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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Joana Barceló substitueix Rosamaria Alberdi.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Antoni Camps substitueix Alejandro Sanz.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 2283/11 i 2358/11. 

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.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 2283/11, del
Grup Parlamentari Popular, relativa al foment de l’autoocupació
i la iniciativa emprenedora per fer front a l’atur juvenil, té la
paraula l’Hble. Sra. Diputada Margalida Prohens, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta proposició no de llei té un
sentit ben actual, donada la problemàtica en què es troben els
joves tant a la nostra comunitat, com a la resta de l’Estat
espanyol. Un total de 15.954 joves a les Balears volen fer feina
i no en tenen, la qual cosa suposa un percentatge proper al 30%
sobre el total i una taxa estatal d’atur juvenil del 43,5%. Ens
trobam, doncs, davant d’una situació de màxima prioritat, que
requereix de l’esforç conjunt de les institucions i forces
polítiques, per tal de donar resposta a una situació que ens ha
situat a la cua de la Unió Europea quant a l’ocupació juvenil. I
no parlem de les dades de l’OCDE, l’Organització per a la
Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, que ens situa al
lloc 47 de 54 països.

Darrera aquestes dades s’hi amaga una situació dramàtica,
tant a nivell personal, generacional, com de la societat en
general. L’ocupació juvenil és clau per al normal
desenvolupament d’una societat, perquè els joves puguin
començar el seu projecte de vida de manera autònoma i
contribuir a la generació de riquesa de la societat, així com per
a la seva integració social i el seu desenvolupament com a
persones i com a ciutadans. L’inici d’un projecte de vida
autònom, l’emancipació, l’adquisició d’un habitatge, els
fonaments d’una unitat familiar, el desenvolupament d’una
carrera professional. Tot comença amb un lloc de feina estable,
que atorgui seguretat i independència econòmica. Els factors
que condueixen a aquesta situació són múltiples, per això som
ben conscients que no existeix una única solució, sinó que
aquesta ha de venir donada per la combinació de diferents
variables, com ara facilitats a les empreses per contractar,

sistemes d’aprenentatge a les empreses, unificació de sistema de
qualificacions, etc. 

No obstant això, avui amb aquesta proposició no de llei
volem tractar una de les vies per solucionar el problema de
l’atur juvenil i és el foment de l’autoocupació. A diferència
d’altres societats, com per exemple la nord-americana, l’esperit
emprenedor no es troba molt arrelat entre el colAlectiu juvenil,
que fins ara havia cercat altres vies d’ocupació per iniciar-se en
el mercat laboral. Als Estats Units el 70% dels joves
universitaris volen ser emprenedors, mentre que a Espanya
aquesta xifra és sols del 8%. En aquest moment fins i tot ens
trobam davant una generació formada i preparada, però que no
troba el seu lloc en un mercat laboral que moltes vegades els
obliga a reduir les seves pretensions per tal de poder optar a un
lloc de feina.

Així doncs, un cop les vies de l’ocupació per part aliena
pareixen estar, almenys de moment, gairebé saturades, es fa
necessari fomentar l’esperit emprenedor entre la població
juvenil, i al mateix temps des de l’administració fer front a les
principals dificultats en què es troben per posar en marxa un
projecte empresarial. Les polítiques de joventut actuals han
d’anar encaminades i centrades bàsicament i principalment en
la cerca d’un lloc de feina, ja sigui com autònoms, o mitjançant
contractació aliena, però s’han de prioritzar aquestes línies
d’actuació i tots els factors que s’hi relacionen per sobre d’altres
temes de polítiques juvenils que en altres èpoques han estat
protagonistes. En aquest moment la màxima preocupació dels
joves és la feina i aquesta ha de ser també la màxima
preocupació de les polítiques públiques. No podem fer més que
denunciar i mostrar el nostre total desacord amb les polítiques
que han deixat de banda els joves i amb afirmacions o
qualificacions que som davant d’una generació perduda, o de la
generació ni-ni. 

Des del Grup Popular volem alçar una llança en favor de la
generació que ha estat capaç d’inventar el Facebook i el Twitter,
de la generació capaç d’inventar un nou llenguatge per
comunicar-se; de la generació de la web 2.0 i 3.0; de la
generació que ha estat i està en el centre dels moviments de
canvi de governs autoritaris per fer arribar la democràcia al nord
d’Àfrica i a l’Orient Mitjà; d’una generació globalitzada,
consumidora voraç d’informació, més crítica que mai i que es
considera ciutadana del món. Ens negam a creure que aquesta
és una generació perduda. La generació probablement més
preparada de la història bé mereix que els polítics estiguem a
l’alçada de les circumstàncies, siguem capaços de posar-nos a
la seva pell i en aquest sentit, comencem a dissenyar noves
polítiques.

