocatòria amb el que era un pla, un pacte
per l’ocupació que creim que vertaderament valia la pena, i per
tant enganxar-hi la formació, dins aquest acord, d’una manera
clara.

A partir d’aquí jo m’aturaré aquí. Evidentment, repetesc,
totes les relacions numèriques que es demanen estan a
disposició de tots els diputats, i sense cap tipus de problema.
Vull dir que a cadascuna hi ha perfectament els llistats amb les
ordres, cada una, i amb les dades del que impliquen ordres de
concessió, ordres de pagament, incidències..., tot el que implica
la gestió d’aquesta formació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, alts càrrecs,
senyores i senyors diputats, bones tardes.

Efectivament, per fer-ho bé aquest grup i aquest diputat
havia de demanar primer, i disposar-ne, la documentació i
després solAlicitar la compareixença. El que passa és que ens
trobàvem ja al gener, ens arribaven al llarg d’aquests anys
passats algunes queixes referides en primer lloc al retard en
disposar dels doblers, les entitats que donen la formació; també
de la falta de lligam entre una acció formativa d’un any i una
altra. Vostè ho sap, per exemple, amb la convocatòria a què
vostè ha fet referència de vulnerables, que enguany no lligaven
els que acabaven l’octubre amb els que havien de començar el
novembre. 

Hi ha una disposició -jo no l’he recollida, no la citaré- en
què hem de retrotreure l’acció, és a dir..., i tot açò lligat al que
tots coneixem, que vostè ha patit perquè jo..., estar de
responsable de Treball, tenir totes les persones que tenen dret a
ser ateses per allà i que a més hi hagi les dificultats que hi ha
hagut en el que és el disposar dels càrrecs de segon nivell, vostè
ha tingut responsabilitats en dos períodes, hi ha hagut una
consellera i un conseller més, el SOIB, directors de formació
n’ha tingut quatre... 

És a dir, totes aquestes situacions -no he demanat la
compareixença per tirar-los-les en cara ni per criticar-les perquè
són el que són i tampoc no aclariré res per treure-ho- em van fer
considerar interessant, com a mínim, posar damunt la taula i que
consti al Diari de Sessions d’una comissió d’aquest parlament
la necessitat de tenir tots molta més cura en el que consideram
que és l’element essencial perquè el factor treball, la mà d’obra,
els treballadors tenguin més oportunitats de tenir qualificació i
en conseqüència tots els beneficis que això comporta per a la
economia, per a la societat, per al sistema productiu. 

Feta idò aquesta excepció, que no tractarem de qüestions
concretes de les xifres, malgrat l’amplitud en la manera de
plantejar la compareixença, sí que m’agradaria que ens
centréssim en tres o quatre coses que trob més importants.
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 Miri, dia 21, avui és dia 24, vaig mirar quins cursos hi havia
en oferta per part del Servei d’Ocupació, és a dir, supòs que hi
deu haver més formació en oferta que no està incorporada a la
pàgina del Govern, no ho sé, digui-m’ho, perquè el que jo..., de
457 cursos, n’hi havia a Mallorca 281 dels quals 16 acabaven
ara, aquests dies, a finals de febrer; a Formentera, 9, tots
pendents d’assenyalar inici i final; a Eivissa, 60 dels quals 3
acabaven ara, per tant, 57 pel que queda d’això..., i de Menorca,
58 menys 6, 52 perquè els altres 6... 

També la formació del que diríem els centres de referència
nacional. Tampoc no he arribat a saber i tenc aquí la
compareixença què varen fer el gener de..., el gener no, el 2009,
on es planificava que pel gener i després el setembre ja el 2009
es posaria en marxa. 

