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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Abans de començar
la sessió d’avui demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, bona tarda, presidenta. Antoni Camp substitueix Josep
Torres.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Sí, José María Camps substitueix Alejandro Sanz.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Óscar Fidalgo sustituye a Margarita Duran.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE 2946, 3047 i 3106/12.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2946/12, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a salut laboral.

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei RGE
2946/12, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a salut laboral, té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Fina Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tots i a totes. Aquesta
proposició no de llei del nostre grup parlamentari va dirigida
que el Govern de les Illes Balears es replantegi la campanya que
en aquests moments s’està realitzant en relació amb la prevenció
de riscos laborals, que nosaltres estam d’acord que s’ha de fer
una campanya, però hi ha unes característiques d’aquesta
campanya que ens preocupen.

Els nostres índexs de sinistralitat són molt alts, és una
constant a totes les legislatures; les dades són molt preocupants:
l’any 2007, 28.277 accidents, 12 d’ells mortals; l’any 2008,
24.505, 18 mortals; l’any 2009, 17.560, 8 mortals; l’any 2010,
15.950, 11 mortals; i el 2011, depenent de les fonts que
s’utilitzin, hi ha unes fonts que parlen, del Ministeri de Treball,
de 17.000 i 10 morts, i les estadístiques del Govern de les Illes,
de pràcticament 15.000 accidents i 6 morts, 6 accidents mortals.
En qualsevol cas són dades molt preocupants; és vera que els
nombres absoluts han baixat quan a accidentalitat perquè hi ha
una població activa manco reduïda, i altres especialistes
indiquen que també s’ha reduït a causa que el nivell de
l’activitat de construcció també ha estat més baixa, que era una
de les activitats que generaven més problemàtica o que
generaven més accidentalitat. En qualsevol cas els nombres són
molt importants i percentualment la nostra comunitat autònoma
és de les que presenta un índex de sinistralitat més alt.

Pensam que és una bona iniciativa la que ha duit a terme el
Govern de les Illes Balears, d’una campanya per evitar aquests
riscos, una campanya que nosaltres pensam que és raonable, que
és necessària i que donam suport a la necessitat d’aquesta
campanya, una campanya més que ha estat, segons informacions
del Govern de les Illes Balears, d’uns 59.000 euros, per tant una
campanya diguem austera i discreta. Però hi ha una sèrie de
temes que no ens agraden i pensam que el Parlament de les Illes
Balears hauria d’instar el Govern a replantejar-se aquesta
campanya, o en qualsevol cas tenir uns elements presents per si
s’ha de fer una propera campanya.

Un és que no s’ha consensuat amb els representants
sindicals, això segons la nostra informació, les nostres fonts
informatives; aquesta campanya no va ser treballada amb el
colAlectiu sindical, i això ens pareix una mesura que s’ha de
modificar, vull dir que qualsevol acció que afecti el colAlectiu de
treballadors pensam que hi ha els seus representants i que han
de ser consultats i escoltats i, si és possible, consensuar les
campanyes. 

Després, perquè parla en un dels seus objectius, que podem
estar d’acord que els objectius són la formació i el foment de la
cultura preventiva, el control i seguiment per complir la
normativa, per divulgar i per donar a conèixer la prevenció...,
ens pareixen objectius que són importants, però en el tema de la
sensibilització ens pareix greu que l’objectiu de la
sensibilització sigui la conscienciació dels treballadors que els
accidents de treball i les malalties professionals suposen un cost
econòmic, emocional i social molt elevat per a les famílies, els
mateixos empresaris i la societat en general. Ens sembla que no
només s’ha de sensibilitzar i de conscienciar els treballadors,
sinó també els empresaris. En el món laboral, a l’àrea laboral hi
ha dos elements: un és el treballador i l’altre són els empresaris,
i aquí sembla que són els treballadors els que no vulguin aplicar
mesures preventives, no vulguin, exclusivament ells els que no
vulguin aplicar-se mesures preventives. De fet després el suport
visual va dirigit també al colAlectiu de treballadors: “Si no tens
cura de tu mateix, qualcú ho haurà de fer”. Aquí també
s’assenyala el treballador com el causant d’aquesta sinistralitat
quan a les relacions laborals existeixen els empresaris i els
laborals. 