A més, les Illes Balears sempre han estat una terra fèrtil
d’emprenedors i d’autònoms i les petites i mitjanes empreses
són les generadores del 80% dels llocs de feina, alhora que
formen part de l’essència i del caràcter d’aquestes illes. Per
això, des del Grup Popular instam el Govern de les Illes Balears
en aquelles matèries en què hi tengui competències, i també el
Govern de l’Estat espanyol que presentin un paquet de mesures
per tal d’incentivar la creació d’empreses per part dels joves,
que facin arribar als joves universitaris la informació sobre
l’autoocupació i els seus avantatges, desterrant mites i falsedats,
d’igual manera que en aquests moments se’ls prepara per
elaborar un currículum vitae o per acudir a una entrevista de
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feina; que creïn programes específics destinats al foment de
l’esperit emprenedor a les escoles, que posin en valor la figura
de l’empresari, que a la nostra cultura molts cops no es té per un
heroi, com la persona capaç d’arriscar-ho tot per tal de convertir
una idea innovadora en una realitat empresarial i que és capaç
de donar feina i convertir-se en motor de l’economia; que
minimitzin la por al fracàs i la seva estigmatització i que el
fracàs sigui vist com un camí en l’aprenentatge; que fomentin
el treball en xarxa dels joves emprenedors, aprofitant sinèrgies,
sobretot a través dels vivers d’empreses, que han de ser
autèntics centres de coneixement compartit, no sols a nivell
local o regional, sinó a nivell nacional i internacional, també en
programes com l’Erasmus per a joves emprenedors; que
fomentin fòrums i trobades d’emprenedors i empresaris per tal
d’afavorir el benchmarking; que simplifiquin i redueixin les
càrregues administratives a l’hora de crear una empresa; que es
doni una passa més en la finestreta única empresarial,
mitjançant les noves tecnologies i la facilitació dels tràmits
burocràtics; que s’ofereixi una informació integrada de tots els
serveis de suport a l’emprenedor d’organismes públics i privats;
que es fomentin els programes de mentoring, mitjançant els
quals empresaris experimentats iniciïn dins el món empresarial
joves emprenedors i hi pugui haver un intercanvi d’experiències
i coneixement; que es fomenti no només la creació, sinó la
consolidació durant els primers anys de vida; que es fomenti la
internacionalització empresarial, mitjançant la difusió
d’informació d’instruments com ara l’ICEX, la colAlaboració
pública-privada amb entitats de suport als emprenedors per
dissenyar unes línies comunes; que es doni visibilitat als
projectes empresarials d’èxit creats a Balears; que es faciliti
informació sobre el nou jaciment d’ocupació amb potencial
suficient perquè s’hi puguin desenvolupar noves idees de
negoci; que es faciliti l’accés a finançament en condicions
preferents, tant de finançament tradicional, com a altres tipus de
fons.

Per tot això, des del Grup Popular demanam el suport dels
altres partits polítics a aquesta proposició no de llei, com una
primera pedra per iniciar el nou camí, que almenys faciliti als
joves l’aventura d’emprendre. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Prohens. Passam al torn de fixació de posició.
Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Joana Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Evidentment el tema de l’atur i dels joves i que per tant, l’atur
és el primer i la principal preocupació de tota la nostra joventut,
del gran potencial que té tota la joventut, evidentment aquest és
un repte d’obligat treball i prioritat. I no només els joves
formats, també els joves que no poden arribar ni a tenir ni
l’oportunitat de tenir la primera formació, aquests també
formen, malauradament, encara al nostre país una part molt
important.

Avui veim un àmbit, el de l’emprenedor com una resposta
a l’atur i evidentment aquesta és una línia en què s’ha de
treballar, que s’hi ha treballat i que ben segur s’han de fer
moltíssimes més iniciatives, però -repetesc- sense oblidar en
absolut altres colAlectius de joves que fins i tot amb càrregues
familiars, sense tenir cap tipus de formació, persones que han
estat els primers expulsats dins la crisi tan dura que hem viscut
i que van entrar fonamentalment dins àmbits com és el de la
construcció, que va ser un reclam de feina sense formació. Tot
açò evidentment ho haurem de tornar reestructurar i donant-hi
respostes, en cas contrari perdrem generacions senceres i és
totalment injust. Per tant, en aquest sentit i repetim, dins aquest
marc global, avui veim l’emprenedoria. Evidentment dins
aquest camp hi ha algunes experiències que ja se varen treballar
en altres colAlectius com el de les dones, també era una manera
molt clara de sortir de l’atur, vàrem fer els acompanyaments, la
formació i evidentment en moltes línies que se poden
consolidar.