Supòs que vostè ho ha fet o algun dels seus, si entram a les
pàgines web dels centres nacionals de referència idò, no ho sé,
també li podria mostrar, hi ha formació de -diríem- de
referència nacional en el sentit que per exemple els de Noves
Tecnologies d’Aragó ofereix uns cursos relacionats amb les
noves tecnologies, molt vinculats a les marques que utilitzen
aquestes noves tecnologies i nosaltres encara ni a turisme ni a...,
que a turisme no sé si ja està aprovat o no com a centre, i
l’aeronàutic tampoc no ho sé, i el de Menorca que sí que ho
sabem..., bé, vostè ho sap perquè no fa massa va sortir als
mitjans de comunicació que el que s’havia fet era formacions
per a mecànics de cotxe, algunes titulacions pròximes al que és
la marina mercant i que necessiten els pescadors per poder...
necessàriament, que es feien a Ciutadella a la Casa del Mar, és
a dir, són els mateixos cursos que es feien allà. 

En definitiva, em sembla que si no volem mirar... o si sí que
pot explicar si vol per què això encara no ha arrancat de la
manera que tots consideram que fa falta per millorar el nivell i
per tenir un nom en l’àmbit nacional en la formació que s’ha de
fer en aquests centres i si, com a mínim, sí que tenen una
programació al respecte.

Quan ha parlat de la formació en compromís de
contractació, aquesta és una de les actuacions en formació que
és un programa que he sentit de l’època del Sr. Valeriano Baillo
i que no sempre va bé, em consta que era una de la referència de
la qual he parlat, d’una companyia aèria a la qual es va donar un
d’aquests programes de contractació, això és interessant, però
que també la mateixa companyia havia tingut un expedient de
regulació, no sé si temporal o definitiu. En fi, m’agradaria saber
per exemple, aquest de compromís de contractació, com queda
ara integrat en les noves mesures que hi ha de polítiques actives
d’ocupació?

Per exemple, un altre..., a això no sé si em podrà contestar
o no, o tal vegada com a mínim compartir alguna inquietud que
tenc, em refereixo al CAPI, és a dir, als cursos d’aprenentatge
professional inicial, que fa el ministeri..., el ministeri no, la
Conselleria d’Educació i que són dos cursos per a persones que
han quedat fora del cicle o que es recuperen, etc., i joves. Bé, si
ara tenim en polítiques actives que es pot bonificar a la
Seguretat Social a aquests alAlots per contractes temporals, que
estan en atur i en aquells circumstàncies, difícilment aquests,
perquè aquests són de programes de formació, em sembla que
aquí falta per part del que són les iniciatives a l’àmbit estatal
que aquestes persones no estiguin en desavantatge a l’hora de

ser contractats després de dos cursos del CAPI o de l’altre, el de
Programes de Qualificació Professional Inicial també del
ministeri, més ben dit de la Conselleria d’Educació i que també
són cursos, aquests són programes que seria una llàstima que
aquestes persones que es recuperen per a la formació o per a
l’educació o per a l’adquisició de coneixement, idò que es
quedin fora dels avantatges que suposen aquestes polítiques de
contractació temporal o definitiva.

Vull resumir perquè tampoc no vull ser molt extens. Crec
que ha rebut ben igual que hem rebut nosaltres, vostè segur que
més, les queixes respecte de la continuïtat, és a dir, ara per
exemple la convocatòria darrera que va fer per al 2010. En
aquest moment no està resolta. Estam al febrer, quasi ja dins el
març. L’habitual..., em refereixo als que tenen contracte
programa, vostès han passat de convocar subvencions, que és el
que fèiem nosaltres, a fer els convenis instrumentals directes. 

D’acord, això és més àgil, però així i tot, què passa?, que
mentre en aquell temps en què convocant subvenció i tot el que
teníem era que a final d’any ja es transferien els doblers als
adjudicataris i per tant, podien començar les actuacions tot
d’una, en aquest moment, enguany, tenim que, no és que no
hagin transferit els doblers, que són doblers del 2010 -vostè ho
sap- dels programes del 2010, és que no s’ha resolt. És a dir,
avui CAEB, PIME, UGT i Comissions no saben exactament
quina formació podran fer, no està resolta. Per tant, després això
ho retarda tot, la publicitat dels cursos, etc.

