
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL PM 1094-2011 Fq.Con.núm. 33/27 VIII legislatura Any 2011 Núm. 9

 

Presidència
de l'Honorable Sra. Maria Assumpció Pons i Fullana

Sessió celebrada dia 10 de novembre del 2011 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I. PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 2282/11, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per accedir al mercat de treball per part dels joves.
119

2) RGE núm. 2359/11, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció de mesures per defensar les víctimes de la
violència de gènere. 114

II. Votació de l'escrit RGE núm. 1908/11, presentat pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, mitjançant
el qual se solAlicita que el president del Parlament recapti la presència del vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació,
per tal d'informar sobre les prioritats que s'ha marcat la seva conselleria per aquest nou govern. (Retirat). 124



114 ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 9 / 10 de novembre del 2011 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, presidenta, Damià Borràs substitueix Cristina Rita.

LA SRA. PRESIDENTA:

Consultats els diferents grups parlamentaris, faríem una
alteració de l’ordre del dia d’avui.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 2359/11, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció de
mesures per defensar les víctimes de la violència de gènere.

Per tant, en primer lloc veuríem la Proposició no de llei
RGE núm. 2359/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
promoció de mesures per defensar les víctimes de la violència
de gènere. S’han presentat dues esmenes a la proposició no de
llei per part del Grup Parlamentari Socialista, amb RGE núm.
4478 i 4479/11.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble.
Diputada María José Bauzá, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Para empezar quisiera que
mis primeras palabras fueran dedicadas en recuerdo a todas las
mujeres que han sido víctimas de la violencia de género durante
todo este año en toda España y especialmente en nuestra
comunidad, como son María Jesús Rufa y Núria Oriol.

Hablar sobre al violencia de género es hablar de cualquier
acto que vulnere los derechos de las mujeres, por el único
motivo de ser mujeres. La violencia machista es un horror
cuotidiano, un mal endémico que no reconoce ni fronteras
culturales, ni sociales ni económicas. Numerosos estudios han
demostrado que una de cada tres mujeres en algún momento de
su vida han sido víctimas de violencia sexual, física, o
psicológica perpetrada por hombres. Durante los últimos
decenios se ha conseguido que la violencia de género haya
dejado de ser un problema privado y por fin es reconocido y
tratado como un problema público. Miles de programas se han
desarrollado para ayudar a las mujeres desde albergues y grupos
de ayuda legal, hasta grupos de apoyo y servicios de
orientación. 

Pero las cifras demuestran que algo está fallando, que
estamos fracasando en la lucha contra la violencia de género.
Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia de
género es la primera causa de mortalidad entre las mujeres de
entre 15 y 44 años, por encima de guerras, del cáncer y los
accidentes de tráfico. Según la ONU cada 18 segundos una
mujer es maltratada en cualquier rincón del mundo. 

En lo referente a las Baleares y a pesar de los avances
llevados a cabo en nuestra comunidad, los desafíos en materia
de discriminación y violencia de género a los que nos hemos de
enfrentar cada día son enormes. Según los datos del
Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género, adscrito
al Consejo General del Poder Judicial, Baleares presenta una
tasa de 18,73 denuncias por violencia de género por cada 10.000
habitantes durante el primer trimestre de este año, el mayor
índice del país. Por otra parte y según informó la Conselleria de
Salud y Consumo, los casos de violencia de género detectados
en Baleares en 2010 aumentaron un 81,5% con lo que respecta
al año anterior, cuando se contabilizaron 116 casos.

Como vemos, la violencia de género se ha convertido en un
serio problema de salud pública de graves consecuencias para
la salud de las mujeres, tanto en la esfera física, como en la
esfera psicológica. Siempre que hablamos de violencia de
género hacemos referencia a las cifras, pero detrás de estos
números fríos se esconden el dolor, el sufrimiento, el silencio,
el miedo, la vergüenza y desgraciadamente la muerte de muchas
mujeres. Por otra parte la mujer no es la única víctima de la
violencia de género. En esta terrible lacra ya son 800.000
menores los que en España están expuestos a la violencia de
género. Y en el 40% de los casos en los que el hombre maltrata
a su pareja, también utiliza la violencia contra los hijos.

Por otra parte, a las malas cifras de violencia de género,
tenemos que añadir que este tipo de violencia está aumentando
entre los menores de 18 años. Así lo demuestran los datos que
arroja la Memoria Anual del Consejo General del Poder
Judicial. La reproducción de las conductas violentas hacía la
mujer por parte de personas tan jóvenes, aún en periodo de
formación, constituye uno de los aspectos más preocupantes de
la violencia de género, poniéndose de manifiesto la necesidad
de incidir sobre este punto en materia educativa. El 40% de las
denuncias por maltrato han sido presentadas por mujeres
menores de 30 años. El 12% de los jóvenes adolescentes ha
reconocido haber pegado o empujado a su pareja. El 32% de los
chicos adolescentes considera normal obligar a su pareja a tener
relaciones sexuales. Estas cifras nos demuestran que todavía
queda mucho por hacer en este ámbito. 

A punto de cumplirse ya los siete años desde la aprobación
de la Ley integral de medidas contra la violencia de género, que
fue aprobada con el voto favorable de todos los grupos políticos,
podemos afirmar que no se han conseguido los resultados
esperados. Así, el Congreso de los Diputados ha elaborado un
informe desde la Subcomisión de evaluación de la Ley integral
contra la violencia, en la que todos los grupos reconocen que la
ley integral no ha dado respuesta a las necesidades que reclama
la sociedad, por lo que hacen al Gobierno más de 50
recomendaciones para mejorar los resultados de la ley. El
Congreso de los Diputados recomienda que la educación, la
prevención y la actitud de los medios de comunicación social
son esenciales para combatir la violencia de género. Y en este
sentido se debe de incidir en la formación del profesorado en
esta materia y del mismo modo apoyar la labor de los consejos
escolars, como agentes de igualdad y contra la violencia en los
centros educativos.
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Los medios de comunicación juegan un papel esencial, con
el lanzamiento de campañas de prevención, sensibilización y
concienciación en la lucha contra la violencia de género, pero
tienen la posibilidad de hacer mucho más. Por un lado deben
poner en valor a las víctimas, transmitiendo información de
mujeres que denunciaron y que poco a poco salen del terrible
infierno que les tocó vivir. Esta información puede ser ejemplo
para muchas mujeres que siguen viviendo solas, dentro de las
paredes de su casa esta dura situación. Por otro lado los medios
de comunicación también deben mostrar el rechazo que reciben
los maltratadores y las consecuencias penales de sus actos. 

Desde el Partido Popular creemos que se debe hacer una
lucha firme e inflexible contra los maltratadores, una política de
apoyo y ayuda total a las víctimas y se debe de trabajar en el
ámbito educativo y en el de comunicación para conseguir una
mayor concienciación del problema por parte de la sociedad;
pero además, debemos dar respuesta desde las instituciones a las
necesidades de las mujeres que sufren maltrato. Hay que
mejorar la atención integral, accesible, de calidad y
especializada a las víctimas de violencia de género y a sus hijos
en todo el territorio, especialmente mediante centros de atención
integral a las víctimas de violencia de género donde se aborde
la recuperación de las mujeres, teniendo en cuenta los
problemas específicos que presentan determinados colectivos,
como las mujeres del ámbito rural, las inmigrantes, mujeres con
alguna discapacidad o en riesgo de exclusión social, así como
las mujeres mayores, los transexuales o las mujeres
encarceladas, entre otras.