D’entrada a mi m’agradaria assenyalar tot el suport del món.
Així i tot, en la redacció d’aquesta proposta i també aquí voldria
assenyalar simplement una cosa. Pensem que tenim dins el
Parlament, la setmanada passada es va validar el Decret llei
5/2011, de 29 d’agost, de suport a l’emprenedor i a la micro,
petita i mitjana empresa de les Illes Balears. En aquest decret
llei vàrem fer una abstenció, amb la voluntat de participar-hi,
però era una abstenció que anava més lligada a la necessitat tal
vegada de donar una resposta més prompta que la d’un any de
termini a l’hora de poder concretar i presentar el pla d’actuació.
I evidentment també per treballar les propostes concretes,
repetim, jo crec que és lògic que se plantegi, amb la voluntat de
presentar-hi esmenes. Ens trobam aquestes mateixes qüestions,
fins i tot redactades igual, que la proposta d’avui. Tal vegada
sigui pel temps, però hi ha qüestions que tal vegada desquadren.

Per exemple, a la seva proposició no de llei instam el
Govern de l’Estat perquè elabori un programa formatiu per tal
de fomentar l’esperit emprenedor a escoles, cicles de formació
professional i universitat. En el seu projecte de llei ja d’una
manera clara s’estableix, com no pot ser d’altra manera, que la
comunitat autònoma competent en matèries d’educació i també
d’universitat treballarà aquests temes. Per tant, jo no sé si hi ha
marge de corregir un poc aquesta redacció. No té sentit que aquí
diguem que l’Estat ho faci, quan tots i fins i tot el Govern ha
decidit assumir el lideratge d’aquesta proposta, perquè a més, és
qui té la responsabilitat de fer-ho. 

Per tant, repetim, la redacció..., supòs que devia ser prèvia
al projecte de llei. Per tant, creim que evidentment les
responsabilitats s’han d’afinar més. No és que estiguem en
contra ni que l’Estat hi participi, al contrari, però la redacció
específica de la segona part sobretot, creim que seria incorrecta
per ser contradictòria directament al projecte de llei que vàrem
aprovar aquest dimarts. En aquest sentit faríem una abstenció,
amb la voluntat que tenim un projecte de llei per treballar,
valoram la proposta del Partit Popular i que ens sorprèn un poc
afegir en aquest sentit, que ho passem a l’Estat quan el mateix
govern assumeix aquest lideratge.
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Per tant, no sé si hi ha àmbit de correcció o no, però en tot
cas farem aquest posicionament, com ja vàrem fer a la Llei
d’emprenedors, d’abstenció, convençuts de participar en allò
que és el desenvolupament d’aquesta llei amb propostes i
garantint que sigui el Govern d’aquesta comunitat autònoma,
com diu la llei, que faci aquest projecte formatiu. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. Per part del Grup Parlamentari PSM-
IniciativaVerds-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:

Gràcies, Presidenta. Bones tardes a tots i a totes.
Efectivament, coincidim amb el proposant, el PP, que l’atur
juvenil és un dels problemes més importants de l’actual societat,
de les que estan en vies de desenvolupament i les que podríem
dir que ja estan desenvolupades. Coincidim també que les
conseqüències de l’atur entre els joves compromet d’una forma
permanent l’ocupació futura de les persones i pot generar
patrons inadequats en el comportament de la vida laboral de les
persones i a part té un cost social molt important. Per falta
d’ingressos d’aquesta població, les estructures productives
perden demanda agregada, els governs poden perdre les
inversions fetes en educació i per tant, sempre es perden talents,
es deixen de rebre aportacions al sistema de la Seguretat Social
que pot condicionar o hipotecar la solidaritat intergeneracional
i pot augmentar la demanda del sector de serveis socials i per
tant, requerir més inversions en aquest aspecte.

Per tant, coincidim amb vostès que és fonamental fer
polítiques d’atur juvenil, per evitar l’atur juvenil s’entén, però
no coincidim en què només es pugui resoldre per la via del
foment de l’autoocupació. És cert que el contingut de la
iniciativa no expressa que sols hi ha aquesta via, sinó que se
centra només en aquesta via. Per tant, el nostre vot en principi
seria d’abstenció, condicionat que es puguin incorporar instar el
Govern en altres vies.

Nosaltres pensam que efectivament, l’atur juvenil ve marcat
per una fissura molt important entre allò que són les
competències disponibles dels treballadors i totes aquelles que
són requerides pel mercat laboral. Tenim en aquest moment que
els joves que es contracten són aquells que tenen un perfil
ocupacional de formes competències socials i comunicatives,
amb habilitats tècniques flexibles per facilitar l’adaptació al
treballador a diverses posicions ocupacionals. Per tant, sempre
que parlam d’atur juvenil, hem de parlar necessàriament de la
formació i no només com instrucció educativa, sinó com a
formació al llarg de la vida. No és d’estranyar que nosaltres
tenguem les taxes juvenils més altes de desocupació, perquè
tenim les taxes de fracàs escolar i d’abandonament també més
altes, és una cosa que va absolutament lligada.

