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LA SRA. PRESIDENTA:

...substitucions?

EL SR. HUGUET I SINTES:

Cristóbal Huguet substitueix Misericòrdia Sugrañes.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Miquel Àngel Llauger substitueix Gabriel Barceló.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Margarita Mercadal substitueix Joan Boned.

LA SRA. LLADÓ I POL:

Francisca Lladó substitueix Aina Crespí.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Francesc Dalmau substitueix Miquel Gascón.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies.

Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i
Formació, per tal d'explicar el Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2009 (RGE núm. 9662/08).

Passam a la compareixença de l’Hble. Consellera de Treball
i Formació per tal d’explicar els pressuposts de la seva
conselleria per a l’any 2009, segons escrit RGE núm. 9664/08.
Hi assisteix l’Hble. Consellera de Treball i Formació, Sra. Joana
Barceló i Martí, a qui saludam i donam la benvinguda,
acompanyada dels següents alts càrrecs: Sr. Fermín Domínguez
Roldán, secretari general; Sra. Eloísa Alonso de Caso Lozano,
directora general de Formació i Ocupació; Sr. Llorenç Pou
Garcias, director general de Planificació Estratègica; Sra. Maria
Duran Febrer, directora general de Responsabilitat Social
Corporativa; Sr. MarcelAlí Fernández De Heredía Cañellas,
director del Servei d’Ocupació; i Sra. Maria Alarcón Bigas, cap
de Gabinet.

Té la paraula l’Hble. Consellera per fer l’exposició oral
sense límit de temps. Quan vulgui.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta de la comissió. Senyores i
senyors diputats. Bàsicament els pressuposts per a l’any 2009
que gestionarà la Conselleria de Treball i Formació, juntament
amb el SOIB ascendeixen a la quantitat de 106,97 milions
d’euros, un 7,5% més que l’any passat, amb un objectiu molt
clar en època de crisi, una crisi que afecta directament tot el
mercat de treball, fonamentalment l’objectiu és la incentivació
de l’ocupació i la lluita contra l’atur, dues variacions
estructurals dels pressuposts per a l’any 2009 que m’agradaria
poder-los explicar. 

El primer, posar en valor quantitativament i qualitativament
el Servei d’Ocupació de les Illes Balears. Qualitativament
perquè al SOIB se li retornen totalment totes les competències
en el que implica la formació ocupacional, perquè la formació
evidentment és estratègica en la inserció ocupacional, i és bo i
necessari que en èpoques de canvis, de crisi, de construcció
d’oportunitats, es gestionin el màxim de recursos possibles des
de la participació i des de l’acord. En el si del SOIB hi són tots.
A partir d’aquí, és més fàcil construir aquests acords que
faciliten formació i ocupació.

En segon lloc, quantitativament també el SOIB s’incrementa
en el que suposa el Pla de reactivació per a l’ocupació. A partir
d’aquí aquest pla de reactivació per a l’ocupació és el que
justifica fonamentalment l’increment pressupostari global. La
creació d’ocupació és la primera prioritat en època de crisis. Per
tant, es destinen tots els esforços i serà la línia, l’objectiu bàsic
de l’actuació, no només del SOIB sinó de tota la conselleria en
ple perquè, juntament amb la contenció de la despesa corrent
que per al conjunt del SOIB i de la conselleria baixa un 22%, tot
s’inverteix fonamentalment en la creació d’ocupació.

També cal tenir en compte a nivell d’estructura
pressupostària les variacions de contingut dins la Direcció
General de Treball i el transvasament de responsabilitats a la
Direcció General de Responsabilitat Social Corporativa, que en
el nou organigrama serà la responsable de l’economia social i de
la responsabilitat entorn a autònoms. No totes les partides o els
diferents programes estan transferits, el canvi ha coincidit en
allò que implica l’elaboració definitiva de pressupost. Però com
veuen ja s’ha preparat la Direcció General de Responsabilitat
Social Corporativa per a la nova gestió, incrementant-se un
115% front la Direcció de Treball que baixa un 9%. 

Aquestes dues variacions valia la pena explicar-les pel seu
impacte pressupostari, però sobretot per destacat el reforçament
i l’aposta política a favor del SOIB, a favor del treball concertat
amb sindicats i associacions empresarials, a favor de l’atenció
al treballador i a favor de l’atenció a l’ocupació. 

De l’anàlisi pressupostària sí voldríem anar detallant des
dels centres gestors dels programes que van desenvolupant les
diferents qüestions que ben segur interessen als diputats i
diputades que segueixen l’execució pressupostària de la
conselleria. A nivell d’ingressos, simplement vull destacar que
la diferència d’ingressos entorn al pressupost del 2008 i els
pressuposts del 2009, estan en una diferència lligada en contra
a 1.347.000 euros, que es justifiquen per l’ajustament dels
ingressos lligats a taxes i seccions i que s’ajusten als pressuposts
reals dels darrers anys avaluats. Per tant, els ingressos per taxes
i seccions es contrasten, s’ajusten a la realitat. Per tant, també
intentam evidentment el màxim rigor en els càlculs
pressupostaris.
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Pel que fa referència a despesa, anirem detallant tal vegada
els principals objectius, convocatòries o actuacions dels
diferents programes que gestionen els centres gestors establerts
a l’organigrama de la conselleria.

Començam per la Secretaria General. Els seus objectius
genèrics són clars, augment del nivell d’eficàcia, celeritat en la
tramitació administrativa, aquest és un element que el volem
plantejar com a referència a la gestió de tota la conselleria,
millorar la gestió econòmica, la gestió, el manteniment i la
custòdia del patrimoni. I aquí, evidentment, també s’hi situa
l’equipament del Centre Nacional de Formació de la Mar a
Menorca i de Turisme a Mallorca. El seu pressupost baixa un
10%, fruit de la rebaixa fonamentalment de la despesa corrent
i de les transferències corrents.

La Direcció General de Salut Laboral amb el programa de
salut i prevenció de riscs laborals té un increment de pressupost
d’un 10%. Un 10% perquè encara en aquesta comunitat
autònoma hem de fer molts d’esforços per combatre la
sinistralitat laboral i malgrat els esforços del Pla de xoc, que ja
s’han notat en una reducció del 4,3% pel que fa referència a la
taxa de sinistralitat, fa falta evidentment molt més. Som encara
la comunitat autònoma amb la sinistralitat més alta. Per tant, els
objectius són clars, créixer, créixer i potenciar el
desenvolupament i la implantació de la cultura preventiva en la
societat. L’aplicació de la legislació en matèria de prevenció de
riscs laborals, la reducció de la sinistralitat en el treball, en
definitiva, l’aplicació del Pla de salut laboral de les Illes
Balears, que estam compromesos a presentar abans de final
d’any, i així ho farem.

Les principals línies d’ajut que aquesta conselleria
desenvolupa van lligades a accions formatives en matèria de
prevenció de riscs laborals, convocatòries per a programes i
projectes d’investigació i actuació en matèria de salut laboral a
les entitats locals, a empreses. I dues qüestions noves, activar el
registre de delegats en prevenció i establir el que s’assenyala de
Pla Renove dins l’estratègia espanyola de seguretat i salut en el
treball per a la substitució de maquinària antiga i d’uns nous
espais de treball. Preparar els protocols d’actuació en situacions
de setge i discriminació en el treball que repercuteixi en la salut
dels treballadors i treballadores. I el seguiment de les malalties
professionals, establint espais de colAlaboració tant amb l’ib-
salut com amb les mútues d’accidents en el treball.

