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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda a tots, senyores i senyors diputats. Començarem
la sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Joana Barceló substitueix Rosamaria Alberdi.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abans de començar, aquesta presidència proposa l’alteració
de l’ordre del dia d’avui, en el sentit d’incloure en el segon punt
de l’ordre del dia i d’acumular, a efectes de debat, la
Compareixença RGE núm. 1946/11, del vicepresident
econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, solAlicitada
pel Govern de les Illes Balears, amb la Compareixença RGE
núm. 1929/11, solAlicitada pel Grup Parlamentari Socialista, tot
d’acord amb l’article 72 punts 2 i 3 del Reglament. Hi estan
d’acord els portaveus?

Per tant s’aprova l’alteració de l’ordre del dia en el sentit
proposat.

I. Elecció del càrrec de secretari/a de la Mesa de la
comissió.

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en l’elecció del càrrec de secretari o de secretària de
la Mesa de la comissió.

D’acord amb l’article 43.5 del Reglament del Parlament,
quan la Presidència obtengui l’assentiment respecte de l’elecció
dels membres proposats per ocupar els càrrecs de president o
presidenta, vicepresident o vicepresidenta i secretari o secretària
de la comissió, se’n farà la proclamació sense necessitat que hi
hagi votació secreta. En conseqüència, deman als grups
parlamentaris que ens comuniquin la proposta de designació del
càrrec de secretari o secretària de la comissió.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

El Grup Socialista no fa cap proposta.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

El Partit Popular proposa Aina Aguiló.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, atesa la proposa del Grup Parlamentari
Popular i recaptat l’assentiment, queda proclamada com a
secretària la Sra. Aina Aguiló i Garcías. Li prec que passi a
ocupar el seu lloc a la Mesa per prendre’n possessió.

II.1) Compareixença RGE núm. 1929/11, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans, adscrits al Grup Parlamentari
Socialista, de l'Hble. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació, per tal d'informar sobre les
línies d'actuació en matèria de treball.

II.2) Compareixença RGE núm. 1946/11, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Vicepresident
Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, per tal
d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern
que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat d'acord
amb el programa polític del Govern.

Passam al segon punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en les compareixences RGE núm. 1929/11, del
vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació,
solAlicitada pel Grup Parlamentari Socialista, per tal d’informar
sobre les línies d’actuació en matèria de treball; i RGE núm.
1946/11, del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial
i d’Ocupació, solAlicitada pel Govern de les Illes Balears, per tal
d’informar sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les àrees de responsabilitat d’acord amb el
programa polític del Govern.

Hi assisteix el Sr. Josep Ignasi Aguiló i Fuster, vicepresident
econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, acompanyat
per la Sra. Joana Maria Camps Bosch, directora general de
Treball i Salut Laboral, i pel Sr. Francisco Luis Calafell
Cererols, cap de gabinet.

Té la paraula el Sr. Vicepresident per tal de fer l’exposició
oral sense limitació de temps.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (Josep Ignasi Aguiló i
Fuster):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, la política que volem dur des del Govern referent a
la qüestió laboral potser sigui la més important i la central de
tota l’acció de govern.

(S'escolta una veu de fons inintelAligible) 
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Aquest problema és l’atur, el problema que és origen i causa
de tots els altres. Si podem reduir el nombre d’aturats, podrem
reconduir la situació econòmica. Per tant, com deia al principi,
l’objectiu número u, número u, ha de ser sense cap dubte mirar
de fer tot el possible per reduir la taxa d’atur. 

És evident que les polítiques d’ocupació, les polítiques de
treball, les més importants, les polítiques laborals, estan en
mans del Govern central, però també és evident que podem fer
moltes coses des de la comunitat autònoma. Per començar,
intentar posar les bases per a la reactivació econòmica de tot
allò que està en les nostres mans, i per això volem de qualque
manera dibuixar tres grans eixos, a partir d’aquesta situació
complicada que tenim en aquests moments, una situació que
realment és difícil i que realment ens fa partir d’un punt de
partida molt baix. 

En primer lloc el punt més important és el reequilibri
pressupostari. Pensam, en contra del que s’ha defensat en moltes
ocasions, que una reducció de la despesa pública, que uns
comptes públics sanejats generen confiança, generen riquesa i
generen, en conseqüència, capacitat d’ocupació, en bona mesura
perquè una part important del crèdit en aquest moment està en
mans del sector públic, està en mans del Govern, un govern que
de moment manté dues línies divergents entre ingressos i
despeses, dues línies divergents que fan que s’incrementi cada
dia més la necessitat de finançament i que, per tant, això és
l’element número u que s’ha de reconduir. Hem d’aconseguir
que les línies que ara són divergents entre ingressos i despesa
puguin ser convergents perquè aquest crèdit es pugui alliberar
i pugui retornar a l’activitat econòmica genuïna, l’activitat
econòmica creadora de llocs de treball, que és el sector privat.

Per tant aquest seria el primer punt, que vull remarcar, una
reducció de la despesa pública on una situació conceptual ens ha
de dur a una reactivació econòmica, a un més benestar que no
el que tenim en aquest moment.

En segon lloc, el segon gran element que volem posar
damunt la taula és el tema de la liberalització dels sectors
econòmics. La competència fa que les empreses s’adaptin amb
més facilitat a les noves circumstàncies, i una crisi significa
noves circumstàncies, canvis en l’ambient general de
l’economia, canvis en les condicions dels mercats nacionals,
internacionals i locals, de tots els mercats. Per tant, si volem
posar en marxa aquest canvi de model de què tantes vegades
parlam, el primer que hem de fer és fer possible el canvi, no
quedar-nos amb una foto fixa, mirar que hi hagi una possibilitat
de transformació. Aquesta possibilitat de transformació, en gran
part hi és, i en gran part s’ha fet pel món empresarial, però hi ha
entrebancs, hi ha entrebancs que vénen bàsicament d’una
legislació que en molts de casos és intervencionista, una
legislació que en molts casos posa dificultats o fa que els
projectes empresarials hagin d’estar al congelador de qualque
administració pública durant massa temps, de manera que
pensam que si aconseguim reduir les traves perquè l’activitat
empresarial pugui funcionar, pugui estar en marxa, hi ha els
elements necessaris, Balears té la capacitat d’atracció, té la
capacitat de generació de riquesa suficient com perquè hi hagi
una reactivació, fins i tot en el cas que el panorama
internacional sigui tan dolent com ho és en aquest moment, és
a dir, que Balears sigui una illa, una illa econòmica de benestar

dins un marc de turbulències econòmiques internacionals, fins
i tot en aquest cas.

És vera que dins els distints elements que poden reactivar
l’economia el consum és difícil que ho faci, amb una taxa d’atur
com la que tenim; és vera que la inversió també està complicada
amb una escassetat de crèdit com la que tenim, però és vera que
dins el món a més a més de crèdit hi ha altres sistemes
d’inversió, hi ha altres fons per finançar projectes empresarials.
M’estic referint als fons d’inversió i m’estic referint a tot aquell
empresari, tot aquell emprenedor que té un projecte i que té
capacitat de dur-lo cap endavant. 

El tercer gran element, que crec que hem de posar en valor
una vegada més i que hem d’aprofitar tot allò fet fins ara, és el
tema mediambiental. Balears viu del medi ambient, això no
se’ns escapa de cap manera, però el medi ambient s’ha
d’entendre crec que d’una manera una mica diferent del que
s’ha entès fins ara, hem de fer un petit gir en el sentit que un
medi ambient gestionat de forma intelAligent, de forma que
pugui ajuntar dos conceptes, el concepte de creixement
econòmic, el concepte de capacitat de generar riquesa a partir
del mateix medi ambient, i que al mateix temps es generin els
incentius necessaris perquè aquest medi ambient millori. I en
aquest punt crec que hi ha un element que és especialment
important, que és el nostre litoral, el litoral crec que ha de
centrar molts dels esforços que facem en matèria
mediambiental, i no em referesc tant a posar doblers públics,
que també, sinó aconseguir les condicions, fer les reformes
legislatives, normatives, que puguin fer que hi hagi un incentiu
per part dels agents privats, per part de les empreses, de tenir
cura del litoral, perquè les nostres platges, les nostres aigües
siguin aigües que siguin un exemple a nivell mundial.

Aquests tres elements jo crec que dins el marc d’Europa
poden ser duts a terme amb contundència, amb rapidesa. Podem
fer que aquesta reactivació que tots esperam pugui arribar el
més aviat possible, pugui arribar de forma ràpida. Però és
evident que mentrestant tenim una taxa d’atur molt elevada,
quasi del 20%, i que esperam que hi hagi reformes en el mercat
laboral a nivell de tot Espanya que permetin aquesta reducció,
que permetin generar un mercat laboral com el del nostre
entorn, que crec que en aquest moment no tenim, i no el tenim
perquè tal com està dissenyat el mercat laboral és dual, està
dividit..., la població treballadora està dividida en dos: els que
tenen un treball fix, els que tenen seguretat laboral, que tenen
molts dels drets; i aquells que estan en una situació de
precarietat laboral, que pràcticament manquen de tots tipus de
drets. Cada dia en les condicions actuals augmenta aquest segon
grup i disminueix el primer. Si tenim tant d’atur no és perquè hi
hagi dificultats d’acomiadament, és perquè hi ha facilitats
d’acomiadament, facilitat dins aquest grup, i la veritat és que
esperam que hi hagi un canvi, un canvi en el mercat laboral que
faci que aquesta diferència no sigui tan enorme com tenim ara,
que ens du mals funcionaments de tot tipus, mals funcionaments
generant desincentius perquè una determinada persona abandoni
una empresa per passar a una altra que potser és millor, que
potser és amb millors condicions, perquè en aquest cas podria
perdre drets laborals; hi ha desincentius per fer això, de manera
que hi ha una situació, tenim una normativa que ens condemna
a una foto fixa, a una foto en què la situació d’atur massiu
continua i continua i continua.
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És vera que els sectors més afectats són aquells que estan
menys preparats, on la qualificació és més baixa. Però això
també és una roda, i és una roda conseqüència de la mateixa
dinàmica del mercat laboral. Per tant jo crec que aquí també
hem de fer una reflexió, tot i que no sigui competència de la
comunitat, de posar les cartes damunt la taula i fer els esforços
necessaris perquè aquest disseny que tenim pugui transformar-
se en un disseny més operatiu, més com el que tenim als països
del nostre voltant, un disseny que incentivi la contractació, un
disseny que no faci aquesta injusta diferència, i dic injusta
diferència, entre dos tipus de treballadors.