Tots sabem i tots coneixem que moltes vegades són els
mateixos empresaris que no donen els elements necessaris per
realitzar les tasques preventives, de la mateixa manera que
també sabem que a vegades hi ha treballadors que no les volen
utilitzar. Per tant aquesta tasca de prevenció i aquesta tasca de
sensibilització no han d’estar només dirigides als treballadors
sinó també al conjunt dels empresaris. Ha de ser l’empresa que
ho ha de facilitar i ha de ser el treballador que ha d’aprendre a
exigir però també a usar-lo. En el darrer accident mortal
l’empresari ha estat detingut perquè es va demostrar que no
havia donat les eines necessàries perquè aquesta persona pogués
netejar els vidres a certa altura amb mesures de seguretat. En
una situació laboral tan precària com la que tenim, en una
situació laboral en què les persones estan en situació de molta
necessitat, els treballadors moltes vegades, i d’això n’hem de ser
molt conscients, tenen pors, o tenen dificultats, o tenen tota una
sèrie d’emperons per poder exigir una sèrie d’elements
preventius; per tant ha de ser l’empresari qui ha de ser actiu amb
aquesta actitud.
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Després un altre dels temes que nosaltres no consideram que
sigui adequat ni prudent és que es faci una espècie de tutoria a
les empreses que realitzen tasques preventives, una espècie de
curs o una espècie d’activitat per aprendre a realitzar aquestes
tasques preventives. Això està bé i ens pareix que ha de ser
necessari, però aquestes empreses que realitzin aquests cursos
d’aprenentatge, després d’haver realitzat aquest curs o aquesta
acció tutorial, que hagin acceptat les empreses aquesta acció
tutorial per part de la comunitat autònoma, en aquest cas de la
conselleria, poden veure atenuada la seva possible implicació en
un tema, en un accident o en un problema laboral, en un present
o en un futur. Això ens sembla que és del tot inadequat perquè
per fer complir la llei, perquè aquests cursos només estaran
destinats i seran d’aplicació de tota la normativa vigent, que per
fer complir la llei no pot tenir atenuants, i ens pareix que és
donar un missatge a les empreses que basta un curs per poder
rebre una certa discriminació positiva en el cas que a la seva
empresa es produeixi un accident present i futur, quan, insistesc,
l’única acció que s’està donant és complir amb la legislació
vigent. Una altra cosa seria que poguéssim premiar aquelles
empreses que estan realitzant tasques per damunt de la
normativa vigent, però així com està expressat almanco al
document no consta això, simplement és que es tutela o
s’ensenya les empreses a complir la llei.

Per tant nosaltres demanam que el Govern retiri aquesta
campanya de riscs laborals i la revisi o la pacti amb els agents
socials; que ens pareix molt greu aquesta responsabilitat
exclusiva dels treballadors i les treballadores en els accidents
laborals, s’ha d’implicar també als empresaris, els empresaris
han de ser actius en aquesta prevenció. I també ens agradaria
que s’aprovàs, perquè hi ha molts d’indicadors i molts
d’especialistes que estan treballant en aquest tema, que apunten
que aquesta reforma laboral, que generarà una taxa de
precarietat més alta, com afecta la sinistralitat, com pot afectar
la sinistralitat; són molts els estudis que estan apuntant que la
sinistralitat va lligada o té una relació directa en temes de
contractacions temporals i, en canvi, quan la contractació és fixa
o quan hi ha contractes fixos aquesta sinistralitat baixa. 

