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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades i senyors diputats, començam una nova
sessió de compareixences i en primer lloc demanaria si es
produeixen substitucions.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Josep Juan i Cardona substitueix Pere Palau.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Cristóbal Huguet el Sr. Fiol.

LA SR. SUÁREZ I FERREIRO:

Marián Suárez substitueix Josep Melià.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

María Luisa Morillas i Navarro sustituye al Sr. Gascón i
Mir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i
Formació, per tal d'explicar el Projecte de llei RGE núm.
13990/09, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2010.

Passam a la compareixença de l’Hble. Sr. Consellera de
Treball i Formació per tal d’explicar els pressuposts de la seva
conselleria per a l’any 2010. 

Hi assisteix l’Hble. Sra. Consellera de Treball i Formació,
Sra. Joana Barceló i Martí, a qui saludam, acompanyada dels
següents alts càrrecs: Sr. Llorenç Pou i Garcias, director general
de Planificació Estratègica; Sra. Maria Duran i Febrer, directora
general de Responsabilitat Social Corporativa; Sr. MarcelAlí
Fernández de Heredia, director del SOIB; Sr. Francisco José
Verdejo, assessor tècnic; Sra. Gina Garcías, directora general de
Comunicació; Sr. Joaquim Fuster, cap de premsa; i Sr. Jesús
Frutos, cap de gabinet.

Té la paraula l’Hble. Sr. Consellera per fer l’exposició oral
per un temps ilAlimitat, quan vulgui.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Bàsicament en aquesta compareixença tradicional de
presentació de pressuposts intentaré fer una primera intervenció
i evidentment, el que és més important, respondré les demandes
a les preguntes que es diferents grups polítics puguin tenir.

Els pressuposts per a l’any 2010 que gestionarà la
Conselleria de Treball i Formació juntament amb el Servei
d’Ocupació de les Illes Balears pugen a 104.588.594 euros.
Teòricament suposen una baixada dels 2,2%, però atès que al
pressupost de l’any 2010 s’incorpora la Direcció General de
Comunicació, lligada al càrrec de la portaveu del Govern, per
tant, si atenem als continguts i a les responsabilitats pròpies i
específiques de la Conselleria de Treball i Formació els
pressupostos del 2010 suposen una baixada pressupostària del
6,4%, bàsicament per poder fer les comparacions lligades al que
són les realitats pressupostàries del 2009 i del 2010.

Malgrat aquesta baixada, el compromís de la conselleria de
lluita contra l’atur i d’incentivació de més i millor ocupació es
manté més gran que mai. La crisi econòmica que vivim i
l’afectació al mercat laboral ens hi obliga. Són uns pressuposts
que compleixen fonamentalment un compromís. L’acord de la
concertació amb els agents econòmics i socials més
representatius materialitzat amb el Pla d’ocupació de les Illes
Balears 2009-2011 i el Pla de salut, seguretat i ambient laboral
2008-2011 a les nostres illes, dos acords de definició
d’estratègies, objectius, actuacions i pressupost i, per tant,
aquests pressuposts responen a aquests plans.

Uns pressuposts alhora com a consideració general que
donen contingut i materialitzen dos objectius bàsics: la lluita
contra la difícil conjuntura d’atur que vivim amb mesures de
suport directe als treballadors i a les empreses i també uns
pressuposts de canvi, de canvi estratègic, és a dir d’avanç cap a
un canvi de model que no significa altra cosa per part nostra que
l’impuls de sectors econòmics estratègics i sobretot de donar un
nou i més ample contingut a la formació com a vertader
instrument de canvi d’oportunitat.

Uns pressuposts que, a més, en la seva gestió suposen una
execució més compromesa amb la participació dels agents
econòmics i socials i una avaluació permanent mitjançant
indicadors d’eficiència de cadascuna de les mesures que
incorporen.

Com ho feim?, dins unes restriccions pressupostàries
obligades, incrementar el que fa referència a les polítiques
actives d’ocupació. En aquest sentit voldria assenyalar, per la
repercussió en l’estructura pressupostària que tenen, tres fets. 

El primer, evidentment i obligatòriament aplicant austeritat,
aplicant austeritat invertint en ocupació. Aquest és una mica
l’emblema i és el lema de tots els pressuposts que avui ens
ocupen. Per tant, a partir d’aquí podem assenyalar -i ja
d’entrada- que s’incrementen els recursos econòmics lligats a la
formació per a persones desocupades, la contractació directa de
persones aturades sense prestacions per part d’administracions
i empreses públiques, els incentius a la contractació estable, els
ajuts als autònoms, el suport a la inserció de persones
discapacitades, començam la primera experiència en formació
amb alternança i la formació amb compromís de contractació.

L’austeritat, bàsicament, com es comprova? Amb una
baixada de despesa corrent i amb la reducció de personal
eventual, que també ens agradaria assenyalar. En primer lloc la
despesa corrent de la conselleria baixa un 19% en relació amb
el 2009 i en el si del SOIB la despesa corrent baixa un 15%. En
despesa de personal de la conselleria hem d’assenyalar tres
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qüestions en la comparativa amb els pressuposts del 2009. Una
que ja ha sorgit als mitjans de comunicació és la reducció de
personal eventual a l’àmbit de la Direcció General de
Comunicació amb tres places no cobertes encara que estaven
pressupostades i que de fet s’eliminen directament. 

A la Conselleria de Treball i Formació, en segon lloc, la
reorganització entre la conselleria i el Servei d’Ocupació de les
Illes Balears, retornant al projecte inicial del Servei d’Ocupació
d’unificar tota la gestió de la formació, ocupats i desocupats, en
el Servei d’Ocupació de les Illes Balears, ens permetrà reduir
una direcció general: la de Formació i Ocupació; i les seves
funcions excepte els centres nacionals de referència lligats a la
innovació i per tant a la planificació estratègica passaran al
Servei d’Ocupació de les Illes Balears. És una primera passa per
entendre que tota l’ocupació professional per a l’ocupació hem
de ser capaços de gestionar-la amb els mateixos criteris
fonamentals.

Per tant en aquest sentit i encara que dins els pressuposts
d’avui no es vegi aquest canvi sí l’hem d’assenyalar perquè és
la mateixa aprovació de la Llei de pressuposts de l’any 2010,
atesa la necessària modificació de les funcions del SOIB
incloses a l’articulat de la llei a la disposició final cinquena, que
permet modificar aquest objectiu bàsic del SOIB i per tant,
incorporar tot el que fa referència en la seva gestió a tot el
conjunt de la formació.

Així, reduïm personal a favor de la participació dels agents
econòmics i socials, cosa que es fa des del Servei d’Ocupació de
les Illes Balears i suposa a més una major participació en la
gestió i per tant, un canvi qualitatiu i quantitatiu a la vegada, i
malgrat tot el personal de la Conselleria de Treball
s’incrementa. Aquí ens agradaria assenyalar tres consideracions:
per una banda, personal lligat a la incorporació de la Direcció
General de Comunicació, el personal lligat al Centre de la Mar
de Menorca, i el personal que també prové de la Fundació
tripartita, a més de la cobertura d’unes places lligades
fonamentalment a la Direcció General de Salut Laboral que
s’han cobert aquest any amb personal funcionariat.

Hem parlat d’austeritat i de rebaixa de la despesa corrent i
també del que fa referència a la reducció de personal eventual,
i ara podem parlar de com poder incrementar aquestes polítiques
actives en una conjuntura de dèficit o de dificultats
econòmiques. Hem d’assenyalar que una part dels recursos
econòmics que s’han estalviat dins el pla d’austeritat executat
l’any 2009 per part del Govern amb un muntant de 13,5 milions
d’euros, una part, l’hem començat a executar les mesures
extraordinàries de lluita contra l’atur. Entre aquestes mesures,
hem començat ja, perquè els moments més difícils d’atur es
viuen en aquest moment, amb la contractació de 1.000 persones
sense prestacions, aturats sense prestacions, a través dels
municipis per a un període de sis mesos, la contractació de 700
persones sense prestació per a un període de tres mesos a través
de les empreses públiques de la nostra comunitat, i la primera
experiència en formació amb alternança. Per tant, intentam
avançar tot el que podem de mesures extraordinàries lligades a
aquestes mesures d’austeritat que al mateix govern, d’una
manera global, hem estat capaços de resoldre.

En tercer lloc, tot just assenyalar d’una manera clara aquesta
priorització dins tots i cadascun dels programes de prioritzar
polítiques actives. Per aquest motiu també veim d’una manera
clara que mentre la conselleria baixa en termes comparatius -i
sempre en aquest sentit parlam de termes comparatius- respecte
de l’any 2009, un 17,5%, el SOIB puja un 2,7%, concentrant,
per tant, sempre al màxim les prioritats en el que són les
polítiques actives.

Explicades aquestes variacions pel seu impacte pressupostari
passaríem a retre’ls compte dels objectius d’anàlisi de les
despeses de la Conselleria de Treball i Formació, els seus
centres gestors i els programes que desenvolupen.

En primer lloc la Secretaria General que gestiona el
Programa de serveis generals -també ens acompanya el seu
responsable-, els seus objectius: augmentar el nivell d’eficàcia
i celeritat en la tramitació administrativa, la gestió, l’execució
i el control de la gestió econòmica, assessorament jurídic,
tramitació de contractació administrativa, recursos humans,
gestió de fons europeu; i el que queda, bàsicament, que fins ara
ha gestionat la posada en funcionament del Centre de la Mar de
Menorca i que en aquest moment tot just hi queden les darreres
parts d’equipament, en tot cas ja molt poc. Els seus pressuposts
baixen un 7,3% fonamentalment de capítols 2 i 4 i -repetim-
lligats a l’execució ja del Centre Nacional de la Mar. 