Estam d’acord amb vostès que és imprescindible invertir en
I+D+I. Aquí hi ha hagut una aposta intelAligent per part de
governs, com vostè ha dit, que han revolucionat els mitjans
socials i els mitjans de comunicació, però mentre altres països
invertien ja en I+D+I, el nostre Govern presidit pel Sr. Aznar el
que feia era liberalitzar el sòl perquè liberalitzant el sòl creia
que el preu dels habitatges baixarien i l’únic que va provocar va
ser un boom de construcció augmentant el preu dels habitatges.
Efectivament, duent la gent cap a la construcció mal formada i
d’això encara n’estam pagant les conseqüències i és la famosa
bombolla immobiliària. Per tant, sens dubte les conseqüències
d’una mala formació, d’una mala planificació en la inversió que
s’ha de fer per a les generacions futures, després té
conseqüències com hem dit al principi.

Per tant, nosaltres si vostès estan disposats que hem d’instar
el Govern de la comunitat autònoma no només perquè faci
sensibilitats per a l’autoocupació, vostè mateixa ho ha dit, tenim
unes taxes d’autoocupació altíssimes, ja som tradicionalment
una societat emprenedora, però això no contraresta que tinguem
les taxes d’atur juvenil més elevades. Per tant, no hi ha una
relació directa, perquè si les nostres taxes d’emprenedoria són
altes i l’atur juvenil fos baix podríem fer una relació, però és el
contrari. Tenim molts d’empresaris, moltes petites empreses,
moltes mitjanes empreses, però no tenim una taxa juvenil més
baixa.

Per tant, nosaltres volem instar el Govern perquè sensibilitzi
cap a la formació, cap a l’autoocupació, però també que lluiti de
forma decidida contra el fracàs escolar i l’abandonament, que
faci polítiques i accions eficaces dirigides a posar remei i
millorar a curt termini l’ocupació de les persones i donar-los
suport en el seu procés d’inserció laboral, no només per a
l’autoocupació competitiva, com vostès proposen, sinó també
per a l’ocupació assalariada i posar en valor de la societat el
coneixement. És fonamental no només dir que uns s’han
d’autoocupar, si l’autoocupació és de baix contingut formatiu,
tendrem una persona contractada un parell de mesos, però no
tendrem un futur en aquesta empresa. Per tant, el que hem de
posar en valor és la societat del coneixement. 

Per tant, si aquestes esmenes no s’introdueixen o no se
modifiquen, nosaltres ens abstendrem perquè entenem la bona
voluntat de la PNL, però pensam que resulta un poc ingènua.

Després també coincidim amb la valoració que fa la
representant del Partit Socialista. Volem que el Govern de
l’Estat colAlabori amb els temes formatius, però pensam que qui
ha de liderar aquests temes formatius del tipus que sigui, de la
civilització, del tipus que sigui, sigui el Govern de les Illes
Balears perquè tenim les competències tant de primària, com de
secundària, com de batxiller, com de la Universitat.

Per tant, en aquest sentit si ve bé incorporar aquestes
modificacions ho podríem votar i si no, ens abstendríem.
Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant?

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, volia demanar si podem fer un recés de dos minuts per
analitzar aquestes proposicions per mirar d’arribar a un acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam idò al recés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margalida Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i
senyors diputats, vull remarcar com ja hem dit durant el recés
que això és només una proposta per fer front a l’atur juvenil,
que som conscients que l’atur juvenil s’ha d’afrontar, s’ha
atacar des de diferents perspectives, una és -com ha dit la Sra.
Barceló- els joves no formats, altres són els temes de contractes
i de la incentivació de la contractació per part de les empreses
i el que avui posam en debat és simplement el tema de
l’autoocupació com una de les moltes vies que hi ha per fer
front a l’atur juvenil. 

Vol dir, en el que nosaltres no estarem mai d’acord és fer
front a l’atur juvenil amb precarietat laboral, és a dir, fer front
a l’atur juvenil mitjançant la unió de diferents contractes
indefinits que, al cap i a la fi, ens duen a precarietat laboral. Vol
dir, nosaltres, l’autoocupació, la veim com un tema d’ocupació
de qualitat com n’hi pugui haver d’altres que tendrem ocasió de
debatre.

Simplement vull agrair la colAlaboració dels diferents grups
d’aquesta cambra. Vull dir que acceptam les transaccions que
ens han proposat i que ens alegram que en aquesta cambra es
comenci parlant d’atur juvenil, que es parli de joves després
d’una època en què els joves varen ser molt poc protagonistes
de les polítiques del pacte.

Sense més, dic com queda un poc redactat el tema de la
transacció:

“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i el Govern de les Illes Balears que presentin..., acordin unes
mesures per tal d’incentivar la creació d’empreses per part dels
joves en tot un seguit d’avantatges fiscals i de tràmits
burocràtics per tal de facilitar la posada en marxa del projecte
i el finançament en els primers anys de vida. 

Així mateix insta a elaborar un programa formatiu per tal de
fomentar l’esperit emprenedor a les escoles, als cicles de
formació professional i a la Universitat i que posi en valor la
tasca social dels empresaris i emprenedors entre la població més
jove; a dissenyar polítiques que lluitin contra el fracàs i
l’abandonament escolar, i a posar en valor la societat des del
coneixement”.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Com a primera passa està bé.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda aprovada idò aquesta proposició no de llei per
unanimitat.

