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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. VICENS I MIR:

Bartomeu Vicens substitueix el Sr. Mayans.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Francesc Dalmau substitueix Maria Torres.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions?

Idò... Més substitucions, Sr. Pastor? No. 

1) Pregunta RGE núm. 9734/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projecte per a la construcció d'una nova
escola de persones adultes a Maó.

2) Pregunta RGE núm. 9819/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a parelles lingüístiques.

Molt bé, perfecte, idò està aclarit el tema de les
substitucions, i en primer lloc aquesta presidència vol informar
que, atès l’escrit RGE núm. 11686 presentat pel Govern de les
Illes Balears en què informa que la consellera d’Educació i
Cultura no pot assistir a la sessió d’avui per motius d’agenda i
per contestar les preguntes RGE núm. 9734 i 9819, incloses a
l’ordre del dia d’avui, aquestes queden ajornades per a una altra
sessió de la comissió, o bé rebran el tractament reglamentari
corresponent, segons l’article 159.3 del Reglament del
Parlament.

II. Proposició no de llei RGE núm. 9843/08, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a formació professional.

Per tant passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
és relatiu a la proposició no de llei RGE núm. 9843/08,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, sobre formació
professional.

Per defensar la proposició no de llei intervé per part del
Grup Parlamentari Mixt l’Hble. Diputat Sr. Vicens per un temps
de deu minuts.

EL SR. VICENS I MIR:

Senyores i senyors diputats, com és sabut una de les
finalitats i diverses de les finalitats que té la formació
professional és preparar l’alumnat per a l’activitat professional,
però també per a les circumstàncies laborals. Igualment vol
contribuir al desenvolupament personal i laboral.

Aquesta proposició s’ha inspirat en el que fan ja altres
comunitats autònomes; concretament a Euskadi s’ha posat en
marxa una iniciativa molt semblant que va encaminada a captar
alumnes per a la formació professional oferint treball, contractes
a empreses del sector en el qual comencin els estudis els
estudiants de formació professional. En aquesta terra tenim un
problema afegit: que tradicionalment -ara això està canviant
però hi ha hagut oferta laboral- el jovent moltes vegades no
volia perfeccionar els seus estudis. En aquest cas es pretén per
una banda palAliar el dèficit de treballadors qualificats que
pateixen moltes empreses, que l’empresari aconsegueixi un
perfil exacte del treballador que requereix i, per altra banda, que
l’alumnat tengui contacte directe ja des del primer dia d’estudis
amb la feina i una cosa que és evidentment interessant per a
l’estudiant, que és que obtengui ja ingressos econòmics que li
permetin afrontar un futur immediat sense haver d’invertir molts
d’anys d’estudi i després aventurar-se a la sort, escassa, de
trobar feina. Amb una situació econòmica com l’actual encara
és més necessari establir iniciatives que puguin ajudar a
contribuir a donar llocs de feina, a part de contribuir que es
perfeccioni la formació. 

Sabem que el Govern està fent feina amb iniciatives
semblants a aquesta i creim que és bo aprofitar l’oportunitat per
millorar el sistema educatiu i també el laboral. La iniciativa que
es presenta avui incideix, insistim, de manera immediata en la
creació de llocs de feina, de treball, és a dir, és la novetat quant
al que vénen fent els diferents govern en aquest sentit. Si el
Govern inverteix en la flexibilització en els mòduls formatius
tendrà molt més acollida per part dels joves, que podran (...) el
seu futur, i no fa falta que deixin els estudis per poder fer feina.
El bo que té aquest tipus d’iniciativa també és que no té un cost
elevat per part de la conselleria; en moments de penúria
econòmica també és interessant que no siguin mesures que
tenguin un cost important i per tant també és factible que se
pugui dur a terme.

És veritat que el Govern ha posat en marxa, amb encert,
mesures de flexibilització com per exemple agrupaments
modulars, cicles formatius per les característiques dels sectors,
que tenen una organització temporal i horària especial i que
permeten compatibilitzar feina, en el cas que ja es tengui una
feina, i estudiar alhora. També és vera que el Govern té signats
convenis de caire organitzatiu amb empreses de diferents
sectors de producció per a accions formatives i amb l’objectiu
de promocionar de qualque manera la formació professional,
però ara el que proposam és una passa més, que l’objectiu és
que, a part de poder estudiar, a la vegada se li oferirà, a aquest
jove que es formi professionalment, uns ingressos mínims i una
feina, un contracte. 