La Direcció General de Responsabilitat Social Corporativa,
que gestiona el programa en aquest pressupost de foment de la
responsabilitat social, el seu increment és, com ja hem
assenyalat, d’un 115% i incorporarà més endavant, gestionarà
els programes o les convocatòries que en aquest moment encara
es troben a la Direcció General de Treball de responsabilitat
social i d’autònoms. Tres objectius en responsabilitat social
corporativa, fomentar-la en el món empresarial, en
organitzacions sindicals, consumidors i usuaris, mitjans de
comunicació, grups d’interès en cadascuna de les illes. Centrar
d’una manera especial la responsabilitat social corporativa com
un element emblemàtic en allò que és una activitat emblemàtica
a les nostres illes: les empreses turístiques. Fomentar la igualtat
d’oportunitats a les empreses i la conciliació de la vida laboral,
familiar i personal. I ajudar, per tant, empreses i institucions
públiques per a diagnosis i implantacions de la responsabilitat
social corporativa i de plans d’igualtat. A més, a més, la

incentivació de la contractació fixa de treballadores; destacar el
II Congrés Nacional de Responsabilitat Social a les empreses
turístiques; la constitució del Fòrum d’experts en responsabilitat
social corporativa; els cursos de postgrau entorn a
responsabilitat social i igualtat d’oportunitats a les empreses; el
catàleg de les empreses compromeses en responsabilitat social;
i el catàleg de mesures colAlectives que dins l’àmbit de la
responsabilitat social corporativa poden aplicar sectorialment a
les micro i petites empreses. Tot un món d’oportunitats, fins i
tot en èpoques de dificultats econòmiques, la responsabilitat
social, n’estam convençuts, que reforça els valors empresarials
i a partir d’aquí també, les condicions laborals dels treballadors
i treballadores.

La Direcció de Treball, amb dos programes d’ocupació i
inserció laboral, i el segon programa de gestió de les relacions
laborals. Els seus objectius també són clars, el primer
evidentment és garantir l’aplicació de l’ordenament jurídic
laboral en les relacions laborals. En segon lloc, fomentar
l’ocupació estable i la qualitat de les relacions laborals
individuals, especialment respecte de determinats colAlectius que
mereixen una atenció especial. En tercer lloc, tenir cura de les
relacions laborals colAlectives. I en quart lloc, ajudar el sector,
tant d’economia social com de treball autònom a ser un mitjà
per a les persones emprenedores, tant per superar la seva
situació de desocupació, com per crear nous llocs de treball. 

Bàsicament les actuacions previstes en tot allò que implica
el 2009, passen per l’elaboració del Pla autonòmic d’incentius
a la contractació, l’elaboració i la posterior negociació en el
marc normatiu de la participació institucional dels agents
sindicals i empresarials en tot allò que és l’àmbit institucional;
és a dir, els protocols de participació. En tercer lloc, l’elaboració
i negociació de mesures que fomentin el treball fix i el treball
fix-discontinu, la colAlaboració en l’elaboració d’anàlisis sobre
les empreses amb altes taxes d’estabilitat i amb altes taxes de
temporalitat per tal d’arbitrar mesures de foment de l’estabilitat
en l’ocupació; articular el nou Pla de foment de l’economia
social, el programa de suport que als treballadors i treballadores
autònoms; i articular els nous òrgans de participació
institucional, tant de l’economia social com del treball autònom.

Bàsicament totes aquestes actuacions s’estableixen en línies,
en convocatòries d’ajuts que lliguen des de la contractació
indefinida de treballadors amb discapacitat, tant en
enclavaments laborals i d’ocupació en suport, com en centres
especials d’ocupació; convocatòries per desestacionalització en
l’ocupació en zones turístiques, assumint la contractació fixa i
fixa-discontinua, la contractació indefinida vinculada a projectes
d’R+D+I; la millora d’ajut a projectes generadors d’ocupació a
centres especials d’ocupació; tot el que implica de finançament
del TAMIB; la creació d’ocupació en cooperatives i societats
laborals; la promoció de l’ocupació autònoma; el suport a les
empreses d’economia social; el suport a entitats i associacions
cooperatives i societats laborals, tot un seguit d’actuacions de
les que fonamentalment en tenen coneixement, però que en tot
cas es poden detallar en qualsevol àmbit quantitatiu que ajudi a
fer aquest seguiment.
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De la Direcció General de Planificació Estratègica, amb una
baixada del 35% del seu pressupost, però que anava lligada a
inversions i a despesa corrent, mantenim fonamentalment tot
allò que és la clau d’aquesta direcció general: la planificació
estratègica de l’ocupació i la documentació i la integració
laboral. Des d’aquesta direcció estratègica és fonamental tirar
endavant i reforçar a tots els nivells l’Observatori del Treball de
les Illes Balears. Avui ja com una unitat estadística de
l’IBESTAT, una de les peticions que fa molts pocs dies que
plantejava el portaveu del Partit Popular. Dia 30 d’octubre ja va
ser publicada en el BOPIB l’ordre que així ho assenyala.

Implantació de sistemes d’avaluació i impacte de les
polítiques de les diferents direccions generals, creim que açò és
un element importantíssim. Cadascuna de les convocatòries i
dels treballs que es realitzen des de la conselleria, tenir
indicadors entorn a quins són els graus d’impacte real de
cadascuna de les línies, cosa que ens ha de permetre a tots fer un
seguiment exhaustiu de la bona rendibilitat de les convocatòries
i dels recursos públics amb una finalitat, com hem dit abans,
molt clara aquest any: la creació de l’ocupació i la millora en la
qualitat de l’ocupació.

En tercer lloc, evidentment l’anàlisi i el foment de noves
actuacions empresarials diversificadores i creadores d’ocupació,
bàsicament aquí creim que són fonamentals tots els estudis
sectorials que ens permetin obrir nous espais de mercat i
d’ocupació. Aquí en aquest sentit, en un àmbit molt específic
des del turisme, el medi ambient o tot allò que és l’espai
d’autonomia personal lligat a la Llei de dependència.

En quart lloc, l’ampliació de la línia d’estudis i publicacions,
definida l’any 2008. I tal vegada d’una manera específica
assenyalar tot allò que implica de colAlectius amb especials
dificultats o colAlectius més vulnerables, com són els joves.

En cinquè lloc, protocolAlitzar sistemes de predicció
economètriques de l’evolució quadrimestral del mercat laboral,
lligat al desenvolupament dels principals indicadors econòmics
de la comunitat autònoma i de cadascuna de les illes, a fi de
poder tenir el màxim de cobertura en els reajustament
d’indicadors. Tot açò lligat evidentment a la màxima difusió i
a dissenyar i executar tot allò que és la pàgina web d’aquesta
direcció general i fer-la fonamentalment a l’abast de tothom. 

I, evidentment, en darrer lloc augmentar la participació
activa en la xarxa d’observatoris regionals d’Espanya.
Bàsicament centrar-nos molt en tot allò que implica de
diagnosis del mercat laboral, de recerca de nous espais de
generació d’ocupació i allò que són indicadors de seguiment.
Açò sí creim que val la pena poder-hi treballar d’una manera
intensiva.

La Direcció General d’Ocupació i Formació té una rebaixa
del 27% i té una explicació molt clara, com hem dit abans, i és
el traspàs al SOIB de les responsabilitats formatives
ocupacionals amb la finalitat, vull tornar repetir, de posar el
màxim de recursos sota l’acord entre sindicats i el món
empresarial i les entitats institucionals. A partir d’aquí, la
rebaixa del pressupost que, si no record malament, està valorada
en 7,6 milions d’euros que íntegrament passen al SOIB.