El que esper d’aquesta compareixença, Sra. Consellera, és
que no esperem a les eleccions per... no, no, sinó que hi hagi una
reconducció dels terminis dels pagaments i una coordinació
major entre les distintes accions i que quan hi ha formació com
aquesta, que li he dit, que fa també a les persones que han sortit
dels circuits de formació reglada que es recuperen i que estan ja
molt lligats a la inserció laboral tenguin també l’avantatge que
tenen els programes d’aquells que són persones que estan a
l’atur, perquè si no, és obvi que si l’empresari ha de pagar la
Seguretat Social i en canvi, un altre alAlot que està inscrit com
a jove i du sis mesos... se li paga la Seguretat Social, el que feim
és que l’esforç d’aquests no es reconeixerà o com a mínim
tindrà més inconvenients per ser contractat que els altres.

No és puntual, no és puntual perquè és un programa del
mateix govern i darrerament -repetesc- m’interessa molt també
la planificació en relació amb els centres nacionals de
referència. Crec que no només el prestigi, sinó la responsabilitat
que tenim que a les Illes Balears aquests centres funcionin al
nivell que s’espera del que són centres de referència nacional,
miri, val la pena dir-ho senzillament perquè vegem la necessitat
d’actuar. 

La transferència es va fer quan es varen transferir les
competències de polítiques actives, del SOIB, del Servei
d’Ocupació, el 2000. El 2004 vàrem posar en marxa el projecte.
El 2007 faltava acabar l’obra del de Menorca i estam al 2011 i
realment hi ha activitat, però... No estic per res en contra de tota
l’activitat formativa que es fa, però sí que alguna crítica he de
posar de manifest respecte del que vostè i jo sabem que ha de
ser i és un centre nacional de referència.

Res més, gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sr. President. Seré molt breu ja que entenc que
aquesta petició de compareixença respon a un interès legítim, ho
he dir, del Partit Popular d’obtenir una sèrie de dades de caire
més bé tècnic, estadístic o numèric -com ho vulguem anomenar-
que també podrien aconseguir per altres mitjans previstos al
Reglament, però ho han volgut així i de fet el portaveu del Partit
Popular ja ha explicat el perquè ho havien fet així i nosaltres no
ho discutirem en absolut.

Li agraesc per tant, Sra. Consellera, la seva presència aquí
junt al seu equip. L’hem escoltada amb tota atenció i ens ha
confirmat la impressió que ja teníem que des de la Conselleria
de Treball s’ha donat a la Formació Professional tota la
importància que es mereix, sobretot en una època de crisi on, no
cal dir-ho una vegada més, el resultat més dur han estat les
persones que han quedat a l’atur.

Valoram la visió que han tingut i que ha permès adaptar la
formació als nous jaciments d’ocupació dins cadascuna de les
illes, tal com ens ha explicat, i a les necessitats de les empreses
per poder alçar el llistó de qualitat en els serveis i per tant,
ajudar a crear el nou model econòmic que tanta falta fa al nostre
país i concretament a la nostra comunitat autònoma.

Com que fa dues setmanes ja va comparèixer per explicar el
pla d’ocupació pactat l’any 2009 amb els agents socials i
econòmics dels quals la formació en forma una part important,
no ens allargarem més. 

Li donam les gràcies i nosaltres, sense cap ànim de
polemitzar, veim el got mig ple. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mercadal. Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Moltes gràcies. Evidentment, hi ha un element important
dins aquesta estratègia formativa que és el que fa referència als
centres nacionals de referència. Hi havia una compareixença
demanada i en aquest sentit, també pensàvem comparèixer, avui
no, és una altra compareixença que teniu demanda només per
als centres nacionals de referència i per això avui no hi hem
entrat perquè ni havia una de molt concreta. El que sí ja hem fet
i era un poc el que hem vingut a explicar són els tres..., els
programes de feina, els tres plans de feina dels tres centres
nacionals de referència.