De vital importancia en este ámbito también es la tutela
judicial frente a la violencia de género. Se debe de dotar de más
recursos y mejorar los programas de formación especializada en
esta materia, a todos los agentes implicados: jueces, fiscales,
abogados, equipos psicosociales y demás personal de la
administración de justicia, así como las fuerzas y cuerpos de
seguridad. Se deben adoptar las medidas necesarias para la
protección de los menores que se encuentran dentro del entorno
familiar de las mujeres víctimas de violencia de género. Y para
que todo esto sea posible, es fundamental mejorar la
organización judicial contra la violencia de género, a través de
una mejor coordinación entre juzgados de violencia, policía,
Guardia Civil, policía autonómica, policía local, entre los
juzgados de violencia y los juzgados civiles, las oficinas de
atención a las víctimas y al resto de las administraciones
involucradas, y por supuesto, la creación de un mayor número
de juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer.

Como he dicho, también las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado juegan un papel fundamental en la lucha contra la
violencia de género. Se deben incrementar los medios
necesarios para garantizar la notificación a las víctimas de
cualquier decisión relevante que afecte su seguridad y
especialmente la salida en prisión de su agresor como
consecuencia de la finalización de la condena, de la concesión
de un permiso o del tercer grado de cumplimiento; así como
promover la integración de las unidades, equipos y oficinas de
asistencia que a lo largo del proceso intervengan en la
valoración o asistencia de las víctimas, en el sistema de
seguimiento integral de los casos de violencia de género y
también evitar actuaciones duplicadas. 

Los gobiernos tienen la obligación de impedir la violencia,
deben investigar los abusos, castigar a los responsables e
indemnizar a las víctimas. Y se debe hacer sin demora y
empleando los medios adecuados y necesarios. Para solucionar
una lacra social como la violencia de género y parar la escalada
de víctimas mortales, no sólo basta con aprobar leyes, es
necesario hacer un buen diagnóstico de la realidad para poder
tomar medidas eficaces. Hay que hacer una valoración objetiva
y detectar dónde se está fallando para aportar nuevas soluciones.

Para erradicar la violencia de género debemos abordar las
causas, así como los efectos. La clave para eliminar la violencia
de género reside en la participación intersectorial y de la
comunidad. Al abordar la violencia de género de manera
integral, la posibilidad de prevención se convierte en una
realidad y se crean redes sociales para asegurar que las víctimas
de la violencia de género reciban la atención y la protección que
ellas requieren.

La violencia de género se ha convertido en un grave
problema de salud para las mujeres. La violencia de género es
todavía una área de investigación muy reciente. La mayoría de
los estudios se refieren exclusivamente a la violencia física,
pero hay que hablar también de otras formas de maltrato, como
son el abuso sexual o el psicológico. La violencia contra las
mujeres es un abuso contra los derechos humanos, por eso es
responsabilidad del Estado prestar asistencia, protección y
garantizar justicia a las víctimas de la violencia de género. 

Todavía queda mucho por hacer, ningún acto de violencia
está justificado. No hay nunca ningún motivo para ejercer la
violencia. La violencia es siempre un fracaso, un fracaso de
todos. Creo que los datos de violencia son, efectivamente, un
fracaso para todos los ciudadanos de este país y de esta
comunidad y creo que para nosotros, los políticos,
especialmente, creo que en el ámbito de la violencia de género
debemos ser capaces de trabajar unidos para evitar esta lacra
social.

Por todo ello, el Partido Popular en su proposición de ley
propone: “que el Parlamento de las Islas Baleares condena la
violencia de género en todas sus manifestaciones; que el
Parlamento de las Islas Baleares insta al Gobierno de las Islas
Baleares a adoptar medidas para contribuir a la erradicación de
la violencia de género en la comunidad”; y, por otra parte, “el
Parlamento de las Islas Baleares insta al Gobierno del Estado
para que promueva y adopte las medidas necesarias y ponga
más medios para defender a las víctimas de violencia de género
para poder garantizar así su seguridad y la de sus hijos”. 

Muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Bauzá. Per defensar l’esmena té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Rosamaria Alberdi per un temps de deu
minuts.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Presidenta. Per començar a explicar la
posició del Grup Parlamentari Socialista, li vull dir, Sra. Bauzá
que ens tindrà sempre al costat quan es tracti de defensar les
víctimes d’una de les majors injustícies que suporta la nostra
societat, que algú sigui violentat físicament, emocionalment,
psicològicament o sexualment, pel sol fet de ser el que és.
Aquesta és una injustícia que nosaltres creim que és una de les
pitjors que hi ha.

Vull recordar que la violència de gènere és la manifestació
extrema d’una desigualtat i d’una submissió a què les dones de
tot el món estem des de fa molts d’anys. Sens dubte, a la nostra
societat les dones vivim circumstàncies molt diferents i molt
més favorables que altres indrets, però, com vostè deia, a la
nostra comunitat fa poques setmanes vam tenir l’exemple
sagnant que les coses no són com toca, perquè va morir una noia
molt jove, de 24 anys, Núria Oriol, i el nostre arxipèlag és, com
vostè ha dit, el que presenta unes taxes més altes, quasi la
tercera més alta de totes les comunitats autònomes, en relació
amb el nombre de denúncies per cada 10.000 habitants.

El que passa és que lluny d’entendre que això és una
demostració de la ineficàcia d’una llei, jo més aviat crec que
això és la demostració de l’eficàcia de les lleis, en el sentit que
un dels greus problemes de la violència de gènere, vostè també
ho ha dit, és precisament el silenci en el qual les dones hem
estat sotmeses també. Vostè feia menció que han augmentat el
nombre de casos enregistrats en l’àmbit de la salut, en un 80%
darrerament, i jo li vull dir que això no és una cosa per estar
preocupats, a l’inrevés, és la demostració que ara hi ha un
registre específic d’aquests casos que no hi era abans. I és
normal que estiguem en un primer moment en què aflora
aquesta violència. Jo em sento orgullosa que el 016 hagi rebut
270.000 trucades de dones que han confiat en l’eficàcia d’unes
institucions quan s’han vist sotmeses a situacions i han cregut
que havien de ser protegides.

Jo li deia que la violència de gènere és la manifestació de la
desigualtat, i està perfectament comprovat que una de les
maneres més eficaces precisament de reproduir aquesta
desigualtat és donar una imatge degradada de la dona. Per això,
i per la llarga història de la lluita contra la violència de gènere
que tenim en aquest país i en aquesta comunitat autònoma i els
resultats aconseguits gràcies a aquesta lluita de tots i totes, crec
que les persones que tenim alguna responsabilitat en les
polítiques de gènere i especialment els governs i les seves
institucions, han de tenir ben present que la violència de gènere
i la seva lluita eficaç es basa en tres premisses fonamentals. 

La primera és la perseverança institucional en la continuïtat
de polítiques que donin igualtat d’oportunitats a les dones i la
coordinació dels diferents àmbits. Aquesta és la primera
premissa al meu entendre.

La segona és la implicació de tota la societat, per situar la
violència precisament a la vista de tothom, fent-la el problema
social que és. O sigui, fins ara hem amagat la violència, com en
un moment determinat s’amagaven els incapacitats o les
persones que tenien problemes mentals. Ara hem fet que això es
converteixi en un problema de tothom, perquè això és la
violència.

I la tercera premissa, a mi em sembla, és estar en una alerta
contínua per promoure una imatge real de les dones i lluitar de
forma aferrissada contra tota temptació, contra tot
esllavissament envers els estereotips que fomenten aquesta
desigualtat.

A mi m’hauria agradat no haver de parlar-ne, però en
parlaré, perquè els esdeveniments d’aquests darrers dies han
demostrat que s’ha d’estar absolutament atent perquè el mal que
fa la irresponsabilitat i el masclisme latent de qui difon imatges
degradants de la dona és massa gros perquè no en fem menció
aquesta tarda. 