I bàsicament la Direcció General d’Ocupació i Formació té
en aquesta anualitat que ve, m’agradaria que en tota la
legislatura, un espai vertaderament important i estratègic. És la
implementació efectiva dels diferents instruments del sistema de
qualificacions professionals. Vertaderament, hem de fer de la
formació ocupacional, una eina clau de desenvolupament i
sobretot superar el que és un dels mals endèmics del nostre
mercat laboral, la baixa qualificació i, a partit d’aquí, que
aquesta sigui una oportunitat de nova ocupació i de millorar les
condicions permanents dels treballadors.

A partir d’aquí, els objectius també són clars, però es poden
anar desenvolupant d’una manera més gran. En primer lloc,
invertir en ocupabilitat. A partir d’aquí hi ha el
desenvolupament del sistema de qualificacions professionals de
les Illes Balears, la revisió normativa del marc i el
desenvolupament en matèria de formació per a l’ocupació i
certificació dels professionals de la comunitat autònoma i la
implantació d’un dispositiu de detecció de necessitats de
formació per a l’ocupació. Aquest objectiu té un pressupost de
671.000 euros.

En segon lloc, invertir en les persones, impuls per una banda
a la construcció individual de la carrera professional i en segon
lloc, aquesta atenció específica i especialitzada per als segments
de població amb especials dificultats. A partir d’aquí es
desenvolupen quatre línies de convocatòries d’ajuts amb un
muntant de 16.700.000 euros. 

En tercer lloc, invertir en la dotació d’infraestructures de
formació per l’excelAlència i aquí, quatre projectes.
Evidentment, el Centre Nacional de formació professional de la
mar i d’hoteleria, en segon lloc, plantejar de manera molt clara
la posada en marxa d’una xarxa de centres integrats públics de
formació professional. És a dir, que des de cada un d’aquests
espais pugui arribar tant la formació nàutica com la turística a
tots i a cada un dels indrets de les nostres illes i, a partir d’aquí
també, la creació del Portal de comunicació de la formació per
a l’ocupació a les Illes Balears, que no hi hagi ningú que quedi
fora o al marge de tenir una oportunitat de formar-se i, a partir
d’aquí també, amb un criteri clar, intentar que la revisió de tots
els models de formació existents, vagi lligada a la certificació
de la formació. 

És a dir, que anem entre tots donant prestigi, certificant tota
la formació que siguem capaços de desenvolupar a les nostres
illes. La formació catalogada, certificada, posada en valor amb
un missatge clar, que arribi absolutament a tothom, sigui a
través dels centres integrats, sigui on line, sigui en qualsevol de
les maneres, feta des de la mateixa conselleria i feta des de tots
els agents colAlaboradors que exerceixen aquesta responsabilitat
compartida amb criteris i estratègies conjuntes.
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En quart lloc, certificar la formació professional. Aquí,
fonamentalment, és la implantació del dispositiu de
reconeixement, avaluació, acreditació i registre de la
competència professional adquirida mitjançant aquests
processos formatius i no formatius, aquí ja amb un pressupost
d’1.200.000 euros.

A partir d’aquí per tant, un servei fonamentalment estratègic
i que volem que d’alguna manera suposi aquesta oportunitat
d’establir un nou espai i, una vegada ajudats a superar la crisi,
sigui un espai d’oportunitat certa per a tota la gent jove,
fonamentalment, que ens envolta.

En darrer lloc el SOIB, el Servei d’Ocupació de les Illes
Balears. Aquí, hem dit amb un creixement pressupostari
important del 39% del seu pressupost i que es justifica, com
hem assenyalat, pel que fa referència a la part de formació
ocupacionals provinent de la Direcció General de Formació i
Ocupació i pel que fa referència al PROIB, el Pla de reactivació
de l’ocupació de les Illes Balears dins l’anualitat del 2009. A
partir d’aquí, aquests 17 milions d’euros més que té de
pressupost el SOIB, el 7,6 és aquest increment que surt de la
Direcció General de l’Ocupació i Formació entorn al que és
aquest concepte formatiu i la resta, 9,5 milions, que se centren
en l’anualitat del PROIB en dos projectes estrella
fonamentalment.

Un, que fa referència a la contractació d’aturats a través dels
municipis, que són 7 milions d’euros i l’altre, que és el suport
social que és d’1. 600.000 euros. A partir d’aquí,
fonamentalment, la formació, tota la gestió del PROIB i la
reconversió del SOIB en el reforçament de qualitat de servei als
ciutadans, però sobretot afrontar la intermediació laboral a tot
el territori de les nostres illes com una vertadera agència
d’intermediació són fonamentalment els objectius i és on es
destinen els recursos del SOIB, que vertaderament són claus.
També, evidentment, dins el SOIB, la gestió de tot allò que són
processos d’acompanyament a l’ocupació de colAlectius
vulnerables, tot el que són escoles tallers, tallers  d’ocupació,
cases d’oficis, els agents de desenvolupament local, les
corporacions locals i altres programes que vostès ja coneixen i
que, vertaderament, es reorienten sota aquest objectiu de ser
capaços de crear ocupació.

Per tant, en definitiva, aquesta seria la presentació de les
línies prioritàries d’aquest pressupost, que creixen
fonamentalment compromesos en la creació d’ocupació, la lluita
contra l’atur i d’una manera estratègica i fonamental la
formació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Procediria ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts, si els portaveus ho
consideren. No? Per tant, procedirem a formular preguntes o
observacions per part dels grups parlamentaris.

Per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra.
Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Consellera, gràcies per les seves explicacions i per
la presència de tot el seu equip per explicar-nos aquest
pressupost de l’any vinent.

El que voldria dir abans de res és que no s’hauria de
confondre, i en aquest sentit faig la meva intervenció, que la
Conselleria de Treball i Formació és la que s’ha d’encarregar de
tot el que té a veure amb la creació d’ocupació o la lluita contra
l’atur. Vostè segurament està d’acord en això, però és important
dir-ho. Tinc clar que la feina de lluita contra l’atur, de creació
d’ocupació és una feina transversal a tot el Govern i a totes les
conselleries. Dic això per descarregar de responsabilitat als que
són els responsables de la Conselleria de Treball que en aquests
moments es trobarien davant un repte quasi, quasi impossible
d’afrontar. 

Per tant, relativitzant la feina que ha fer la conselleria, que
crec que és molt important, volem assenyalar tres coincidències
bàsiques perquè pensam que estam d’acord en els criteris que
s’han seguit a l’hora de fer aquest pressupost. En primer lloc,
una coincidència bàsica fonamental són els objectius.
Efectivament, pensam que s’ha d’incentivar l’ocupació i s’ha de
lluitar contra l’atur, que són cares complementàries de la
mateixa acció. Això és molt, molt important tenir-ho present.

En segon lloc, un poc l’esperit que ha definit la seva
exposició que combina augment d’eficàcia i disminució de
despesa corrent. Crec que també són coses complementàries.
Crec que a la seva explicació s’ha vist que aquest principi
d’alguna manera recorre tota l’elaboració d’aquest pressupost.
Després també, una coincidència important amb, diríem, la
potenciació de determinades direccions generals i la
relativització de la importància que tenen altres. 

En aquest sentit i passant ja a les direccions generals, estam
molt d’acord -i així volem que en quedi constància- que el SOIB
recuperi aquesta funció integral que té, és a dir, aquesta funció
de combinar l’orientació, la formació i la intermediació i això,
no és simplement dir-ho, sinó que, com es pot veure al
pressupost, té un reflex clar en les quantitats que s’assignen a
aquest servei. Per tant, estam absolutament d’acord en aquesta
importància qualitativa i quantitativa que es dóna al SOIB.