Però, com deia, això no és competència de la comunitat, tot
i que crec que pot fer esforços perquè aquest tipus de mercat
pugui canviar, pugui modificar-se.

Mentrestant hi ha molta gent que ho està passant malament,
molta gent que té dificultats, i molta gent que requereix la nostra
atenció. Crec que hem de ser especialment sensibles amb aquest
tema perquè és la cara més fosca de la crisi, i hem de ser
especialment sensibles per posar totes les eines per ajudar les
persones que es troben en aquesta situació i per ajudar-les a
sortir-ne el més aviat possible. 

Això significa que evidentment són persones febles i
persones, per tant, que necessiten un ajut per part del sector
públic. Aquest ajut, com deia, també ha d’incentivar el que
puguin trobar una feina el més aviat possible, i està clar que si
deim que l’atur afecta amb molta més intensitat aquelles
persones que no estan qualificades, que no estan preparades,
l’esforç ha de tenir una vessant en la formació, ha de tenir unes
arrels profundes en la formació, una formació que ha d’estar
molt orientada a cada un dels tipus, colAlectius de persones que
es troben en aquesta situació. El primer de tot són els joves, els
joves que en molts de casos es troben amb una barrera d’entrada
al mercat laboral d’una forma..., una barrera total, un mur d’una
alçada que es veuen incapaços de superar, en gran part per la
dualitat que deia abans, per aquesta dualitat que fa que hi ha
molts de treballadors que tenen una situació molt consolidada
i que fa impossible el creixement de l’ocupació. 

Està clar que el sistema educatiu ha de transformar-se, ha de
millorar-se; el sistema educatiu ha d’estar més vinculat a les
necessitats laborals. No sols s’ha de combatre el fracàs escolar,
que és una també de les lacres que tenim avui en dia, sinó que
hem d’aconseguir que dins les escoles l’economia, l’activitat, la
creació d’empreses tenguin una entrada, sigui quelcom positiu,
sigui quelcom que pugui ser una alternativa al treball entès en
sentit més tradicional.

Evidentment també hem de fer que hi hagi ajudes, que hi
hagi un suport per part del sector públic a la inserció laboral
dels joves, que ja dic que jo crec que si miram els grans
nombres són un dels colAlectius, com a colAlectiu, al qual s’estan
posant les coses massa difícils. 

Després tenim l’altra vessant d’edat, la gent gran, la gent
que té més edat, la gent que ja ha passat per tota una vida
laboral, que es troba que se li han tancat unes portes i no se n’hi
obren d’altres. Aquí s’ha de fer també una transformació, i hem
de ser conscients que també hi ha possibilitats de formació i que
aquesta formació ha d’estar molt vinculada a la formació de
màxima qualitat, a la formació que permeti que aquestes
persones siguin vistes com persones capaces d’atorgar valor
afegit al món empresarial i al món productiu.

El sector que més ocupació ha destruït sense cap dubte és el
sector de la construcció, que és un sector també caracteritzat per
la baixa qualificació dels treballadors. Una ocupació, la
construcció, que té possibilitats de creixement, en té. Quan
parlava de medi ambient intelAligent, dins la construcció és on
es troben els estalvis més grossos en matèria de consum
d’energia, en matèria d’estalvi energètic. De fet, la Unió
Europea ens obligarà l’any 2020 que els habitatges siguin de
balanç energètic zero, que produeixin la quantitat d’energia que
ells mateixos consumeixen.

Bé, això també té a veure en la matèria de liberalització de
sectors i liberalització econòmica. Si posam les bases perquè
sigui més fàcil invertir en rehabilitació, que sigui més fàcil fer
canvis dins el mercat d’habitatges i al mateix temps donam la
formació adequada perquè les matèries relacionades amb
energia puguin ser més conegudes, puguin estar més a l’abat
dels treballadors, tenim una petita passa donada, una petita
passa que ens pot ajudar a superar aquest greu problema.

Un altre element característic del mercat laboral balear són
els anomenats fixos discontinus. Aquestes persones que fan
feina durant l’estiu i no en fan durant l’hivern. També es poden
donar passes per mirar d’allargar la temporada, d’allargar els
mesos en què hi ha ocupació. És una cosa que no està tampoc
dins les competències del Govern balear, però el Govern balear
pot fer gestionar perquè hi hagi modificacions, perquè en els
llindars de les temporades alta i baixa hi pugui haver-hi un
temps, no sé si un mes o unes setmanes, on els empresaris no
hagin de fer front a la Seguretat Social, a les quotes de la
Seguretat Social, baixar els costos laborals als empresaris. De
fet, ja hem començat a tenir converses amb el ministeri i ja
veurem si podem dur un bon camí durant les properes setmanes.
És una característica pròpia de les Illes Balears i, per tant, en
principi el que rebem per part del ministeri és una bona acollida,
una bona recepció.

Dins el mercat laboral, dins les matèries de la conselleria,
tenim altres elements que també són rellevants, sobretot en
època de crisi, fer complir les normes. Quan parl de
competència, quan parl de llibertat econòmica sempre s’ha
d’entendre sotmesa a les normes. La competència significa
normes, significa que hem de jugar tots en el mateix lloc. Per
tant, hem d’estar molt a l’aguait que situacions com l’actual,
quan se posen a l’abast de la societat moltes subvencions,
moltes ajudes, aquestes vagin a les persones que realment la
necessiten i no a altres. Per tant, la inspecció de treball ha de ser
una altra de les línies d’actuació clares i contundents, que han
de donar fruits en el sentit que deia abans que les ajudes vagin
a les persones que realment estan en condicions de ser ajudades.
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També és important la salut laboral. La salut laboral a una
societat moderna, a una societat que vol ser pròspera, és un
element cabdal, sense salut no hi ha res. I quan les condicions
de treball es deterioren perquè hi ha moltes persones que estan
en situació de demandar treball, això necessita d’un impuls més
gros que mai. La salut laboral passa sobretot per la
conscienciació per part de tots. Passa per ser molt conscients,
passa per pensar en termes de salut laboral. La veritat és que
sobre aquest tema estic especialment sensibilitzat perquè vaig
ser responsable del tema a la Universitat fa uns anys. Crec que
realment fent una gestió adequada, fent una labor de pedagogia
adequada se poden guanyar moltes passes, se pot anar molt més
enllà. També la salut laboral passa per evitar accidents i per
actuar quan se produeixen aquests accidents. Per tenir tota la
informació, per gestionar-la i per aprofitar-la de forma
adequada.

Un altre tema és el tema de la conflictivitat laboral. La
conflictivitat laboral que també té durant època de crisi més
facilitat per sorgir, per guanyar protagonisme que en èpoques de
bonança. La conflictivitat laboral passa i ha passat durant molt
de temps en aquestes illes per tenir un tribunal de mediació i
arbitratge, crec que funciona molt bé, jo diria fins i tot que
magníficament bé. Crec que ha de continuar amb la seva labor,
no hem de desfer allò que funciona, no ho hem de qüestionar,
sinó tot el contrari. I passa per actuar quan hi ha conflictes
laborals mitjançant una actuació d’intermediació, que ha de ser
especialment important tenint en compte que també vivim a una
comunitat allà on determinats dies, determinats moments de
l’any són especialment sensibles i per tant, ha de tenir més
rellevància. També aquí esperam qualque dia que hi hagi una
llei de vagues per d’alguna manera canalitzar d’una forma més
adequada aquest tipus de conflictes. Una llei de vaga que també
ha de venir de l’àmbit nacional i que per tant, també els nostres
esforços han d’anar per aquest camí.

Funcions del SOIB. El SOIB és el nostre organisme de fer
polítiques actives, moltes de les que he dit estan en l’àmbit del
SOIB, de les que he mencionat. Ha passat de la Conselleria
d’Economia, Empresa i Treball a la d’Educació. Motiu?
Bàsicament també el que ja he dit, la política activa per
antonomàsia és la política de formació a tots els nivells,
absolutament a tots els nivells. La més important, la que ha de
ser el prisma de tot. La formació és la clau per tenir salaris alts,
per tenir activitat elevada, per tenir seguretat en el treball i per
tenir treball de qualitat. Per tant, mitjançant aquest traspàs el
que volem posar damunt la taula d’una forma clara és que la
formació ha de ser un dels eixos principals de tota acció laboral.

Des del SOIB no només se fa formació, sinó que se fan
altres tasques. Però totes elles han d’estar relacionades amb
l’ocupació. Hi ha orientació, hi ha mediació, totes elles han
d’estar molt vinculades al sistema educatiu. Totes elles han de
permetre que les persones que s’apropen als seus serveis puguin
sortir amb un grau de qualificació més elevat.

I per últim tenim el tema de les persones amb risc
d’exclusió, les persones amb algun tipus de discapacitat, les
persones amb dificultats més importants i que evidentment han
de ser també objecte d’una atenció especial. Les línies que han
estat marcades durant aquests anys amb aquest tipus
d’actuacions se mantindran i mirarem de reforçar-les. És de
justícia i forma part d’una política econòmica sana i que permeti
dur a terme aquest creixement en condicions i garanties.