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.

Passam ara al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
2358/11, del 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. 

S’ha presentat per part del Grup Parlamentari Popular una
modificació del termes de la proposició no de llei, mitjançant
l’escrit RGE núm. 3080/11. En aplicació de l’article 174.4 del
Reglament el proposant podrà modificar els termes de la
proposició si cap grup no s’hi oposa tot i que podrà defensar-ho
en el seu torn de paraula. Els senyors diputats s’hauran de
pronunciar sobre la modificació dels termes de la proposició no
de llei en el seu torn de paraula.

Per defensar la proposició no de llei intervé l’Hble. Sr. Josep
Torres per un temps de deu minuts. 

EL SR. TORRES I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i
senyors diputats, hem estat parlant fins ara de la problemàtica
juvenil i ara, potser per qüestió d’edat, haurem de parlar un poc
en la nostra proposició no de llei de la generació dels majors ja
que, tal com es recull en les conclusions dels informes de la
comissió europea de l’any 2008 sobre demografia Europa és un
continent envellit i amb manca de població activa. 

Ens trobam immersos en un procés d’envelliment
significatiu de la població europea i les previsions dels estudis
demogràfics ens indiquen que allà cap a l’any 2060 a la Unió
Europea només hi haurà dues persones en edat de treballar entre
15 i 65 anys per cada persona de més de 65 anys, quan la
proporció actual és de 4 a 1 i aquesta tendència es preveu que
s’accelerarà entre els anys 2015 i 2035.

De fet, Espanya ja és un dels països que té major taxa
d’envelliment de la Unió Europea i en concret en la nostra
comunitat el 13% de la població de més de 65 anys... té més de
65 anys, la qual cosa suposa que al voltant d’unes 241.000
persones.
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Això és a causa que des que els anys 60 l’esperança de vida
de la Unió Europea ha augmentat en vuit anys i les previsions
són que aquesta esperança de vida augmenti en quatre anys més
en els propers quaranta anys. Tenint en compte altres dades com
les previsions de la baixada de la natalitat a partir de l’any 2012
i els fluxos d’immigració, es preveu que la població en edat de
treballar disminuirà i, per contra, els majors de 65 anys
s’incrementaran al voltant de 2 milions de persones l’any en la
Unió Europea. 

Aquests canvis demogràfics, sens dubte, ens faran plantejar
moltes dificultats i problemes, però també ens brinden la
possibilitat de convertir-los en nous reptes. D’una banda,
l’envelliment de la població augmenta la pressió sobre els
pressupostos públics i els sistemes de pensions, així com la
necessitat d’un major nombre de persones dedicades a
atendre’ls en els serveis socials.

Aquest punt de vista però, deixa de banda la important
contribució real i potencial que la gent gran pot oferir a la
societat gràcies a la seva experiència i a la seva participació ja
que no hi ha cap dubte que aquestes generacions sortides
després de la segona guerra mundial estan molt més preparades
que les generacions anteriors i tenen molt a aportar en valor
afegit en el mercat laboral.

També cal tenir en compte que l’envelliment s’associa de
manera sovint a malalties i dependència i, en conseqüència, la
necessitat d’una major atenció, fet que pot ser percebut com a
una càrrega excessiva a la qual les futures generacions en edat
de treballar no ho podran atendre, augmentant així la tensió, el
distanciament entre generacions i per tant, això augmenta el risc
d’exclusió social dels nostres majors.

Per tant, es fa necessari donar una resposta front a aquesta
situació amb la creació de més oportunitats perquè la gent gran
continuï treballant i es mantengui saludable per més temps, tot
això, actuant en el mercat laboral, intentant invertir la tendència
de la jubilació anticipada, tasca que, en els estats membres de la
comunitat europea, ja s’hi treballa molt i gràcies a aquestes
polítiques les persones entre 55 i 65 anys que treballen han
augmentat en la Unió Europea en un 36,8%, però cal invertir
més aquesta tendència. És necessari animar i facilitar a la gent
gran a romandre més temps en els seus llocs de treball millorant
les condicions de treball i adaptant aquestes condicions a les
condicions de salut i necessitats dels treballadors de més edat;
també actualitzant les serves habilitats a través de programes de
formació continua per a majors i, fins i tot, revisant sistemes
fiscal que incentivin empreses i treballadors perquè aquests
romanguin més temps actius.

També però, després de la jubilació moltes vegades els
nostres majors es troben..., se’ls tanquen portes i no se n’hi
obren d’altres per la qual cosa augmenta el seu risc d’exclusió
social, d’aïllament i en alguns casos es veuen abocats a la
pobresa, per la qual cosa un altre repte és la lluita contra aquesta
exclusió social dels més grans de 65 anys mitjançant... facilitar
la participació activa dels majors en la societat, com per
exemple, amb la participació amb accions de voluntarietat o
com a vetlladors.