Segona direcció general que també té un important
increment. La lluita contra la sinistralitat laboral, és un tema
recorrent, sempre que... i quasi, quasi diríem que és una
obsessió per part del nostre grup. Pensam que és fonamental
perquè fins i tot, crec que hi ha... en els moments de crisi es pot
com llevar un poc d’importància al tema de sinistralitat laboral
perquè es comença a parlar de lluita contra l’atur, creació
d’ocupació..., però la sinistralitat laboral ha de ser una feina -
diríem- permanent. Per tant, consideram que en aquest context
de contenció pressupostària que aquest departament tingui un
creixement del 10% és també una qüestió a destacar.



694 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 37 /  6 de novembre del 2008

 

Exactament el mateix, en un altre sentit, la Direcció General
de Responsabilitat Corporativa. En aquesta cambra, des que va
començar la legislatura, hem tengut també quasi un diàleg
permanent sobre si era convenient o no crear aquesta direcció
general, sobre si l’assignació que tenia era poca o era molta.
Pensam que donar un impuls a aquesta direcció general té molta
importància i té també una transcendència que s’ha de destacar.

Després, vull fer una reflexió sobre el tema de la formació.
Efectivament, pensam que és adequat que la formació s’integri
dins el SOIB, pensam que les funcions que s’assignen a la
Direcció General de Formació i Ocupació també estan
perfectament delimitades i pressupostades i el que voldríem, que
supòs que està -diríem- al cap de la conselleria, és que hi hagi
una coordinació permanent i aniria més enllà. Abans parlava de
transversalitat, aquesta coordinació s’hauria de dur a terme
també amb la Conselleria d’Educació i Cultura per la part que
li correspon a la formació professional perquè -també ho hem
dit en altres ocasions- la formació crec que en certa manera és
la clau del futur, ja no només per sortir d’aquesta crisi, sinó
perquè realment es pugui produir o que les Illes Balears tenguin
un futur diríem d’esperança, no?

Una altra qüestió també en relació amb la formació, feia
temps que volia sentir parlar del tema dels centres integrats de
formació, és un tema que s’havia plantejat fa uns mesos i que
d’alguna manera no n’havíem tornat a parlar i ens agrada sentir
que també està present d’una manera, diríem, clara en els
objectius d’aquesta direcció general perquè són, des del nostre
punt de vista, fonamentals. 

Dit això, vull agrair les seves explicacions, no li farem cap
qüestió perquè analitzarem els pressuposts amb més calma i  al
debat del ple supòs que podrem parlar de més coses i
simplement la vull encoratjar que tot això que està sobre el
paper tengui després una traducció real. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera, faré una intervenció breu, primer per donar-li la
benvinguda i la benvinguda també a l’exercici del nou càrrec
que és recent, ho dic perquè quan fa un parell de mesos a la
compareixença general de principi de mandat, en aquella ocasió
vaig estar de secretari i no vaig intervenir, per tant, ara em toca
donar-li aquesta benvinguda i donar-li tot l’ànim i tot el coratge
en una tasca que és molt difícil, que és molt difícil en un
moment de xifres d’atur que s’han disparat, que són dolentes,
fins i tot històricament (...) els darrers anys que a tots ens tenen
alarmats i davant això, que la Conselleria de Treball sigui vista
com la responsable principal per donar resposta a aquesta
situació, supòs que és un repte que espanta una mica, però que
compta, i és el primer que volia dir, amb tot el nostre suport i
amb tot el nostre coratge. 

D’altra banda, vull expressar la satisfacció per veure que en
dos mesos més o manco, un temps així, la nova consellera i el
nou equip ja s’ha situat i fins i tot ha posat la seva pròpia
empremta i la seva pròpia òptica de treball. Per tant, simplement
vull expressar la nostra satisfacció i la nostra coincidència en tot
allò que ha expressat d’òptica general la consellera. Aquest
objectiu de lluitar contra l’atur i crear ocupació posats al centre
de l’actuació de la conselleria és el que ha de ser en aquest
moment. 

Ara bé, coincidesc en allò que s’ha dit fa un moment, que
tampoc no es pot posar tota la responsabilitat en una conselleria
en una tasca, que és crear ocupació, que correspon a més
institucions, a més conselleries i a molts més sectors social que
el que és la conselleria, però és evident que la conselleria té un
paper bàsic i que està vist que té voluntat d’assumir-lo.

Sobre el pressupost, sobre la xifra global, aquest augment
del 7%, el consideram satisfactori en la mesura que en un
moment de pressuposts de contenció i de crisi, segurament tots
hauríem volgut que fos superior perquè les tasques que hi ha són
molt importants, però entenem que totes les conselleries haurien
volgut un pressupost superior i, en aquest cas, que una
conselleria com la de Treball en aquest moment de crisi tengui
un augment del 7% demostra una voluntat, dins les limitacions
pressupostàries, de fer front a aquesta qüestió. També
satisfacció en la qüestió del reforçament del SOIB com
l’instrument, l’eina principal de fer polítiques que incideixin
sobre l’ocupació amb aquesta nova òptica d’integrar les tasques
que sempre ha tingut el SOIB d’intermediació d’assumir
qüestions de formació, que és evident que han d’anar lligades.

També vull fer referència a aquesta polèmica que hem
tengut històricament a aquest parlament sobre la necessitat o no
que hi hagi una direcció general de Responsabilitat Corporativa,
el fet que augmenti el pressupost, que augmenti les atribucions
i que assumeixi coses que abans estaven distribuïdes d’una
manera diferent, crec que és un argument a favor dels que dèiem
que és una aposta positiva a favor de la concepció que la
responsabilitat social corporativa, no és només una etiqueta
voluntària d’algunes empreses, sinó una nova cultura que ha
d’informar la manera d’afrontar les polítiques d’ocupació i
empresarials i laborals.

Poca cosa més, repetir l’ànim i coratge i el nostre suport a
aquests pressuposts.

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Mercadal.
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LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, voldria agrair a la
Sra. Consellera i al seu equip la seva presència a aquesta
comissió per tal d’exposar-nos el pressupost de la seva
conselleria per al proper any 2009, pressupost que és en realitat
el seu projecte de feina, un projecte d’ilAlusió i un projecte de
futur.

Amb aquesta intervenció que de fet és una continuació de la
seva compareixença del passat 11 d’octubre, ens ha deixat molt
clar quin és el seu programa, programa que el meu grup
comparteix plenament amb vostè i el compartim perquè també
compartim aquesta sensibilitat necessària front a una situació
econòmica complicada i que presenta especials dificultats per
als colAlectius més desfavorits i que aquest govern, del qual
forma part i que actua amb total transversalitat té molt present.

Un pressupost de gairebé 107 milions d’euros i que
representa un 7,5% d’increment sobre el de l’any passat.
Pensam que és un pressupost ajustat, realista i auster. Un
pressupost que ha de possibilitar dur endavant aquestes
polítiques actives d’ocupació de les quals ens ha parlat, amb una
menció especial al reforçament i retorn de totes les seves
competències al SOIB, a la vegada que ha de potenciar l’esperit
d’empresa i les accions recollides al Pla PROIB.

Des del Partit Socialista, l’animam, Sra. Consellera, a
continuar aplicant programes adequats a l’època difícil que ara
ens toca viure i a vostès, al nostre govern, a governar amb el
màxim consens amb tot el teixit social de la nostra comunitat i
amb la resta de forces polítiques perquè aquí és on es valora un
govern com el nostre, un govern que accepta la realitat que ens
ve donada, com no pot ser d’altra manera, però que pensam que
no actua d’espectador, sinó d’actor amb tota la força i la feina
de què és capaç.