Aquestes són les línies, dites a l’engròs, d’allò que és la
política econòmica en matèria laboral d’aquest Govern. Una
acció que jo crec que ha de ser transversal, s’ha de fer a tots els
sectors. Una acció que no s’ha de limitar a allò que són
competències directes de la conselleria, sinó que ha d’anar més
enllà i intentar incloure matèries del ministeri. Hem de tenir en
compte que no hi ha polítiques d’ocupació, sinó més aviat hi ha
política econòmica que genera ocupació, hi ha polítiques
econòmiques que faciliten el creixement. I una política que ha
de tenir l’ocupació com element bàsic, com element cabdal,
com element essencial. És vera que hi ha polítiques actives i
aquestes polítiques actives s’han d’impulsar i s’han de fer i les
polítiques actives..., tot el que he dit, ha d’haver-hi un concepte,
ocupació. Han d’anar adreçades a les persones que són objecte,
que són les que reben aquest tipus de política, les receptores
d’aquest tipus de polítiques que puguin tenir un grau d’ocupació
més alt quan passen per elles.

Aquestes en definitiva són les línies bàsiques que volem dur
a terme durant aquesta legislatura. Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, conseller. En aplicació del Reglament, procedeix
ara a la suspensió de la sessió per un temps màxim de 45
minuts, per tal de què els grups parlamentaris puguin preparar
la formulació de preguntes o observacions, per la qual cosa es
demana als portaveus si volem una suspensió de la sessió o si
podem continuar? 

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris. El Sr.
Vicepresident pot contestar globalment totes les preguntes o
observacions formulades, o bé contestar individualment després
de la intervenció de cada portaveu.

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Sra. Diputada Joana Barceló per un temps de deu
minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Agrair com dèiem al Vicepresident d’Economia, Promoció
Empresarial i Ocupació la seva presència aquí i també
evidentment dels alts càrrecs que l’acompanyen, la directora
general de Treball i del cap de gabinet.



10 ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 2 / 15 de setembre del 2011 

 

Evidentment el treball és ben segur el primer objectiu de
qualsevol govern, sobretot en una situació de crisi econòmica en
què la part més dura la pateix el mercat laboral i en aquest sentit
per tant, és una actuació que en aquest moment coincidim
evidentment en què ha de ser l’objectiu primer, reduir el nombre
de persones aturades i per tant, treballar per a la reactivació
econòmica.

Dit açò, jo els faré un poc el seguiment tal com vostè ha
plantejat els tres eixos de reactivació econòmica. I evidentment
tal vegada no serà objecte, entenc, de debat aquí, però poder-li
assenyalar l’acord i desacord, per dir-ho d’alguna manera, en
allò que són plantejaments polítics que creim que s’han de tenir
en compte. 

El primer, el que ha assenyalat el vicepresident, és l’equilibri
pressupostari. Evidentment el sanejament dels comptes públics
és important, però no només valoram a partir de reducció de la
despesa pública, sinó intentar que s’equilibrin en allò que fa
referència a més ingressos a allò que és també la reducció de la
despesa pública. És simplement un esgotament, no oblidem que
l’equilibri també se pot aconseguir amb més recursos públics i
no només a partir de reducció de costos. El més lògic en
moments de dificultat seria poder equilibrar aquestes dues parts.

El segon punt, com ha assenyalat, és la liberalització dels
sectors econòmics. Jo crec que vertaderament s’han alliberat i
hi ha hagut modificacions legislatives, a l’anterior legislatura,
a altres indrets, les directives europees que vertaderament ens
han obligat a tots a plantejar-nos un marge de liberalització que
hauria d’ajudar a aquesta reactivació econòmica.

I, s’han fet passes, no totes, potser, però quan es planteja que
tenim una legislació massa intervencionista i que s’haurien de
modificar lleis que permetin aquesta liberalització davant
aquesta afirmació que ressona molt, i que es diu moltes vegades,
crec que també estaria bé que assenyalessin quines són aquestes
lleis que dificulten aquesta inversió. Jo crec que és hora també
que parlem d’una manera més clara de dir, bé, quines són
aquestes lleis que possibiliten que no hi hagi inversions? Perquè
sinó evidentment podem quedar amb aquest regust d’aquest
canvi de model que tots pretenem, i vostè ha assenyalat aquest
canvi de model justament en aquest apartat, que vertaderament
aquest canvi de model que volem que no és retornar a créixer en
ocupació només a favor de facilitar la construcció d’una manera
no restrictiva a tots els nivells, aquest no seria precisament un
canvi de model. Un canvi de model creim que és una altra cosa.

I, per tant, la sostenibilitat i tot el que implica de reactivació,
de reformes, de rehabilitació, vertaderament ha de ser el camí,
però vertaderament hauríem de marcar quines són aquestes
normes que dificulten o que el Govern en aquest moment valora
que dificulten, i aquest canvi de model vertaderament en què
està fonamentat, allà cap on anam, perquè quedi molt clar que
no podem retornar que el sector de la construcció, que és el que
més ha patit d’una manera directa la crisi, tengui unes opcions
diferents, no retornar a la precarietat.

I assenyalar en aquest sentit una qüestió, rehabilitació és una
aposta del Govern, em sembla perfecte, però d’entrada s’han
suprimit les ajudes a la rehabilitació d’habitatges. Per tant,
programes de rehabilitació, pot donar missatges clars que
vertaderament allò que fa referència a aquests tipus de suports
continuarà? Perquè si no del discurs als fets hi ha aquestes
incongruències que creim que val la pena que el conseller
aclareixi.

Medi ambient és el gran repte i és una oportunitat de
creixement, n'estam convençuts. Des d’energies, residus, és un
sector capaç de generar nova ocupació. Però no he acabat
d’entendre, i també m’agradaria que aclarís, què és aquesta
gestió privada del litoral. És només construcció de ports
esportius o són altres coses? Crec que també és molt important
que s'aclareixi quines són aquestes opcions de creixement amb
aquest concepte ambiental. I repetim que hi estam d’acord
d’entrada, que hi ha capacitat de creixement, però també
juntament quan assenyala que aquí no sigui que només haguem
de créixer una vegada més a allò que fa referència a la
privatització o a la construcció de nous ports esportius.

Per tant, tres línies en si -repetim- la primera mantendríem
és l’equilibri. Les dues següents, canvi de model sí,
evidentment, però, cap on anam? Liberalització, quines són les
normes? I medi ambient, quins són els sectors que han de
créixer dins aquest àmbit o que tenen oportunitats de
creixement? I a partir d’aquí entram dins el que fa referència a
les mesures concretes de creació d’ocupació. La seva directora
general d’Estadística i Economia assenyalava, i de fet
responsable de projectes, estratègies d’ocupació, que tal vegada
aquí avui no s’hi ha fet referència, assenyalava de l’impuls de
noves mesures de creació d’ocupació. Quines?, com?, on
queden?, dins quin marc ens movem?

La reforma laboral. Jo crec que la reforma laboral és un
instrument que per ell mateix no ajudarà a crear ocupació ni el
cost de l’acomiadament ha aturat tot un munt d’acomiadaments
brutals en aquest país. Per tant, de quina manera podem incidir
o creim que val la pena incidir en mecanismes fonamentalment
en positiu? Per tant, en aquest sentit, qüestions claus com les
que fan referència a incentius en la contractació es preveuen
mantenir-se, són línies que poden ajudar a aquests incentius
lligats a formació, lligats a estabilitat de tot el que és la
contractació poden tirar endavant o, en quina línia es poden
plantejar, per tant, en aquest sentit? Per tant, la reforma laboral,
ha quedat molt clar el seu plantejament. Nosaltres valoram que
hauria de ser capaç de poder lligar fonamentalment a donar
opcions i -repetesc- d’ajudar a allò que implica les reformes de
tipus de contractació, ajudar els joves que s’incorporin en
formació i en contractació. Aquest és un element clau i hi ha un
ample camí per córrer i evidentment també donar suport a les
empreses perquè siguin capaces d’incidir en la contractació.

Per tant, a nivell general...bé, a nivell concret, a nivell
concret, quines mesures plantejam per crear ocupació i per
atendre les persones aturades? Les persones amb risc d’exclusió
social, els mateixos programes, ens sembla bé. La conflictivitat
al TAMIB, la seva sensibilitat que esperem que evidentment
s’executi, està molt bé. Polítiques actives lligades a formació,
també, en aquests moments, els incentius que hem donat és
perquè la gent es formés, tant de joves com de persones grans.
Tot això són mesures que en aquests moments ja s’apliquen i
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que per tant demanàvem, quines més tenim? On queda el paper
de l’impuls empresarial, per exemple, dels agents de
desenvolupament local? Seran aquí, seran al SOIB? Com
articularà aquesta cooperació necessària perquè aquesta política
transversal sigui conjunta? I, en aquest sentit, on queda per al
conseller el paper de la concertació social? Dins el Pla
d’ocupació, hi haurà una continuïtat del Pla d’ocupació?

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Joana Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Hi haurà una continuació del Pla de salut laboral? Hi haurà
un seguiment del Pla d’ocupació amb els agents econòmics i
socials? Quin paper jugar la concertació al voltant d’empreses
i sindicats per tirar endavant en moments tan difícils? I, qui
liderarà dins el Govern totes aquestes mesures?

Per tant, també creim que és un àmbit en què
obligatòriament hem de fer aquesta aportació. Les mesures de
manera unilateral, i crec que també ho he dit clar, no funcionen
totes soles. És fonamental, per tant, en aquest cas també la
concertació. I aquest és un poc el plantejament i la necessitat de
respostes concretes en els tres primers punts de concretar les
mesures d’incentivar les persones aturades, que són el primer
objectiu, i en quin paper està la concertació de les polítiques
actives i de la política en general que en té la responsabilitat la
seva conselleria.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. Pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativa
Verds-Entesa i Més per Menorca té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:
 

És per saber si es grava. Sembla que va bé. 