Jo ja sé que la Sra. Pol, i vostès ho saben com jo, una
exdiputada i persona significada del Partit Popular, que va tenir
la mala idea de difondre un fotomuntatge amb una imatge
degradant de la ministra Chacón, ha dimitit de tots els seus
càrrecs i responsabilitats, però jo ho menciono igualment, a
pesar que sé això, perquè a mi m’agradaria que el Partit Popular
digués que li hagués agradat que la Sra. Pol no hagués hagut de
dimitir. Això hagués volgut dir que en lloc de difondre aquesta
imatge amb comentaris inadequats a persones d’altíssima
responsabilitat política d’aquesta comunitat, perquè  aquest és
el problema de les xarxes socials, que se sap tot, que ella hagués
servit de filtre i hagués estat ella que hagués protegit la Sra.
Chacón. Perquè la Sra. Chacón era degradada amb una imatge,
com ho hauria pogut ser qualsevol de nosaltres; i ella ha dimitit
i ha dimitit després de ..., i confio que vostès hagin fet tota la
pressió del món perquè dimitís, però això vol dir que ens hem
saltat un pas que una dona no ha estat capaç de protegir una
altra dona, que hagués pogut ser vostè, la Sra. Presidenta o jo
mateixa, davant de la degradació i l’estereotip que algú, que
considera que les dones són inferiors, difon a la xarxa.

A mi m’hauria agradat això, per això ho menciono avui
perquè estam parlant de la violència de gènere. I ho menciono
perquè vostè ha parlat del bessó de la violència. Jo crec que la
violència és la manifestació extrema d’aquesta desigualtat, la
pitjor, però ens hem de protegir de més enrera. Li deia que les
dones ens mereixem que tothom ens protegeixi d’aquests que
ens volen degradar, i jo crec que aquesta és la nostra principal
tasca. 

Bé, ja li he dit que sempre trobarà el Partit Socialista a
l’hora de donar suport a iniciatives per protegir les dones
d’aquesta xacra, però la veritat és que el que vostè planteja m’ha
semblat que era d’un nivell de compromís molt baix per a una
societat com la nostra, com aquesta, la balear, i un govern que
hereta una trajectòria de lluita decidida i comprovable per a la
prevenció de la violència i l’ajuda a les víctimes. Jo, per això,
per augmentar aquest nivell de compromís li he presentat dues
esmenes i que tot d’una passo a justificar. 
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Com segurament ha pogut veure, a les dues esmenes jo he
mantingut el redactat que vostè feia, perquè a mi em sembla
suficientment general com perquè el puguem acceptar, no hi ha
cap problema, el que passa és que li he fet aquesta esmena que
em sembla que augmenta aquest nivell de compromís.

El redactat de la primera diu: “el Parlament de les Illes
Balears condemna la violència de gènere en totes les seves
manifestacions”. I jo hi he afegit: “i tota forma de discriminació
de les dones, especialment aquelles actituds que per qualsevol
mitjà degradin la seva figura, fomentant el masclisme, vertader
bessó de la violència de gènere”. No n’hi ha prou a condemnar
la violència, vostè ho ha dit, s’ha d’anar al bessó que produeix
la desigualtat, que no és altra cosa que difondre un estereotip
que ens situa d’una manera inferior als homes. 

Jo, quan redactava aquesta defensa del posicionament del
Grup Parlamentari Socialista, pensava que sembla mentida que
haguem de parlar d’això, de veritat, a mi m’ho sembla. Em
sembla mentida que nosaltres en ple segle XXI haguem de
parlar d’això. Però el cert és que ara mateix l’error de la Sra. Pol
no s’hagués produït amb un home, s’ha produït amb una dona.
La menciono a ella perquè acaba de passar, però no s’hagués
produït amb un home. No s’hagués dit el senyor tal, pels seus
atributs masculins guanya vots. No, això ho diu el Sr.
Berlusconi i tots ens n’avergonyim quan ho diu ell, diu “jo
guanyo vots perquè sóc molt home”, i tots ens n’avergonyim,
però ho diu ell, les dones no diem això dels homes, ho diem de
les altres dones.

Bé, a l’esmena del punt 2 també he mantingut el seu redactat
i hi he afegit una concreció d’aquest compromís: “El Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a adoptar
mesures, per tal de contribuir a l’eradicació de la violència de
gènere”. Perfectament d’acord. “I a presentar en seu
parlamentària i en el termini de 3 mesos -he posat jo- el Pla
d’actuació per a la lluita contra la violència de gènere i la
promoció de la igualtat entre dones i homes a Balears”.

Jo crec, Sra. Bauzá, que és senzill el que plantejo i no
solament és senzill, sinó que és necessari i just que les dones
d’aquesta comunitat, necessitades de polítiques d’igualtat que
ens permetin desenvolupar-nos lliurament, rebin aquest
compromís del seu Govern. Confio que ho trobin tan necessari
com jo i donin suport a aquestes esmenes que els he presentat.

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Alberdi. Passam al torn de fixació de
posicions. Pel 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. El nostre grup parlamentari donarà
suport a la proposició no de llei que ha presentat el Partit
Popular, perquè no pot ser d’una altra manera. No donar suport
a una iniciativa d’aquestes característiques quasi ens situaria en
una situació preconstitucional, i a més coincidim en tot el que
s’ha exposat oralment i el que està exposat per escrit. 

Coincidim també amb el grup parlamentari en la seva anàlisi
que no hem de valorar negativament que la nostra comunitat
autònoma sigui la que més denuncia; això significa senzillament
que es romp una barrera de silenci perquè el maltractament
només se sap quan es denuncia, quan es fa visible, quan
s’explica; l’altre maltractament està dins ca teva o dins ca les
dones, i si no s’explicita no se sap que passa. Per tant l’únic que
podem saber a través d’això és que hi ha més conscienciació per
part de les dones de denunciar, de denunciar el maltractament,
de denunciar altre tipus de..., psicològic o físic. També ens
passarà, per exemple, amb un altre colAlectiu molt silenciat, que
són els menors abusats. A mesura que els menors abusats
sàpiguen que la societat els fa costat denunciaran més, i això ens
està passant amb les dones; cada vegada hi ha més denúncies de
maltractaments, cada vegada hi ha més denúncies de no estar
d’acord amb el que està passant, perquè socialment es rebutja el
maltractador i es dóna suport a la víctima, cosa que fa
escassament vint o vint-i-cinc anys no passava, era més bé al
contrari. Per tant nosaltres coincidim amb vostè en aquesta
anàlisi que no ha de ser negatiu això, jo crec que ha de ser una
expressió positiva en aquest sentit.

També, efectivament, el bessó d’aquesta diferència
permanent és el patriarcat, on la dona és vista com una cosa, una
cosa amb la qual jo em puc relacionar no com a persona sinó
com a cosa, i com que ets meva et puc matar i com que ets meva
no te’n vas amb un altre, i com que ets meva estàs aquí on jo et
dic i, si no, faré el que consideri que he de fer amb tu perquè no
ets una persona, no ets un subjecte, ets una cosa. A això se li diu
la “cosificació” de les persones i està més que estudiat.

Jo crec que no hi haurà cap problema, supòs, per part del
Partit Popular per les dues propostes d’esmena -ara ho anunciarà
la Sra. Portaveu del Partit Popular-, perquè, entre altres coses,
la memòria que avui hem estudiat de l’Institut de la Dona parla
d’un pla, parla d’un pla d’igualtat; no està pressupostat però
parla d’un pla d’igualtat. Veurem si efectivament aquest pla
d’igualtat és una errada o si realment es farà aquest pla
d’igualtat. 

El que a mi em sap greu, i parl ara tal vegada com a
ciutadana, és que siguem tan genèrics a l’hora de fer aquest
tipus de manifestacions, perquè jo crec que els ciutadans d’un
parlament esperen qualque cosa més que una manifestació que
es condemna la violència de gènere en totes les seves
manifestacions, que instam un govern a fer el que pugui, tant un
govern central com un govern autonòmic, perquè efectivament
es pot donar suport aquí a això, es pot donar suport a un institut,
es pot donar suport a una empresa, es pot donar suport a
qualsevol altre lloc públic i comunitari. 