És cert, el centre i l’edifici varen estar acabats l’any 2007,
2008, i en aquest sentit després ens vàrem trobar que l’Estat va
canviar el contingut del que eren pròpiament els centres
nacionals de referència. Es va obrir una altra definició de la gent
que no tenia la certificació tancada i per tant, això va retardar
moltíssim la posada en marxa d’aquest centre. És més, fins i tot
varen ser..., jo ja com a consellera, l’elaboració dels programes
de treball dels tres centres de referència perquè el vàrem haver...
i es va haver de reajustar tot a la nova demanda del que era la
normativa estatal de centres nacionals de referència.

En aquest sentit el de la Mar ja funciona. Pensem que en el
que fa referència al Centre de la Mar i evidentment la funció
d’un centre nacional a més a més de la formació especialitzada
que es dóna o de posar en pràctica com a experiència les
formacions que dissenyes, en aquest moment sí estam en
aquesta fase ja de dos cursos dissenyats del Centre Nacional de
la Mar, enviat ja a Madrid, passats i aprovats pel Consell
Nacional de Formació Professional que es publicaran abans de
l’estiu i que ja de manera experimental es realitzaran a Menorca.

En paralAlel enguany es fan els segons graus d’aquestes
primeres titulacions i per tant, ja seran cinc els cursos que
enguany es dissenyaran i per tant, també s’aniran
experimentant.

Per tant, si és del seu interès tot el que és la programació tant
de les titulacions que en aquest moment ja hem proposat com a
centre, ja hem remès i que de manera experimental ja
començaran a funcionar a partir del més -si no record
malament- del 2 de març, ja, aquest, aquest mes, vull dir que
entren ja de manera experimental.

En turisme ho posam en marxa en aquests moments i en
aquest sentit està dins l’Escola Hoteleria i fonamentalment aquí
la feina és tal vegada més diferent. Aquí ja tens una relació
quant a titulacions amb certificació. L’Escola d’Hoteleria a més
a més avui ja fa, a més de l’Escola d’Hoteleria existent i a partir
d’aquí comença aquesta identificació de tot el que són noves
titulacions a demanda del sector. Per tant, ja començar i per tant,
també aquest pla de feina a fer.

Repetim, dos centres, un que va més avançat, l’altre que va
més lent, però que en definitiva amb programes de feina
perfectament dissenyats a fi que aquesta investigació i aquesta
composició de noves titulacions es vagi fent.

Evidentment si tenim ocasió de comparèixer li podrem
allargar tot el que fa, sí aprofitam, en aquests moments en
aquests centres, encara que siguin al títol de centre nacional de
referència és ben cert que a més a més hi feim també formació
per a persones desocupades. A més, de la formació
d’investigació també hem omplert i..., intentar fer rendibles les
instalAlacions per fer formació per a persones desocupades i per
tant a més també poder homologar aquest centre lligat amb el
centre amb l’Escola Nàutica Pesquera de Mallorca per fer
titulacions lligades a persones en aquest cas al món de la mar i
de la pesca, per tant, que la gent no s’hagi de desplaçar, poder
fer totes aquestes formacions lligades -repetesc- a l’Escola
Nàutica Pesquera que hi ha ubicada a Mallorca.
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Pel que fa a la formació, a més a més, la nova contractació
permet els incentius a la contractació, en aquest moment tenim
els incentius a la contractació temporal, que és un element clau,
però també hi ha dos altres..., un altre element que també és
molt important per a gent jove, que és el que fa referència al
contracte en formació. 

Per tant, aquests dos ja han estat una passa, que tota la
formació professional lligada a l’ocupació lligués amb aquestes
dues contractacions, i evidentment podem anar mirant aquests
cursos que no són tan professionals, professionalitzats, com es
poden enganxar, és més difícil, però sí tant els cursos o el
contracte en formació, un contracte que establim i és on hem
colAlocat tots els incentius, tota la política d’incentius d’enguany
per part de la comunitat autònoma en el sentit de cada contracte
de formació, la part de temps dedicat..., la part de benefici de la
Seguretat Social hi és per norma, el temps que dediquen a la
formació és el que és finançat per part de l’Administració, a fi
que vertaderament sigui un contracte que tengui aquest doble
benefici, no només econòmic, sinó que el temps de formació
que lliga amb aquest contracte, on es poden incorporar molts
d’aquests alAlots i alAlotes, pugui ser finançat per part de
l’Administració.