Aquesta finalitat d’aquesta proposició no de llei, insistim, és
donar una opció formativa que garanteixi a la vegada una feina
en el camp professional que s’elegeix. Insistesc que a altres
territoris on s’ha duit a terme ha tengut molt d’èxit perquè, clar,
encoratja la gent a estudiar perquè sap que a la vegada tendrà un
contracte de feina. Després de sentir fa pocs dies el secretari
d’Estat de Seguretat Social anunciant les xifres de desocupació
i les previsions per a l’any 2009 encara diria més que són
iniciatives d’aquestes les que faria falta seguir. No requereix
grans inversions sinó simplement voluntat política i una feina de
conveniar amb les empreses tant públiques com privades.
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Per tant convidaria els altres grups a donar suport a aquesta
proposició. L’objectiu, insistesc, és que les persones que optin
per un cicle formatiu d’aquest tipus vegin una sortida laboral
estable, ja no en un futur sinó immediata, i concretament la
proposició parla, en un primer punt, de poder compatibilitzar
estudis i feina, i en un segon punt de subscriure convenis amb
empreses per poder oferir aquests contractes. Per part de
qualque grup se m’ha fet saber la proposta que..., es parla
concretament de contractes indefinits; tant de bo poguessin ser
contractes indefinits, però... (...) no hi hauria cap inconvenient
que es parlàs només de contractes per donar més marge fins i tot
perquè es poguessin oferir més llocs de feina.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam ara al torn de fixació de
posicions, i per part del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds intervé l’Hble. Diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Vicens, en primer lloc vull fer esment a una
situació processal que sempre resulta incòmoda, quan ve una
iniciativa d’un diputat que ja no pertany al grup al si del qual
doncs va ser elegit; sempre hi ha aquesta recança del nivell del
to com s’ha d’afrontar aquesta mena d’iniciatives i el punt en el
qual es troben. Des del nostre grup el que hem plantejat és
entrar dins el contingut, més enllà d’aquesta reserva, i el qual
tant el ponent com tots els grups coneixen la posició que
mantenim respecte d’aquesta situació, i més enllà, ja dic,
d’aquesta advertència, d’aquesta reflexió, hem adoptat és
evident d’entrar en el contingut i valorar allò que se’ns proposa,
i talment com se’ns proposa compartim al cent per cent allò que
ens planteja avui el Sr. Vicens, i per tant el nostre vot ha de ser
favorable.

Ell mateix ha apuntat, ja ha avançat que per ventura un
renou dins aquesta iniciativa és pretendre que aquests contractes
que es facin entre l’empresa i que permetin la formació, seguir
el circuit acadèmic de l’alumne, tenguin el caràcter d’indefinits.
Com que al cap i a la fi és instar, si fos un òptim per ventura
encara l’admetríem, però la veritat és que és difícil pretendre
que el marc que ens ha dibuixat de quin és l’objectiu d’aquesta
proposta, pretengui que realment dins el contracte programa,
dins els convenis que ha de subscriure el Govern, que és al qual
instam al cap i a la fi en el Parlament amb les empreses
públiques i privades, sigui una condició aquest caràcter
d’indefinits no pareix raonable, i per tant saludam que pugui
retirar aquesta precisió, perquè crec que si hi ha..., en aquest
sentit quedaria com a més rodó, més fàcil de complir també
aquesta opció.

Veig que hi ha un lapsus també dins la proposició en el
sentit que jo deia, que es diu que és una proposta del Grup
Parlamentari d’Unió Mallorquina quan en realitat evidentment
ve per part del Grup Mixt. En qualsevol cas nosaltres, ja dic, el
que valoram avui és el contingut, en el contingut hi estam a
favor i per tant així ho votarem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista intervé l’Hble. Diputada Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyors
diputats i senyores diputades. Fa dues setmanes vam debatre ja
en aquesta mateixa comissió dues proposicions no de llei sobre
algunes qüestions relatives a facilitar l’estudi dels graus mitjà i
superior de la formació professional a l’alumnat de les Illes
Balears, i ja vam deixar clara la nostra postura sobre la
importància d’aquests estudis professionals en l’època actual i
el reflex d’aquesta importància en la nostra legislació educativa,
tant nacional com autonòmica. Per tant la repetiré avui. 