La Direcció General de Treball té un pressupost de
9.069.822 euros, un 28% més que l’any passat. L’explicació
aquí és clara. Els programes de foment de l’economia social,
cooperatives i autònoms passen a ser gestionats per la Direcció
General de Responsabilitat Social Corporativa. Hem
d’assenyalar alhora que les partides i els recursos econòmics
destinats a les dues convocatòries més importants que treballa
aquesta direcció general, els incentius a la contractació estable
i la inserció laboral dels discapacitats, són dos programes que
pugen un 2% cadascun perquè són valorats i considerats
necessaris per a la creació d’ocupació i evidentment per no
oblidar en cap moment la necessària inserció laboral de les
persones discapacitades. 

La convocatòria adreçada al foment de l’ocupació estable
que pretén el foment de l’estabilitat en l’ocupació mitjançant la
contractació fixa i fixa discontínua conté tres programes que tal
vegada els els puc citar d’una manera ràpida: el programa
primer adreçat a la contractació indefinida a temps complet o
fixa discontínua inicial de persones desocupades que no
perceben cap prestació per desocupació; el programa segon que
persegueix la contractació indefinida a temps complet o fixa
discontínua de persones desocupades que han estat contractades
reiteradament sobre la modalitat de contractes de durada
determinada; i el programa tercer de contractació indefinida a
temps complet o fixa discontínua inicial o mitjançant la
transformació de contractes temporals indefinits o en fixos
discontinus en sectors estratègics i emergents de persones que
provenen del sectors industrials tradicionals amb dificultats
estructurals. 
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Tots aquests objectius estan contemplats a l’acord de l’àrea
d’indústria, de la mesa d’economia, de les bases per al diàleg
social. A aquesta mesura es dedica una quantitat d’1.251.450
euros.

Com hem assenyalat tenim cura dels colAlectius de
discapacitats, aquí hi ha dos programes: en primer lloc,
fomentar la contractació indefinida dels treballadors
discapacitats en empreses ordinàries, i en segon lloc, el que fa
referència a manteniment dels centres especials d’ocupació. Els
dos programes, com hem assenyalat, també amb increments
d’un 2%.

En tercer lloc, vull destacar dins aquesta direcció general el
Programa de gestió de les relacions laborals que se centra, com
a activitat remarcable, en el suport als interlocutors socials i en
un instrument clau, el TAMIB, l’instrument de conciliació i
mediació que bàsicament compleix avui per avui una funció
bàsica. També dins les responsabilitats de la direcció general hi
ha el seguiment del Pla d’ocupació i l’estructuració i ordenació
de la participació institucional dels agents econòmics i socials
més representatius, la qual cosa li dóna un marc d’estabilitat,
decret en el qual en aquest moments es treballa.

En tercer lloc assenyalar que la Direcció General de Salut
Laboral, amb un pressupost de 3.493.382 euros, suposa una
baixada del 16,5%, fonamental al capítol 4 de subvencions.
Bàsicament es retallen les subvencions, però també tenim clar
que s’incrementen continguts de màxima importància política.
La primera qüestió que evidentment hem de destacar és que es
manté d’una manera clara tot el que fa referència al pla de xoc.
El Pla de xoc de sinistralitat laboral, que ha estat un poc el
contingut més visible i creim que una de les parts fonamentals
en la lluita contra la sinistralitat, té el suport de 12 tècnics en
prevenció de riscs laborals, 6 a Mallorca, 3 a Menorca i 3 a
Eivissa i Formentera i, per tant, es manté íntegre aquest
programa de pla de xoc en matèria de sinistralitat laboral. 

Com a novetat en aquesta direcció laboral es constituirà
l’Institut Balear de Salut Laboral, no suposa un cost econòmic,
però sí un increment en la coordinació i eficiència en la gestió
pública per part de les conselleries de Treball i Salut, alhora que
significa començar el treball en detecció, declaració,
investigació en les malalties professionals.

En darrer terme, l’Observatori de Sinistralitat i Malalties
Professionals de les Illes Balears, és possible el seu inici dins
l’any que ve perquè ja aquest any hem començat la inversió en
formació de dos tècnics de la casa dins el marc d’un conveni
amb la Universitat Pompeu Fabra. També vull assenyalar el fet
de començar i de plantejar tot el treball d’educació dins les
escoles de primària, secundària i formació professional lligat al
personal propi de la conselleria en tot el que fa referència a
l’educació en matèria de riscs laborals. Per tant, complementam,
mitjançant el treball propi de la conselleria, el que en aquesta
convocatòria haurem de reduir en matèries de suport en la
formació lligada als sistemes de prevenció.

En quart lloc vull assenyalar la Direcció General de
Planificació Estratègica amb un pressupost de 932.346 euros
que suposa una baixada respecte de l’any passat d’un 5,1%. Una
primera línia d’actuació essencial en l’àmbit de la planificació
evidentment és l’anàlisi i la perspectiva de les oportunitats de
generació d’ocupació. Amb aquest objectiu des de l’Observatori
del Treball a les Illes Balears s’estudien i es continuaran
estudiant els principals sectors emergents identificats dins el Pla
d’ocupació i s’analitzaran la seva evolució i els reptes de futur,
la tipologia d’ocupacions que inclouen, les perspectives de
noves ocupacions i qualificacions i la seva relació amb l’oferta
formativa actual. També dins el marc del coneixement i la
perspectiva del treball realitzat per l’Observatori del Treball
s’engegarà el projecte de seguiment de la formació i la inserció
laboral dels joves de les illes, amb la finalitat d’enfortir d’una
manera concreta i específica els serveis d’orientació laboral i
intermediació i l’establiment de noves iniciatives el marc de la
formació en un colAlectiu que és clau perquè suposa d’una
manera clara l’aposta, el futur de la nostra comunitat.

Una tercera línia d’actuació se centra en el seguiment del Pla
d’ocupació 2009-2011. Respecte d’això cal destacar el
seguiment del pannells indicadors de cadascuna de les mesures
incloses al pla. Igualment s’establirà un programa d’avaluació
de les polítiques actives d’ocupació per poder determinar el seu
impacte en el mercat de treball, i aquest element va lligar a
aquest canvi de gestió que volem per als recursos que implica
aquesta conselleria, d’avaluació permanent i de participació en
els indicadors i els compliments del compromís de las
concertació del Pla d’ocupació.

I en darrer terme, i no per ser menys important, la Direcció
General de Planificació Estratègica assumirà la responsabilitat
de desenvolupar els tres centres de referència nacional de
formació professional: el de turisme, nàutica i aeronàutica
assignats a les Illes Balears el passat 23 de setembre. Aquests
centres, únics en la seva àrea per al conjunt del territori
nacional, han de permetre impulsar la innovació en l’àmbit de
la formació. En aquest sentit, la possibilitat de disposar a les
nostres illes de la principal eina d’avaluació i d’evolució del
Catàleg nacional de qualificacions professionals i les seves
derivades en termes de certificat de professionalitat i acreditació
de l’experiència professional entre tres sectors estratègics claus
per a la nostra comunitat, suposà i suposarà un avanç molt
important de la formació a les Illes Balears, així com una cosa
clau: l’apropament de la formació a les demandes de les
empreses.

La Direcció General de Responsabilitat Social Corporativa
amb un pressupost de 3.315.921 euros suposa una pujada del
27,6%, atès que gestiona -i aquí s’ha de recordar- els programes
que han baixat de la Direcció General de Treball, com són els
d’autònoms, el d’economia social i el de cooperatives. Els
principals eixos que desenvolupa aquesta direcció general
durant l’any 2009 estaran en relació directa amb els objectius
del Pla d’ocupació 2009-2011 i amb el foment sobretot de
l’autoocupació i l’ocupabilitat de les persones aturades.
Continuarem amb els ajuts a les persones aturades perquè optin
per l’autoocupació i que sigui una forma de treball autònom o
d’economia social i, per tant, incrementarem els esforços en tot
el que implica aquest programa; un programa que creix
inicialment en un 7%, i deim inicialment perquè esperam, atesa
la bona valoració d’un programa que s’ha executat dins aquesta
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anualitat, fet amb recursos del Ministeri d’Igualtat de l’Estat per
precisament donar l’opció a dones en atur de tenir un projecte
d’autoocupació i de poder continuar amb tota aquesta tasca que
té, d’entrada, una bona valoració.

Per assegurar-nos que les persones beneficiàries de tots
aquests projectes, acords o recursos econòmics per ser
autònomes han de ser aturats demandants d’ocupació, i aquí
també hi ha hagut canvis pel que fa referència a convocatòria,
perquè han d’estar inscrites durant, com a mínim, un termini de
3 mesos en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears.

Pel que fa a economia social, hem de destacar la posada en
marxa del Consell d’Economia Social i Cooperativisme de les
Illes Balears que permetrà que les activitats de foment de
cooperatives i societats laborals siguin prèviament consensuades
amb les organitzacions, cosa que ja hem fet enguany malgrat no
estigués constituït el consell, el consell està aprovat i ara ens
queda, ben segur que abans de final d’any, poder constituir ja
aquest consell.