Gràcies, Sra. Presidenta, donam la benvinguda al
vicepresident i a tot el seu equip i li desitjam sort en la seva
gestió perquè realment està en una situació molt difícil no
només aquesta comunitat autònoma sinó tot el món. 

El primer que li diria és que podem entrar en l’anàlisi de la
situació que vostè avui ha manifestat, però que nosaltres
esperàvem més concreció, vull dir, més que una anàlisi de
caràcter macroeconòmica que podem estar d’acord, en alguns
aspectes no hi estam i ara els comentaré, però sí que
m’agradaria en la segona intervenció que concretàs alguns dels
temes que vostè ha apuntat.

Vostè comentava que és necessari reactivar l’economia per
reduir l’atur i nosaltres el que pensam que és necessàriament
precís és que es canviï el model econòmic per garantir en un
futur immediat i en un futur a mig termini una situació d’atur
molt més baixa en la nostra comunitat autònoma. Estam en una
crisi que afecta tot el món, nosaltres no serem com el Partit
Popular de la legislatura anterior que culpava el Govern de
l’atur, nosaltres sabem que vostè no té la culpa d’aquest atur,
però sí que té la responsabilitat d’aprofitar tots els recursos

legals, econòmics i humans per poder millorar aquesta situació.
Nosaltres pensam que efectivament passa per canviar un model
econòmic, estam davant una crisi, però que precisament a
Balears aquesta crisi s’accentuat molt més perquè s’ha basat tota
l’economia de la nostra comunitat autònoma en un excés en el
turisme i en la construcció. I aquestes dues activitats han
representat gairebé la meitat de tota l’ocupació i la generació de
rendes de les darreres dècades. De fet, les Balears són la regió
de tota la Unió Europea més especialitzada en aquests sectors.

Tot això ha generat una sèrie d’efectes molt negatius per a
la nostra comunitat autònoma: un alt consum de recursos
naturals de sòl i paisatge; un poc esforç en recerca i innovació,
i una demanda de mà d’obra molt poc formada que vostè en el
seu anàlisi ha apuntat tots aquests elements, però pensam
necessàriament que s’ha de canviar aquest model econòmic
perquè si no tornarem a caure en aquests excessos. 

Per tant, vostè quan plantejava l’anàlisi, nosaltres pensam
que necessitam canviar aquest model econòmic. Vostè també és
el vicepresident d’Economia i també ens podrà donar, apuntar
cap on va aquest govern en aquest sentit. No estam d’acord que
l’equilibri pressupostari només vagi a reducció de despesa
necessàriament, hi ha la possibilitat també de més ingressos:
tema de patrimoni, tema de rendes més altes, tema també que
les empreses que contaminen més també paguin més, etc. No
només hem de reduir despesa sinó que a més hem d’intentar
augmentar els ingressos. A més, l’important és, quina despesa
reduirem? I això és molt important perquè si reduïm en sanitat,
si reduïm en educació, si reduïm en serveis socials no els
donarem suport.

A més, la nostra comunitat autònoma té una taxa d’ocupació
en temes o en serveis de proximitat per sota d’Espanya i
sobretot per sota d’Europa. Normalment és entre un 6 i un 7%
i nosaltres no arribam a un 3%. Per tant, podríem créixer encara
en temes de treball de proximitat que són aquests serveis
bàsicament: educació, sanitat i serveis socials, que, a més,
donen un treball qualificat i un treball que queda a la nostra
comunitat autònoma. Altres models econòmics que no generen
administració, que no tenen estructura d’administració, com són
els Estats Units, tenen una crisi semblant a la nostra. Per tant, la
reducció de l’administració no garanteix reactivació econòmica.

Vostè parla de la necessitat de l’intervencionisme o de reduir
l’intervencionisme: la liberalització. S’han fet mesures de
liberalització de temes de l’acomiadament que no han duit més
ocupació, no han generat més ocupació i, a més, l’ocupació que
han generat, la poca que han generat, sobretot en volum, ha
generat ocupació poc estable. Per tant, els temes de
liberalització no garanteixen en absolut una major taxa d’atur i
una qualificació de la feina. Insistesc en el model dels Estats
Units, allà acomiadar una persona és el més fàcil del món ni
vacances ni res i en canvi estan en crisi econòmica molt
semblant a la nostra, això no garanteix res, amb taxes d’atur
molt semblants, amb problemes interns molt semblants, per tant,
no hi ha cap garantia.
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Medi ambient. Coincidim amb vostè que efectivament és
possible i és segur que medi ambient és una font de creixement
en temes d’ocupació. Ens preocupa i suposam que contestarà
l’anterior portaveu, què significa això de la gestió del litoral per
tenir més garanties, però efectivament en temes de medi
ambient tenim un creixement d’ocupació important i qualificat
en estalvis energètics, en reforma i rehabilitació, en protecció
del medi ambient, en temes de residus i, per tant, allà sí que si
van en una línia tendran el nostre suport.

Ens preocupa molt, jo no sé si vostè ho ha volgut dir o si jo
estic sensibilitzada per aquest tema, però a mi m’ha fet la
sensació que sembla que els drets laborals o els drets socials
generen problemes, i nosaltres pensam que no, en tot cas sempre
té la possibilitat d’aclarir aquest tema. No ens agrada això que
vostè diferenciï dos models de seguretat i precarietat i que hem
d’anar cap a un equilibri. Nosaltres pensam que hem d’anar que
la precarietat es converteixi cada vegada més en seguretat. No
sé si exactament vostè vol dir això, però m’ha fet la sensació
que serà més fàcil reduir la seguretat en aquests moments i
tendir cap a la precarietat. Pensam que això no és important. A
més, pensam que, efectivament com vostè deia en el principi de
la seva intervenció, el treball cada vegada és un recurs més
escàs. Vull dir, no podem mantenir aquesta idea d’un treball fix
per a tota la vida, per tant, aquestes reformes que es fan
augmentar l’edat de jubilació, no reduir l’horari de feina no va
en aquest sentit. Pensam que si és un recurs escàs s’ha de
repartir d’una altra manera. Per tant, aquest problema també
d’aquests temes laborals que sembla que la seguretat genera
conflictes. 

Estam d’acord amb vostè que la manca de qualificació és un
dels principals problemes a la nostra comunitat autònoma, el
tema del fracàs escolar, baixa qualificació que repercuteix en la
productivitat. Tenim, efectivament, models europeus on la
productivitat és molt alta i sempre va acompanyada o sempre
està relacionada amb taxes de formació molt altes i amb
qualificacions molt altes. Coincidim amb vostè que els sectors
prioritaris són els joves i la gent major, però també m’agradaria
que incorporàs el tema de la dona, vull dir, pensam que el tema
de gènere és molt important en els temes d’ocupació, la dona és
un dels sectors més precaris, sobretot dones majors de 45 anys,
fins i tot amb les joves, vull dir, per tant tengui en compte el
tema de la dona.

En temes de fixos discontinus també coincidim amb vostè,
és un tema que només afecta la nostra comunitat autònoma i
cada vegada que PSM-Iniciativa Verds-Entesa hem fet
propostes en el Senat amb relació a aquest sentit el Partit
Popular i el Partit Socialista no ens han acompanyat i hi han
votat en contra; confiam, tal vegada, que ara que hem governat
tots en aquesta comunitat autònoma les propostes que presentin
o que hem presentat les pugui reprendre i puguin valorar-les i
els puguin donar suport en aquest sentit no només en la línia que
vostè deia sinó que, a més, la comptabilitat del temps de la
Seguretat Social fos més alta perquè aquestes persones puguin
tenir una cotització més alta durant tota la seva vida. Són
propostes que no varen tenir el suport, ja li dic, pel Partit
Popular ni pel Partit Socialista a nivell estatal.

M’agradaria que explicàs, si és possible, què és una gestió
adequada de la salut laboral; vostè diu que vol fer pedagogia de
la salut laboral, però si pot concretar què significa aquesta gestió
adequada. I, estam d’acord absolutament amb vostè que en
situació de crisi s’ha de reduir la conflictivitat laboral. Pensam
que el darrer que ha fet el Govern del Sr. Bauzá amb els
sindicats de reduir tots els alliberats no és una bona forma de
reduir aquesta conflictivitat laboral perquè per reduir la
conflictivitat laboral passa pel consens i passa pel diàleg.

Amb relació al SOIB ja vàrem tenir un debat parlamentari,
nosaltres vàrem entendre que el model de formació d’educació
és un model que pot ser adequat, que de fet està en el debat des
de fa molts d’anys, però...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, però no li vàrem poder donar suport per les formes que
nosaltres pensam que són poc democràtiques perquè,
efectivament, no responia a una crisi econòmica sinó a un canvi
de model on pensam que hi hauria d’haver altres àmbits de
negociació.

Per tant, ja per acabar, en aquesta segona intervenció crec
que li ha faltat una referència específica als autònoms, crec que
és molt important el tema dels autònom, a més, en el seu
programa, en el programa del Partit Popular, era una figura molt
present. Per tant, quines línies d’ajudes dirigides als autònoms?
Com pensen vostès activar la creació d’empreses en sectors
emergents i d’innovacions? I quines polítiques concretes hi
haurà o explicarà per al colAlectiu de joves, de persones
vulnerables i de dones? En definitiva si pot concretar, després
de l’anàlisi, quines seran les seves intervencions durant aquests
quatre anys.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Margarita Prohens, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, voldria agrair la
presència del vicepresident i de tot el seu equip i la rapidesa en
respondre a aquesta solAlicitud del Parlament per comparèixer
davant la comissió per explicar les línies bàsiques de la seva
política.
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Ens és grat sentir parlar de treball en majúscules, d’una
manera global i macroeconòmica que ha duit a un anàlisi
minuciós de l’arrel del problema, de les causes de la situació
actual i això, sens dubte, serà el primer punt per trobar-hi una
sèrie de solucions. Les xifres en matèria de desocupació i
destrucció de llocs de feina que ha heretat no són, sens dubte, la
millor manera de començar, per això requereixen de mesures
urgents i revulsives capaces de posar punt a la tendència dels
darrers anys.