Confiam veure el més prest possible resultats positius en
aquesta sèrie d’actuacions que ens ha explicat, enfocades
bàsicament a promocionar la creació d’empreses per tal de
millorar el mercat de treball, de millorar la qualitat de
l’ocupació i d’integrar tots els colAlectius amb més dificultats.

Ja li vam dir el dia de la seva compareixença, consideram
importantíssim potenciar cada dia més la conciliació de la vida
laboral i familiar, la lluita contra la sinistralitat i la millora de la
formació. Tot dins aquesta tasca transversal amb la resta de
conselleries i molt important -i ens consta que vostè és sensible
a aquest tema- amb la resta d’administracions insulars i locals.

També l’animam a seguir endavant amb aquest projecte
pioner que és l’impuls a la responsabilitat social corporativa de
les nostres empreses, ja que per una empresa ser més
responsable també és ser més competitiva. 

I finalment creim important potenciar l’Observatori de
Treball com a centre de recopilació de dades i estudi i
investigació de la nostra realitat.

Aquesta seria, en resum, la nostra postura. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mercadal. I per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Huguet
per un temps de 10 minuts.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
Sra. Consellera, alts càrrecs, bones tardes i benvinguts.

En primer lloc vull agrair l’exposició, breu i concisa.
Naturalment li demanaré algun aclariment, perquè ni de la
lectura dels documents del pressupost ni de l’explicació no ho
he pogut aconseguir. I per seguir la dialèctica del conseller
d’Hisenda, al cap i a la fi estam parlant de pressuposts, jo diria
primer el que fa veure el bòtil mig ple, si li pareix. I en aquest
sentit m’alegra que l’estructura -ho han dit altres membres- que
l’any passat, només en els pressuposts de l’any passat, s’havia
canviat respecte de disposar el Servei d’Ocupació de recursos
destinats a formació preferentment dels desocupats estiguin
efectivament gestionats. Per tant aquest és un aspecte que
compartim com a organització.

I també m’agrada l’enfocament que ha explicat, ja ho
ampliarem al llarg del període aquest pressupostari,
l’enfocament que dóna a la Direcció General de Planificació
Estratègica, és a dir, molt vinculat, encara que pareix que la
direcció que s’atribueix a un alt càrrec està atribuïda a la
directora de Formació i no al director general de..., diria jo que,
el nomenament de director de l’Observatori, diria jo que el vaig
veure a la directora general de Formació i no al director general
d’açò. Vull dir que hi veuria aquí, entre l’explicació i el que he
vist publicat, aquest...descuadre, per dir-ho de qualque manera.
Però m’agrada l’enfocament, jo crec que sí. De fet el Servei
d’Ocupació tenia un servei que ostentava ni més ni manco que
l’actual director el Sr. Horrach, que està a Immigració en temes
també de planificació, i ell era el que s’encarregava en el seu
servei del que eren els indicadors de resultats de les polítiques
actives d’ocupació i de les accions subvencionades. Per tant
compartim plenament aquest objectiu, que és importantíssim,
igualment que tenir un bon diagnòstic de la situació i de
l’evolució de la situació dels indicadors laborals del mercat per
poder corregir i aplicar les polítiques adequades en cada
moment.

Segurament n’hi hauria més, de bòtil mig ple, però m’he de
centrar una mica més en allò que pot ajudar i contribuir que allò
que ara no veim més que com la part mig buida del bòtil pugui
canviar el sentit de l’observació i l’apreciació.

I tal vegada el primer seria -és una deformació de la meva
vida política- sempre tenir en compte els administrats als quals
va dirigida l’acció política, és a dir, he estat a Ordenació del
Territori, he estat a Ports, vaig estar a Treball, i en aquest sentit
he de posar de relleu, vist des d’aquesta perspectiva, que el
nombre d’aturats ha crescut els darrers mesos de l’any passat
cada mes en relació al mateix mes de l’any anterior al voltant
d’un 9, i que a partir del febrer es dispara i hem arribat a les
xifres que no repetiré perquè tots en som conscients. Per tant,
quan parlam d’un 7% més de pressupost, i després diré el que jo
he vist com està distribuït, que potser m’agradaria que en el
capítol 4, que és on bàsicament hi ha els fons destinats als
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desocupats, en el Servei d’Ocupació, idò naturalment hagués
estat incrementat en el sentit del mercat al qual vostès,
consellera i alts càrrecs, han de dirigir l’acció política en aquests
moments. I açò no té un reflex, és a dir, els percentatges que
vostè ha explicat tenen una explicació matemàtica d’aplicació
dels recursos econòmics per despesa a cada una de les
direccions generals, però jo li trob a faltar una explicació
respecte de si el que tenim més són aturats, també tenim una
mica més encara que en aquest moment no tant com voldríem
de persones ocupades, però sobretot les polítiques aquestes dels
desocupats.

Globalment els pressuposts creixen, mirant consolidades les
dues seccions, al voltant de 17 milions d’euros. D’aquests 17
milions d’euros..., si no ho record malament..., ho podria mirar
aquí en els papers, és obvi que n’hi ha uns que es corresponen
al transvasament... Perdoni, 17 milions d’euros en el SOIB; n’hi
ha quasi 10, diria jo, que es corresponen a increments o
transvasaments de recursos de la conselleria allà. Però és que
m’ha sorprès molt, i m’agradaria una explicació, aquest
increment tan important del capítol 6. És a dir, el capítol 6 creix
al voltant de 6 milions d’euros d’inversió immaterial i açò
necessita, jo crec, una explicació, perquè també li he de fer
notar que el pes del capítol 1 de personal en aquest moment està
en un 14,5 del seu pressupost. Els teòrics de les paraules diuen
que eficàcia en política i en qualsevol altra acció és assolir
l’objectiu o la finalitat que un persegueix, i eficiència molts
podem entendre que és obtenir aquesta eficàcia, aquests
objectius, utilitzant de la manera millor possible els recursos
estrictament necessaris o imprescindibles. Per tant si nosaltres
per ser més eficaços en l’aplicació de 107 milions d’euros,
pràcticament, necessitam, en lloc d’un 12 o un 12,5 que solia
tenir de pes el capítol 1, el 14,5, creixem jo crec molt d’aquest
percentatge de creixement del pressupost en el que són
instruments humans, personals, a no ser que hi hagi una política
també de reduir l’atur -i açò és una broma- amb més
funcionaris; és obvi que açò és una broma perquè jo sé que açò
no és l’objectiu ni la intenció de la consellera i per tant només
ho dic perquè ho he de posar naturalment..., ho he d’explicar.

Miri, incidiré una mica més en açò. L’any 2003 el pes del
capítol 1, del personal, laborals, (...), era d’un 14,6%; es va anar
reduint, el 2004 un 13,6, el 2006 un 13, etc. La darrera dada que
jo tenc, del 2007, que era quan eren els pressuposts, era un
12,8%, quan eren pressuposts encara elaborats amb nosaltres al
Govern. És a dir, hi havia una tendència en el capítol 1 a fer més
productiva la plantilla. Jo li plantej clarament açò, crec que ha
de ser un objectiu de la conselleria ser més productius des del
punt de vista dels recursos o del capital humà, digui-li com li
vulgui dir, i en aquest moment aplicar un 14,5 de recursos per
poder executar una mica més de pressupost ha de tenir una
explicació que jo esper que avui o el dia que sigui vostè ens
pugui donar.

No és el moment de parlar de taxa de sinistralitat i de
recursos destinats a salut laboral perquè jo crec que valdrà la
pena que facem un repàs específic en una compareixença
específica, i és obvi que nosaltres en cap dels recursos que es
destinin a aquestes qüestions..., els donarem suport i en
demanarem més, naturalment. 