És una tipologia o un incentiu que valoràvem, tenia
contingut perquè enganxes amb tot el que implica una vegada
més aquest incentiu a formar-se i per tant, també que això
suposi d’una manera clara un benefici a les empreses. 

Pel que fa referència als cursos o a la fórmula de
contractació de... formació contra contractació, és una
convocatòria que evidentment es manté oberta i amb exemples
que es tiren endavant molt puntuals. Evidentment fins que no
s’ha executat la formació no es paga res. És a dir que, en aquest
sentit, estructurar un curs... vull dir, si no s’aconsegueix
contractar han de retornar els recursos. És a dir, si incompleixen
han de retornar els recursos i evidentment si no s’arriba als
objectius plantejats, evidentment aquests cursos no es realitzen.

Hi ha hagut en aquests casos més incidències de renúncies
de qüestions que s’havien pogut anunciar o fer, però que no
s’executaven perquè vertaderament no se varen poder
materialitzar mai el compromís de contracte i el retorn. Per tant,
en aquest sentit les experiències que s’han executat, s’hauran
executat perquè han complert tot el que fa referència a la
normativa. 

I tot el que fa referència al contracte programa amb els
agents econòmics i socials, assenyalar que aquesta part és més
certa, també hi ha un canvi aquí d’estratègia de les entitats
empresarials i sindicals perquè ells també si volen es poden
presentar a la convocatòria, tant a la convocatòria d’ocupats
com a la convocatòria d’aturats poden exercir formació i estan
més redimensionant la seva feina en el que fa referència a
l’orientació i a la intermediació. Per tant, també hi haurà
formació, està pactada, es pacta dins el marc del SOIB, vull dir
que, en definitiva, tothom sap els continguts econòmics i els
continguts d’objectius que tenen cada un dels programes,
evidentment, nosaltres estam obligats sempre a ser més àgils i
hem de ser capaços de fer-ho, però també és cert que en aquest
sentit els canvis que se van instrumentalitzant al llarg d’aquesta
legislatura també hi són.

Per tant, amb aquesta voluntat d’analitzar, de millorar i
intentant ser més àgils i més eficients, com no pot ser d’altra
manera i sobretot perquè parlam de formació i de persones
desocupades, per tant, en aquest sentit obligatòriament hem de
continuar-hi treballant.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 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. Molt concret i breument. Miri,
m’agradaria saber si han fet propostes o si en faran per als
cursos dels responsables de formació dels centres nacionals de
Formació Professional o els centres de referència. És a dir, si
alguns dels nostres centres de referència nacional ha programat,
amb això que me deia que començarà enguany a Menorca, o
programarà cursos de formació per als responsables de formació
dels centres nacionals. És molt important aquesta xarxa i entra
dins les previsions del programa amb la modificació del 2007,
per tant m’agradaria saber açò.

Segon, fons públics. Jo tenc la sensació que els fons públics
que hi havia destinats a finals de la legislatura passada a
formació professional laboral no hi són, a formació, si s’han
destinat a una altra cosa com pugui ser el que vostè me diu,
estimular o subvencionar part de la Seguretat Social, però tenc
aquesta impressió. Quan vostè em parlava dels imports de 9,5...,
em parlava de la transferència del que era formació
preferentment per a desocupats, 9,5, 9,7, 10,1 més o manco,
però globalment destinat a formació, és a dir població activa,
fons a la població activa per destinar, tenc la sensació que s’ha
reduït, el total global, és a dir, entre allò que ens transfereixen
des de Madrid per a formació per als dos subsectors i per açò.