Voldria manifestar en primer lloc el suport del Grup
Parlamentari Popular a una de les primeres mesures que ha pres
seguint els principis bàsics d’austeritat que ha de marcar tota
aquesta nova forma de fer política. Vostè ha aplicat una
reducció al departament de la seva conselleria que sens dubte
els farà treballar més per acomplir amb criteris d’eficàcia i
eficiència. 

No posam en dubte que en l’anterior legislatura tal vegada
des d’un punt de vista estratègic diferent i partint des d’una altra
situació econòmica institucional tenien sentit tot un seguit de
direccions generals com ara la Direcció General de Planificació
Estratègica, de Responsabilitat Social Corporativa, la Direcció
General de Salut Laboral, la Direcció General de Polítiques
Actives i, com és lògic, la Direcció General de Treball. Caldrà
analitzar amb temps en els propers mesos el resultat del sentit
de tenir aquestes direccions generals de manera diferenciada i
si realment les empreses i els treballadors es varen veure
beneficiats de tenir aquesta macro estructura institucional. 

Vists els darrers resultats en matèria d’accidentalitat i
sinistralitat laboral sí que posam en dubte el treball d’aquesta
direcció general específica i li demanaríem que ens explicàs
quines mesures correctores hi pensa aplicar.

De la Direcció General de Polítiques Actives, què en podem
dir?, un poquet ja ho ha avançat vostè, es pot parlar realment
d’unes polítiques actives que no han tengut en compte el
concepte d’ocupabilitat?, que s’han dissenyat sense tenir en
compte les necessitats reals de les empreses?, i que no han servit
al cap i a la fi per millorar les estadístiques d’inserció? Tal
vegada el que no és de rebut és haver continuat amb una
administració sobredimensionada i expansiva amb la
conseqüent despesa pública que això suposa i haver perpetuat
aquesta situació en el temps, tot i que les circumstàncies de la
crisi econòmica i la manca de resultats efectius ja eren ben
palesos.

També, vicepresident, voldríem conèixer, per allunyar
qualsevol possible dubte que pugui sorgir en aquesta sala, sobre
la importància de les diferents tendències en matèria de treball
que en l’anterior legislatura estaven diferenciades en diferents
direccions generals, com ho pensa integrar vostè en la nova
estructura de la Vicepresidència econòmica? 

Li demanaríem des del Grup Parlamentari Popular que
aquest nou pla d’ocupació fos un pla d’ocupació destinat
sobretot a crear llocs de feina, no tan sols a fer polítiques de
maquillatge, no tan sols a fer polítiques basades en subsidis
públics que sí poden aconseguir treure de les llistes de l’atur
alguns desocupats durant un cert període de temps, però que no
aconsegueixen crear llocs de feina estables ni vertaderes
insercions dins el mercat laboral. 

Esperam que sigui un pla de treball amb mesures per tal
d’afavorir la reconversió de treballadors de sectors que més han
acusat la crisi econòmica, com per exemple el sector de la
construcció que ja ha apuntat a nous sectors, a nous jaciments
d’ocupació, capaços d’absorbir aquests treballadors en cursos de
formació que els permetin la reconversió d’un sector a l’altre
com pugui ser per exemple el sector nàutic.

Esperam que sigui un pla de treball que no deixi de banda el
sector empresarial i emprenedor, que sigui capaç de generar
seguretat jurídica, aquesta és una de les claus, una de les claus
per atreure la inversió privada que al cap i la fi serà la
generadora de riquesa i de llocs de feina. Perquè, en matèria de
treball, hem de tenir clar que no estam davant una època de
canvis, estam davant un canvi d’època i qui no ho entengui així
perdrà l’oportunitat de sortir-ne reforçat, de liderar un procés de
canvi profund en el mercat laboral i en la manera de dissenyar
les polítiques actives. 

Precisament en aquestes polítiques actives reforçam la seva
tesi de dissenyar unes grans línies d’actuació basades en un
enteniment integral d’aquestes noves polítiques i en la
transversalitats. Estam convençuts que tindrà en compte els
colAlectius que s’han apuntat com per exemple aturats de llarga
durada, dones majors de 45 anys, joves, immigrants i
emprenedors. 

Dins aquestes polítiques li demanaríem que els ajuntaments
tornin ser protagonistes, els ajuntaments que en la passada
legislatura varen perdre força en el disseny d’aquestes polítiques
actives perquè puguin tornar tenir la seva veu ja que al cap i a
fi són l’administració més propera al ciutadà i la que molts de
cops ha de resoldre la problemàtica de l’atur en els diferents
municipis.

Del tema dels joves he de dir que, especialment i tot i córrer
el risc de semblar repetitiva, m’ha alegrat sentir parlar de joves
dins aquesta cambra. Això és una cosa que malauradament no
ha succeït massa sovint fins a hora d’ara i una taxa d’atur que
s’acosta al 30% només dins el colAlectiu jove crec que mereix bé
que es posi damunt la taula i que generi debat.

El tema de l’atur juvenil és prou greu, ens hi jugam massa,
estam hipotecant tota una generació i el nostre futur com a
societat. Per això li demanam una especial reflexió sobre aquest
colAlectiu que desemboqui en la recerca de tipus contractuals
que afavoreixin la contractació de joves sense retornar a la
precarietat laboral, ja que dels dos grups que ha apuntat al
principi els joves molts de cops són els que més estan en el
segon grup de precarietat i de temporalitat laboral.

Vull fer especial incidència als joves menys formats
mitjançant mesures que afavoreixin el retorn al sistema i a evitar
la fuga del talent dels nostres joves universitaris cap a altres
comunitats o països.
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També, quant a immigració, observam que actualment la
població estrangera en situació d’atur a les Balears suposa un
25,8% sobre el total, del qual un 8,6 són comunitaris i un 17,2
són extra comunitaris. Ens preocupa el fet que en comparació
amb altres comunitats liderem la taxa d’atur entre població
immigrant superant comunitats com Madrid, Catalunya o
Aragó. És una situació que massa temps que es perllonga per la
qual cosa es fan necessàries noves mesures capaces d’assegurar
la integració d’aquests colAlectius, que aquesta integració
passarà sens dubte per la inserció en el mercat laboral.

I els emprenedors, que si analitzam les dades de
supervivència de les empreses i les baixes d’autònoms dels
darrers anys veurem que han estat uns dels perjudicats i uns dels
grans oblidats d’una manera de fer política que els ha donat
l’esquena. Per això voldria aprofitar per felicitar-lo pel Decret
Llei d’emprenedors i suport a la petita i mitjana empresa, els
emprenedors han de ser els vertaders creadors dels llocs de
feina, els vertaders principis actius de les noves polítiques de
treball i aconseguir la supervivència de les empreses els primers
anys de vida és un punt essencial per aconseguir un teixit
empresarial cohesionat socialment i econòmicament. Per tant,
li demanam un suport explícit no tan sols a la creació de noves
empreses, sinó a la seva consolidació.

També ens agrada sentir per primera vegada que es tracta el
tema de treball com a una matèria transversal i primordial i
s’integra de manera ordenada tots aquells factors que hi tenen
una incidència més directa, la visió econòmica global, les
polítiques empresarials i de foment de l’esperit emprenedor, les
polítiques actives, la formació professional, la formació
ocupacional, el món educatiu, l’aprofitament de totes les
sinèrgies mai no serà de més. Tot el know how de les diferents
disciplines, tots els esforços centrats en un sol objectiu, la
creació de llocs de feina.

M’ha resultat curiós en aquest sentit comprovar en el Diari
de Sessions de l’inici de l’anterior legislatura com llavors la
consellera de Treball ja feia referència al concepte de
transversalitat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

...i es posava en dubte que fossin capaços de superar la seva
consciencia política de gestió vertical de cada conselleria per
aconseguir-ho. A la vista està que vostès ja fan les primeres
passes i en aquest sentit hi trobaran sempre el nostre suport. 

Per acabar també volem aprofitar per remarcar que
l’aprovació d’un pla de sanejament que s’ha duit a terme des del
Govern balear suposa ja la primera pedra per començar a
generar la confiança empresarial i una estabilitat institucional
que sens dubte conduirà a una recuperació del mercat laboral i
perquè aquesta torni ser una terra d’oportunitats. Confiança
empresarial i estabilitat institucional són dos factors claus a
tenir en compte.

El seu repte no és senzill i per això des del Grup
Parlamentari Popular donam suport a les seves línies d’actuació
política, ens posam a la seva disposició i li desitjam molts
d’èxits i molts d’encerts perquè sens dubte els seus èxits seran
els èxits de la societat balear.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Prohens. Té la paraula el vicepresident, Sr.
Josep Ignasi Aguiló.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (Josep Ignasi Aguiló i
Fuster):

Moltes gràcies als representants dels grups per totes aquestes
intervencions que crec que realment fan que el debat sigui
enriquidor, són intervencions crec que totes molt acurades.

Vull començar a l’inrevés, donant les gràcies a la
intervenció de la representant del Partit Popular per les seves
paraules i li vull dir que, efectivament, aquest pla és un pla crec
que per tota una legislatura, és un pla de treball a mitjà, llarg
termini que suposa un canvi d’orientació i, s’ha de reconèixer,
de tota la política econòmica duita a terme a aquesta comunitat.
Crec que el discurs que hem fet, tot i que és cert que hi ha hagut
elements en legislatures anteriors que han anat en aquest sentit,
crec que és un discurs francament diferent.