118 ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 9 / 10 de novembre del 2011 

 

Per tant jo pens que els ciutadans esperen qualque cosa més
que expressions positives i amb molt bona voluntat d’aquest
tipus de coses, i jo crec que, entre altres coses, el que esperen
els ciutadans d’un parlament és que elabori lleis. I en aquest
sentit, i confiam que efectivament puguem aprovar avui això tan
genèric que és el que Parlament de les Illes insta el Govern de
les Illes Balears a adoptar mesures per tal de contribuir a
eradicar la violència de gènere a la comunitat autònoma, aprofit
l’ocasió per anunciar dues iniciatives parlamentàries del nostre
grup parlamentari: una, una proposició no de llei, no instarem
el Govern a personar-se contra l’assassí de la darrera víctima de
gènere de la nostra comunitat autònoma, cosa que encara no ha
fet i per tant pensam que l’hem d’animar a fer-ho a través d’una
proposició no de llei; i una proposició de llei que modifiqui la
Llei de la dona i que vagi dirigida a una atenció específica de
protecció a les víctimes de violència masclista, que garanteixi
a la nostra comunitat autònoma els centres d’atenció i
assistència psicològica específica, els centres d’acollida i serveis
d’urgències, i que obligui el Govern a personar-se en qualsevol
cas de violència masclista que condueixi a la mort o a una greu
lesió de les dones, perquè pensam que els ciutadans esperen
qualque cosa més que una manifestació de rebuig de la
violència masclista del seu parlament de la comunitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana
al grup proposant si vol una suspensió de la sessió o si podem
continuar.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Podem continuar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per fixar la posició i assenyalar si accepten les esmenes té la
paraula el grup proposant, i ho farà l’Hble. Diputada Sra. Maria
José Bauzá per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Primero de todo he de decir
que estoy de acuerdo con las dos portavoces anteriores en el
sentido de que para mí también es positivo que los datos se
hagan públicos. De hecho he dicho en mi intervención que por
fin es reconocido y tratado como un problema público, o sea, mi
intención en ningún momento ha sido destacar los malos datos
porque sean de una legislatura o de otra porque en este sentido
sí que no tengo ninguna intención de hacer un uso partidista
porque me parece que el tema es de suficiente entidad como
para que hagamos yo creo que..., que nos unamos los grupos en
la lucha contra la violencia de género. Creo que es
suficientemente importante y por mi parte desde luego no
pienso hacer ningún uso partidista de los datos.

Sí que desde luego apoyo que se hagan públicos, y como
mujer y como política me preocupa que sigamos, en un país
democrático, teniendo esos altos índices de violencia de género,
y en una comunidad como la nuestra que yo creo que es pionera
en tantas otras cosas y tan positiva en tantas otras cosas que a
mí, personalmente, me disgusta que estemos encabezando el
ranking de la violencia de género en España.

En cuanto a la ineficacia de la Ley de violencia de género,
yo no he dicho que sea ineficaz sino que, como todos los grupos
han reconocido, no se han conseguido los resultados esperados.
De hecho todos los grupos políticos votaron esa ley, todos los
grupos consideramos que era una buena ley, pero todos los
grupos también han considerado que no se están consiguiendo
los resultados esperados. Como he dicho antes creo que no nos
podemos quedar tranquilos con estos índices de malos tratos.
Evidentemente algo estamos haciendo mal, alguna cosa nos
estamos dejando por el camino cuando todavía tenemos este
grave problema en España, porque además estamos hablando de
un país perteneciente a..., un país del primer mundo, con lo cual
creo que esto es totalmente intolerable en una sociedad como la
nuestra.

En cuanto a las enmiendas, el contenido de la primera
enmienda no tengo ningún inconveniente en aceptarlo tal como
está redactado porque estoy de acuerdo, creo que debemos
respetar..., vamos, que se deben condenar todas las actitudes que
degraden la figura de la mujer. En cuanto a la segunda no lo veo
del todo claro por una sencilla razón, puesto que precisamente
hay un protocolo interinstitucional de detección de la violencia
machista que creo que es un protocolo que además está muy
trabajado, por lo que me han contado han estado durante dos
años trabajando en este protocolo, es un protocolo de ciento y
pico de páginas con una serie de medidas, que no se ha llegado
a poner en marcha; entonces creo que no sería razonable
desperdiciar este trabajo que se ha tardado dos años en elaborar
para ponernos a elaborar otro plan nuevo. Creo que es
precisamente en ese tipo de cosas donde perdemos el tiempo,
eso de “ahora porque venimos nosotros no aprovechamos el
trabajo y vamos a ponernos a hacer uno nuevo”. Precisamente
lo he estado hablando también con la directora del Instituto;
creo que si el trabajo está bien hecho y se ha trabajado tanto en
ello creo que hay que aprovecharlo y no desecharlo. Por lo tanto
creo que no es necesario substituir este documento, al menos de
momento; si se demostrara que no tiene eficacia pues ya se verá,
pero si todavía no se ha empezado a trabajar en este documento
creo que hay que utilizarlo y darle una utilidad.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, idò faríem un recés de dos minuts. Gràcies.

(Reinici de la sessió i començament de la intervenció no
enregistrats) 
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LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

... amb la modificació que hem fet, Sra. Bauzá, doncs, si no
els importa ho llegeixo, perquè li quedi constància, Lletrada:
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adoptar mesures per tal de contribuir a l’eradicació de
la violència de gènere a la comunitat i a presentar en seu
parlamentària un pla d’actuació...”, i tot queda igual.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, s’entendria la primera, amb la modificació de
l’esmena; la segona, igualment, i la tercera, que quedaria ...

I quedaria aprovada per assentiment.

Passaríem al segon punt de l’ordre del dia, consistent en el
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 2282 i 2359/11.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 2282/11, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per
accedir al mercat de treball per part dels joves.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 2282/11, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per accedir al
mercat de treball per part dels joves, té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Marga Prohens, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes, senyores diputades i
senyors diputats. Ja hem dit en repetides ocasions, i crec que
tots els grups polítics hi estam d’acord, que els joves són un dels
colAlectius que més sofreix les conseqüències de la crisi
econòmica que vivim. Les xifres parlen per elles mateix, amb
un total de l’atur juvenil al nostre país del 40,5%, mentre que la
mitjana europea és del 20,4; lideram el rànquing de països
europeus quant a taxa d’atur juvenil. Aquestes dades només són
comparables amb països o regions que han sofert una catàstrofe
natural.

A les Balears, tot i tenir unes ràtios més baixes, no deixen de
ser preocupants, prop del 25% d’atur juvenil i el 75% dels
desocupats sense experiència laboral són menors de 25 anys.
Aquestes dades són sobretot preocupants si les comparam amb
països com Alemanya, amb un índex d’atur juvenil del 7,9%, o
els Països Baixos, del 7,4.

Les causes són diverses i des del grup parlamentari ja hem
denunciat que aquest problema posa de manifest que la reforma
laboral impulsada recentment pel Govern espanyol no ha servit
per fer front als problemes dels joves. Ja vam presentar dins
aquesta mateixa comissió una proposició no de llei que va ser
aprovada per unanimitat, per impulsar mesures de suport als
joves emprenedors i als joves autònoms que vulguin trobar en
l’autoocupació una sortida al greu problema de l’atur. Creim,
firmament, que els emprenedors, pel seu efecte multiplicador de
la riquesa dels llocs de feina, són un dels puntals bàsics per
caminar cap a la solució del problema, però, com ja vam
anunciar, creim que hi ha també altres sortides. També ho són
la reforma del sistema educatiu i formatiu, que tendrem ocasió

d’analitzar i de veure en altres ocasions, ja que requereixen una
menció especial.