Després, liquiditat. És molt important perquè bàsicament la
formació que es fa a través de contractes programa i el que es fa
a través de la xarxa PRIVA, és molt important tenir els recursos
perquè sense tenir recursos fins i tot hi ha alguns dels centres
colAlaboradors que ha hagut de tancar. Per tant, m’agradaria
saber si hi ha alguna mesura. No ens enganem, els doblers que
vostès han d’ingressar en el moment en què resolguin la
convocatòria feta a finals de l’any passat, el 2010, per fer el que
antigament era el FORCE, que faran els agents econòmics i
socials a través d’un conveni instrumental, són doblers
transferits per l’Estat el primer semestre de l’any passat, crec
que abans del primer semestre. 
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Per tant, tindrà el nostre suport, Sra. Consellera, si davant
d’Hisenda vostè diu açò que és per a formació, que són fons
finalistes transferits de l’Estat i que ara si no els ha rebut, els
rebrà prest perquè es va tancar el repartiment el mes de gener,
escolti, crec que té tota la raó, i nosaltres li donarem total suport
perquè hi hagi un esforç des d’Hisenda, sé que aquest segur que
no és un problema de la consellera de Turisme i Treball, sinó
d’Hisenda, perquè la disponibilitat del 63% o del 70%, del que
digui el conveni instrumental respecte de la disponibilitat
immediata quan es resolgui, no tardi. Vostè segur que se’n
recorda que l’any passat no varen disposar fins el mes d’abril
del primer ingrés de la convocatòria. Per tant, no li ho dic com
un rebuig cap a vostè, però no ho deixi passar perquè els
d’Hisenda segur que diuen que no hi ha res més a fer. Jo estic
convençut que sí i que s’ha de fer.

M’agradaria saber quan m’ha parlat de la formació
relacionada amb activitats nàutiques, si la formació que es va
transferir de l’Institut Social de la Marina, que havien començat
les negociacions la passada legislatura i es va tancar la
transferència durant aquesta legislatura, si ha assumit la
programació d’aquesta formació relacionada amb les qüestions
de la mar, de l’Institut Social de la Marina, si l’han assumida
dins la planificació de Formació Professional que vostè hi té
responsabilitat i competència, o si ha quedat despenjada i on en
tot cas, és que no n’he parlat mai, d’açò i és una qüestió que
sempre em quedava per demanar.

I finalment, el tema de... Miri, vostè no sé com ho ha dit,
però els cursos d’aprenentatge són inicials de formació
professional i els programes de qualificació també són
professionals inicials. Per tant, jo crec que si han de quedar on
són..., és a dir, on s’ha de fer la competència jo no li ho
discutesc, de cap de les maneres. El que sí tenc clar és que joves
tant ho són aquests com els que estan inscrits en el SOIB i que
no surten a l’estadística perquè clar, si fan formació no surten,
el dret que tenen a tenir els estímuls als empresaris perquè
siguin contractats ha de ser igual. Per tant, si açò se li ha passat
al Ministeri de Treball a l’hora de fer les polítiques actives per
estimular la inserció laboral dels joves, no és normal que
aquests hagin quedat fora, i jo li faig el suggeriment que..., no
és que no estan inscrits com aturats, per tant, a aquests els
faltarà una de les condicions per poder accedir a les ajudes. Açò
és el que jo hi veig, si estic equivocat, ho acceptaré amb molt de
gust.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

És que no té res a veure que estiguin aturats o no. Crec que
en aquest sentit perfectament s’hi podrien acollir...

(Remor de veus)

A veure, a veure, els estímuls són per a contractació de
joves...

(Continua la remor de veus)

... en el SOIB...si, no, la contractació de joves temporals.
Açò és el que s’assenyala. Nosaltres ens ho mirarem, però en tot
cas si aquests cursos són de formació professional, en el límit
que sigui ja compten, vull dir que perfectament podrien sortir.
En tot cas ens ho mirarem, però no crec que sigui molt
complicat. Ens ho deien així. Açò és un poc el que ens
assenyalen i li puc dir que ens mirarem com es varen enganxar
aquests joves a aquests incentius perquè siguin contractats a
nivell temporal. 