Per tant aquests són els tres punts que nosaltres consideram
que el Parlament es pot dirigir al Govern en aquests termes, tot
i que considerem oportuna la campanya que ha iniciat el
Govern. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Passam al torn de fixació de
posicions. Pel grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Joana Barceló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, donarem suport a aquesta iniciativa presentada avui
aquí, i fonamentalment, i també així ens havíem preocupat pel
que feia referència a la presentació d’aquesta campanya en els
mitjans de comunicació i als ciutadans en general. I bàsicament
ens agradaria fonamentar aquest suport a la moció i aquest
rebuig a aquesta campanya, que abans hauríem d’assenyalar que
si el Govern hagués establert aquesta campanya dins el marc de
concertació de la política de salut laboral ben segur que els
interrogants que avui plantejam s’hagueren pogut resoldre abans

de fer pública i de tirar endavant aquesta campanya sobre la
prevenció de riscos laborals.

La concertació, i aquest és un exemple claríssim, ajuda a fer
les coses millor, i per tant en aquest sentit, evidentment, primer
concertar la política laboral; fonamentalment hi participen
empresaris, treballadors i administració, i per tant és entre els
tres àmbits que és important tirar endavant les polítiques en
matèria de salut laboral. 

Tres preguntes ens plantejam també sobre aquesta
campanya. La primera és que no es pot admetre una campanya
institucional que es fonamenti en la culpabilització dels
treballadors. La nota de premsa del Govern assenyalava -entre
cometes- “conscienciació dels treballadors que els accidents
suposen un cost econòmic, emocional, social molt elevat per a
les famílies, els mateixos empresaris i la societat en general”;
conscienciar els treballadors? Jo crec que és a tots, a l’empresa,
treballadors i empresaris; per què s’obliden de les empreses? Els
empresaris no hi tenen res a dir ni res a veure, en els riscos
laborals? Per tant creim que el missatge de culpabilització no
hauria de ser l’eix central d’una campanya institucional, que va
dirigida a un àmbit de concertació com és la salut laboral.

La segona pregunta, també de manera curta i que també
s’havia assenyalat per part de l’anterior grup que presenta avui
la moció: amb quins criteris, fonaments i competències
jurídiques pot el Govern de les Illes Balears atenuar les sancions
presents i futures que es puguin imposar a les sancions en
matèria de riscos laborals? Quina potestat té el Govern
d’atenuar?, en base a quin criteri? Hi haurà un reglament?,
quina és la seguretat jurídica?, com s’aplicarà? Si hi ha unes
normes que estableixen uns paràmetres i unes causalitats i unes
franges de sancions, no sé si el Govern de la comunitat
autònoma té aquesta capacitat jurídica com per atenuar el que fa
referència a tot l’àmbit sancionador d’una llei. Per tant és donar
una expectativa i és donar una inseguretat jurídica, i és obrir la
porta una vegada més a la discrecionalitat, i aquests tres
conceptes estan totalment enfrontats a la seguretat jurídica i a la
igualtat d’oportunitats de tots els ciutadans davant la llei, i per
tant també ho posam en qüestió. En tot cas esperarem que el
conseller respectiu ens ho expliqui; per tant és un interrogant
que deixam damunt la taula.