I, com no, és necessari continuar la lluita contra les malalties
associades a l’edat avançada ja que la millora de la salut no
només contribuirà a una millor qualitat de vida individual, sinó
que romandre actiu i independent en la societat redueix les
tensions en els sistemes de salut i d’assistència social.

Les polítiques en matèria d’envelliment actiu solen ser
responsabilitat dels estats membres de la Unió Europea, però
aquests en el sí del Parlament Europeu es manifestaren per
aclaparadora majoria favorables a la idea d’una acció en l’àmbit
europeu i, entre altres iniciatives, varen prendre l’acord de
declarar l’any 2012 l’Any per l’envelliment actiu que té com a
objectiu sensibilitzar la societat amb la necessitat de canviar la
gestió i la mentalitat en matèria d’envelliment i mantenir la
solidaritat entre generacions facilitant un espai per al debat i
oferint un marc comú per assumir compromisos i realitzar
accions, tot tenint en compte que els europeus ara viuen més i
amb més salut que mai i amb la necessitat d’assumir les
oportunitats que aquest fet representa. 

Encara però, que la Unió Europea té un important paper a
exercir en àrees com l’ocupació, la protecció i inclusió social,
la salut pública, la societat de la informació i el transport, el
paper principal de l’aplicació de totes aquestes polítiques són
dels governs nacionals, regionals, locals, així com dels
interlocutors socials i de la població civil,  per la qual cosa és un
repte per a nosaltres, els polítics, millorar les oportunitats
d’envellir activament, en general, i viure independents actuant
en àmbits tan diferents com poden ser ocupació, sanitat, serveis
socials, la formació d’adults, voluntariat, l’habitatge, serveis
informàtics i els esports.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta aquesta proposició no de llei amb dues propostes
d’acord, esperam comptar amb el seu suport.

El primer punt, diu que el Parlament de les Illes Balears
s’adhereixi a l’Any europeu de l’envelliment actiu 2012. 

El segon punt: “El Parlament de les Illes Balears insta els -
aquí és on hi ha hagut la modificació- consells insulars i el
Govern de les Illes Balears a adherir-se a l’Any europeu de
l’envelliment actiu 2012 i al fet que, juntament amb els
interlocutors socials i les organitzacions de la societat civil,
adoptin les mesures necessàries per a l’assoliment dels objectius
de l’Any europeu d’envelliment actiu 2012.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Torres. 

Passam al torn de fixació de posicions. Per al Grup
Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Sra. Cristina Rita
per un temps de deu minuts.
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LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, bon capvespre a tots. 

En primer lloc vull avançar que el nostre vot serà favorable
a aquesta proposta perquè com s’ha dit aquí la decisió de la
Unió Europea de declarar l’any 2012 com a Any europeu de
l’envelliment actiu va ser presa fa ja uns anys, l’any 2010, per
estimular els estats membres a realitzar accions de
conscienciació cap a aquesta qüestió, qüestió que no és en
absolut anodina, precisament en el context dels nostres països
que tenen tots una taxa d’envelliment notable de la població, als
països europeus em referesc.

A Europa l’esperança de vida, des de 1960 ha augmentat en
vuit anys i es preveu que n’augmenti cinc més en el propers
quaranta anys. Curiosament aquesta millora de les condicions
de vida que ha significat l’augment de l’esperança de vida ha
causat, en canvi, uns efectes que amb el temps podrien arribar
a ser considerats perversos -permetin-me aquesta paraula- en
relació amb el benestar de les mateixes persones majors de 65
anys i també amb l’economia dels països.

Deim perversos perquè l’augment de l’esperança de vida ha
anat acompanyat d’una disminució de la natalitat i, efectivament
tal com ha dit el diputat que m’ha precedit en l’ús de la paraula,
s’ha calculat que en pocs anys únicament existiran dues
persones en edat de fer feina per cadascuna major de 65 anys,
qüestió que augmentarà el doble... vull dir, a l’inrevés, que ha
augmentat el doble del que són ara, que són quatre.

Això per tant té efectes sobre el sistema de pensions, els
serveis socials, l’ocupació, la dependència, els comptes públics,
l’empobriment de les persones grans, etc., tots temes de molta
actualitat. És per tots aquests motius que aquest és actualment
un tema de moda a la Unió Europea. 

S’han portat a terme mesures cap a l’allargament de la
jubilació tal com hem vist, i ho hem vist també en el nostre país,
però també s’han de prendre mesures de polítiques actives i
preventives per convertir el que podria ser un problema futur en
una oportunitat i fer que les persones grans participin en el
mercat laboral, que participin en l’augment de la productivitat,
que continuïn actives en la societat i que no signifiquin un pes
difícil d’assumir pels sistemes sanitaris i socials dels països, a
la vegada que es milloren les seves condicions socials i de salut.