Repetesc, el que fa referència als incentius de la comunitat
autònoma, serà fonamentalment per contractes en formació i
contractes en pràctiques, que són dos elements que ja compten
amb suport estatal, com el que fa referència a la part de
Seguretat Social i la part de formació que és la part allà on
incidirem per part de la comunitat autònoma. Per tant, també és
una línia que creim val la pena.

Pel que fa referència a diferents coses, avui hem fet un poc
de demanda plural formativa més que el títol de la
compareixença. Per tant, hi ha coses que si haguessin sortit li
assegur que li podria contestar millor. Però el fons de formació
globalment no ha minvat. No tengui aquesta percepció perquè
no és així. El que fa referència als fons d’incentius són
fonamentalment recursos propis, no van lligats a restar recursos
de formació en absolut. I els tres darrers anys, com li he dit, els
recursos només de formació per a persones aturades s’han
incrementat. Li he repetit les xifres, per tant, a les darreres 3
convocatòries aquesta formació s’ha incrementat. 

A més a més, al marge de la formació dels nostres centres,
com el que fa referència al Centre de la Mar, que és una altra
formació, evidentment finançada pel SOIB, que no va dins
aquesta convocatòria, però vertaderament s’ha fet d’una manera
directa, com la que directament podem fer en el centre de
Blanca Dona d’Eivissa, o en els centres de l’Escola d’Hoteleria
d’aquí. Vull dir que és més formació i que va bàsicament des
d’uns recursos directes. Per tant, jo estic convençuda que el
global de recursos en formació durant aquesta legislatura
evidentment s’ha incrementat.

Pel que fa referència a la part de nàutica, en aquest moment
el que s’està fent és el disseny dels cursos formatius i a partir
d’aquí hi ha el fet de fer aquests cursos no només per als
alumnes, sinó també per als professors dels altres centres de
referència. Per tant, marques d’empreses i cursos de formació
són dos objectius dins el centre nacional i en aquest sentit se
desenvoluparan. No ho hem fet encara, però evidentment és
l’estratègia d’un centre nacional de referència, per tant, en
aquest sentit hi farem feina.
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I pel que fa referència a l’Institut Social de la Marina,
mantenen la seva formació i el seu centre, però feim acords,
acords de funcionament per resoldre les demandes dels
professionals de la mar d’una manera àgil i fàcil. Per tant, en
aquest sentit homologació de centres perquè s’hi pugui fer la
formació i, en definitiva, generar sinèrgies que ens permetin que
ningú no quedi sense feina o amb problemàtiques de legalitat,
per dir-ho d’alguna manera, per no tenir les autoritzacions
pertinents, al dia i que per tant, necessitin d’una formació prou
especialitzada. En aquest sentit continuam fent acords,
homologam el Centre de la Mar pel que fa referència a l’Escola
Nàutica Pesquera i per tant, continuar treballant en aquest sentit
i ajuntar al màxim les sinèrgies formatives.

Repetesc, ens mirarem que els alAlots dins aquests cursos,
veure com els podem enganxar amb el sistema de la reforma
laboral i dels incentius a la contractació de joves. Per tant, poder
fer el màxim, perquè a tots ens interessa que tenguin una
oportunitat de contractació i sobre -repetim- també amb
aquestes dues línies de contractes de formació i contractes en
pràctiques.

Lament que no poder-li respondre a alguna de les coses més
específiques que avui s’han pogut demanar, però la
compareixença era un poc espessa, de dades i dades i dades, que
en sembla bé que haguem pogut fer un repàs general de l’acció
formativa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Una vegada esgotat l’ordre del dia
d’avui, només queda agrair la presència de la consellera de
Turisme i Treball i als seus acompanyants.

S’aixeca la sessió.
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