I després el tercer element, el tercer element que pot ser
anecdòtic però creim que tampoc no ho és: la fotografia que
acompanya la campanya. La fotografia que acompanya aquesta
campanya ens agradaria que no fos premonitòria del nivell a què
tindrem les prestacions de la Llei de dependència en aquesta
comunitat autònoma, perquè siguin els fills que s’hagin de
cuidar de son pare. No toca. Hi ha prou àmbits de suport que
està bé visualitzar, però creim que no és el més adient d’una
societat i un país que creu en el suport dels serveis públics a les
persones que ho necessiten. 
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Per tant creim que és una campanya que suposa un retrocés
social i un retrocés ideològic, per culpabilitzar els treballadors,
per visualitzar la mancança de serveis de suport a la
dependència i perquè obre una porta a la discrecionalitat i per
tant a la no-igualtat davant la llei en un tema que vertaderament
és important tenir clar, ser ferms i tirar endavant. Per tant
aquestes tres preguntes, que esperam que algun dia el conseller
pugui venir i donar-los resposta, evidentment són suficients com
per donar suport a la retirada d’aquesta campanya i, repetim,
ben segur que si s’hagués posat damunt la taula i s’hagués
pactat haguera sortir millor o, en tot cas, no es generarien
aquests dubtes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. María José Bauzá, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Bueno, la prevención de
riesgos laborales es un factor que toda empresa debe tener muy
en cuenta en sus políticas, independientemente de la actividad
a la que se dedique, puesto que la prioridad en toda empresa es
y debe ser que sus empleados trabajen dentro de un ambiente en
las mejores condiciones y en donde todos los trabajadores
puedan desarrollar todas sus actividades de manera segura y
adecuada.

Ninguna empresa puede prescindir de un plan de prevención
de riesgos laborales, ya que resguarda la actividad física, mental
y emocional de cada uno de sus trabajadores debe ser una
prioridad para toda empresa. Cuando los trabajadores se sienten
cuidados y seguros en su trabajo realizan sus tareas mucho más
motivados, y esto ayuda a que dicha empresa funcione al
máximo nivel. 

En este sentido la Ley de prevención de riesgos laborales
establece la obligación por parte de la empresa de tomar las
medidas oportunas para garantizar la protección adecuada a sus
trabajadores durante el desempeño de su trabajo, y
proporcionarles los medios adecuados para realizar su trabajo
protegiendo su salud. También la Ley de prevención de riesgos
laborales impone al trabajador una serie de obligaciones a fin de
garantizar la seguridad y la salud en el trabajo, estableciendo en
primer lugar la obligación de cada trabajador de velar por su
propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas
personas a las que pueda afectar su actividad profesional,
porque si bien de cara a una posible inspección la empresa
siempre es el sujeto responsable en materia de seguridad y es su
deber garantizarla para evitar riesgos y accidentes innecesarios,
no olvidemos que sin la colaboración y la implicación de los
propios trabajadores todas estas medidas son inútiles. No basta
con entregar las medidas de protección oportunas a los
trabajadores y contratar un servicio de prevención de riesgos; la
obligación del empresario va mucho más allá: es deber del
empresario concienciar a todos sus trabajadores de la filosofía
de la protección de su integridad física en el trabajo, y es labor
del trabajador adoptar, mantener y controlar los riesgos a los
que está sometido. Si no implantamos esta filosofía por parte de

empresa y trabajador no generaremos nunca unas condiciones
de trabajo adecuadas y mantendremos unas condiciones de
trabajo que son perjudiciales para todos, y en el peor de los
casos mantendremos los accidentes de diversa gravedad que la
empresa finalmente ha de afrontar. En definitiva, la seguridad
en el trabajo es cosa de todos.

En este sentido el Govern, a través de la Dirección General
de Trabajo y Salud Laboral, ha puesto en marcha una campaña
de prevención de riesgos que pretende implicar a todos los
agentes sociales y especialmente a los trabajadores en su propia
seguridad. Es una campaña que prevé acciones de formación,
control, divulgación, colaboración y sensibilización para
prevenir los riesgos laborales. 

La iniciativa hace especial mención a la importancia que
tiene cada trabajador en la protección de su seguridad en el
trabajo, y pretende concienciar que ésta es una tarea que no sólo
corresponde al empresario, puesto que sin la colaboración del
trabajador toda campaña de prevención es ineficaz. Asimismo
el plan pretende recordar que los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales no sólo tienen un efecto negativo
sobre las personas que los sufren, sino que suponen un coste
para las familias, para los propios empresarios y para la
sociedad en general.