L’Observatori laboral, ja ho he dit. M’agradaria si té dades
en relació a la convocatòria nova d’enguany de la Direcció
General de Treball sobre que hi havia un programa, una
convocatòria de subvencionar la Seguretat Socials per la
prolongació d’açò; si té alguna dada, perquè al final estam ja en
el mes d’octubre i per tant hi deu haver ja un nivell de..., no, no,
no està acabat, però hi deu haver un nivell de peticions, és a dir,
el que el mes d’octubre no..., a més crec que hi havia uns
terminis que acabaven ara. Més que res per saber si ha estimulat
o no la prolongació, i naturalment jo crec que està molt bé la
proposta de subvencionar; ara, crec que segurament si no hi
hagut una promoció perquè venguin turistes i els hotelers
puguin tenir turistes, subvencionar la Seguretat Social per si
mateixa és una eina que queda molt coixa, al meu entendre.

La formació, la certificació professional, miri, avui mateix
he tingut notícia d’unes treballadores que havien fet un taller
d’ocupació a Menorca relacionat amb la cura de persones..., bé,
crec que era persones majors, etc. Els van estendre, naturalment,
una vegada promulgat el decret el certificat d’aprofitament, el
títol, la certificació d’aquest curs, que són 1.000 i busques
d’hores i que a més està impartit pel Consell Insular de
Menorca. Bé, idò avui els han dit que trobaven que mentre no
regulessin no sé quin tema perquè no m’ho han sabut explicar
a les convocatòries respecte del personal... Què li vull
expressar?, que perfectament d’acord amb la certificació
professional i amb el reconeixement de les competències, però
les administracions -en aquest cas li pos el cas del Consell
Insular de Menorca, també les conselleries i les altres
institucions que tenen al seu càrrec convocatòries siguin per a
centres de dia, siguin per a residències, etc.- han de reconèixer
aquestes competències, aquestes ensenyances impartides i a més
certificades d’acord amb la legislació vigent. És a dir, crec que
també han de fer una feina en aquesta línia perquè, cas pràctic,
és un certificat que van expedir fa dos anys i no ha estat...

La formació, quan ha parlat d’infraestructures i ha anomenat
els dos centres de la mar, òbviament com a objectiu ho entenc,
però com a recursos pressupostaris (...) en el pressupost crec que
hi ha al voltant d’1 milió d’euros, a capítol 6, que és el capítol
d’inversió, és a immobles a la Direcció General de Formació.
No sé si la Secretaria General, que per cert li han pegat un bon
retall, a la Secretaria General, també...

I per acabar voldria saber si convocaran o no la formació en
idiomes a l’estranger de persones desocupades; era una
convocatòria que havia tingut molt d’èxit i que no s’ha fet, i que
hi ha gent, hi ha joves sobretot que demanen per què i si es farà.

També la qüestió de la Direcció General de Responsabilitat
Social Corporativa, miri, jo vaig criticar que es constituís una
direcció general per a açò, però de cap manera no criticarem
mai, ni ho he criticat mai i a més li donaré suport, que es faci la
feina. De totes maneres vull distingir, encara que no em sembla
malament l’organització perquè aquesta és una qüestió que,
efectivament, no havent la llei com en el cas del SOIB, que
atribueix clarament quines són les competències, és obvi que
l’organització interna és una competència i ho farà el millor
possible perquè siguin eficaces les atribucions fetes i les
funcions atribuïdes a cada direcció general, jo vull distingir, de
totes maneres. És a dir, la responsabilitat social corporativa, que
defens, i que a més defens que les empreses, ja m’ho ha sentit
dir, les empreses, les que més conec, les de Menorca, petita i
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mitjana empresa, i també les de Mallorca, són molt responsables
i tenen i fan el necessari i el possible perquè la seva implantació
tant a la societat on estan com la ubicació física damunt el
territori estigui el més integrada possible -però sempre hi ha
coses per fer, per tant jo l’alab-, s’ha de distingir que és una
qüestió voluntària i per açò mateix s’ha de distingir del que són
les polítiques de l’economia social. Nosaltres vam deixar, a
final de legislatura, és cert, el pla, i quan vostè ha citat el pla jo
voldria saber si és que s’ha modificat, s’ha renovat o és diferent
del que va quedar aprovat a final del 2006 o a principi del 2007,
jo ja no me’n record molt bé però, bé, relativament recent, que
òbviament s’ha d’adequar en temes pressupostaris però jo no sé
si en continguts hi ha hagut en aquest aspecte o hi ha en aquest
aspecte unes previsions distintes.

I res més, Sra. Consellera, perquè avui tampoc no és un dia
d’estendre’ns massa i més tenint en compte que els d’Eivissa i
de Menorca volen agafar un avió prest.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Per contestar té la paraula
l’Hble. Consellera.

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

Moltes gràcies, i evidentment agrair totes les intervencions
formulades. 

Evidentment primer assenyalar que dins la lluita contra
l’atur evidentment som molts, no som tota sola ni fer-hi a prop;
estic totalment convençuda que aquesta és una feina transversal
de tot un govern, de totes les institucions, des de la més petita
fins a la més gran, i evidentment de la colAlaboració també amb
els agents econòmics i socials, i també, ho he assenyalat prou
vegades, del màxim acord possible també polític. Evidentment
establir i lluitar contra una crisi difícil, que té un pes dur sobre
el mercat laboral i per tant amb un atur important, idò tots els
esforços de concertació jo crec que són obligats, i a partir d’aquí
la meva voluntat segura.

I en aquest sentit assenyalar que evidentment els
pressupostos s’han incrementat un 7,5%; també hem
d’assenyalar una qüestió bàsica: que al voltant de conceptes
extraordinaris estam convençuts que també hi haurà recursos
extraordinaris, com ha passat (...) aquesta vegada, el Pla de
reactivació econòmica, el Pla de reactivació de l’ocupació que
ha comptat amb pressupost d’alguna manera afegit dins el 2008
i evidentment amb un pressupost dins el 2009. Jo estic
convençuda que aquesta és una prioritat que hem de treballar i
que per tant en aquest sentit és prioritària per part de tot el
Govern.

Només assenyalar, encara que pugui contestar a través del
Diari de Sessions a la portaveu d’Eivissa pel Canvi, assenyalar
que aquesta voluntat de coordinació entre la Direcció General
de Formació i Ocupació i el SOIB evidentment està plenament
garantida perquè també aquí bàsicament, la presidència del
SOIB, la fa la consellera, però també la vicepresidència la du la
Direcció General de Formació i Ocupació. És a dir, que
intentam que la coordinació entre el SOIB i aquesta direcció
general de Formació i Ocupació quedi molt clara, i per tant s’ha
reforçat aquesta coordinació d’una manera clara.

Pel que fa referència, i evidentment agrair tots els suports,
pel que fa referència a les preguntes, ben segur, jo estic contenta
de poder compartir tant tot el que fa referència a la Direcció
General de Planificació Estratègica com a altres, i poder-lo
ajudar a aclarir un parell de coses. Evidentment tenir en compte
els administrats; nosaltres també, evidentment, atendre d’una
manera bona el ciutadà és clau i sobretot quan són ciutadans en
situació d’atur i per tant en una situació de dificultat més gran.