És un discurs diferent perquè de qualque manera posa molt
d’èmfasi en el reconeixement de l’activitat econòmica des del
punt de vista individual, des del punt de vista personal, des del
punt de vista empresarial i això crec que és realment un canvi
que crec que significa concretar, significa posar les bases de
reorientació que s’ha de fer passa per passa, que no serà ni d’un
dia ni de dos, però sí que marca un nou rumb, un nou camí a
seguir a la comunitat.

Dit això, es diu que no són concretes aquestes normes, jo
puc diferir una mica perquè crec que sí que ho són. Significa,
quan parlam de llevar dificultats a la inversió empresarial, de
llevar entrebancs, d’augmentar la competència significa
justament això, fer tot allò que sigui necessari perquè això sigui
més fàcil i exemples en tenim molts, en tenim molts, en tenim
centenars, centenars literalment, de projectes empresarials
aturats en qualque administració. Això no és una cosa que
signifiqui que hi ha una facilitat per fer coses en aquesta terra.

Bé, aquest tema, aquest fet que hi hagi molts de projectes
damunt la taula de qualque administració, ja pot ser un
ajuntament, pot ser un consell o pot ser el Govern, crea
dificultats a la inversió molt serioses. Si per donar suport a un
projecte que significa tal vegada un estalvi energètic a un
determinat establiment es pot torbar a tenir els permisos
corresponents dos, tres anys, les dificultats que tenim són fortes
i en aquest sentit idò ho hem dit durant la campanya electoral i
ho hem repetit i crec que fins aquí pot arribar el nivell de
concreció. De moment, anirem una mica més enllà, es pot fer
molt de camí. De fet, la legislatura passa es va donar qualque
passa, es va intentar fer això, donar una resposta més ràpida,
però no es va aconseguir. 
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Crec que aprenent dels errors podem d’aquí a un temps
presentar una normativa que ens pugui desbloquejar projectes
empresarials que tenim aturats, projectes empresarials que són
fruit de l’atracció que té Balears per als inversors de fora i
també per als inversors propis i que necessiten aquesta seguretat
jurídica que deia la representant del Partit Popular, que
necessiten aquesta confiança que una inversió projectada ara es
podrà fer de manera segura, de manera ferma al futur i no em
referesc únicament a construcció, em referesc a tot tipus
d’inversions, a tot tipus d’activitat empresarial. Exemples n’hi
ha molts i tots en tenim molts dins el cap.

Quant al tema d’ajudes i subvencions, és cert, pensam que
no és el camí adequat de manera generalitzada, com a única
política a seguir, pensam que no és el camí donar una subvenció
perquè moltes vegades això crea una distorsió al mercat, no
ajuda, sinó que crea un entrebanc. Ho hem vist en els temes
d’energies renovables a l’àmbit de tot Espanya, on s’han creat
expectatives que després s’han vist defraudades i ara hi ha
problemes de gestió energètica. Ho hem vist també dins la
comunitat de Balears. 

El que sí es pot fer és tenir un marc legal, un marc
institucional que faciliti les coses a la inversió, que faciliti les
coses per donar suport a aquelles mesures que volem que siguin
de qualque manera promogudes, per exemple rehabilitació,
farem poca rehabilitació si literalment pot tenir una empresa el
permís de l’ajuntament i en canvi trobar-se que el consell no li
dóna permís. Aquí tenim un problema, tenim un problema seriós
i això està passant. Això està passant i hem de mirar d’evitar-ho,
mirar d’actuar damunt la normativa concreta que propicia
aquest fet perquè es pugui modificar i es puguin dur a terme
aquestes rehabilitacions que són necessàries i que ens permetran
també tenir un... panorama energètic millor al futur.

Dic això perquè, de fet, durant aquests dos mesos que duim
de temps al Govern ja ha vengut algun promotor que em diu:
“escolta, voldria invertir a desfer aquest edifici, tornar-lo a fer
amb criteris energètics, però em trob amb això, tal vegada tenc
una ajuda, però em trob que no em donen el permís per part de
qualque institució”. Bé, idò, aquí hem d’actuar i hem de posar
cura i hem de posar esment.

Drets laborals, evidentment que hem de tenir drets laborals
i com més millor. Això és com... vaja, com la riquesa i la salut,
com més millor, la joventut, no? Efectivament, el que no pot ser
és que estigui tan dividida. La dualitat en el mercat laboral sí
que crea desincentius, com deia abans, per exemple, a canviar
d’empresa. Una persona no se’n va a una empresa que sigui més
atractiva per a ell perquè perdria els drets laborals, això no té
sentit, o que una part cada vegada més grossa de la població
estigui a la banda de menys drets laborals, que estigui creixent
aquesta banda. 

El que necessitam és tenir un mercat laboral més homogeni,
un mercat més, diria, més en diagonal, més progressiu on es
vagin adquirint drets a mesura que passi el temps i no en un
moment donat amb una ruptura total. Això ens donaria incentius
a la formació dins el mateix si de les empreses, ens donaria
incentius als mateixos treballadors, els trobaríem més segurs i
ens podria dur a una situació laboral com als països del nostre
entorn, inclosa Amèrica del Nord que té la meitat d’atur que
nosaltres, inclosa Amèrica del Nord, no?

Si tenim resolt el problema de l’atur l’economia anirà bé,
vull dir, Espanya, Balears, estam en unes condicions adequades
com per fer la mateixa feina que fan els alemanys, no hi ha
genètica diferent, el que ens passa, ens passa perquè estam
organitzats d’una manera diferent, no perquè siguem diferents,
no hi ha persones diferents, podríem estar a la banda dels països
que fan les coses d’una altra manera.

En aquest sentit hi ha un concepte que és diu "flexiseguretat"
que és una cosa que ha suposat noves oportunitats a molts de
països que s’han considerat tradicionalment de pensament molt
avançat, com són els països nòrdics, no?, països del nord
d’Europa i per aquí crec que es pot fer molta feina i es pot anar
molt més enllà del que estam en aquest moment. Es pot caminar
molt, molt. 

"Flexiseguretat" significa bàsicament que hi ha un intercanvi
entre seguretat en el treball  per part del treballador, que guanya
el treballador seguretat laboral, i l’empresari flexibilitat, perquè
en aquest món de canvi, en aquest món de crisi, un canvi
d’època ha dit la representant del Partit Popular, hem de
canviar, ens hem d’adaptar, hem de fer les coses d’una altra
manera. Això no significa anar pitjor, no significa anar cap
endarrera, significa fer-les de manera distinta, significa adaptar-
nos, significa que tenim competidors, que tenim competidors
això és una realitat i ens marquen el camí.

Aquesta realitat no és dolenta. El que passa, passa en gran
part perquè molts de països que fins ara estaven sumits a la
pobresa han seguit una senda de creixement econòmic i han
seguit una senda de creixement econòmic en una sèrie de línies
que crec que també ens poden servir de referència o marcar-nos
un camí.

Aquestes línies bàsicament són, idò, aquesta llibertat
econòmica, aquesta seguretat econòmica, seguretat que
transformarà aquells incentius que deia de medi ambient en
incentius personals, quin són?, la clau és la propietat privada,
defensar la propietat privada. Defensar la propietat privada ens
pot dur d’una forma clara a millorar les condicions
mediambientals, és un dels elements que ens pot permetre
aquesta gestió intelAligent que ha d’estar complementada, que ha
d’estar orientada a més de a la propietat privada per, jo diria, per
criteris científics, clarament científics, per criteris idò d’elevat
de coneixement i tenim també les bases aquí per fer-ho. 
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Quant al tema de la reducció d’alliberats sindicals, això
forma part també d’aquesta macroestructura global que té
conseqüències en la microestructura. Reduir l’administració
pública, intentar l’equilibri pressupostari per la banda de la
despesa pot tenir molts avantatges. El primer de tots és que es
racionalitza la forma de funcionar, és que es pot fer el mateix
amb menys, es pot fer més eficient, es pot guanyar productivitat.
I la productivitat és la clau de la competència internacional.

El sector públic el pagam entre tots, d’una manera o d’una
altra, fins i tot quan sembla que no el pagam perquè recorrem al
deute, també el pagarem, i ens podem trobar les dificultats que
tenim ara en què és difícil fer els pagaments i una part important
de l’activitat econòmica està aturada perquè el sector públic té
dificultats de posar-se al dia. Bé, això és el que no pot ser, això
és el que hem de canviar, hem de fer els pagaments, hem de
donar seguretat, la paraula s’ha de complir, i per això el sector
públic ha de funcionar amb allò que necessita, només amb allò
que necessita, sense afegits. Hi ha moltes feines que es poden
fer amb menys recursos. 

És veritat que podem augmentar els impostos, supòs que
anava per aquí la pregunta sobre augmentar els ingressos, és
cert. Però això ajudaria a reactivar l’economia? Això ens duria
a una millor posició? Els impostos, com les vendes de productes
per part d’una empresa han de tenir una taxa determinada que
en moltes ocasions és fruit de l’experiència anterior i li posaré
un exemple. Si jo tenc una empresa de vendre copes com
aquesta i puc apujar el preu, vendré més copes? Augmentaran
els meus ingressos? És possible que no, és possible que si jo em
dedic a augmentar el preu, acabi tenint menys recursos. I això
ens ha passat històricament. Per tant, la nostra filosofia
econòmica és que en primer lloc hem de reduir la despesa.
Ingressos, tal vegada qualcun pot augmentar, però no serà
mitjançant impostos, poden ser un altre tipus d’ingressos, pot
ser posar en valor molt de patrimoni, molts de serveis que es
donen dins la comunitat.

El tema de la dona evidentment és important, però
segurament més fixant-nos en colAlectius concrets i no en la
dona en termes generals. Dins el mercat laboral, on es pot
produir discriminació són punts focalitzats, no és una
discriminació generalitzada i això també ens fa aprofitar millor
els recursos, aprofitar millor les nostres potencialitats. Si posam
l’èmfasi allà on realment pot haver-hi..., ha posat un exemple el
representant socialista que m’ha agradat i que he trobat adequat.