Aunque el número de siniestros laborales ha bajado en los
últimos años, la siniestralidad laboral continúa siendo una lacra
con un importante coste económico, personal y social, y todo
esto hace necesario que todos los agentes implicados en el
mundo del trabajo tomen conciencia de la importancia de tomar
medidas para conseguir una mayor seguridad laboral. Por eso la
campaña de prevención puesta en marcha por el Govern prevé
actuaciones en varios ámbitos. En el ámbito de la formación y
el fomento de una cultura preventiva, está implantando
programas didácticos dirigidos a los diferentes niveles
educativos, desde primaria hasta la universidad; se están
realizando cursos de formación de formadores dirigidos a
técnicos de servicios de prevención y mutuas, como también a
delegados de prevención. Se está llevando a cabo la preparación
de responsables de microempresas para llevarlos a elaborar e
implantar sus propios planes integrales de prevención de riesgos
laborales. Se hace un convenio de colaboración con la
Universidad de las Islas Baleares por el cual se tutorizan
alumnos en prácticas del máster de Prevención de riesgos
laborales. Se hace divulgación de las buenas prácticas de las
empresas en materia preventiva, para ello se ha elaborado un
catálogo de buenas prácticas profesionales en el que han
participado quince empresas de las Islas Baleares. Se lleva a
cabo una integración de técnicos de mutuas en la actividad
preventiva para poder llegar a un mayor número de empresas y
obtener una flexibilidad de la acción que rompa la rigidez
administrativa. Se están diseñando programas específicos más
desfavorecidos que quedan muchas veces fuera de los circuitos
normalizados, como por ejemplo los trabajadores con problemas
de consumo, los inmigrantes, personas con discapacidad o
personas que han recibido malos tratos. Se están haciendo
cursos, jornadas y talleres, para la colaboración de los agentes
sociales, CAEB, PIMEM y sindicatos. Se está fomentando la
utilización de herramientas informáticas en empresas y servicios
de prevención que mejorará la calidad de sus servicios. Se está
llevando a cabo el seguimiento de las actuaciones que se llevan
a cabo en los servicios de prevención ajenos.
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En cuanto al control y seguimiento para hacer cumplir la
normativa de cara a 2012 y 2013 hay previstas varias
actuaciones: una campaña de tutorización a las empresas que lo
deseen de un año de duración en que técnicos de la dirección
general les harán recomendaciones personalizadas para reducir
la siniestralidad y conseguir un ambiente laboral más seguro.
Las empresas que se sometan a esta tutorización y la desarrollen
con éxito, éste es el supuesto caso polémico, podrán utilizarla
como un atenuante en las sanciones presentes o futuras que se
les puedan imponer por infracciones en materia de riesgos
laborales. Esto para empezar no supone ninguna bonificación.
Lo que se hace es aplicar un atenuante que no se inventa el
Govern de les Illes Balears, sino que está previsto por la
normativa estatal y recogido en el artículo 39.3.h) del texto
refundido de infracciones en el orden social que prevé que se
considere un atenuante el talante del empresario, es decir, lo que
la empresa haga por conseguir una buena prevención y ¿no lo es
acaso que una empresa permita que los técnicos entren en la
empresa y le digan cómo tiene que hacer las cosas para mejorar
su prevención? Igualmente esto no va a evitar que se sancione
a la empresa, sino que... porque esto no es un excepción, sino
que es un atenuante.

Por otra parte, otras medidas que se llevan a cabo son el
seguimiento y control de las empresas que presentan un elevado
índice de siniestralidad y se les propondrán medidas adaptadas
a cada caso. Se está llevando a cabo un contacto constante con
todas las empresas con el objetivo de conseguir su colaboración
para ser más eficaces en la lucha contra la siniestralidad laboral.

En el ámbito de la divulgación para dar a conocer la
prevención la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral
llevará a cabo diferentes campañas y programas dirigidos a
empresas de alta siniestralidad o sea aquellas que superan un
50% de la media de accidentes en la comunidad autónoma y
aquellas que por sector, especialidad o condiciones sean
susceptibles de tener accidentes.