Només unes dades que ens ajudaran a veure la relació
directa de la importància de la formació i de l’ocupació: la taxa
de desocupats entre els llicenciats universitaris ronda el 20%,
mentre que entre els que no tenen graduat escolar, aquesta taxa
és del 46%, i és del 29% per a aquells alumnes que han culminat
la secundària o qualque estudi postobligatori, segons dades de
l’OCDE. És a dir, tot i la virulenta crisi econòmica, els
llicenciats universitaris es mantenen com els que han sofert
menys la pèrdua del lloc de feina, segons l’informe PISA que
compara el sistema educatiu de més d’un centenar de països.
Tampoc no deixa de ser preocupant que Espanya ocupi el lloc
47 del llistat de 54 països en relació a ocupació i estudis
superiors.

No obstant això, com ja vam apuntar en el seu moment,
creim que el mercat laboral té mecanismes per facilitar l’accés
dels joves a un lloc de feina i la seva incorporació a aquest
mercat laboral per a tots aquells que vulguin treballar per
compta aliena. Especialment ara, quan els joves travessen per
moments de gran dificultat, és precís oferir solucions urgents,
rigoroses i creatives amb l’objectiu d’oferir esperança per al
present i el futur. No podem permetre que la generació que ha
comptat amb majors oportunitats per a la formació de tota la
nostra història recent vegi truncat el seu futur per la falta
d’expectatives laborals, és necessari tornar al mèrit, a l’esforç
i al sacrifici, a la promoció dels millors sense oblidar els que
mereixen una segona oportunitat.

Ja vam veure a la compareixença del conseller que les
polítiques de joventut s’han de tractar de manera transversal i
que l’eix fonamental ha de girar entorn de facilitar
l’emancipació; perquè aquesta emancipació, que en aquests
moments per a molts de joves es tracta d’una utopia, esdevengui
real és necessari combinar polítiques d’accés a l’habitatge, de
formació, d’educació i d’accés al mercat laboral. I han de ser les
mesures contra la desocupació juvenil el nostre repte principal,
ja que la millor política social és la generació de llocs de feina,
que és el que permet arribar a una major autonomia per a tots els
joves.

Fins i tot el secretari general de l’ONU, Ban ki-moon, ha fet
manifestacions en defensa dels interessos dels joves a qui ha
definit com els líders de demà, “La generació Facebook -ha dit-
està mostrant una determinació creixent per canviar el nostre
món i una capacitat per fer que les coses canviïn.” Per aquest
motiu és de vital importància que els governs estatals i els
autonòmics, dins el marc de les seves competències, facin
quantes reformes siguin necessàries perquè la transició del món
educatiu al laboral sigui més senzilla, els governs actuals han
d’estar a l’alçada de les circumstàncies.

Per aquest motiu hem de ser seriosos i fer propostes amb
sentit comú, realistes i que condueixin a un canvi estructural;
hem de deixar de banda les polítiques subsidiàries, els pegats
temporals, que si bé disminueixen les dades de l’atur dins un
període de temps determinat, no fan que els joves s’insereixin
dins el mercat laboral de manera estable. I és precisament
aquesta estabilitat el que permet als joves poder iniciar un
projecte de vida o poder pensar de manera seriosa en
l’emancipació.
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El problema dels joves no és només que tinguin més difícil
accedir a un lloc de feina, sinó que són els més vulnerables a
l’hora de mantenir aquest lloc de feina i els que més sofreixen
la inestabilitat del mercat laboral. Només cal dir que a Espanya
es destrueixen diàriament 340 llocs de feina de joves.

Els polítics, per tant, hem de donar una passa més enllà, no
tan sols hem d’afrontar les dades de l’atur juvenil sinó que hem
d’apostar per llocs de feina estables, que permetin als nostres
joves desenvolupar-se com a persones i com a professionals i
integrar-se dins la societat. Per això, des del Grup Popular ens
oposarem frontalment a aquelles polítiques de maquillatge i
improvisades que perpetuïn la precarietat laboral i no cerquin un
pla d’ocupació estable. Mesures com la recentment aprovada pel
Govern central, que suspèn la prohibició d’unir contractes
temporals durant els propers dos anys; és a dir, una barra lliure
de contractes temporals que no aconseguiran mai l’estabilitat
laboral dels joves, sinó que cerquen maquillar unes dades
mitjançant polítiques de tireta. El Govern d’Espanya ha aprovat
la suspensió temporal durant dos anys de l’article 15.5 de
l’Estatut dels Treballadors, que limita el temps durant el qual es
poden encadenar contractes temporals; és a dir, en aquests
moments no hi ha cap tipus de límit perquè una mateixa persona
tengui diferents contractes temporals, consecutius o no, encara
que tots siguin dins la mateixa empresa.

Fins a aquests moments els treballadors que en un període
de 30 mesos haguessin estat contractats, amb dos o més
contractes durant 24 mesos, fossin seguits o no, a la mateixa
empresa per cobrir el mateix lloc de feina havien de passar a ser
treballadors fixos. L’Estatut dels Treballadors, a més, assenyala
que la negociació colAlectiva vigilarà la utilització abusiva de
contractes de durada determinada a distints treballadors per
desenvolupar el mateix lloc de feina cobert anteriorment amb
contractes d’aquest tipus. Tot això quedarà en un no res durant
els propers dos anys. Aquesta mesura afectarà especialment els
treballadors que han tengut o tenguin en aquests moments un
contracte temporal, tot i que duguin, per exemple, dos anys amb
aquesta modalitat contractual, l’empresa podrà seguir
mantenint-los com a temporals enlloc de fer-los indefinits.

A més, la darrera reforma laboral no va aconseguir fer front
a l’entramat contractual que tenim a Espanya, amb més de 43
tipus de contractes. Per això, des del Grup Popular consideram
que des del Govern de l’Estat s’han de fer les passes necessàries
per caminar cap a un contracte únic i que aquest hauria de ser
per norma el contracte indefinit. I això, si cal, és encara més
important entre els joves entre els quals el contracte indefinit no
és la norma sinó més aviat l’excepció.

A més, no podem deixar passar de banda en aquesta
proposició no de llei un altre dels problemes greus d’aquest país
i que afecta també de ple els joves: la fuga de talent, és a dir,
l’emigració cap a altres països que sí que els ofereixen més
oportunitats. Una de les empreses internacionals més importants
quant a recursos humans ADECO, revelava en el seu darrer
estudi que fa referència al 2010 que en dos anys gairebé 120.000
espanyols havien abandonat el país cercant noves perspectives
laborals. En la majoria dels casos són joves altament qualificats
que intenten fugir de l’atur, obtenir un salari atractiu i trobar un
equilibri entre vida i feina. El fenomen ja comença a preocupar
als demògrafs, però també a experts en recursos humans, i és
que el nombre de demandes de feina per treballar a l’estranger
es va duplicar, entre el mes d’abril del 2008 i el mateix mes del
2010, segons ADECO un de cada dos espanyols estaria disposat
a analitzar la possibilitat de deixar Espanya a canvi d’un lloc de
feina amb una remuneració semblant.

Les causes no són difícils d’esbrinar, la situació del mercat
laboral espanyol i l’increment de l’atur front a països com Estats
Units o la majoria de països europeus, que ja han començat a
observar una reactivació econòmica, fa que tots aquests països
tenguin ofertes més competitives que les espanyoles tant pel que
fa a l’aspecte professional com a l’econòmic. A més del cost
personal i familiar d’aquests joves obligats a marxar del nostre
país hi hem d’afegir el cost econòmic d’uns joves que s’han
format aquí, que hem invertit aquí en la seva formació i que la
posaran en pràctica a altres països contribuint al
desenvolupament d’aquests països en detriment del nostre propi.

I al Govern espanyol, en lloc de posar mesures i prendre
cartes a l’assumpte, pareix que ja li va bé aquesta tendència, a
la pàgina web del Ministeri de Justícia s’ha convidat els joves
que s’hagin format al nostre país perquè se’n vagin a treballar
a Alemanya, on s’han firmat acords per palAliar la manca
d’oportunitats del nostre país. I és que per posar solucions a un
problema primer s’ha d’identificar com a tal, i el mes de gener
d’aquest mateix any la Sra. Garmendia, ministra de Ciència i
Innovació, negava el fet que aquesta fuga de talents, que s’ha
demostrat amb les dades d’aquesta consultora, existís com a tal:
“No tenemos fuga de cerebros, España es un país que atrae
talentos”.