El tema dels autònoms. El tema dels autònoms jo el
considerava com el dels emprenedors en general, evidentment
les microempreses i els autònoms són la base de les empreses
més petites i les que tenen més capacitat de dur a terme
iniciatives, de dur a terme una transformació social. Hem
començat per la Llei d’emprenedors i a partir d’aquí tendrem tot
un seguit d’actuacions que es veuran en el pressupost, es veuran
en les distintes mesures que facilitin el finançament, que
facilitin les possibilitats i és la formació, una altra vegada.

I per últim tenc aquí apuntat concertació social i
ajuntaments. És ver, els ajuntaments són una peça clau de tot
l’entramat econòmic que té a veure amb el sector públic. I en tot
cas poden dur una tasca important i adequada. Crec que és així
i en aquest sentit continuam tenint un suport important per part
del Govern. Però hem de pensar que els ajuntaments, com la
resta d’institucions, necessiten sobretot finançament i aquí hi ha
la primera passa a aconseguir. No prometre coses que no podem
complir. Hem de fer allò que puguem complir, ens hem d’aturar
allà on les nostres possibilitats ens deixen. 

I en aquest sentit, en tot aquest àmbit d’actuacions hi ha un
canvi també de forma de gestionar. Forma de gestionar que té
a veure amb aquesta macroeconomia i amb aquestes idees més
generals. Té a veure que pensam que les coses, com he dit
abans, han canviat, no tornaran a ser com eren i necessitam fer-
les amb molta més delicadesa, amb molt més cirurgia petita,
fixant-nos molt més en els objectius puntuals.

I per últim la concertació social. Clar que és important la
concertació social, clar que és important! La concertació social
és important, però estam fent un discurs que canvia l’orientació
del que ha estat el model de gestió del passat. I aquí necessitam
fer sobretot una labor de pedagogia, una labor de marcar aquest
nou camí. I aquesta concertació social que té a veure amb
interessos contraposats, per la nostra part també tendrà una
tercera pota, és a dir, no només els representants dels
treballadors i els representants d’empresaris, sinó també un
govern que tengui una part activa en aquest canvi de model que
tots volem i que nosaltres pensam que pot venir de l’acció
individual, dels interessos individuals, dels interessos
empresarials, de l’adaptació de tots a aquestes noves
circumstàncies de l’economia mundial.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, conseller. Seguidament obrim els torns de rèplica
i contrarèplica per un temps de cinc minuts. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Insistiré i tal vegada marcaré
tres coses. La primera cosa són les necessitats de concreció i
sobretot, no ho dic per vostè, sinó escoltant els discursos que fan
alguns dels seus. D’una manera molt concreta, quina de les
mesures d’àmbit laboral a la nostra comunitat, directes, que el
Govern pot tirar endavant, quines farà noves? I quines suprimirà
de les que es feien? En l’àmbit de joves, d’autònoms, en l’àmbit
d’aturats de llarga durada, en l’àmbit formatiu, quines
actuacions? Quines se suprimeixen i quines continuen? Més que
res és per concretar coses, perquè parlam, i jo estic convençuda,
que la seva intervenció va molt lligada a la feina que s’havia fet
fins ara, en moltes coses. Programes de formació per a joves,
programes de lligar formació i ajuts pel que fa referència a
aturats de llarga durada, tot lligat a formació, formació lligada
als sectors emergents, lligat a les empreses, fent d’intermediació
laboral, suport als incentius a la contractació, als colAlectius amb
risc d’exclusió. Hi ha tot un seguit de mesures i deman, quines
són noves?, quines concretes són noves i quines se suprimeixen?
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L’altra qüestió, estic encantada que segueixen amb la
concertació social. Evidentment concertació vol dir govern,
sindicats i associacions empresarials. Vol dir planificar les
actuacions, pla d’ocupació, pla de salut laboral, comissions de
seguiment i fins i tot la comissió tècnica que preveu la nova llei
d’emprenedors. Per tant, creim que és un camí que s’ha de
mantenir, evidentment, des de les perspectives de concertació i
de canvis necessaris.

I la tercera qüestió. Quan planteja defensar la propietat
privada. La propietat privada és la propietat privada, però alerta,
els drets segons la Constitució no els dóna ser propietari, els
drets es donen des d’allò públic. Per tant, ens pertoca com a
govern, els pertoca, aquesta visualització de l’interès general,
perquè és allò públic, l’ordenament públic que dóna drets entorn
a allò que és la propietat i no a l’inrevés, perquè a l’inrevés
evidentment acabaríem en una situació..., no m’ho imagín. Per
tant, en aquest sentit m’ha sorprès aquesta reflexió i a més
perquè és la reflexió que alguns propietaris intenten d’alguna
manera vincular.

Repetesc, li desitjam tots els esforços, li oferim evidentment
tota la colAlaboració. Són moments molt difícils, en som
perfectament conscients i els àmbits d’actuació dels governs
autonòmics, d’aquest govern, són els que són, també en som
conscients. Però és clau actuar, per açò li demanam quines
mesures noves el Govern de manera concreta proposa i quines
pensa llevar. I repetim, agraïm que també continuïn apostant per
mantenir els àmbits de concertació social que vertaderament són
necessaris i a partir d’aquí tirar endavant. Repetim, la concreció
va molt lligada específicament a aquest concepte i a aquesta
reflexió, com els deia, dels drets de la propietat, els drets es
donen des d’allò públic, que quedi molt clar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativa-Verds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la Sra.
Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Sr. Vicepresident, pensam que no ha
estat massa aclaridora la segona part de la seva intervenció i ja
li anunciam que demanarem una altra compareixença d’aquí a
4 o 5 mesos per veure si totes les línies generals que ha apuntat,
com s’han concretat. També és cert que du 4 mesos, però sí que
ens hagués agradat que en aquesta compareixença vostè ja
hagués apuntat per on aniran, quin tipus de beques donaran per
fomentar per exemple la incorporació dels joves a les empreses
que va anunciar en el seu programa electoral. Quin tipus
d’ajudes per afavorir totes les empreses d’innovació que també
va dur en el seu programa electoral. Quines línies mantendrà i
quines línies canviarà en la formació. Ja li anunciam que
demanarem una propera compareixença perquè vostè pugui
concretar més.

Una de les coses que m’agradaria que constàs..., quan ha
parlat de joves, només ha parlat de temes d’autoocupació, esper
i confio que no només se dediqui a temes d’autoocupació de
joves, els problemes dels joves passen per altres situacions i
altres variables que no només tenen a veure amb autoocupació.
No podem ocupar tots els joves mitjançant l’autoocupació. 

Esper també que no faci cas a la portaveu del Partit Popular
que diu que s’han de fer polítiques específiques de l’estranger
i de l’immigrant. Això ens pareixeria molt poc integrador.
Polítiques per a l’estranger i per a l’immigrant, ha fet una
referència explícita. Pens que seria molt poc integrador, un
immigrant pot ser un jove, pot ser una persona de 45 anys, pot
ser una dona que no ha tengut mai experiència laboral, però no
l’hem de caracteritzar com un immigrant, sinó com una situació
d’un perfil personal de difícil integració.

Estam d’acord amb vostè que tots els polítics tenim un gran
repte, aconseguir que l’administració pública sigui més eficient
i més eficaç, i això sempre des de la nostra coalició ho hem dit.
Però això no ha de minvar en cap moment que tenguem una
administració garantista. Per tant, per en aquest equilibri entre
garantia, eficàcia i eficiència ens tendrà al seu costat si
efectivament aconsegueix trobar mesures d’aplicació en aquest
sentit.

Recordar-li que efectivament, la Constitució Espanyola diu
que som un estat econòmic, però també social. Defensa i
protegeix la propietat privada, però també protegeix l’habitatge,
protegeix el dret al treball, el dret a l’educació i el dret a la
sanitat. Per tant, la nostra preocupació sobre el seu discurs,
perquè ha estat molt centrat en les despeses, estam d’acord que
hem de reduir i que hem de reduir despesa i administració, però
en aquest moment sobretot és quin tipus d’administració
quedarà i quin tipus de despesa.

Em preocupa molt una frase que vostè ha comentat quan ha
parlat de no tot són impostos, que hem de donar valors a altres
serveis. Em preocupa perquè això apunta a un copagament en
temes sanitaris i altres tipus de serveis. Em preocupa molt i
m’agradaria que ho aclarissin perquè per a nosaltres serà un
camp de batalla. Què significa això de donar valor als serveis?,
a quins tipus de serveis?

Nosaltres seguim defensant que no només hem de reduir,
sinó que efectivament també hem de cercar altres despeses,
despeses que no passen per la pujada de l’IVA, és una pujada
injusta, sinó temes de rendes més altes i patrimoni.

Quan m’he referit al sector de la dona, m’he referit que pens
que tots els sectors que vostè treballi, joves, situacions de
vulnerabilitat, persones majors de 45-50 anys, sempre ho faci
amb una perspectiva de gènere, ho tengui en compte. És
fonamental, no està a una mateixa circumstància un home de 50
anys que una dona de 50 anys. Per tant, en tots aquests
colAlectius que podríem dir que són prioritaris, sempre ho faci
amb aquesta perspectiva de gènere.
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Insistesc que tornarem a demanar una compareixença. Són
moments molt difícils i perquè són moments molt difícils és
importantíssima la priorització. I també demanar-li que cerqui
consens. En una situació de crisi com aquesta el més important
és el consens, amb l’oposició, amb els sindicats i amb els
representants de l’empresa. Les actituds que fins ara hem vist
per part del govern, cinc decrets llei...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies. 