En estas campañas intervienen diferentes equipos de la
dirección general como son el equipo de seguridad, el de
higiene industrial, el de ergonomía, el de medicina y el equipo
psicosocial. 

También se hace un importante esfuerzo en la colaboración
para mejorar la cooperación entre administraciones y agentes
sociales. Se está colaborando estrechamente con diferentes
consellerias, como son la Conselleria de Educación y Cultura
por medio del programa educativo, la Conselleria de Salud,
Familia y Bienestar Social con programas de amianto y mejora
en la detección de enfermedades profesionales y con la
Conselleria de Administraciones Públicas mediante programas
para personas con discapacidad.

También se colabora estrechamente con Inspección de
Trabajo en el cumplimiento de requerimientos y de objetivos
con las organizaciones empresariales como CAEB y PIMEM a
la hora de organizar y participar en jornadas, cursos, talleres, y
con los agentes sociales en general.

Se está colaborando también con las federaciones
autonómicas más importantes relacionadas con el mundo
laboral, como por ejemplo la Fundación laboral de la
construcción y la Fundación hotelera de Baleares. Además se
colabora con la Universidad de la Islas Baleares y la Escuela de
Hostelería en la promoción de la formación preventiva.
También se promueven convenios de cooperación con los
ayuntamientos, como por ejemplo el Ayuntamiento de Palma.
Muy importante también es la sensibilización y como parte de
esa sensibilización se ha puesto en marcha la campaña de
sensibilización que se emitió por televisión, radio y prensa a
través de la página web de la conselleria y que se emitió hasta
el 30 de abril. La campaña incide en la importancia que tiene
que cada trabajador colabore o intervenga en su propia
prevención porque efectivamente por muchas medidas que se
pongan si el trabajador no es consciente y no colabora en su
propia protección, las medidas son totalmente ineficaces.

Por todo ello consideramos que la dirección general está
haciendo una enorme labor en el ámbito de la prevención de los
riesgos laborales y por ello votaremos en contra de la
proposición no de ley.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, gràcies. Gràcies a la Sra. Barceló i al Grup Parlamentari
Socialista per donar-nos suport en aquesta proposició no de llei,
coincidim en l’exposició de motius, efectivament si això
s’hagués consensuat amb els sindicats i amb altres agents
socials, però sobretot amb els sindicats, no haguéssim vist
aquesta fotografia que vostè comenta de dependència, no he
volgut entrar en la fotografia perquè és lliure de fer una
campanya, però la trob molt conservadora, no?, la nina, sempre
la nina, tenint cura del pare, aquest component tan conservador
i tan clàssic de les dones tenint cura... mira que hi havia
fotografies per posar segurament per explicar el mateix, però bé
..., casualment direm que ha estat així.

També hem demanat l’informe jurídica en el qual s’avala -
supòs que ens l’enviaran- aquesta possibilitat que dóna als
empresaris d’atenuar... quan hi hagi un incompliment o quan hi
hagi un accident, jurídicament supòs que hi ha un informe que
ho avala, ja ens el donarà, però supòs que ja..., però és clar, aquí
ja parlam de política, no d’informes jurídics, per tant, pensam
que políticament no es pot enviar un missatge d’aquestes
característiques a l’empresari de “escolti, vostè faci el curs
perquè si després té algun problema això li servirà per reduir...
o per ser un atenuant”. No sé la concepció d’atenuant que té la
Sra. Bauzá, però un atenuant és que se t’aplica una cosa i si te
n’havien d’aplicar deu, te n’aplicaran set i mig o vuit i mig o
nou i mig, però te n’aplicaran menys, sigui econòmicament,
sigui qualsevol cosa.
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Doncs, efectivament, és un missatge de relaxació el que
s’envia quan ha de ser un missatge d’anar amb compte i anar
alerta perquè tenim uns índexs de sinistralitat a la nostra
comunitat molts elevats.