No faré més comentaris perquè així podríem seguir, però
això no és el que necessiten els nostres joves, els nostres joves
necessiten ara més que mai les nostres propostes i el nostre
compromís. Per això, des del Grup Popular instam el Govern de
l’Estat que presenti un paquet de mesures per fomentar
l’ocupació juvenil, com ara la bonificació del cent per cent a les
quotes de la Seguretat Social per a joves durant el primer any de
contracte; avançar cap a un model de contracte únic i indefinit
que acabi amb la precarietat i la temporalitat del treball dels
joves; posar en marxa un programa amb mesures reals que
aposti per la joventut rural, potenciant els sectors ramader,
agrícola i pesquer, evitant l’abandonament d’aquestes zones;
promoure la figura d’un contracte dual de formació que permeti
als joves accedir a pràctiques remunerades a empreses mentre
es formen, de manera que el treball sigui una via perquè puguin
aconseguir una titulació; donar prestigi a la formació
professional adequant la necessitat de les empreses a l’oferta
formativa, i millorar l’orientació laboral a les darreres etapes
formatives ...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

... per ajudar a l’alumne a triar millor la seva futura
professió.

Per tot això, demanaria el suport de la resta de grups polítics,
ja que, conjuntament amb la PNL que vam aprovar dels joves
emprenedors i d’altres que podem posar damunt la taula més
endavant, podem impulsar entre tots un vertader pla per fer front
a l’atur juvenil.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Prohens. Passam al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Damià Borràs, per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sra. Presidenta. La portaveu del Grup Popular du
avui aquí una preocupació que compartim i crec que tots els
grups d’aquesta cambra compartim, que la manca de preparació
de molts joves i sobretot la seva incapacitat o les dificultats que
tenen per inserir-se en el món laboral és una de les xacres més
greus que té la nostra comunitat. Evidentment, no és culpa de la
darrera reforma laboral empresa pel Govern de l’Estat, sinó que
entenc, i crec que és compartit per la immensa majoria
d’analistes d’aquesta qüestió, el problema i especialment
sensible ho és la nostra comunitat per ser una comunitat amb
una estructura econòmica dedicada bàsicament als serveis, fa
que els problemes de la inserció laboral dels joves sigui un
problema endèmic d’aquestes illes des de temps ja molt antic.
I afegit al problema de la dificultat de la inserció laboral dels
joves amb l’eterna problemàtica de la deserció laboral dels joves
a la nostra comunitat atrets per unes ofertes laborals d’una gran
precarietat, però que, vist el creixement econòmic com s’havia
desenvolupat tradicionalment a les nostres illes, que significava
que l’esforç exclusivament, sense formació, havia dut al
benestar a moltes famílies aquí a les illes, i els fills, emmirallats
per l’èxit dels pares en molts casos, havien desertat de la
formació i han anat a fer feina a llocs de feina precaris, llocs de
feina d’estiu moltes vegades, però que han fet que abandonin la
formació, i en aquests moments tenim per açò dificultats en la
competitivitat de les nostres empreses i dificultats en les ofertes
de servei que oferim dins la nostra principal indústria
d’exportació, és una indústria d’exportació que és el turisme.

Evidentment, per tant, no és un problema ni de la reforma
laboral, entenc, ni és un problema vinculat amb la crisi
econòmica, és molt anterior a la crisi econòmica, tot i que
evidentment la crisi econòmica l’ha agreujat i l’ha multiplicat
exponencialment i, evidentment, els que són més febles
originalment davant els problemes de la nostra societat quan hi
ha una situació crítica com la que vivim són els que reben més
fort i amb més contundència, en aquest sentit. Per tant, són els
joves que han patit d’una manera molt especial, un dels
colAlectius vulnerables que més ha sofert els problemes de la
crisi econòmica.

Compartesc moltes més coses de la seva exposició, sobretot
quan diu que han de ser serioses les polítiques actives
d’ocupació. Jo entenc que, evidentment, és una qüestió de les
més fonamentals per al futur de la nostra societat i per tant hem
de ser molt seriosos. Evidentment, no són polítiques subsidiàries
que acabaran amb el problema estructural, perquè és un
problema estructural de l’atur dels joves; però sobretot
compartesc amb vostè, d’una manera molt clara, i així li vull
dir, la seva aferrissada defensa de l’Estatut dels Treballadors
que acaba de fer, la compartim, la compartim plenament; crec
que vostè ha entrat en contradicció avui d’una manera crec
bastant evident amb el discurs que fa el candidat a la presidència
del Govern del Partit Popular, el Sr. Rajoy, que parla de
prioritzar els acords empresa-treballador per damunt del conveni
colAlectiu i el conveni colAlectiu és, diguéssim, el pal de paller
on s’aguanta l’Estatut dels Treballadors del nostre país. I
evidentment, qüestionar els colAlectius i subordinar-los a les
negociacions internes dins empreses i en una comunitat com la
nostra on les petites empreses, microempreses, podríem dir, són
la immensa majoria d’empreses de la nostra comunitat,
evidentment no m’imagin què pot passar a una empresa de
serveis de tres, quatre treballadors a l’hora de negociar
empresaris i treballadors si no tenen el paraigua, l’aixopluc de
l’Estatut dels Treballadors, del conveni colAlectiu del sector
damunt.

I també evidentment, compartesc amb vostè, quan diu que
el contracte per excelAlència, el contracte que hauria de ser la
norma és el contracte indefinit. I tant que sí que el contracte
indefinit hauria de ser la norma, i tant que sí; esperem, per tant,
esperem que mai cap govern dugui polítiques de desregulació
absoluta del sistema d’acomiadament perquè evidentment les
polítiques d’acomiadament lliure, sense cap tipus de
responsabilitat ni econòmica ni jurídica per part de l’empresari,
són l’atemptat més greu que es pot cometre a la contractació
estable i laboral indefinida, com vostè defensa i jo hi estic
absolutament d’acord.

Però evidentment, si fem bandera del contracte indefinit, no
sé què deuen pensar els 800 treballadors, molts d’ells ja
foragitats dels seus llocs de feina d’aquesta comunitat dins el
sector públic, i tants d’ells com tenen l’espasa de Dàmocles de
l’atur davant les paraules que hem sentit del vicepresident del
Govern d’aquesta comunitat, diguéssim, de fer fora 800
treballadors públics, evidentment això crec que entra en
contradicció amb la defensa aferrissada del contracte indefinit.
I també crec que entra en contradicció el desmantellament que
comencen a iniciar governs del Partit Popular en aquesta
comunitat, com el Consell Insular de Menorca, del seu servei
d’ocupació i de formació i d’inserció laboral que evidentment
entra en contradicció amb les polítiques que vostè pregona aquí.
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Perquè evidentment, m’agradaria poder-li fer una esmena in
voce a la seva proposta, que ja li dic que evidentment hem de
compartir perquè compartim tota aquesta preocupació i les
propostes, que són genèriques, que vostè fa, són molt
genèriques, necessiten després d’una plasmació concreta a
programes concrets, amb actuacions concretes i evidentment
amb una traducció pressupostària eficient, li volia fer una
esmena in voce incorporant simplement al seu text de la
proposició no de llei, diguéssim que el Govern de les Illes
Balears també participi d’aquest paquet de mesures per
fomentar l’ocupació juvenil, és a dir: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de l’Estat i el Govern de les Illes
Balears ...”, perquè evidentment la majoria de coses que vostè
cita són responsabilitat de la comunitat autònoma, no són
responsabilitat de l’Estat. Evidentment, malament pot fer el
Govern de l’Estat algunes qüestions que vostè cita aquí sense
que hi hagi un paquet de mesures, també, també necessàriament
el Govern de l’Estat ho ha de fer, però també ho ha de fer el
Govern de les Illes Balears, perquè evidentment la formació
professional en aquests moments és una competència
autonòmica i per tant és feina del conseller de la Conselleria
d’Educació prestigiar la formació professional.