...en quatre mesos de govern no ens pareixen actituds que
cerquin el consens. Jo em referia als alliberats, pensam que no
és una manera de cercar el consens amb els sindicats quan s’ha
fet una mesura d’aquestes característiques, que afecta la seva
estructura sindical bàsica, això no du a cap tipus de consens.

Per tant, li desitjam sort com li he dit al principi, però
pensam que ha de venir a una segona compareixença a concretar
molt més aquestes mesures per poder-les posteriorment valorar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Simplement remarcar alguns dels
punts que s’han dit perquè no quedin en l’oblit i per donar-los
la importància que creim que tenen. Un seria el canvi que ha
anunciat en les polítiques de fixos discontinus. Creim que és una
problemàtica molt específica d’aquesta terra i que és una
problemàtica que bé mereix posar-la damunt la taula i trobar-hi
solucions concretes i per aquest camí també ens hi trobarà.

Un altre, que el medi ambient es comenci a tractar des d’un
altre punt de vista, des d’una altra perspectiva. Creim que molts
de projectes d’inversió privada, d’aquests que vostè parlava i
que estaven en el congelador, poden venir per temes de medi
ambient, per la Comissió Balear de Medi Ambient i que massa
vegades veim que ha paralitzat projectes, els ha alentit i no
només tenint en compte criteris purament tècnics, sinó criteris
de tipus més polítics.

També li demanaríem que fessin feina colze a colze amb el
conseller de Turisme, que apostàssim pel turisme com un
generador de llocs de feina, com el gran generador de riquesa
d’aquesta terra.

També ens ha agradat sentir que parli de canvi, de
possibilitar el canvi. Avui d’aquí uns moments es presenta
l’informe del CRE (Centre de Recerca Econòmica de Sa Nostra)
i va molt en aquest sentit, que les Illes Balears moltes vegades
han posat obstacles, han posat pals a les rodes perquè el mercat
pugui fluir de manera lliure, de manera liberalitzada, per
possibilitar aquests canvis.

S’ha dit en aquesta sala que la reforma laboral no crea llocs
de feina. Nosaltres no hi estam d’acord. Creim que una reforma
laboral integral, no com la que ha fet el Govern espanyol que
evidentment no ha creat llocs de feina, sinó que ha augmentat en
un 3% les taxes d’atur des que va ser aprovada, no una reforma
laboral que du la precarietat laboral, com el tema que s’ha
aprovat avui al Congrés dels Diputats sobre la possibilitat de
vincular conceptes temporals per als joves i enllaçar-los de
manera indefinida; evidentment aquestes mesures de pegat no
duen a la creació de llocs de feina i a la reactivació del mercat
laboral. Però una reforma laboral seriosa, integradora,
planificada, que toqui tots els factors creim que sí pot ser un bon
instrument i que cal ser una mesura de pressió del Congrés dels
Diputats perquè es faci aquesta reforma.

Creim que pujar impostos grava l’estalvi, grava les famílies.
Els doblers no han d’estar en mans de l’administració pública,
els doblers han d’estar en mans de les famílies, en mans dels
consumidors perquè són ells que tenen la possibilitat de
reactivar el mercat. Que el sector públic sigui un dels principals
deutors dels autònoms i de les petits empreses d’aquesta
comunitat, això és el que no és de rebut; això és l’herència que
primer s’ha d’atacar i les solucions han de començar per aquí.

També m’alegra haver sentit que en tema d’ajuntaments
seran molt clars, que no es prometrà res que no es pugui fer. Ens
trobam en aquests moments amb ajuntaments amb greus
problemes de tresoreria, un dels múltiples factors dels quals ve
dels retards en el pagament la passada legislatura dels
programes del SOIB. Això és el que no pot ser, no podem tenir
els nostres ajuntaments ofegats perquè nosaltres mateixos no els
pagam programes que els vam prometre i que ells han executat.

Quant als alliberats sindicals creim que és una mesura
valenta, creim que és una mesura difícil, i creim que no va en
contra de ningú, no va en contra d’un colAlectiu, va a favor que
en aquesta crisi econòmica tots hem d’arrimar el hombro, tots
hem de fer front comú. Aquests darrers temps els funcionaris ja
varen haver de fer un esforç econòmic, també l’ha hagut de fer
l’administració pública, també ho han hagut de fer les empreses,
les famílies, i els alliberats sindicals és un dels colAlectius que
no podia quedar al marge d’aquests esforços que hem de fer tots
per superar la pitjor crisi econòmica de la història. 

Creim que està una vegada més davant el panorama més
difícil econòmicament de les Illes Balears, creim que té ara per
davant el repte de dissenyar uns pressuposts realistes, uns
pressuposts d’acord amb la situació econòmica actual, i aquí
trobarà el suport del Grup Popular. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Prohens. Té la paraula el Sr. Vicepresident,
Josep Ignasi Aguiló.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (Josep Ignasi Aguiló i
Fuster):

Moltes gràcies, també, per les tres intervencions una altra
vegada, que és veritat que han estat totes elles una altra vegada
enriquidores. 

Començam per la responsable del Partit Socialista. Bé,
concreció; jo crec que hem donat molta concreció i, insistesc,
moltíssima concreció. Més?, què volem?, la quantitat exacta de
doblers que hem de posar? Crec que no, vull dir que això no és
el tema. El tema és, el tema és: línies de subvenció, hem dit
quines, hem dit quines; política econòmica general, hem dit
quina, això suposa una transformació, suposa un canvi, que a
més a més ja s’han donat les primeres passes, s’han donat
passes serioses: s’ha reduït l’administració, els òrgans directius,
s’estan reduint els òrgans inferiors, s’han donat passes per
millorar la despesa, per millorar les condicions que facin
possible aquest equilibri pressupostari, que té conseqüències en
la creació de treball. Repetesc, la idea bàsica és que no actuam
tant -que també- en polítiques concretes, sinó que la política de
crear treball és una política global, i això em pareix que és molt
concret, molt concret, molt concret.

Si volem parlar de subvencions, un altre dia podem fer un
monogràfic de subvencions, però jo crec que no era el tema, el
tema era què feim per generar ocupació, i crec que en aquest
sentit ha quedat prou clar.

Quant a la propietat privada, evidentment la propietat
privada emana de la Constitució, hi ha uns drets que són fruit
del consens de la població, del colAlectiu, és evident, però la
propietat privada també pot ser un element clar de protecció
mediambiental, pot ser un element clar i es pot aprofitar, i al
mateix temps pot generar recursos per al sector públic quan el
sector públic posa en valor les seves propietat, i d’això en
podem posar molts d’exemples; tenim en el litoral ports
esportius que són públics; es poden gestionar d’una altra
manera, que generin recursos, per exemple. Hi ha places
d’aparcament que són públiques, també es poden gestionar
d’una altra manera, de fet s’està pagant per aparcar en altres
zones de les poblacions. És a dir, em referia a això, de cap
manera no m’estava referint, perquè crec que ho hem dit una i
altra vegada, i dues i tres i quatre, no ens estàvem referint al
copagament. 

Al copagament, no ens hi referim perquè en principi,
d’entrada, ens sembla complicat, difícil, i que pot també generar
distorsions a l’hora d’utilitzar els recursos sanitaris. Un
copagament perquè pugui ser efectiu necessita de qualque
manera tot un marc diferent del que tenim actualment. Per tant
en aquest moment el descartam per complet, per complet, creim
que no ens du enlloc.

I per últim vull agrair també la intervenció del Partit Popular
perquè crec que hi ha un tema que és cabdal, i és la forma de
gestionar. El pressupost de l’any que ve és un pressupost que
serà molt diferent del que han estat els pressupostos dels darrers
temps; per què?, perquè és un pressupost que hem d’aconseguir
una cosa que és difícil, que és difícil perquè suposarà també una
reducció en les magnituds importants; hem d’aconseguir que tot
allò que es pugui assegurar, que es pugui comprometre, tota
aquella despesa que es pugui comprometre es pugui pagar, es
pugui pagar. Això és el que necessitam primer, segon i tercer,
i hem de posar molt d’èmfasi, molt d’èmfasi en aquesta qüestió.
No podem continuar gastant per damunt del que tenim, perquè
en aquest moment hem gastat tota la caixa i tota la VISA, ho
tenim tot gastat, i necessitam guanyar credibilitat com a govern,
com a sector públic, la necessitam guanyar tots, i això passa per
fer un pressupost molt exhaustiu, molt rigorós, on els ingressos
i les despeses siguin exactes, siguin idèntics, i això té a veure
amb totes les línies que he assenyalat abans.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Aguiló. Abans de passar al tercer punt de l’ordre
del dia volem agrair la presència del Sr. Vicepresident
econòmic, de Promoció Empresarial i Ocupació i dels seus
acompanyants. Gràcies.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (Josep Ignasi Aguiló i
Fuster):

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, poden seure?

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Sra. Presidenta, com a portaveu del Grup Popular, volíem
proposar retardar les PNL per a una altra comissió a causa que
ara mateix començarà una altra comissió i se’ns retardarà molt.
Voldria sotmetre-ho a votació dels altres companys.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ho sotmetem a votació.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

No, per nosaltres, evidentment, si qualcú demana que
s’ajornin a un altre dia, s’ajornen i ja està.
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III.1) Proposició no de llei RGE núm. 2283/11,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al
foment de l'autoocupació i la iniciativa emprenedora per
fer front a l'atur juvenil.

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 2358/11,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la
participació activa en la promoció d'accions amb motiu de
l'any 2012 de l'envelliment actiu i de solidaritat entre
generacions.

LA SRA. PRESIDENTA:

S’ajornarien per a una propera sessió.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Ens sembla bé. Així i tot...

(S'escolten veus de fons inintelAligibles)

És que és millor açò perquè si el conseller determina els dies
que pot venir, que no sigui que el dia que pot venir justament
tinguem dues proposicions no de llei que, entre nosaltres, no fan
bullir l’olla.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, Sra. Barceló.

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