I en responsabilitat social corporativa, ja és un tret
identificat per part de la feina de la mateixa conselleria i també
del mateix Govern de les Illes Balears, tenim fonamentalment
o com a qüestió a destacar dins l’any que ve, la realització de la
Conferència Europea de Responsabilitat Social Empresarial a
Mallorca a la qual assistiran devers 300 persones dels diferents
estats membres de la Unió Europea i que, evidentment,
continuarem aquest procés i aquesta organització d’una manera
molt directa. Tenim aquí i posam l’accent en el que fa referència
a les oportunitats de formació lligades a cursos d’experts per
impulsar tant els experts universitaris amb responsabilitat social
empresarial, com també de grups d’experts de formació en
economia social i amb l’aplicació de plans d’igualtat. Tenir
persones preparades per respondre les demandes de les
empreses i, per tant, per donar les màximes garanties a les
execucions dels programes que es van desenvolupant.

La Direcció General d’Ocupació i Formació té un pressupost
de 15.123.867 euros que suposa una baixa d’un 27%, aquesta
baixada del pressupost de formació s’explica també per una
prioritat política, en temps de crisi econòmica i de fort atur, la
formació de persones preferentment desocupades enfront de la
promoció de treballadors i treballadores preferentment ocupats,
es valora com a molt important poder incrementar o prioritzar
la formació de persones desocupades. L’atur és una dificultat
mot gran per a moltíssima gent i la formació, formació contra
certificat, formació dins tot el que implica seguiment del
Catàleg nacional de professionalitat, suposa una bona
oportunitat i sobretot quan està prioritzada cap al que
anomenam jaciments d’ocupació. Per tant, la formació lligada
als contractes programes dels municipis i en part alguna dels
consells insulars s’han destinat a la formació per a persones
desocupades amb un sentit, a més, que tant els consells com els
ajuntaments han pogut ja participar d’aquestes convocatòries i,
per tant, han pogut també ser gestors directes amb tot el que
implica formació, encara que dins aquesta prioritat per a
persones desocupades, dins l’àmbit de sectors estratègics i
sempre formació contra catàleg. Per tant, aquest és el motiu
prioritari del que ha estat aquesta rebaixa del seu pressupost,
que trobarem aixecat a l’alça quan parlem de formació per a
persones desocupades.

Aquesta direcció general, a més, té un objectiu clar:
l’aplicació del desenvolupament del sistema de qualificacions
professionals, registre de certificacions de professionalitat,
d’avaluació de l’experiència professional com a activitats
principals. Per tant a partir d’aquí també tot el que implica de
desenvolupament d’aquest sistema que s’està construint, i hem
de parlar de la colAlaboració amb la Conselleria d’Educació com
també amb la Conselleria d’Educació la posada en marxa dels
centres integrats de formació professional. A fi d’anar caminant
en aquest concepte de formació professional per l’ocupació
d’una manera cada vegada més unitària i cada vegada, per tant,
més eficients per donar resposta als sectors empresarials, a les
necessitats de creació d’ocupació i que vertaderament sigui una
sortida real i factible per sortir de l’atur.

Passam ja a la Direcció General de Comunicació amb un
pressupost de 4.495.921 euros, suposa una baixa del 40,5% del
pressupost comparatiu respecte de l’any 2009. Evidentment,
també suposen unes prioritats d’anar concentrant i racionalitzant
tot el que implica tant d’informació institucional com de suport
als mitjans de comunicació. Per tant, unes partides que tenen
una baixada i d’una manera significativa el que fa referència a
la informació institucional. A més d’aquests dos programes,
aquesta direcció general participa en el desenvolupament de la
Llei de publicitat institucional, la Llei de ràdio i televisió
públiques de les Illes Balears i la Llei del Consell Audiovisual
de les Illes Balears. Alhora també gestiona els contractes
generals de publicitat, planteja tot el que implica d’estudi
d’audiències, per optimitzar l’educació de l’acció de
comunicació pel que fa referència als programes de promocions,
subvencions i eficàcia publicitària i, evidentment, també la
possibilitat (...) la comunicació institucional els nous canals que
en aquests moments també envolten tot el món de les noves
tecnologies i noves comunicacions. Participa a la Comissió de
control, en el seguiment del contracte programa d’IB3 i en el
conveni de reciprocitat entre el Govern de les Illes Balears i la
Generalitat de Catalunya en matèria de ràdio i televisió
públiques i en la promoció de la indústria audiovisual pròpia,
signat el febrer del 2009.

I, en darrer terme, el Servei d’Ocupació de les Illes Balears.
Per a l’any 2010 puja a 61.818.539 euros. Aquesta quantitat
suposa un creixement del 2,07%, són polítiques actives per a
l’ocupació, mesures extraordinàries, formació per a persones
aturades, pressuposts que no incorporen els increments prevists
el 2010 de fons finalistes de l’Estat perquè, evidentment, encara
en aquest moment no està acordada la seva distribució
territorial, però ja podem constatar un increment d’ocupació per
part de l’Estat en el que és el conjunt pressupostari. Per tant,
també arribaran a aquestes illes.
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El pressupost del SOIB compleix, com no pot ser d’altra
manera, el Pla d’ocupació signat dia 14 de juliol, compliment
estricte d’eixos i actuacions i, per tant, aborda els elements de
conjuntura i els elements estructurals del principal efecte social
de la crisi: l’atur. Tenim mesures extraordinàries per fer front a
la conjuntura i la formació i la intermediació com a elements
fonamentals de l’abordatge estructural, mesures extraordinàries
ja iniciades en els pressuposts del 2009, les mil persones
aturades, com ja hem assenyalat, sense prestacions, contractades
a través dels municipis, 700 persones aturades sense prestacions
a través d’empreses públiques i formació amb alternança. Hi ha
també un programa de contractació per a 500 joves per
desenvolupar aquest binomi ocupació-formació a través dels
municipis de més de 20.000 habitants i consells. I mesures de
caire estructural, m’agradaria esmentar el servei d’intermediació
que amb una partida de 500.000 euros suposa treballar de
manera molt directa, a primer línia, les oportunitats de creació
d’ocupació que aquesta comunitat fa i que, per tant, es puguin
assumir i aprofitar per les persones aturades a la nostra
comunitat. 

Cal destacar la formació per a desocupats amb un increment
d’un 15,7% respecte de l’any passat, formació amb compromís
de contractació, un programa nou, 500.000 euros que també
suposa la novetat que cap persona no quedi contractada a la
nostra comunitat per part ..., és a dir que cap empresa no deixi
de contractar a la nostra comunitat autònoma per no tenir
persones formades; aquesta és una obligació total i, per tant, en
aquest sentit i dins uns paràmetres s’ha obert aquest nou
programa que esperem que pugui donar resposta d’una manera
molt directa -repetim- a les necessitats de les empreses i a
l’ocupabilitat de les persones que són a l’atur a la nostra
comunitat. I evidentment continuam mantenint amb increments
tota la part de programes de caràcter finalista que gestiona el
SOIB, la informació i l’orientació, escoles-tallers, tallers
d’oficis, tallers d’ocupació, SOIB corporacions locals,
organismes autònoms, agents de desenvolupament local,
modernització dels serveis públics d’ocupació, programes que
tots compten ja amb una crescuda, però que evidentment, com
he assenyalat abans, esperem que amb la situació econòmica
d’atur que vivim tenguem l’oportunitat de poder créixer amb
major proporció. 

I aquí acabaria la meva primera intervenció i passaríem a
poder donar resposta a tot el que es vulgui demanar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera, per les seves explicacions.
Procediríem ara a la suspensió de la sessió per un temps màxim
de 45 minuts si algun grup parlamentari així ho solAlicita. No?
Així, continuam. Per tant de formular preguntes o observacions,
intervé, en primer lloc, el Grup Parlamentari Mixt. Sra. Suárez,
té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Consellera, gràcies per les seves explicacions i per
la presència del seu equip.

Nosaltres farem algunes consideracions i alguna pregunta
sobre la seva exposició, no només de temes pressupostaris, sinó
també de línies d’actuació, perquè al cap i a la fi quan es
presenta el pressupost s’estan plantejant quines són les línies en
les quals vol treballar una conselleria. 

Li he de dir que en el context de crisi que vivim i en aquesta
austeritat que caracteritza el pressupost d’enguany, nosaltres
miràvem amb un cert recel que una conselleria com la de
Treball i Formació tengués una baixada no massa important,
però sí una certa baixada. Li he de dir també que una vegada
escoltada la seva explicació, estam un pocs més tranquils perquè
tenim la sensació que aquesta reducció del pressupost, que és
real, ve acompanyada d’una idea clara per tal d’augmentar
l’eficiència dels fons amb què comptarà. 

Aquesta interpretació la faig, bàsicament, a partir de tres
aspectes que vostè ha comentat. D’una banda crec que ha
justificat raonablement bé que es produeix una reorganització,
que a més és permanent, d’aquesta conselleria, jo robo que està
bé, perquè s’ha d’anar adaptant a les circumstàncies, una
reorganització interna en la qual el SOIB es va convertint cada
vegada més una mica en l’eix central de la conselleria, de fet
pràcticament acumula el 60% del seu pressupost, i jo crec que
això ben fet té raó de ser. La segona raó és que sembla que el
full de ruta està ben marcat, i hi està perquè té dos pilars bàsics
que, com vostè molt bé ha assenyalat són el Pla d’ocupació
d’una banda i el Pla de salut laboral. I una tercera és que hem de
reivindicar, i si en altres ocasions ho hem fet en un sentit, ara ho
feim en l’altre, i és que efectivament el tema d’ocupació no és
un tema exclusiu de la Conselleria de Treball i Formació, sinó
que nosaltres entenem que la potenciació de l’ocupació, la lluita
contra l’atur és un tema transversal a tot el Govern i com que en
aquest sentit la inversió crec que es manté en uns nivells
raonables des d’aquest pressupost, diríem que això ens
tranquilAlitza. 