Els contractes en pràctiques, el contracte de formació i
ocupació, qui té molt a dir és la Conselleria de Treball, en
aquests moments la Conselleria d’Educació, perquè el SOIB
s’ha incorporat a la Conselleria d’Educació, tot i que a la web
encara, quan parla de les funcions del SOIB, encara estigui
incorporat a la Conselleria de Turisme i Treball -encara no ho
han modificat, fa uns moments ho he comprovat i està encara
així-, però evidentment el SOIB té una gran responsabilitat
perquè és el que determina les polítiques actives d’ocupació, i
és el que determina quins són els colAlectius prioritaris de les
polítiques actives d’ocupació, i per tant evidentment no li
podem demanar que sigui un paquet de mesures que faci l’Estat
quan és el SOIB, el Servei d’Ocupació de les Illes Balears, el
responsable de fer aquestes mesures.

Evidentment, avantatges fiscals i administratius, entenc que
són positius, entenc que són bons, però evidentment amb
garanties de continuïtat i estabilitat en els llocs de treball.
Entenc que les millores fiscals per a les empreses a l’hora de
contractar joves han d’estar lligades, diguéssim, al compromís
del manteniment i de la formació dels treballadors joves dins les
empreses, perquè evidentment un dels problemes que tenim
molt greus, com li deia al començament, al meu parer és la
manca de capacitat, de formació dels joves que han desertat
moltes vegades massa prest de la formació emmirallats, atrets
per uns sous fàcils en determinats sectors econòmics molt
llaminers, i evidentment la segona oportunitat per a aquest joves
formativa és una feina fonamental que hem de fer; els darrers
quatre anys s’havien fet actuacions en aquest sentit, d’acord
amb les corporacions locals, per dur diguéssim lligades, com
vostè diu, vostè mateix ho diu, formació i ocupació. Hi ha hagut
molts de plans, molts de projectes que han tingut un èxit però
que necessiten un recorregut més llarg, diguéssim, que les
corporacions locals incorporaven treballadors joves amb el
compromís de formació d’aquests joves, de la reincorporació als
cicles formatius d’aquests joves.

Evidentment la incentivació de la formació crec que és
bàsica a l’hora de parlar dels problemes laborals dels nostres
joves perquè només afavorint l’ocupació d’aquests joves sense
donar oportunitats de formació a aquests joves crec que seria un
mal favor a la nostra competitivitat futura i a la nostra cohesió
social. 

Ja per acabar simplement vostè també parla de la fuga de
cervell, de l’exportació de coneixement jove, que n’hi ha i molt
bo en aquesta comunitat, cap a fora. És un contrasentit que una
comunitat que defensa que és una comunitat del benestar, que
és una comunitat puntera, que és una comunitat rica, que és una
comunitat capdavantera, exporti coneixement i importi mà
d’obra no qualificada, la importi de fora de la comunitat i la
importi, diguéssim, des dels centres formatius de la nostra
comunitat; és la importació més greu que fan les empreses,
moltes empreses; jo crec que tenen moltes dificultats, però crec
que és la responsabilitat bàsica de tots. Hi ha hagut veus a la
nostra comunitat que han cridat a un pacte social important...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Un segon i acab, presidenta. ...que parlen d’aliances entre
empresa, administració i sindicats per aconseguir que la
formació de joves sigui un element fonamental de futur a la
nostra comunitat, i que les empreses respectin la formació i no
importin mà d’obra des de les aules sinó que esperin que els
joves estiguin formats per tenir suficient capacitat per ser
competitius a la nostra comunitat.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs. Pel 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. El Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds i Entesa no donarà suport amb el seu vot positiu
aquesta proposició no de llei. Ens abstendrem perquè no
coincidim amb l’anàlisi que vostè ha proposat, almanco
parcialment, no coincidim en el perquè estam en aquesta
circumstància, i de la mateixa manera tampoc no coincidim amb
les mesures a realitzar.

És una proposició no de llei que només està basada en la
contractació, quan el nostre problema principal és el mercat de
treball, no és la contractació. Nosaltres tenim un mercat de
treball que està basat exclusivament, o en el 80%, en la
construcció i en els serveis d’hostaleria. Aquest mercat de
treball no requereix d’una forma important i quantitativament
important i massiva de mà d’obra molt qualificada. Altres
països europeus sí que la precisen perquè fan altre tipus
d’economia; en canvi la nostra economia és una economia
basada exclusivament o bàsicament en construcció i serveis
d’hostaleria i que no requereix d’una mà d’obra d’alta
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qualificació. Per tant tota l’actuació que haguem de realitzar per
poder facilitar que els talents i els joves es puguin contractar
d’una forma important i amb garantia no ha d’estar només
basada en la contractació sinó també en aquest canvi de mercat.

Mentre altres països estaven invertint fa escassament deu
anys en I+D+I, el nostre feia la liberalització del sòl i fomentava
la construcció de forma molt massiva, el que va facilitar que
molts d’alAlots joves no preparats abandonessin les escoles,
abandonessin els instituts, es contractassin sense formació i amb
sous molt baixos, i efectivament ara tenim gent que potser té 25,
30 anys, que no està formada i que té difícil reinserció laboral.
Per tant no coincidim només en aquest tipus d’anàlisi.

Per canviar el mercat necessàriament, governi qui governi
necessitarà una renegociació del paper que ha de jugar Espanya,
l’Estat espanyol, amb Europa. Vull dir que quan es varen fer les
negociacions europees, Espanya es va deixar com una economia
de serveis enfront d’altres economies europees que han invertit
en I+D+I, que han invertit en indústria, que han invertit en
agricultura, i en canvi a nosaltres ens varen deixar, i ens ho
vàrem creure en aquell moment, amb una economia de serveis,
ens vàrem carregar la indústria i ens vàrem carregar o no vàrem
fomentar la part de la nostra agricultura, que era molt potent i
que cada vegada té quotes més reduïdes. Per tant
necessàriament hem de renegociar amb Europa el paper que
hem de jugar amb aquesta economia cada vegada més
globalitzada.

No coincidim amb vostè d’instar el Govern, ja ho ha explicat
també i no hi insistiré, ho ha explicat el representant del Partit
Socialista. Fomentar l’ocupació juvenil i altre tipus d’ocupació
és competència de les comunitats autònomes a través del SOIB.
Difícilment podrà promocionar l’ocupació amb la baixada
pressupostària que està en el projecte de pressuposts. També tot
el tema d’educació és competència de la comunitat autònoma.
Per tant aquesta fórmula de donar prestigi a la formació
professional i la universitària, i també instar els alAlots que no
abandonin el sistema escolar, ha de ser de la nostra comunitat
autònoma.

Ens preocupa molt que afavoreix els contractes de
pràctiques en empreses; ens preocupa molt perquè sentir que el
Partit Popular està fomentant la negociació d’empresa enfront
de la negociació colAlectiva ens preocupa molt deixar-ho d’una
forma tan oberta, perquè afavorir els contractes en pràctiques a
empresa pot passar -i pos un exemple, que no té per què succeir
així, però un exemple que sigui molt visible- que es renunciï, en
lloc de 30 dies de vacances, 20 dies de vacances, perquè quan
efectivament la negociació és en petit grup es perd força de
negociació, i aquest és el model del Partit Popular, de negociar
amb empresa i no negociar convenis colAlectius.