Per tant en aquest sentit sí vull assenyalar que, del SOIB,
fonamentalment el que s’ha crescut és el capítol 4 en un 31% i
el capítol 6; el capítol 6, aquest que vostè m’ha demanat
exactament quin és el contingut d’aquest creixement, aquest
creixement és precisament el Pla de reactivació econòmica, és
a dir, la contractació amb els ajuntaments, la contractació amb
els ajuntaments d’aturats per a projectes estratègics. Bàsicament
són aquests recursos econòmics al voltant de 9 milions d’euros
que estan especialment colAlocats en aquest espai. Juntament hi
ha en aquest pressupost una part d’inversió pel que fa referència
a les dependències del SOIB, la seva reconversió en agències
d’intermediació, i d’aquesta quantitat hi ha una despesa
immaterial, una inversió immaterial molt gran que correspon a
aquesta contractació via ajuntament dels aturats dins el Pla
PROIB, via conveni amb els municipis per a projectes d’interès
general. Que era segurament el dubte que podia tenir i per tant
aquest espai, precisament tot el creixement del SOIB està lligat
precisament als aturats, a les contractacions que els municipis
faran via conveni amb el SOIB per tirar endavant projectes
d’interès general. I evidentment també el quart punt creix.

Per què creix el capítol 1 del SOIB, respecte a personal?,
que també és un dels elements que ha posat damunt la taula el
portaveu del Partit Popular i que estic totalment d’acord. Aquest
increment lliga amb el que fa referència al creixement per als
orientadors que van lligats al pla extraordinari, també, de
reactivació de l’ocupació, els orientadors que gestionen
fonamentalment el suport social, que també són recursos que
estan inclosos, són els dos conceptes bàsics de les partides del
PROIB, i que com vostè sap suposen una part d’aportació de
l’Estat i una part d’aportació pròpia. Per tant és per aquest
element concretament la justificació del creixement del personal
del SOIB en aquest concepte. Bàsicament per aclarir que el
SOIB creix concretament en inversió per millorar les
instalAlacions d’atenció a la gent i fer intermediació,
contractació d’aturats via ajuntaments, suport social i la gestió
d’aquest suport social. Aquests són els elements, cent per cent
l’increment que té el SOIB, colAlocats als diferents espais o
capítols pressupostaris, però és exacte, eh?, matemàtic.
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A partir d’aquí, altres qüestions que s’han plantejat,
evidentment la compareixença de salut laboral està prevista
pròximament i podrem veure i debatre, evidentment, tot el que
implica de lluita contra la sinistralitat, que estic totalment
convençuda que coincidirem, i altres qüestions, el que fa
referència al balanç de la convocatòria de desestacionalització,
bàsicament les dades encara no les tenim tancades, però la
resposta de peticions era molt elevada. En tot cas, tot d’una que
tinguem la convocatòria tancada per escrit, assenyalarem i li
remetrem la resolució, perquè vertaderament pot ser interessant
i és de les qüestions que val la pena estudiar si s’ha de corregir
o no o si té un bon incentiu en aquest sentit. És més, aquesta
convocatòria ens ha ajudat un poc a visualitzar reconversions de
fixos discontinus a contractacions temporals, és a dir que ha
tingut un efecte doble, és a dir ajudar determinades empreses a
reconvertir-los en fixos discontinus, per la qual cosa també hi ha
ajudes, per tant ha tingut un doble element positiu pel que han
estat fins ara les peticions d’informació i d’atenció que han
tingut. Per tant, en aquest sentit, el primer balanç que fèiem era
positiu, a més, repetesc, per l’altre, perquè suposarà aquesta
convocatòria persones amb contractacions fixes discontínues.

I pel que fa referència també a la convocatòria entorn a
idiomes a l’estranger per a persones desocupades, la veritat és
que no ho tenim previst, en aquest moment estam pensant
articular un programa fonamentalment per a joves, per
reconvertir-los i reconduir-los al sistema formatiu, podrem
estudiar totes les possibilitats, però evidentment jo estic segura
que corresponia aquesta actuació a aquest objectiu, però
mirarem en tot cas quin balanç en podem fer i quines
possibilitats hi ha en aquest fet. Jo entenc perfectament que aquí
conflueixen dos elements, retornar joves que han sortit, que
s’han incorporat al mercat laboral massa prest, retornar-los a la
formació; i, en segon lloc, també la part de llengües que sempre
és un dèficit que duim acumulat i que s’ha de combatre. Per
tant, en aquest sentit ho apuntam i, repetesc, els dos objectius
crec que són coincidents, mirarem en tot cas el nivell
d’actuacions, si vertaderament es poden plantejar aquestes o
altres en què coincidim. Però, repetesc, volem apuntar la idea.

Pel que fa a les certificacions de la formació precisament és
urgent fer aquesta feina dins el 2009, perquè ens trobam no
només deixant de posar en valor la formació, sinó que l’estam
d’alguna manera desprestigiant tots, la que feim les institucions
públiques, la que fan agents a tots els nivells; per tant, és
obligatori que amb la quantitat de recursos que dedicam a
formació, establim un certificat, tothom pot gestionar formació
si tenim una estratègia conjunta i uns criteris conjunts, i a partir
d’aquí ser clars, establir i sistematitzar tot el que impliquen les
certificacions i que tota la formació es faci contra certificació o
catalogació. Aquest és el sistema i aquesta és la urgència més
total i absoluta d’aquesta Direcció General d’Ocupació i
Formació, precisament per evitar aquestes dificultats i després
també per anar homologant, no?, perquè tenim cursos d’anglès
de 40 hores, en tenim de 60, en tenim de 120, de 200, per tant,
aquí hi ha d’haver una certificació quant al contingut i, per tant,
tot açò ens obliga a sistematitzar de manera urgent aquest espai,
al qual hem destinat una partida econòmica vertaderament
important. I repetesc, amb tota la urgència, hi estic totalment
d’acord, però si no feim açò, evidentment, no ho solucionarem
mai. I repetesc, la formació és clau.

Altres qüestions. La Secretaria General l’hem retallada un
poquet, bàsicament ho hem assenyalat. Hem tingut molt clar, la
despesa corrent s’ha retallat moltíssim, en aquesta conselleria
volíem que fos clar el compromís i, per tant, tots d’alguna
manera l’hem tingut.

I, en darrer terme, la responsabilitat social corporativa. Jo
estic segura que és clau precisament a moments de dificultat, i
no només perquè els valors que defensa la responsabilitat social
són elements que posen en valor la feina dels treballadors, la
fortalesa de la mateixa empresa, sinó també perquè hi ha un
element clau, que és el prestigi de l’empresa, amb valors que
precisament són molt compartits. Venim d’una crisi
fonamentada en els valors de l’especulació, un món empresarial,
real, de base, que té uns valors tremendament positius i que a
moments de dificultats econòmiques és clau tenir-los en compte.
Per tant, en aquest sentit, més que mai, els valors empresarials
que són les petites i mitjanes empreses de les nostres illes, no
tenc el més mínim dubte, són molt importants. A més a més, és
una directora general amb prou capacitat de treball,
responsabilitat social, tot el que implica de treball per a
autònoms, i creim que també és un espai que lligar amb la
semblança de l’Administració de l’Estat, també com a
interlocutors, facilitarà moltíssim el desenvolupament d’aquesta
àrea.

En tot cas, tal vegada han quedat coses sense contestar, però
estic a la seva plena disposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, a més per no recordar-me el
temps, de la qual cosa no en faré abús.

Recursos extraordinaris. Efectivament, són necessaris i jo
confii que els podrà lluitar. No he demanat per l’aplicació de la
part que correspon al primer any del programa operatiu, però ja
hi haurà oportunitat de demanar-ho.