Apuntàvem en aquell moment la necessitat d’encetar una
reflexió de perquè, si bé a la nostra comunitat autònoma hi ha
hagut un evidentment augment demogràfic, aquest no s’ha
traduït en un augment qualitatiu i quantitatiu d’alumnes no
solament en els mòduls de la formació professional sinó en
general en tota l’educació postobligatòria, la qual cosa podria
pressuposar una manca d’atractiu d’aquests estudis per als
nostres joves, però també una poca valoració de l’educació des
del món familiar a l’empresarial. Alguns autors, com Martí
March, atribueixen aquesta situació al fet que les dues fonts
principals de treball a les nostres illes, que són les empreses
turístiques i les de la construcció, no demanen o no els
necessari, per dir-ho d’una altra manera, personal massa
qualificat. Potser és aquesta una de les raons; no l’única, en la
meva opinió, del perquè les Illes Balears tenen l’índex més baix
d’Espanya d’estudiants a l’ensenyament postobligatori. 

La proposició no de llei que planteja avui el Grup Mixt a la
nostra comissió comparteix en certa manera la nostra reflexió,
i fa dues propostes amb la intenció de millorar l’atractiu
d’aquests estudis o, almanco, facilitar la seva elecció per
l’alumnat. Aquestes mesures tenen com a objectiu compaginar
els estudis amb l’experiència en el món laboral, cosa que
malgrat és interessant en tot l’àmbit educatiu prelaboral ho és
més en el de la formació professional per la seva vessant manco
teòrica.

La legislació que regula aquest tram educatiu ja té en
compte aquesta qüestió a partir dels denominats centres de
treball, la característica dels quals és que una part de la formació
es desenvolupa en un àmbit productiu, l’empresa, de manera
que l’alumnat podrà observar i fer activitats i funcions pròpies
dels llocs de feina d’una professió, conèixer l’organització del
procés productiu o de serveis i les relacions laborals. Es tracta
de pràctiques formatives en un entorn real de feina, són
obligatòries i avaluables. Aquests centres de treball ja
requereixen la colAlaboració entre els centres educatius i les
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empreses, que se substancia a partir d’uns convenis, uns
convenis, per cert, que ja ve reflectida també la possibilitat de
fer-los a la disposició addicional vint-i-vuitena de la LOE, i en
aquests convenis queden clars els compromisos de cadascú,
però no hi ha una relació laboral entre els i les alumnes i
l’empresa, i el conveni es pot rescindir a petició de qualsevol de
les parts. 

La proposició el que busca, al nostre entendre, és que hi hagi
aquesta relació laboral en els cicles formatius de grau superior,
i que se puguin compatibilitzar els estudis amb la possibilitat de
treballar a mitja jornada en l’ofici que estudien a les aules
mitjançant contractes a temps parcial subscrits amb les
empreses del sector, cosa que també ve reflectida la possibilitat
de fer-ho a l’article 40 de la LOE, en els objectius, a l’article
40.b), que diu “comprendre l’organització i les característiques
del sector productiu corresponent, així com les mecanismes
d’inserció professional, conèixer la legislació laboral i els drets
i les obligacions que deriven de les relacions laborals”. 

Aquesta proposta consideram que pot ser interessant perquè
els i les alumnes ja poden cobrar uns doblers, o sigui que supera
aquesta possibilitat que dóna la llei i l’objectiu que proposa,
perquè poden cobrar uns doblers mentre estan estudiant, i a la
vegada el mercat laboral de les nostres illes pot aconseguir uns
treballadors i treballadores més preparats, que siguin una
garantia per a les empreses que els han de contractar, perquè
han pogut completar la seva educació amb un contracte directe
amb l’empresa; han après, per tant, un ofici real. 