Malgrat que aquest tema és competència dels estats
membres de la Unió Europea i en el cas d’Espanya ja sabem que
està transferit a les comunitats autònomes i en el nostre cas fins
i tot als consells insulars, la Unió Europea ho considera una
matèria en la qual és necessari l’intercanvi d’informació
transnacional i la difusió de bones pràctiques. Tant és així que
per alguns casos s’ha previst finançament europeu per projectes
que promoguin l’envelliment actiu i la solidaritat
intergeneracional a partir de programes com el VII Programa
marc d’investigació i desenvolupament, el Programa de vida
quotidiana assistida per l’entorn, el Programa gran d’acció en
l’àmbit d’aprenentatge permanent o també a partir dels fons
socials europeu, el fons de cohesió.

Com hem dit l’any 2011 ja hauria d’haver estat un any per
treballar i fer accions preparatòries i així ho ha estat en realitat.
A Mallorca -ja ens ho confirmarà si un cas l’anterior consellera
d’Afers Socials- s’havien fet uns programes pilots a Petra i
Puigpunyent que creaven serveis preventius d’envelliment actiu
de cara a retardar les patologies que com s’ha dit aquí poden
anar associades a aquesta circumstància, com són la malaltia i
la discapacitat. 

Igualment, a l’àmbit estatal, ja l’any 2010 i en el marc de la
presidència espanyola de la Unió Europea, el Ministeri de
Sanitat i Política Social va organitzar una conferència europea
sobre envelliment actiu i saludable basada en quatre eixos:
l’envelliment saludable, l’aprenentatge al llarg de la vida, la
vida laboral activa, la participació social i la solidaritat
intergeneracional a partir de la qual es varen extreure unes
interessants conclusions que els anim a revisar.

No podem deixar de fer referència a les polítiques que s’han
impulsat també a Espanya en aquests darrers anys en la millora
de la qualitat de vida de les persones grans. S’han incrementat
les pensions mínimes, malgrat que sempre pensam que encara
és poc; s’han fet avanços científics en salut, en programes d’oci,
d’estimulació, etc., però això no basta i hem de continuar
efectivament donant passes.

És per aquests motius que votarem favorablement aquesta
proposta perquè també creim que les persones de més de 65
anys poden contribuir plenament a la societat amb el seu treball
de manera voluntària o remunerada, que han de ser
independents el major temps possible, però per això es fa
necessari que també les institucions treballin per millorar les
seves condicions de salut, però també socials, laborals,
educatives, d’habitatge, de transport, etc.

Les mesures preventives són les que a la llarga han de donar
resultats interessants. És per això que notam a faltar a aquesta
proposició no de llei una referència als tipus d’iniciatives que
volen que s’impulsin i que pensam... que no s’han de reduir els
objectius de sensibilització de la població, sinó també aquells
que representin polítiques actives i preventives, hem d’assumir
compromisos, fixar-nos objectius i realitzar accions
específiques.

Si volem mantenir el nostre model de desenvolupament
social i econòmic a llarg termini és important que ens hi
impliquem ara, que creem les condicions perquè es puguin
generar noves oportunitats d’ocupació laboral, de creació
d’empreses innovadores, de participació social i de solidaritat
intergeneracional. Tan important és que es visqui més com que
es visqui millor i que visquem millor tots, els més joves i també
els més grans.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. El Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca donarà el seu vot positiu a aquesta
proposició no de llei tot i que pensam que el ponent ha fet un
excessiu entusiasme en el tema de continuar treballant més enllà
d’una edat raonable, que poden ser els 65, els 67, pot ser
discutible, però pensam precisament que les persones majors
aporten a la societat, independentment que no treballin o que
treballin, i entenem que l’envelliment actiu no significa
continuar treballant, sinó que significa moltes més coses.

Coincidim amb vostès que l’envelliment és positiu,
l’esperança de vida, l’augment de l’esperança de vida només es
pot valorar positivament, però aquesta esperança de vida ha
vengut donada per tota una sèrie de polítiques públiques
importantíssimes, des del clavegueram, des del tema de posar
aigua corrent, sens dubte, la salut pública i, paradoxalment, la
nostra esperança de vida ha augmentat perquè la mortalitat
infantil ha baixat molt gràcies a aquestes polítiques públiques
infantils i cap a les persones majors que es fan des de la salut
pública. 

Per tant, coincidim també amb l’OMS, amb aquest canvi que
va fer l’any 90, que va substituir el concepte d’envelliment
saludable per adoptar aquest més ample d’envelliment actiu, i
pensam que l’envelliment actiu no significa, no té a veure amb
el concepte de treballar, sinó principalment amb la participació
activa de les persones majors en l’àmbit social, en l’àmbit
polític, en l’àmbit cultural i en l’àmbit cívic. Vull dir que no
s’ha d’assimilar activitat amb treball, i molt manco, com jo crec
que va dir qualcú a plenari, quan el treball cada vegada serà un
bé més escàs i s’haurà de repartir, i les persones que han fet més
de 30, 35 anys de feina, creim que podran retirar-se i deixar pas
a les persones més joves.