Sra. Bauzá, li he de dir que ho lament perquè el meu to, crec
que ha estat correcte, el seu també, he dit que estava d’acord
que el Govern fes una campanya, vostè m’ha donat una
explicació de la campanya que jo també havia llegit, però no
m’ha donat cap argument que justifiqui per què aquesta
campanya no es pot negociar amb els sindicats i és curiós que
hagi anomenat, segurament perquè té informació directa del
Govern, totes les entitats que faran feina en aquesta campanya
i no hagi anomenat Comissions, ni UGT, ni USO, ni CGT ni
cap altre sindicat perquè Treball no els ha tengut en compte, els
que representen el percentatge més elevat dels afectats per
aquests temes laborals no han estat presents en aquesta
campana.

Crec que el Parlament li ho pot dir, al Govern, “escolti, ho
ha fet malament, asseguin-se i negociïn-ho i canviïn-ho si és
necessari i serà més a gust de tots”, tenen els sindicats als quals
no agrada aquesta campanya i això és asseure’s i prendre... pels
mateixos doblers, i prendre una decisió. No m’ha donat cap
argument, m’ha dit que la campanya està molt bé, que li dóna
suport, pens que hi ha part de la campanya que està molt bé,
però aquests dos punts, d’aquest en concret, no em dóna cap
argument.

Efectivament, estam d’acord amb vostè, és de tots, com que
és de tots no podem entendre per què només s’ha de
sensibilitzar a una part de les dues, per què només s’ha de
conscienciar als treballadors, és que ho posa, ho posa la pàgina
web del Govern, no és que ho hagi interpretat jo o el meu grup,
“conscienciar als treballadors que els accidents de treball i les
malalties professionals suposen un cost econòmic...”, i als
empresaris no se’ls ha de conscienciar, nosaltres ja sabem que
els empresaris ho fan tot bé, ah que no? No. Igual que hi ha
treballadors que no ho fan bé, que no es volen posar el casc, que
no es volen posar ferrats perquè els molesta, hi ha empresaris
que no volen invertir en això, que s’estimen més estalviar en
això perquè no passa res mai, fins que passa. Doncs, què costa
aquí posar “Conscienciar els treballadors i els empresaris” ?, i
els tractam per igual. És una expressió seva que tots són iguals,
però el missatge públic del Govern és que són els treballadors
els que han d’anar en compte, no els treballadors i els
empresaris, perquè aquí no hi ha cap treballador, ai!, perdoni, no
hi ha cap empresari, no hi ha cap empresari, aquí tens cura de tu
mateix, se suposa que els treballadors.

Per tant, no ho entenc, vostè m’ha explicat molt bé la
campanya, però en els punts concrets de la proposició no de llei
no li veig cap argumentació. Proposàvem la negociació i
almenys que consti i almanco ho farem arribar al conseller, que
la de 2013 es negociï amb els treballadors ja que no ha estat
possible la de 2012 i sobretot suspendre aquesta campanya
televisiva, que és -com deia la Sra. Barceló- de culpabilitzar -de
culpabilitzar- el treballador, que sembla que ha de tenir cura
d’ell mateix quan les condicions laborals i les condicions de
prevenció tenen a veure amb molt d’instrumental que si no ho
té el treballador no en pot tenir cura de si mateix. 

Per tant..., és que això sembla més una campanya de
conduir, d’algú que ha anat a 170 per hora perquè li ha donat la
gana i s’ha pegat... que un que ha de fer feina i el darrer
exemple el tenim, el tenim en aquesta comunitat autònoma, un
senyor que va caure de 20 metres perquè l’empresari no li va
donar el material necessari per poder-se protegir. No és que ell
ho deixàs a baix i pujàs sense cap risc...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

...és que l’empresari no l’hi va donar, tal vegada és per això.

Bé, tenim una campanya, efectivament, on el risc de la (...)
és per al treballador i l’atenuant és per a l’empresari. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Passarem a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 2946/12.