Bé, fetes aquestes consideracions general, passaré a
comentar alguns dels aspectes de les diferents direccions
generals. 

Ens sembla encertat, tot i que no he sentit exactament si això
suposava un augment pressupostari o no, però en qualsevol cas
sembla que sí hi havia un suport important, el TAMIB.
Efectivament el TAMIB crec que, malauradament, treballa molt
des que estam en època de crisi, per tant si això ve acompanyat
d’un suport clarament institucional i, a més a més, d’un suport
pressupostari, doncs benvingut sigui.

M’ha agradat sentir aquestes dues iniciatives de la Direcció
General de Salut Laboral, pensam que és molt important que es
creï com a institució l’Institut Balear de Salut Laboral, perquè
a més suposa donar-li la importància que té aquesta qüestió en
els temes de treball, i també l’Observatori, perquè crec que vull
entendre que suposarà tenir una recollida de dades i un
seguiment que sigui constant i a més colAlocar l’ocupació per a
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la salut laboral allà on toca, que seria al mateix nivell que pot
ser l’observació de les dades d’atur, d’activitat, etc.

En aquest sentit la intenció que hi ha per tal que l’educació
en salut laboral s’inclogui dins les escoles, la trobo també molt
adient. Bé és cert que moltes vegades tenim aquesta temptació
que tot vagi a les escoles, jo com que sóc professora a la meva
vida civil -ho direm així-, de vegades sembla que les escoles
acaben acumulant un excés de temes transversals, però ja està
bé, s’ha de buscar la manera que això arribi als joves.

Pel que fa a la Direcció General de Planificació Estratègica
en alguna ocasió hem comentat que des d’Eivissa, fer aquí un
poc una qüestió més territorial, des d’Eivissa ens hem sentit un
poc òrfenes quan hem vist que els centres de referència, els
centres nacionals de referència, s’han quedat a les illes de
Mallorca i de Menorca i que Eivissa, que nosaltres pensam que
tenia també una possibilitat i un potencial per tenir un centre
d’aquest tipus, no hem tengut l’oportunitat. No obstant això,
entenem que la feina d’aquests centres de referència és vàlida,
si és un centre de referència nacional que s’entén que és l’Estat
espanyol, entenem que també els beneficis arribaran a l’illa
d’Eivissa, però sí que li volem -ja ho hem fet en altres ocasions-
, deixar-li constància d’aquesta reivindicació.

Ràpidament tres observacions més. Pel que fa a la Direcció
General de Responsabilitat Social Corporativa nosaltres, des del
principi de legislatura, hem donat suport i hem considerat que
era una bona iniciativa la creació d’aquesta direcció general,
pensam que és molt positiu que se li doni aquest impuls i en
aquest sentit, també, vostè feia referència a aquell programa
d’autoocupació de dones, nosaltres pensam i defensam que en
temps de crisi els sectors més desfavorits són uns determinats
sectors i malauradament les dones som entre aquells sectors que
estan més afectats per la crisi. Per tant, tot el que sigui potenciar
la possibilitat d’ocupació de les dones doncs també estarem
d’acord.

Pel que fa a la Direcció General d’Ocupació i Formació li
volíem fer una pregunta sobre els centres integrats de formació,
perquè crec recordar que ja quan la Sra. Nájera estava de
consellera s’havia tractat aquest tema, després va passar un
temps que no se’n va parlar i ara tornam a parlar d’aquest tema.
Nosaltres pensam que és una aposta molt important, molt
necessària que educació i formació han d’anar de la mà i ens
agradaria que ens pogués donar un poc més d’informació sobre
aquest tema.

Finalment, ja acabo, pel que fa al SOIB he cregut entendre
que pensaven en algunes innovacions o en algunes novetats
respecte del servei d’intermediació. No sé si ho entès bé o no,
en cas que sigui així m’agradaria saber quines són aquestes
línies noves o quina és la perspectiva que tenen sobre aquesta
qüestió. I de moment res més.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari
Bloc per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, també gràcies per
la seva compareixença i a tot el seu equip per presentar els
pressuposts. En primer lloc disculparé que no hi és el titular que
segueix aquesta conselleria que no ha pogut arribar i, per tant,
amb aquesta excusa i, a més, creient que dins el debat
pressupostari és, evidentment, l’oposició qui ha de tenir més
protagonisme i més rendiment, a part d’aprofitar per fer una
reflexió sobre si feim un debat de pressuposts prou raonable
encara amb els mecanismes que heretam i que crec que, cada
vegada més, hauríem de reflexionar i canviar-los. 

En qualsevol cas, evidentment, vostè té un protagonisme de
cara al 2010 important en la gestió de govern, el moment és
molt difícil, jo no sé si des del Govern s’encerta a transmetre
prou amb aquests pressuposts la dificultat que viu la societat
amb aquests nivells d’atur, en el moment econòmic realment
difícil, i em fa la sensació que estam, d’alguna manera, com
maquillant l’efecte de la davallada o volent llevar-li cruesa i per
part nostra creim que la preocupació s’ha de traslladar amb
honestedat. Nosaltres li hem de dir, d’entrada, com hem dit a
tots els consellers que han passat per aquesta comissió, que
veim amb preocupació i com una mala notícia que en aquests
moments crítics haguem de reduir els pressuposts i la despesa
pública. Som plenament conscients de la necessitat, per tant,
això no caldrà, però és cert que la reflexió de fons que hem de
fer i, sobretot, el nivell de solidaritat de les persones ocupades
o de les persones també del capital respecte de la situació que
queda la gent sense treball, és clau. Per tant, des del
departament de treball és molt important tenir aquest suport.

Creim que en totes les línies hi ha una amplíssima, per no dir
plena, coincidència, en els objectius que ha apuntat en la seva
conselleria, per tant, ja dic, pràcticament, no hi entraré. Crec que
és important donar tot el suport a la gent que ha quedat fora del
sistema laboral, però sobretot incorporar-los una altra vegada,
per tant, saludam aquesta iniciativa de contractació relativament
massiva o fora dels sistema de mèrit i capacitat, com a pura eina
d’incorporació laboral que ja vàrem apuntar a la seva
predecessora i que crec és una eina important perquè la gent ho
trobi, fins i tot, per ventura s’hauria de vestir més legalment
l’oportunitat d’aquest tipus de contractacions que tenen una
funció peculiar dins del sistema de funció pública, no de funció
pública estrictament, sinó de contractació pública de treball.

Respecte del SOIB, no sé si vostè n’està prou satisfeta, i ara
li demanaria de l’orientació cap a l’ocupació real de la gent que
hi arriba més enllà de la funció burocràtica de tramitació, de les
cues que veim encara, la veritat és que molt poc de visió
occidental, de servei que un voldria trobar i d’atenció, a veure
si això no es podria millorar i percebre aquestes oficines com
una oportunitat de formació i de treball, que es fan els esforços,
nosaltres ho reconeixem, però la veritat és que la sensació
d’oficines de tramitació de subsidis està generalitzada dins la
població i que encara ens trobam que, qui més qui menys, quan
cerca una feina, i ara és un moment difícil per trobar-ne, confia
relativament poc en la xarxa pública d’uns i dels altres,
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municipal, insular i especialment l’autonòmica, i crec que aquí
hi hem de fer, encara, una reflexió i un esforç.

També apuntar la feina del TAMIB de tenir la funció, de fer
una reflexió perquè no hi hagi fugues, procurar que aquest
sistema de conciliació ràpid per al treballador sigui el més
eficient possible i tots els mecanismes possibles perquè no hi
hagi una manera de fugir del sistema per fer més difícils els
cobraments, etc. Hi ha una part de tot aquest apartat que és de
normativa, de normativa estatal, en la qual no tenim influència
avui, però que segur que la reflexió que duguin els distints
responsables de Treball a tot l’Estat pot ajudar a reconduir
alguna situació. També, per exemple, això és inevitable parlar-
ne cada any, la situació dels fixos discontinus que si sempre ha
estat preocupant, evidentment, en aquests moments que viu
tothom cal fer-hi algun avanç més del que s’ha fet.

Una pregunta, tan sols, respecte d’aquest institut que vostè
ens apunta, evidentment qualsevol cosa que sigui coordinar,
sensibilitzar i treballar en salut laboral ens sembla positiu,
només li demanam si tendrà personalitat o si és un simple òrgan,
com a institut és un CIF o és una part més del sector públic o si
senzillament és un òrgan de cooperació, una mesa de trobada.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Morillas.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Buenas tardes. Gracias, Sra. Presidenta. Queremos dar las
gracias a la consellera de Trabajo y Formación por su
explicación de los presupuestos de la conselleria para el año
2010 y agradecer la presencia de su equipo de trabajo. 