Respecte del SOIB li faré notar una qüestió. És ver que
creix, el que vostè ha dit, en percentatge un 31%, però li vull fer
veure que aquest creixement està destinat majoritàriament a
ZIP, realment queda pràcticament res més que el que
transfereixin des de l’Estat per a altres línies, la qual cosa no és
dolenta, ni bona, però bé, el capítol 4 és el capítol on realment
s’ha de notar que les polítiques actives d’ocupació hi són.
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I respecte dels 6 milions, més o manco, perquè als 2.750.000
o als 2.700.000 i escaig que ja hi era l’any passat i que era a uns
altres convenis, ara se n’hi afegeixen 6 pràcticament per fer els
9, 7, 9,75 milions que conformen aquest capítol 6 del Servei
d’Ocupació; per tant són 6 milions i havien dit que els convenis
amb el “daçò” serien 9, no?, crec recordar, serien 9 o 10, crec
recordar, és a dir, 4 del 2008 i 6 del ..., no bastaran els 6, eh?, o
sigui que aquí també n’hi haurà d’afegir, no sé d’on, però és
obvi que si en el darrer període de l’any 2008 n’hi posam 4, 6
per a tot el 2009, amb els nivells que apunten en matèria de
desocupats, òbviament se li exigiria, i vostè exigirà a qui toqui
que hi hagi més recursos per a açò.

El capítol 1, orientadors. Bé, el capítol 1 jo l’he criticat pel
14,4%, però en termes absoluts també té un creixement
important, 361.000 euros o una cosa així. En el SOIB, vostè ho
justifica amb els orientadors, però és que la conselleria creix en
1 milió, ho tenc separat, però de 6,2 milions del 2008 passam a
7,3, és a dir 1.100.000, si els orientadors són aquí, ... no, no, el
SOIB 361.000 euros, si no m’he equivocat en les restes, i el
capítol 1 de la conselleria creix en 1.100.000 euros. Açò són
molts de doblers, són molts de doblers de funcionaris i empleats
públics, jo no sé, perquè no ho he mirat amb detall, ho reconec,
el tema, ... a veure, el dels alts càrrecs, jo crec que hi sobra una
direcció general, no diré que sigui la de Responsabilitat, perquè
no ho és, segons la meva convicció d’enguany, però és obvi que
un director general de Planificació, magnífic, però un director
general d’Observatori, tal vegada no tan magnífic, tal vegada
bastaria amb un dels dos, per parlar de capítol 1 que tal vegada
es podria reconduir. I no és res que tengui a veure amb les
persones, jo crec que en aquest moment més que mai
l’estructura hauria de ser una mica més estreta en capítol 1
d’alts càrrecs, així de clar. 

I continuam, perquè de ver que vull acabar molt prest. Sí,
serà abans de les vuit, Sr. Diputat.

Em complau el tema dels idiomes. Miri, l’idioma, ens agradi
o no, a l’hora de contractar empleats nous a les empreses a les
Illes Balears, o de fer una feina com a autònom, tenen a veure
les competències amb idiomes. Per tant, tots aquells joves
nostres en aquestes illes que, a més dels nostres idiomes
oficials, puguin parlar francès, anglès o alemany, tenen més
oportunitats de feina a les nostres illes que aquells que no en
parlen, i sobretot més capacitat de competir amb aquells que
vénen d’Europa amb tots els drets, perquè els tenen igual que
nosaltres els que estan integrats a la Unió Europea. Per aquesta
raó s’ha de fomentar l’ensenyament, que ja ho fan a Educació,
a pesar de les discussions sobre el trilingüisme i aquestes coses
que coneix millor el meu cunyat -el meu company-, Sr. Fiol, ...

(Rialles)

..., però aquesta és una qüestió que òbviament la tenim clara.

I també la formació i els certificats. Jo he sentit qualque
crítica respecte de si són cursos de 20 o de 30. Escolti, la
formació, l’oferta de formació ha de veure sobretot amb la
capacitat i les possibilitats de dedicació de temps dels
treballadors ocupats i desocupats i, per tant, tot el que no sigui
una oferta sistematitzada, pensada des de l’administració i per
l’administració i els ensenyants, és un error, l’important és
saber, i per això té un director de Planificació que ho farà molt
bé, què és que demanen els obrers, quan ho volen fer, com ho
volen fer, ho volen fer i en quants d’anys, com les hipoteques,
més llarg que les hipoteques, la formació i les competències
personals; i ajudar que ho puguin fer i ajudar a certificar-ho. I
sobretot l’altra banda, que és la que ja li he dit abans, però hi
vull insistir, que les administracions i les empreses a l’hora de
seleccionar persones tenguin en compte ja els certificats que hi
ha i els que es facin ara, tant de competències com de formació,
perquè amb açò les autoritats d’acreditació de la formació hi
estan plenament d’acord i, per tant, és molt trist que a l’hora de
convocar una persona que ha fet aquesta formació, no hi pugui
accedir perquè no se li reconeix el certificat de competències
que se li ha expedit des de la Conselleria de Treball.

I res més, moltes gràcies. Esper que la directora general de
Responsabilitat Social Corporativa faci molta feina amb
autònoms i en economia social, perquè en la situació actual del
mercat laboral, és una de les possibilitats que hi ha de fer
activitat productiva i de tenir ocupació per a aquells que no
poden, perquè no hi ha possibilitats, ser contractats per les
empreses. Per tant, jo li deman formalment, Sra. Consellera i
Sra. Directora General, que facin el màxim esforç possible
sobretot en economia social i política d’autònom en el moment
en què ens trobam.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. I ja per finalitzar, té la paraula la Sra.
Consellera.

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

Moltes gràcies. A veure, qüestions que es puguin plantejar.
Començant pel darrer, estic totalment convençuda que
vertaderament farem tot el que podrem i més en el que és una
gran oportunitat, que és l’economia social i, evidentment, els
autònoms, amb tot el que impliquen les certificacions de
formació, evidentment cadascú podrà anar fent, sumant el que
implica de certificacions per arribar a un còmput, l’important és
que tot sigui reconegut i, a partir d’aquí, cadascú des de cada
àmbit i centre gestor, haurà de fer, de manera personalitzada, el
seu itinerari formatiu personal, i que hi pugui accedir, perquè ho
facem diferents agents, que crec que és clau, i perquè també es
pugui fer, fins i tot, com hem assenyalat, totalment on line, a
nosaltres ens costaria més, però la gent jove que començar, són
tots experts per poder optar a aquests espais. Per tant, totalment
d’acord, és fonamental per fer creure que la formació funciona,
que es pugui certificar; si no és així, tota la feina que haurem fet
no servirà absolutament per a res. I sota aquesta perspectiva
personalitzada i d’amplitud d’agents, l’única qüestió amb què
ens hem de posar d’acord és fonamentalment el sistema
d’avaluació i de certificació.
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Pel que fa referència a personal, jo li havia assenyalat el 5%
del que era el SOIB, l’increment de personal on anava lligat, i
en aquest cas li dic concretament que va lligar a aquests
orientadors per a la gestió del suport social, concret, si em
demana pel conjunt del que fa referència al personal de la
conselleria, evidentment dins la conselleria ha crescut el
personal i ha crescut en capítols que també valoram que són
importants de fer-se, un pel que fa referència, i ho veurem, a les
conselleries o a les direccions generals, que han crescut més en
personal, parlam de Salut Laboral, que és important, el que fa
referència a Secretaria General, evidentment perquè és clau el
control i la bona gestió de la conselleria, amb tot el que fa
referència a la tramitació, tant administrativa com econòmica,
i en aquest sentit són fonamentalment on establim aquests
espais, i de vegades el que se substitueixen són contractacions
externes de personal, i és (...) directament i ser el màxim de
transparents en el pressupost. Tots en sabem sobretot quan hem
gestionat, com ho feim, a través d’una contractació externa, a
través d’una inversió immaterial o contractant. Nosaltres hem
optat per la transparència.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Només queda agrair-li la seva
presència i la dels seus acompanyants, i no havent-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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