Tampoc no estam d’acord que el model contínuament sigui
el d’avantatges fiscals per a les empreses. Pensam que no, que
no és exclusivament aquest model. Nosaltres hem fet altres
propostes també en forma de proposició no de llei a les quals
vostès no han donat suport. Possiblement podríem arribar a
qualque acord, però amb aquesta insistència per part del Partit
Popular de només anar en aquesta línia d’incentivar les
empreses, no hi estam d’acord. Com vostè ha dit ja n’ha
presentat una que va tenir el nostre suport, però seguir en
aquesta línia i no introduir altres elements que possibilitin la
contractació no només de joves, sinó d’altres, no ens pareix
adequat.

Per altra banda me n’alegr d’escoltar el que vostè ha dit, que
sembla un canvi d’actitud en relació al Partit Popular, quan ha
fet una explicació de com la reforma laboral ha perjudicat els
joves perquè només ha facilitat contractacions temporals. Fa
escassament crec que dues setmanes vostès varen presentar una
proposició no de llei on es deia que per incentivar la
contractació de joves, de dones i de majors de 45 anys, que hi
hagues una bonificació de la Seguretat Social d’un any, i
nosaltres vàrem dir que estaríem d’acord amb aquesta proposta
si aquest contracte estava lligat a una contractació de tres anys,
i el seu representant, el seu company en aquell moment
representant, va dir que allò important era la contractació encara
que fos d’un any i no la garantia de la durada d’aquesta
contractació. Avui vostè ha fet un altre discurs i ens n’alegram,
però aquí no sembla que..., aquí, a la proposta que vostè fa no
consta. 

Per tant nosaltres no estam d’acord, perquè a mesura que
vostès presenten proposicions no de llei cada vegada tenim més
elements d’anàlisi política de cap on van vostès. Nosaltres anam
en un altre sentit, nosaltres, i vostè ho ha dit, ha mencionat dos
països que per a nosaltres poden ser exemples, sobretot els
països nòrdics, on hi ha la taxa d’atur més baixa, i no és
casualitat que hi hagi la taxa d’atur més baixa, ni a Alemanya
tampoc, on hi ha una alta taxa impositiva, on hi ha una
administració pública molt forta, on els estat són petits estats, on
un dels eixos fonamentals d’aquests països, d’aquestes
polítiques econòmiques, és la negociació colAlectiva i ho
defensen de la mateixa manera que defensen altres temes com
la igualtat de gènere, però les negociacions són colAlectives; i
una administració potent que dóna serveis per a tothom.

Per tant podem intuir la bona voluntat d’aquesta proposició
no de llei, per això no hi votarem en contra, però tampoc no hi
volem donar suport amb el nostre vot afirmatiu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant? Té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Margalida Prohens, per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. PROHENS I RIGO:

Bé, en primer lloc he de dir que acceptarem l’esmena in
voce del Grup Socialista; el que passa és que ha de quedar clar
el que és competència d’aquest govern, del govern autonòmic,
que sí que crear un pla d’ocupació juvenil és la intenció
d’aquest govern i volem instar que així sigui, però tot el que són
els temes contractuals de què tracta aquesta proposició no de llei
sí que són competència estatal.

No he dit que aquesta taxa d’atur juvenil sigui culpa de la
darrera reforma; he dit que la darrera reforma no va fer res per
canviar aquesta tendència que ja s’havia iniciat. Jo vull pensar
que aquesta tendència està provocada per la crisi, perquè és que
si no he de pensar que està provocada per una mala gestió
política. Li donaré unes dades de les Illes Balears; és que en el
2007 la taxa d’atur en menors de 25 anys era del 15,14%, i en
el 2010 va ser del 33,6. Jo vull pensar que és per la crisi
econòmica i que no és per la mala gestió dels governants
d’aquells moments. Per tant jo em reafirm en el fet que crec que
la crisi econòmica ha passat factura doble als joves.

No volia entrar, i no ho faré, a més, en un debat electoralista.
De fet em sap greu que aquesta proposició, per tema de
calendari parlamentari, s’hagi vist aquesta setmana, però ja que
m’han anomenat el nostre candidat els he de dir que nosaltres
creim, i no entram en cap tipus de contradicció, creim que sí que
és possible combinar una flexibilitat per als empresaris amb una
seguretat dels treballadors, i això no és entrar en cap
contradicció ni amb el programa electoral del nostre grup polític
ni amb el programa del nostre candidat. 

L’únic que m’ha preocupat de la intervenció del Sr. Borràs
és que continua en la línia de la Sra. Garmendia; vol dir que el
Sr. Borràs continua sense identificar com un problema la fuga
de talents, i a mi que el meu ministeri d’Interior, el Ministeri
d’Interior del meu país, em convidi a anar-me’n a Alemanya
perquè aquí és impossible que trobi una feina, jo ho trob molt
preocupant. El Partit Socialista del Sr. Zapatero és ver que ha
donat sortides als joves, els n’ha donades tres: terra, mar i aire.

Quant al PSM-Iniciativa i Més per Menorca, compartim la
seva opinió, compartim no, respectam la seva opinió, que no la
compartim. Vull dir que estam en allò de sempre: si no ajudam
les empreses perquè contractin no es produirà mai un canvi de
tendència. Estam d’acord que s’ha d’invertir en un canvi de
model, estam d’acord que s’ha d’invertir en I+D+I, però és que
això és contradictori amb el fet que vostès votassin en contra de
la proposició no de llei que va defensar el Sr. Mercadal en ple,
que duia tot un seguit de desgravacions i de mesures pel tema de
l’I+D+I. És que estam mesclant diferents coses. Evidentment
s’han d’incentivar les empreses, evidentment s’ha d’incentivar
la contractació, i evidentment si els contractes en pràctiques
suposen una altra manera de formar els joves, una manera que
pugui combinar la pràctica amb la teòrica, que ja li he dit que a
països com Alemanya, on s’ha posat en marxa, no va tan
malament; és que allà tenen un 7% d’atur juvenil enfront del 43
d’aquí. Vol dir que alguna cosa estan fent bé ells i alguna cosa
estam fent nosaltres malament. Jo crec que el contracte dual de
formació obre una esperança per als joves, crec que moltes
empreses avui en dia es queixen de la manca de coneixements
pràctics amb què surten molts dels nostres alumnes, i crec que
a més podria ser un element de motivació per als alumnes que

han abandonat pel motiu que sigui el sistema educatiu i que
podria ser una manera de tornar-los a enganxar amb una
motivació més com pugui ser la pràctica a empreses, i que vegin
de manera real com es desenvolupa un treball.

Per tant, allò que he dit, ho respectam però no ho
compartim. Moltes gràcies.

(Inici d'intervenció inaudible per manca de micròfon)

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

...en relació amb la proposició no de llei que va defensar el
Sr. Mercadal, nosaltres precisament vàrem votar en contra de
determinats punts però vàrem votar a favor tots aquells referits
a la formació i a l’I+D+I, perquè consti que no va ser així.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passarem, idò, a la votació.

Estaria el seu grup d’acord amb la modificació...? No s’hi
oposa. Idò passaríem a la votació de la Proposició no de llei
2282/11.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència quedaria aprovada la Proposició no de llei
número 2282/11 per 13 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció.

II. Votació de l'escrit RGE núm. 1908/11, presentat pel
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, mitjançant el qual se solAlicita que el president del
Parlament recapti la presència del vicepresident Econòmic,
de Promoció Empresarial i d'Ocupació, per tal d'informar
sobre les prioritats que s'ha marcat la seva conselleria per
aquest nou govern.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en la votació de l’escrit RGE núm. 1908/11, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
mitjançant el qual se solAlicita que el president del Parlament
recapti la presència del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i Ocupació per tal d’informar sobre les prioritats
que s’ha marcat la seva conselleria per a aquest nou govern. 

Passam a la fixació de posicions dels grups parlamentaris.
Pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago per
un temps de deu minuts.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Bé, d’una forma molt breu, nosaltres consideram que el
vicepresident ja va fer la seva compareixença. Nosaltres com a
grup havíem de fer aquesta solAlicitud però consideram que ja
està acomplida la compareixença del vicepresident.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant quedaria retirat l’escrit presentat pel Grup PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

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