Nos encontramos en un escenario económico y social
complejo producido por la situación de crisis que padecemos,
hecho éste que reflejan los presupuestos de nuestra comunidad,
siendo éstos unos presupuestos austeros pero que priorizan lo
social recortando gastos donde se puede hacer. Destacar
también la importancia de que en estos presupuestos se refleja
la preocupación por el desempleo y las medidas que se están
ejecutando para remediar, en lo posible, las situaciones de
desamparo producidas por la pérdida de trabajo de trabajadores
y trabajadoras de las Islas Baleares.

También quiero destacar el consenso de los acuerdos con las
organizaciones sindicales y empresariales priorizando medidas
extraordinarias de ocupación y formación que generen más
trabajo y mejoren la cualificación del capital humano. Desde el
Grupo Parlamentario Socialista animamos a la Sra. Consellera
de Trabajo y a su equipo de Gobierno a continuar trabajando en
la línea de la mejora y la estabilidad en el empleo en nuestra
comunidad actuando en áreas complejas y muy diversas del
mundo del trabajo y de las relaciones laborales, gestionando
estos presupuestos donde más se necesitan y consolidando
programas dirigidos, precisamente, a proporcionar estabilidad
con la formación de trabajadores y trabajadoras en activo y
desempleados, visualizando nuevos yacimientos de empleo y

promocionando la autoocupación de personas desempleadas en
situación de riesgo de exclusión social. 

El gasto en programas dirigidos a fomentar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y
la promoción de los planes de igualdad dentro de las empresas
procurarán un valor añadido a dichas empresas, como también
unas relaciones laborales más justas para hombres y mujeres. 

En el plan de choque referente a la salud laboral, otro
apartado que nos parece muy importante es todo lo referente a
la prevención de riesgos laborales y la prevención de la salud
laboral. En este sentido animamos a seguir trabajando en la
línea que se está haciendo con la colaboración de todos los
agentes sociales, tomando medidas para evitar la siniestralidad
con actuaciones y formación de los trabajadores y trabajadoras
en materia de prevención de salud y de los riesgos producidos
por el trabajo.

He de felicitar por la creación del observatorio de
enfermedades profesionales, hecho muy importante, y
esperemos que las medidas y los estudios que se hagan en este
observatorio puedan beneficiar a los trabajadores y a las
trabajadoras de las Islas Baleares. Animamos también a seguir
adoptando medidas extraordinarias en materia de empleo
reforzando los convenios con ayuntamientos, con consells y con
entidades sin ánimo de lucro, a seguir también ejecutando
programas específicos en formación ocupacional como también
seguir con los incentivos a la ocupación, como se recoge en el
pacto por la competitividad y la ocupación y la cohesión social
consensuado y firmado por los agentes sociales y económicos
de nuestra comunidad.

Algo que se me ha quedado pero ya lo ha recogido la Sra.
Marián Suárez referente al SOIB a incrementar las
competencias. La verdad es que me gustaría que lo explicase un
poco más profundamente. Nada más.

Muchas gracias y desde el Grupo Parlamentario Socialista
damos nuestro apoyo a sus presupuestos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Morillas. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, alts càrrecs. 
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Per a mi falta conèixer el més important, l’objectiu, o més
que l’objectiu, l’objecte de totes les polítiques de totes les
direccions generals i del Servei d’Ocupació són els treballadors
i les treballadores. No seria possible, a la memòria o a
l’explicació que complementa la memòria, saber a quants
podran dirigir, des del Govern, aquestes polítiques que vostè ha
detallat? No vull començar sent crític, però em sembla que, i
vull alabar la feina de la Direcció General de Planificació i la
seva potenciació, reconec que ha millorat i que està molt ben
encaminada, però, escolti, un empresari, qualsevol persona que
planifica tants de doblers, i ara parlaré de doblers perquè
l’objecte és aquest, sap a qui ho ha de dirigir, no una massa.
Nosaltres sabem, ho ha dit el conseller d’Economia i Hisenda,
que el creixement serà negatiu d’un punt i mig. Això vol dir que
el mercat laboral respondrà a aquesta circumstància. No vull
que endevinin en la memòria quants d’aturats hi haurà en el
registre ni quants d’aturats hi haurà a l’enquesta d’EPA, no,
però sí que els elements de marxa de l’economia mostren un o
els dos possibles escenaris que quantifiquen quants d’aturats i
quants amb feina, i en quina situació tants els aturats com la
feina. Per tant, aquesta feina que vostè ha descrit, i que
complementa el que diu aquí, crec que hauria d’estar més
determinada dient, escoltin, volem arribar a aquests, i això en
general no hi és ni aquí ni en la seva explicació. No sé si ho
podrà fer o si troba que seria possible, encara, determinar-ho
millor.

L’altra qüestió és respecte de la disponibilitat dels
pressuposts. Miri, aquí, a la memòria, a part d’aquesta
mancança, doncs parla o comença la memòria parlant del Decret
11/2007, l’estructura de la Conselleria de Treball, però vostè sap
que fins dia 15 d’aquest mes ha canviat, i ara vostè, a la
presentació, em diu que tornarà a canviar. És cert que m’ho
havia dit de paraula, però els pressuposts han de respondre a
qualque cosa més sòlida, i no és una objecció perquè l’oposició
no es pugui adaptar en dies i hores a la nova estructura, però
això dificulta i, sobretot, allò que trob delicat és que mostra una
decisió, una sèrie de decisions, del Govern que bé, quan hi va
haver la crisi el 15 de setembre hi va haver ja una
reestructuració, ara és 15 d’octubre i n’hi ha una altra amb la
incorporació de la direcció general, i ara vostè anuncia una altra.
És a dir, demostra, de qualque manera, que el Govern pren
decisions, no sé si poc meditades o no perquè això no ho puc
saber, però, com a mínim, fa una sensació estranya, permeti’m
que li ho digui així amb tot el respecte.

Des del punt de vista econòmic. Miri, no ens hem
d’enganyar ni ens hem d’enganyar respecte de qui hem de
dirigir tots aquests doblers. És a dir, podem fer, perquè és una
manera de mesurar, els pressuposts dels projectes que es
presenten al Parlament o que s’aproven al Parlament cada any,
però vostè, molt bé, ha salvat els 4,5 milions, que no són
polítiques de mercat laboral, per dir, escolti, el decreixement el
feim damunt 100 milions no el feim damunt 104 perquè hi ha 4
que no són d’aquí. Ja faré qualque comentari d’això després
perquè ara he de parlar de la política per al mercat laboral que
fan tant la secció 19 com la 76 de manera conjunta i molt ben
coordinada, estic segur.

L’any passat, Sra. Consellera, el pressupost nominal va ser
107, 106,9, no sé el 9, quasi 107, però si vostè agafa el tom
d’execució i veu les incorporacions sap més be que jo que entre
les dues seccions han sumat de disposició per al 2009, 118,44
milions d’euros. Per tant, si vostè en preveu per a l’any que ve
només 100, no és una baixada del 17 ni del 18, d’acord, no serà
una baixada perquè hi haurà incorporacions i perquè hi
haurà...bé, açò també es pot incorporar. És a dir, no és ciència
ficció, però no ens intentem enganyar, posem que siguin 18
milions més, entre el que són les incorporacions de l’Equal, dels
programes operatius, que això és el 50% del que es va invertir
en els anys anteriors, això vendrà Hisenda, si estan ben fetes les
liquidacions, i açò s’incorporarà, i allò del servei públic estatal
també s’incorporarà. Per tant, deixam aquests doblers, són
finalistes i, per tant, aniran pel que aniran. Ara, els altres no, els
altres vostè els podrà disposar, tot allò que siguin retorns dels
programes operatius i de l’Equal, per exemple, i supòs que
enguany ho ha pogut fer.

Amb açò no enganyarà perquè estic segur, ho ha dit el Sr.
Alorda que és del Bloc i estic segur que el del Grup Mixt igual,
no els sabrà cap greu que la Conselleria de Treball tengui
enguany un pressupost en positiu en lloc de negatiu. No els
sabria cap greu, estic ben convençut. Per què? Doncs perquè
teníem una taxa fa dos anys d’un poquet per baix i estam a prop
del 15. Aquesta és la realitat i ho ha dit molt bé qui ho ha dit que
les polítiques d’ocupació s’han de generar des d’altres estímuls,
però és obvi que aquestes mesures que a mi m’agrada dir
palAliatives perquè les persones que estan en atur i en dificultats
tenguin opcions, oportunitats per millorar les seves
competències i, per tant, el que han de tenir, estaria bé que
tenguessin totes les dades econòmiques.

Detallaré un poc més els temes dels doblers i de la memòria.
La veritat és que no sé si ho endevinaré perquè amb la Direcció
General de Formació, òbviament, em pensava que vostè m’ho
havia dit, però em pensava, quan vaig veure els pressuposts, que
havien canviat d’idea. Ho ha dit avui, ara. Mirin, els pressuposts
pugen en capítol 1 i en capítol 2, és a dir, l’any passat, és al
Diari de Sessions de la seva compareixença, vostè va presentar,
bé, en capítol 1 va pujar, l’any passat, 1.400.000 i enguany puja
431.000, són doblers, i jo no sé si en aquest moment es podrien
fer les mateixes feines emprant aquests doblers per a altres
seccions, capítol 4 o capítol 6. Crec que val la pena intentar-ho.