Sabem que aquest govern en el camp de la formació
professional, com ha dit el diputat proposant, ja ha posat en
marxa mesures de flexibilització per permetre estudiar i
treballar a la vegada, denominades “Cicles amb distribució
temporal extraordinària”, entre les quals es troben els
agrupaments modulars dels cicles formatius per poder així
compatibilitzar feina i formació; tot açò amb la intenció de
facilitar la formació de les persones amb disponibilitats horàries
que no s’ajusten a la distribució horària dels cicles formatius.
De la mateixa manera es poden adaptar els períodes de formació
a les temporades i els horaris de feina dels alumnes i les
alumnes. També hi ha cicles formatius que per les
característiques del sector tenen una organització temporal i
horària especial i permeten fer feina i estudiar alhora. A més a
més hi ha centres que ofereixen cicles formatius en horari de
capvespre amb uns mòduls a primeres hores i amb uns altres a
darreres hores, i l’any següent es canvien, i per tant permeten
que un treballador pugui combinar en dos anys poder fer tots els
mòduls corresponents al cicle formatiu a la vegada fer feina.
Està previst, a més, augmentar aquesta oferta a més centres de
les Illes. Així mateix la conselleria té signats convenis de caire
organitzatiu en empreses de diferents sectors de producció per
al desenvolupament d’accions formatives i altres convenis
institucionals, amb l’objectiu de promocionar la formació
professional a les Illes Balears.

 Atesa, per tant, la coincidència de plantejaments, el meu
grup votarà favorablement aquest primer punt.

I quant a la segona qüestió, que és instar el Govern de les
Illes Balears a subscriure convenis amb empreses públiques i
privades per tal de fer efectiva la iniciativa d’oferir contractes,
que posava indefinits la proposta, als alumnes d’alguns cicles de
grau superior, consideram que, com ha comentat el diputat
proposant, és molt difícil en la situació actual demanar als
empresaris fer aquests contractes indefinits, per la qual cosa
nosaltres estam d’acord i votaríem a favor si s’elimina aquesta
paraula, “indefinits”, de la segona proposta. No perquè no
creguem en la necessitat de donar estabilitat als treballadors,
sinó perquè estem parlant d’estudiants, no de treballadors ja
qualificats, i necessitam donar facilitats i atractius també als
empresaris perquè s’avenguin a signar aquest conveni.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Per part del Grup Parlamentari
Popular intervé l’Hble. Diputat Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sense entrar en el contingut de la
iniciativa, i ateses les especials circumstàncies que concorren en
el diputat proposant, i amb tots els respectes cap a la seva
persona i a tots els membres de la Cambra, el Grup Popular no
intervendrà en el debat ni en la votació d’aquest punt.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. El Grup Popular manifesta la seva postura. Aquesta
presidència només vol manifestar que els diputats que formen
part d’aquesta comissió tenen tots els drets i deures
corresponents a tots els diputats. 

Sr. Vicens, vol fer ús de la paraula per un temps de 5 minuts,
en torn de rèplica?

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, bé, aclarir
que s’accepta, evidentment, l’esmena proposada. Hem dit que
això creim que possibilita encara més que es potenciïn els
convenis i que es pugui dur a terme el que es proposa.

Agrair el suport dels grups que han intervengut i esperar que
es dugui a terme i que tengui èxit aquesta proposició no de llei.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Podem entendre que accepta la modificació que s’havia
proposat. Per tant entenc que es podia aprovar per assentiment,
donat que el Grup Popular ha manifestat que no volia..., que no
faria part de la votació. És així?

(Intervenció inaudible)

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Assentiment entenem nosaltres que és si tots els grups
presents donen el seu consentiment. Si no, entenem que s’hauria
de passar a votació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vostès es volen abstenir? No. 

Sr. Fiol, jo crec que vostè és un diputat expert. Sap que si
romanen dins aquesta sala haurà de constar en acta que voten o
s’abstenen. Si no volen que figuri ni una cosa ni l’altra, hauran
de sortir de la sala, segons el Reglament.

EL SR. GORNÉS I HACHERO

A l’anterior... Sra. Presidenta, si em permet per una qüestió
d’ordre. A l’anterior legislatura els grups que ara donen suport
al Govern reiteradament no votaven i estaven asseguts als seus
escons, amb la qual cosa demanam el mateix tractament, com a
mínim.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, donada aquesta situació farem una votació.

Vots a favor de la proposició no de llei?

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant queda aprovada la proposició no de llei presentada
pel Grup Mixt.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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