Nosaltres donarem el vot positiu tot i que pensam que seria
un fracàs per a tots que quan acabàs l’any 2012 no poguéssim
fer una valoració determinada d’aquest any d’envelliment actiu.
Pensam que allò més important durant aquest any 2012 és
canviar la imatge que té la població en general o la ciutadania
en general en relació a aquesta visió negativa que és la vellesa.
A vegades es té el concepte de vellesa com si fos un grup
homogeni i efectivament hi ha molta diferència entre una
persona de 65 anys i una persona de 95 o una persona de 100,
que cada vegada n’hi arriben més. Per tant aquest concepte
d’envelliment, que és un procés, igual que ho és un jove, igual
que ho és un adult, pensam que estaria bé que s’incidís durant
aquest any 2012 en aquesta via, canviar aquesta mentalitat
menysvaloradora i assistencialista que es té cap a les persones
majors, sobretot en una economia o en una societat com la
nostra, que es mesura per l’èxit i per la joventut i per la
competitivitat; saber que les persones majors tenen uns valors
afegits que no té cap jove. Si no, consideram augmentar durant
aquests anys, l’any 2012 especialment, tots aquells serveis
socials i sanitaris que fugin del paternalisme i que donin
importància a les polítiques actives i a les polítiques preventives

per a aquest envelliment actiu que han de tenir les persones
majors.

I creim que també és fonamental que si dins aquest any 2011
tot el que és la xarxa d’associacions de persones majors no
queda reforçada, també serà un fracàs d’aquest any electoral.
Nosaltres no volem que any..., perdonin, d’aquest any europeu.
Nosaltres no volem que aquest any europeu sigui un instrument
partidista o un acte folklòric, sinó que realment pensam que és
un bon any per sensibilitzar la població en aquest sentit, per
sensibilitzar els polítics i per aprofitar aquest creixement en
polítiques actives. 

També ens agradaria que tengués sempre aquest component
de vessant de gènere, aquest any europeu, l’any 2012, perquè un
dels problemes que tenen les persones majors sobretot és el
fenomen de l’empobriment de les dones, de les dones majors de
65 anys, vull dir temes de jubilació, quan queden viudes, etc.,
crec que és un dels temes que s’hauria de treballar més, aquesta
vessant de gènere.

I sens dubte pensam que, el lideratge i el protagonisme, els
han de tenir ells. Per tant rebutjarem qualsevol exhibició de
polítics i una utilització partidista. Ens preocupa perquè vostès
saben que, segons la nostra legislació vigent, els que tenen les
competències en aquest tipus de polítiques són els consells
insulars, però ens sembla bé que el Parlament i el Govern en un
any tan assenyalat efectivament donin suport i tal, però ens
preocupen les informacions que vénen del Consell Insular de
Mallorca de retirar subvencions a les entitats de persones majors
precisament en un any en què haurien de sortir reforçades com
és l’any 2012. 

Tot i així nosaltres pensam que és una iniciativa bona,
estarem a l’aguait a veure com es desenvolupa aquest any 2012,
i confiam que efectivament el colAlectiu de persones majors
durant aquest any 2012 surti reforçat amb una visió més positiva
per part de la ciutadania.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. 

Vol fer ús de la paraula per contradiccions el grup
proposant?

EL SR. TORRES I CARDONA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Simplement per manifestar que si
realment..., m’entusiasmen aquests temes, sobretot potser per
raó d’edat, però potser no m’he expressat bé. Jo he parlat, per
una part, dels de fins a 65 anys que arribin a la jubilació...

(S'escolta una veu de fons inintelAligible i rialles)

...i llavors he parlat d’altres activitats, que poden ser
remunerades o no, en tots els camps que vostè ha anomenat, que
per descomptat. També estic d’acord amb la seva precisió que
si això queda només en paraules i no en fets, flac favor farem a
aqueixes generacions que ja estam en aqueixa edat, i també un
flac favor a les futures generacions de joves, que es trobaran en
una situació molt complicada.
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També a la representant del Grup Socialista li he de dir que
sí que és veritat que es poden fer totes aqueixes accions, que
aquest tema va començar l’any 2009, però precisament l’any de
l’envelliment actiu 2012 serveis per avaluar, per constatar i per
posar en funcionament i repartir aqueixes idees a tot Europa i
fer-ne partícips tots els estats membres perquè es puguin
desenvolupar i tenir polítiques efectives.

I per acabar simplement vull agrair el suport a aqueixa
proposició no de llei als grups parlamentaris que li han donat
suport. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Torres. 

Passarem, idò, a la votació de la Proposició no de llei
2358/11, s’entén que amb la modificació incorporada.

Queda aprovada, idò, per unanimitat.

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