Capítol 2. L’any passat, és a dir, l’any 2008, faré memòria
per als diputats que no se’n recordin, els pressuposts sumats del
SOIB i de la secció 19 a la conselleria pujaven 3.680.000 euros.
L’any passat, per al 2009, van davallar 2.150.000, és a dir,
2.876.000, és a dir, 2 milions manco. Aquí està registrat i li vaig
dir “no sé com ho aguantaran”, i vostè em va dir “almenys ho
intentarem”. Bé, enguany en lloc de 2.876.000 posa 2.417.000;
sum les dues seccions per anar més de veres. La realitat quina
és?, que el 2009, en lloc de tenir 2.876.000 han tingut un
disponible, tenen un disponible de 5.059.000. Açò és la realitat,
no ens hem d’enganar. Estic segur que vostè no ve aquí amb
intenció d’enganar-nos, però açò són les xifres que hi ha als
pressuposts, als toms dels pressuposts. És a dir, l’any passat van
pressupostar 2.876.000 i tenen enguany disponibles 5 milions.
Per tant com pot ser que si ara necessiten 5 milions -açò és la
primera pregunta important-, com pot ser que puguin
pressupostar el capítol 2 en 2.417.000? O és que pensen no
pagar?, o no fer? És important.
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Després el capítol 4..., bé, amb l’invent del capítol 7, clar,
açò fa que les convocatòries i el Pla de subvencions quedin...,
no ho criticaré, que no és criticar-ho, però òbviament és millor
fer convocatòries de subvencions que no convenis, precisament
perquè les convocatòries és el que dóna igualtat a l’hora
d’acudir als recursos i els convenis és una decisió de dues parts
on totes les altres de les dues, òbviament si estan presents a la
negociació tenen opció i, si no, no. Li faré ara una pregunta que
hi cap quan parlam d’açò dels convenis. Miri, açò va sortir
diumenge..., el darrer diumenge d’octubre; el president del
Consell d’Eivissa manifestava que té un director de televisió
que no li costa res, que tampoc no fa res, va dir, perquè ho paga
el SOIB. Jo vull saber si aquesta persona, que és director de
televisió del Consell d’Eivissa, està a un conveni amb el Consell
d’Eivissa, perquè fer convenis per contractar, encara que siguin
directors, escolti, jo crec que els convenis estan pensats per
aquells sectors de desocupats on cal l’ocupació. Jo li deman que
rectifiqui açò, és un parèntesi en aquesta compareixença, però
com que he tengut disposició d’aquesta informació avui, li ho
dic. No li he demanat, vostè ho sap, que vengui a donar
explicacions dels convenis, però convençut estic que aquests
convenis són per a aturats de la construcció, aturats de serveis,
persones amb dificultats, etc. Per tant si açò és així jo li deman
que ho rectifiqui i que faci pagar al consell d’Eivissa, a la
conselleria de Treball, aquests doblers perquè és injust que es
contractin els doblers per als aturats a una persona que posen de
director de la televisió, o de la futura televisió. Açò són les
declaracions. Si el president del Consell d’Eivissa fa
declaracions que no s’ajusten a la veritat o a la realitat, jo li
deman disculpes, li dic la font que utilitz, Diari d’Eivissa del
darrer diumenge... 

Sí, sí, em sap greu, em sap greu, li demano un segon més
perquè òbviament no he acabat. Com a mínim intentaré fer uns
suggeriments sobre la memòria, que és on els havia escrit, i la
part purament econòmica crec que aquestes observacions que ha
fet marquen una mica que s’haurien de corregir les xifres per
saber més exacte què tenim i a qui ho dirigim, i quin objecte
tenim quant a persones, i dic molt ràpidament algunes coses en
relació a la memòria de les direccions generals, en els
programes.

Miri, de la Direcció General de Salut jo li diré primer que
estic molt d’acord amb la persuasió social, però em sembla que
juguen poc amb el que és la informació i la formació directes,
juguem molt a les institucions, a les associacions professionals
o paraoficials, i molt poc amb les empreses. Crec que l’oferta en
formació i formació directa a les empreses en matèria de
prevenció de riscs laborals és un element que s’hauria
d’incorporar a tota la resta que jo, repetesc, estic convençut que
no és dolent.

Bé, no hi ha a la memòria aquí, encara que vostè ho ha citat,
el centre de formació professional de Menorca és el que
s'esmenta, no s'esmenta el de turisme, i he entès, supòs que bé,
que açò estarà inscrit no a formació del SOIB sinó a innovació.
És una opció. Crec que hi ha d’haver una coordinació necessària
òbviament entre les dues direccions generals i que ha de
participar, naturalment, en les decisions que prenguin aquests
centres a través de l’òrgan que decideixin, però el Servei
d’Ocupació em sembla imprescindible que hi sigui present. 

M’agraden molt els objectius a aconseguir, la planificació
estratègica, foment de noves actuacions empresarials creadores
d’ocupació, d’ocupació productiva, perquè jo en aquests temps
crec que destinar recursos a noves activitats empresarials però
que no siguin d’economia productiva, en definitiva, que paguin
imposts, que tenguin persones assegurades a la Seguretat Social,
escolti, és demanar més recursos públics i açò crec que no és el
moment de fer-ho. 

També de la planificació vull dir dues coses. Era una ilAlusió
que tenia, no crec que es faci mai, però almanco les deixaré
dites perquè les senti el director. Crec que un paper important...,
nosaltres li dèiem Centre d’estudis i programes amb la idea que
es fessin estudis i després es programés, crec que és molt
important estar atent als indicadors econòmics i socials dels
entorns i dels mercats dels béns i serveis nostres. Aquesta
evolució i aquest coneixement, que a més es pot facilitar de
manera, a petició d’interessat o a subscripció d’interessat, d’una
manera molt immediata quan es produeix crec que és molt
necessària en el sector productiu de les Illes. Però és que a més
crec que s’ha de fer una prospecció no només de l’observatori,
com es diu ara, sinó també en coordinació amb els moviments,
amb els professors o amb els experts de demografia humana, és
a dir, la geografia humana i els investigadors de les Illes Balears
per veure quins escenaris es poden produir quan hi ha aquests
moviments a l’economia, a les finances, a la demanda, etc.,
perquè açò pot permetre jo li deia crear programes, escenaris, i
per tant estar més ben preparats a l’hora que es produeixi un
d’aquests moviments per posar en actiu les solucions o els
programes que facin falta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Huguet, va molt passat de temps. Hauria d’anar acabant.
Gràcies.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, ja acab, ja acab. Crec que és el millor que li podrien fer
a la consellera o a qualsevol que estigui en aquesta
responsabilitat en aquest moment, dir-li què pot passar l’any que
ve o d’aquí a dos anys i per tant que pugui triar entre possibles
escenaris i aplicar recursos allà. 

Bé, em deix molt per dir però el temps de les
compareixences és el que és. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Té novament la paraula l’Hble.
Consellera per contestar totes les qüestions.
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LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Joana Maria Barceló i Martí):

Moltes gràcies, i tal vegada començaré amb una resposta...,
amb una de les respostes al Partit Popular. Quan ens planteja
quin és l’objectiu, fonamentalment lluitar contra la conjuntura
d’atur que tenim i donar oportunitats a la gent. Açò és el
fonamental, i sobretot un atur sense prestacions, unes persones
que no tenen prestacions, i per tant respondre a aquesta
demanda urgent de persones que han sortit del mercat laboral,
a voltes persones que no han tingut l’opció d’entrar-hi, açò
tampoc no ho podem oblidar, gent que tenim apuntada al Servei
d’Ocupació que en els darrers anys no ha tingut l’oportunitat...,
que no ha treballat mai i que ara necessita fer feina. Per tant
l’ocupabilitat de les persones i lluitar contra la gent que no...,
lluitar contra l’atur sense prestacions aquesta és una prioritat.
Per tant per açò hi ha aquests canvis de programes, concentració
d’actuacions i identificar molt bé i de manera complementària
a l’Estat, a més a més, quins són els objectius, tant de la
contractació directa com dels incentius de la contractació, com
de totes les mesures que es posen damunt la taula. 

Persones aturades prioritàriament sense prestacions. Aquesta
és la primera prioritat, tant per la contractació directa, tant pels
incentius de la contractació, tant per ajudar-les a ser autònomes,
tant per accedir a la formació, i incrementar la formació
d’aquestes persones desocupades. Per tant amb aquest eix de
prioritat funcionament obligatòriament.

I evidentment racionalitzar al màxims els recursos. Açò, no
ens pertoca altra cosa. A mi també m’encantaria, i els ho
assegur, poder tenir una disponibilitat més gran, però també som
conscients del que implica, i per tant les decisions solidàries del
Govern en aquest cas, que hem de fer front i per tant hem de
lluitar contra un atur i donar opcions a crear més ocupació des
d’estratègies molt lligades. A partir d’aquí, evidentment i per
tant, aquest és prioritàriament l’objectiu a tots els nivells i per
tant és allà on s’han incrementat precisament els programes. On
s’incrementen?, en contractació directa, en formació per a
desocupats, en incentius a la contractació, en autònoms. Aquests
són els programes que s’incrementen. A més a més, i d’una
manera molt clara, programes a més a més un poc més
específics però que lliguen sempre amb els mateixos perfils, i
lligats d’una manera molt clara a tota la xarxa social i la xarxa
institucionals, local i de consells insulars.

Evidentment, i entre parèntesi, ens mirarem aquesta
contractació, cosa que crec que en aquest moment no és
possible. Tant el contracte programa com les convocatòries de
contractacions de les institucions amb el SOIB lliguen sempre
amb projectes concrets, per tant ningú no pot sortir del projecte
concret, i els projectes són avaluats. Vull dir que a partir d’aquí
crec que és impossible, i li dic així d’entrada, que haguem
acceptat un programa en aquest sentit, eh?, perquè a més a més
tot ho lligam a sectors, és a dir, totes les polítiques del SOIB, les
preseleccions que es fan des del SOIB, i per això els agents de
desenvolupament local a més a més són un element clau, perquè
insistim a demanar que les convocatòries o els projectes que
desenvolupen els ajuntaments i els consells s’adeqüin a l’atur
del seu poble, comarca o illa, és a dir, que si tenim atur en el
sector de la construcció evidentment no plantegem un SOIB
corporacions locals d’un element del qual no tinguem aturats
per a allò, açò és totalment absurd, i per açò aquesta xarxa de

desenvolupament local ha d’identificar des de la base
perfectament quina és l’estructura de les persones aturades, qui
són, quines necessitats tenen, si hi ha necessitats específiques a
nivell d’ordre social, també tenen opció a participar-hi, i per tant
des d’una base d’ajuda molt personalitzada a la gent és el que es
pretenen definir els programes que es presenten i s’avaluen. Per
tant tenim avaluats els programes de les institucions i, repetesc,
la veritat, ho repassaré, però els podria assegurar que açò no és
cert, que no és del SOIB que es plantegi aquest tipus de
contractació, així de clar.

Altres qüestions que s’han plantejat, i ja seguir un poc el que
fa referència a ordre. L’Institut de Salut Laboral. No és un nou
organisme autònom, no crea cap plaça de res i simplement,
però, volíem que tingués una organització estable, amb
responsabilitats per part de les dues administracions, de Salut i
de Treball, un sistema de funcionament, uns objectius i una
tasca a fer, i una participació. Per tant s’estructura l’organisme
exactament i a partir d’aquí començam, si qualque dia tenim
prou volum i prou recursos, idò ja funcionarà d’una altra
manera; en aquest moment no hi ha estructura darrere sinó
simplement moltes ganes d’avançar, com a mínim en una línia
que són les malalties professionals, que és important començar-
hi a fer feina. 

I pel que fa referència a l’observatori, fonamentalment es
gestionarà amb personal propi de la conselleria que, repetim,
hem preparat, estam preparant en aquest moment amb un acord
amb la Universitat Pompeu Fabra, i per tant donam opció que
els nostres treballadors tenguin més oportunitats de formar-se i
puguin evidentment gestionar aquest observatori d’una manera
clara. 

Els centres nacionals de referència i Eivissa. A mi
m’agradaria assenyalar, i fixin-s’hi, centres nacionals de
referència i ho lligam amb innovació i investigació en formació,
és a dir, no es matriculen enlloc, són espais, centres que
estructuraran a demanda dels sectors, específics i lligats a
aquests àmbits, els nous continguts o els continguts de tot el que
serà la formació professional lligada a aquesta branca
d’activitat. Per tant faran noves titulacions, treballaran en tot el
que és l’experiència professional, estructuraran d’una manera
molt directa amb la participació de les empreses i els
treballadors tot el que és la investigació professional dins
cadascuna de les àrees. A Balears crec que és important que tant
en nàutica, turisme i aeronàutica comptem amb aquests espais
d’investigació, i per tant que els empresaris i sindicats aquí
participin directament en el disseny dels nous continguts, i que
respongui a la demanda dels empresaris.

L’altra cosa és que evidentment els centres nacionals de
referència tenguin i es donin suport en centres de formació
ocupacional o en centres integrals de formació; per exemple,
evidentment el Centre de la Mar a Menorca no només farà de
centre nacional de referència; les magnífiques instalAlacions, que
esper que podrem inaugurar molt prest, el centre ja està
operatiu, tindran formació ocupacional, evidentment lligada al
món de la nàutica, hem de rendibilitzar al màxim les
instalAlacions. Com Blanca Dona a Eivissa és un centre de
formació del Govern de les Illes Balears i executa des de fa
molts d’anys formació ocupacional o professionals a tots els
nivells que se’ns demana, així de clar. Vull dir que l’única illa
que ha comptat amb un centre de formació del Govern de les



1160 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 59 /  5 de novembre del 2009

 

Illes Balears és Eivissa. Açò no vol dir que tenguin més o
menys formació, tampoc, perquè evidentment formació nàutica
en farà Palma, en farà, si no ho record malament, Santa Eulàlia
d’una manera a més a més important, amb la mateixa
certificació que nosaltres farem al centre nacional. Per tant la
ubicació, el més important de tot de la formació certificada, que
tota tindrà els mateixos continguts, les mateixes hores, la
mateixa categoria, serà exactament igual que tot arribi a totes
les illes a demanda fonamentalment de les institucions,
associacions empresarials i sindicats de cadascuna de les illes,
i arribar per tot. Noves tecnologies; a Menorca no se n’havia fet
mai, ni a Eivissa, de formació certificada en noves tecnologies.
Enguany en tindrem. 

I, alerta, un reconeixement total i absolut, i aquí també ho he
d’assenyalar, als municipis, als ajuntaments i als consells pel
nivell d’implicació en formació per a aturats que han tingut,
repetesc, de primer magnitud. Aquest replantejament que hem
fet de formació, de no fer-los el contracte programa i que
puguin participar directament en la convocatòria de persones
desocupades, amb formació certificada, la veritat és que un deu,
un deu. I ho dic de tots els colors polítics i a tots els nivells. Per
tant s’ha de donar el paper i formació a Eivissa, evidentment, ha
de comptar amb la formació que necessita, fins i tot hi ha
clàusules o blindatges territorials, per dir-ho d’alguna manera,
perquè tant en quantitat com en diversitat es puguin fer les
formacions prioritàries a cada àmbit insular. Li assegur que
totes aquestes prevencions existeixen. Centres nacionals són
innovació i hi participaran els empresaris de totes les Illes i,
repetesc, centres de formació, formació en podem fer amb qui
sigui necessari, amb qui sigui necessari, de ver, no creguin en
absolut que açò és una passa enrere i en contra de ningú. Els
criteris territorials i de diversificació existeixen, tant a les
comarques de Mallorca com en el que fa referència a les Illes.

Altres qüestions que s’havien plantejat. Evidentment els
centres integrats de formació sortirà..., en aquest moment ja està
a punt de sortir el decret, d’aprovar-se. És un decret que hem fet
de manera conjunta Educació i Treball, s’ha elaborat
conjuntament i serà un decret de dues conselleries, perquè
vertaderament la integració passa perquè dues conselleries,
formació professional i formació per a l’ocupació, facin feina
juntes. Per tant aquest decret ja ha passat tota una tramitació
molt complicada i per tant el veurem pròximament.

Hi ha un grup dins el Consell de Formació Professional,
l’òrgan de participació de formació professional, que compartim
també la Conselleria de Treball i la Conselleria d’Educació amb
la participació dels agents econòmics i socials i també la
FELIB, hi ha una comissió específica per ja la programació de
la posada en marxa dels primers centres integrats, i per tant és
una comissió participada que està funcionant precisament amb
aquest calendari i marcant aquestes prioritats. 

I el servei d’intermediació. El servei d’intermediació va un
poc lligat, o a mi m’agradaria que respongués també un poc a la
demanda que feia el portaveu del Partit Popular, i que hi estic
totalment d’acord, és a dir, és poder detectar les necessitats de
base de les empreses. Creim que açò és fonamental, és
fonamental. No podem esperar a rebre les ofertes o les
demandes de la gent, hem d’anar a cercar empresa per empresa,
sector per sector, quines oportunitats tenen de contractació, com
els podem ajudar, quines informacions i quines ajudes hi ha pel
que fa referència a la conselleria, però també organitzant la
informació de tots els incentius a tots els nivells i ser capaços de
personalitzar moltíssim problemes d’empreses, de sectors, i per
tant aquest servei d’intermediació el que vol és ser molt
personalitzat en la relació al final entre una empresa i
l’oportunitat d’ocupació. A partir d’aquí a mi m’agradaria poder
escoltar, acordar les aportacions que es vulguin fer en aquest
sentit, creim que és necessari, i per tant fins i tot amb esmenes,
amb propostes... Vull dir que creim que..., no, són maneres de
poder avançar en acords perquè l’objectiu final fonamentalment
és aquest.

Per tant en aquest sentit màxima prioritat de les persones
aturades sense prestacions, és el problema més dur que tenim,
no el volem minimitzar ni fer-hi a prop, però sí també és clar
que hem d’establir els mecanismes per lluitar-hi.

I  a partir d’aquí evidentment altres qüestions que s’han
plantejat és el que fa referència a explicacions sobre personal.
Li he dit explícitament que hi ha un increment de personal, hi ha
un increment de personal malgrat que s’hagin baixat els càrrecs
eventuals, hi ha un increment de personal per al Centre de la
Mar, que obligatòriament s’ha d’obrir; es compta amb el mínim
personal però s’ha de posar en funcionament. La fundació
tripartida que hem assumit el personal que tenien aquí i em pens
que érem la darrera comunitat autònoma que no havíem assumit
el personal de la fundació tripartida. Hi ha el personal lligat a la
nova direcció de Comunicació que s’incorpora i, si no ho record
malament, dues places que s’han cobert dins l’àmbit de Salut
Laboral. Aquest és l’increment de personal que tenim. Repetim
que cap (...) no creim que sigui recomanable fer-ho a través de
contractació externa. Ja en farem. El personal que formarà dins
el Centre de la Mar anirà lligat, aquest personal, a la formació
que hi farem, només faltaria, però sí necessita un mínim de
funcionament com per poder treballar aquestes qüestions. Li
repetesc que intentam que sigui el mínim però aquestes
incorporacions sí les havíem de llevar.

Pel que fa referència a estructuració del servei, jo crec que
han estat..., és cert, jo vaig incorporar-me a la Conselleria de
Treball l’any passat, a final d’any, amb uns pressupostos tancats
o bastant tancats, i per tant hi ha tres qüestions que vam valorar,
que és que la Direcció General de Responsabilitat Social tenia
molta més capacitat de gestió, i per tant autònoms, cooperatives,
economia social, necessitava una empenta i teníem una persona
disposada, i jo crec que a més a més les dades d’avaluació de
cooperatives, de responsabilitat, de programa d’autònoms, que
és espectacular, la veritat és que ens donen la raó que ho vam
fer com toca, i sobretot perquè la Direcció General de Treball,
malgrat tengui tal vegada menys pressupost, però el conflicte
permanent, la conflictivitat laboral que du també inclosa una
crisi, evidentment també necessita de tots els recursos del món
com per dedicar-se al que fa referència als aspectes jurídics,
convenis, dificultats en la negociació colAlectiva que necessiten,
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evidentment, de tota la seva dedicació. Per tant evidentment rec
que va ser un bon reordenament, encara que no es veiés al
pressupost.

I aquesta vegada crec que també és important aquest
reordenament, i per açò he intentat explicar-lo, perquè
evidentment no es tracta en absolut de defugir de la total
transparència. És aquesta unitat en la formació. Si
vertaderament feim aquest discurs i ens creim que la formació
professional per a l’ocupació és una, que anam cap a centres
integrats, que en feim una, d’aquesta formació, i que en aquest
moment la màxima priorització són els desocupats, evidentment
havíem de començar nosaltres mateixos per avançar en aquest
sistema, i alhora per rendibilitzar el personal, i ho dic així de
clar, fonamentalment per tenir una estructura molt més coherent
i rendibilitzada del personal que treballa dins l’Administració,
i en aquest sentit i fonamentalment aquest és l’objectiu, i en tot
cas repetim que no és una qüestió que haguéssim visualitzat
abans, però crec que evidentment és millor. Repetim,
l’experiència de l’any passat avui li puc confirmar que ha estat
molt positiva. Esper que l’any que ve aquesta experiència també
li pugui dir que és molt positiva, esper poder-li-ho demostrar
amb dades.

Pel que fa referència al capítol 2 la veritat és que no, hem
baixat, hem baixat en capítol 2, i ho dic així de clar, i a més a
més perquè la Conselleria d’Hisenda no hagués deixat sota cap
concepte..., evidentment baixàvem el 15% tots i, repetesc,
nosaltres hem baixat fins i tot més. Vull dir que per tant,
despesa corrent, li assegur que ha suposat per exemple açò
aturada de lloguers, i ho deim així de clar, cercar altres espais de
caràcter públic per anar creant xarxa del SOIB, i per tant
congelar determinades actuacions de modernització d’oficines
precisament per la contenció de la despesa pel que fa referència
a lloguers. Vull dir que fonamentalment la contenció en aquest
sentit és clara.

I a partir d’aquí jo no sé si he deixat alguna altra cosa, però
en tot cas passaria la paraula una altra vegada als diputats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En segon torn d’intervenció
per part dels grups parlamentaris, Sr. Huguet... 

(Intervenció inaudible)

El micròfon.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies. ...perquè hem de partir de coses que m’havien
quedat.

Miri, respecte de la primera qüestió de l’objectiu vostè veu
que per exemple el Plan E diuen “i crearem 400 llocs de feina”.
Ja més gràfic no li ho puc dir, aquests pressuposts permetran en
formació arribar a tants, i sabrem quina és la visió que té
respecte del mercat laboral la conselleria l’any que ve i a quins
pensa que pot arribar. Una altra cosa és que li ho demanin o no;
és aquest element el que jo li dic que no hi és i que estaria bé
que hi fos. És una opinió.

Objectius clars, per tant. Respostes més immediates. No hi
insistiré però sí que li presentaré qualque esmena en aquest
sentit, tant més universal com així. Responsabilitat social..., jo
crec que han de fer..., fan bona feina, etc., però han de fer...; jo
crec que en aquest moment és un moment en què a qualsevol
comunitat autònoma el cooperativisme i les empreses
d’economia social és quan tenen oportunitat de crear-se, aquest
és, és a dir, tota la resta, les jornades..., perfecte, no li ho critic
per a res, però quan veurem que s’ha actuat bé des de la
Conselleria de Treball en matèria d’activitat empresarial i
creació de feina és quan tinguem els resultats de quantes
cooperatives s’han creat i tal.

I relacionat amb açò, han d’apostar molt més la conselleria
i el Servei d’Ocupació, si ara ho du el Servei d’Ocupació en
matèria de formació, per l’activitat privada; està massa
encotillat, i hi diré amb totes les paraules, pels agents econòmics
i socials, les corporacions locals i demés ens del sector públic;
ha de donar oportunitat que els professors es reuneixin en
cooperatives i creïn acadèmies, les acadèmies tenguin
oportunitats, perquè és una despesa directa i que sap que es
rendibilitza directament pels treballadors que estan en atur o que
estan en activitat. Jo crec que també és el moment de fer-ho, i
sé que açò serà difícil, però sí que el grup nostre li presentarà
esmenes perquè surtin del que són institucions públiques
recursos que creim que s’han de destinar a aquesta creació de
cooperatives d’acadèmies, etc., açò.

El Tribunal d’Arbitratge, 1.150.000, i és l’única que trauré
perquè crec que és la més important de totes, és un pressupost
que ja està desfasat de dos anys, és a dir, el volum de feina...,
em pareix per tant que també pot esperar una esmena en aquest
sentit perquè crec que es mereix aquesta fundació molt més. 

I diríem moltíssimes més coses però les que pugui ho faré a
través d’esmena i les altres les hi faré arribar, si no és amb
esmena, personalment. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. I té finalment la paraula l’Hble.
Consellera.
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LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Joana Maria Barceló i Martí):

Sí, també intentarem ser telegràfics. Intentarem fer aquestes
quantificacions per a cadascun dels objectius, de fet així ho
tenim en el Pla d’ocupació. Bàsicament avui valorava, i crec
que normalment dins l’àmbit d’explicació de pressupost, un
poc, no?, anar visualitzant el contingut del que fa referència a
les diferents partides, però evidentment l’impacte d’aquesta
política sobre les persones aturades sense prestacions és un
element que podem quantificar i que podem anar incorporant,
i per tant li agraesc aquesta aportació.

Evidentment en tot el que implica responsabilitat social..., a
més hi ha dades vertaderament importants. Si normalment dins
una anualitat es constituïen 5 cooperatives dins la nostra
comunitat, en el que duim d’any, i no hem acabat, se n’han
constituït 15, amb un impacte sobre ocupació de més de 700
persones, nous cooperativistes només enguany. I és cert, en
èpoques de dificultat s’ha de fer una empenta, però no només de
dificultats, també d’oportunitats. La xarxa escoles infantils
s’està treballant en aquest sentit, escoles infantils que es
construeixen, que formam la gent i que dins aquesta formació
per tenir la titulació de 0 a 3 anys intentam incloure la formació
lligada a la gestió; per què?, perquè acabi de tancar el cercle, i
que per tant neixin noves oportunitats de creació d’ocupació a
partir de la formació que nosaltres donam i de les inversions que
les institucions públiques estan estructurant.

Igual que els serveis a les persones, exactament ben igual.
Hi ha oportunitats que ens permeten lligar la formació i lligar-
ho també amb capacitat de gestió entorn d’aquest món, i per tant
sigui açò un bon resultat pel que fa referència a les institucions
públiques. Per tant en aquest sentit estam, repetim, totalment i
a més a més lligats per exemple a aquests programes, tant amb
la gent que du tot el programa d’educació infantil com amb la
gent que està treballant dins l’àmbit de la dependència o
l’atenció a les persones.

Bàsicament en aquest sentit li assenyal que hi ha projectes
que evidentment a un moment determinat seran més importants
cooperatives que a voltes responsabilitat social corporativa, i per
tant el programa de responsabilitat social corporativa baixarà
però evidentment hi ha programes que no poden baixar, com
són aquests, d’una manera molt clara. 

I en aquest sentit evidentment estam massa encotillats. Els
acords són així, els acords sempre són difícils, mai no és la
política d’un tot sol sinó que és una política compartida. Ara
així i tot s’hi ha fet molta feina, i com veu hi ha moltes
propostes que són noves, i per tant creim que en si són un suport
i sobretot, repetesc, també són un suport les corporacions locals
que, sense la xarxa de base, seria molt difícil lluitar contra l’atur
a tots els nivells, i per tant també aquest reconeixement als
agents econòmics i socials i a les corporacions locals d’una
manera molt clara. 

I en tot cas evidentment continuarem aquest debat i esperam
amb atenció les seves propostes i esmenes, que ben segur, com
sempre, algunes d’aproven i altres no. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera, per les seves explicacions i per la
seva presència i la del seu equip.

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