Vots a favor?

Vots en contra?

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 2946/12 per 5 vots a favor i 9 vots en contra.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3047/12, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls d'una
nova modalitat de formació professional de caràcter dual.

Passam ara al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
3047/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls d’una
nova modalitat de formació professional de caràcter dual. Per tal
de defensar-la té la paraula l’Hble. Sr. Óscar Fidalgo, per un
temps de deu minuts.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Quiero comenzar diciendo
que es preciso indicar, aunque sea redundante, en primer lugar,
que esta proposición no de ley trata sobre la formación
profesional dual.
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Creo que es necesaria una profunda reforma en la educación
secundaria obligatoria en Baleares y en España y comienzo
diciendo esto. El Congreso ya tiene abierto este debate iniciado
por otros gobiernos, pero especialmente ahora también por el
Gobierno de Mariano Rajoy, pero si la ESO es importante para
que los jóvenes españoles y especialmente los jóvenes en las
Islas Baleares tengan una mejor formación que les permita un
futuro con más oportunidades laborales, entonces creo que no
podemos más que considerar decisiva la implantación en
Baleares y en España de un nuevo modelo de formación
profesional dual, consensuado, moderno y eficaz.

Por eso queremos abrir este melón de análisis y del acuerdo,
del entendimiento entre las empresas, los agentes sociales y las
administraciones educativa y laboral a nivel de comunidades
autónomas y sobre todo por un soporte legal, económico y
estructural también del Gobierno de España, que nos permita
conciliar un modelo de formación profesional dual específico.
Existen ya incluso antecedentes de éxito en otros países,
podemos citar y todos ustedes los conocen, el modelo de Suiza,
el modelo de Alemania que es cierto, son países distintos y muy
distintos a España, pero ahí están los modelos, ahí está su
historia y ese es un modelo de éxito. En nuestro país lo han
implantado entre otras comunidades, hace ya tiempo que está
instaurado en el país vasco y recientemente como proyecto
piloto en Madrid. 

La realidad socioeconómica de Baleares ha facilitado que
durante muchos años sólo haya existido una principal
alternativa al acceso a la universidad y es el acceso al mercado
laboral. Creo que este hecho..., porque el actual sistema de
formación profesional precisamente no se ha observado como
una alternativa real o eficiente y generadora de oportunidades
y de futuro, creo que por eso debemos aspirar a un nuevo
modelo, un modelo que aspire a formar profesionales
cualificados y que prestigie la formación profesional, un sistema
que permita una segunda oportunidad para aquellos que
abandonaron tempranamente sus estudios y su formación por la
satisfacción inmediata de un sueldo y que años después ha
supuesto un estancamiento profesional que dificulta su reciclaje
y sus conocimientos y, en consecuencia, oportunidades de
empleabilidad en el futuro.

El objetivo de nuestra propuesta es cuádruple: primero,
reducir la tasa de abandono prematuro del sistema educativo por
los jóvenes con otra alternativa atractiva más; en segundo lugar,
ofrecer una alternativa atractiva, prestigiada y eficiente que
permita formar a profesionales cualificados; en tercer lugar,
mejorar y estimular la empleabilidad de los titulados, porque
con ese sistema ya dispondrían al obtener su titulación, cosa que
no ocurre hoy, de experiencia real en el desempeño de su
cualificación profesional específica de su trabajo, y en cuarto
lugar, promover la figura del aprendiz que integra en un solo
sistema formación en el aula y trabajo unificado, como mínimo
a partes iguales durante su etapa formativa.

La experiencia demuestra que cuanto mayor es la formación
y cuanto mayor la permanencia en el sistema educativo menor
es el desempleo. El actual modelo de formación profesional no
resulta atractivo ni para los alumnos ni para la sociedad en
general. El eurobarómetro, de hecho, dice que España ocupa el
último lugar de la Unión Europea en cuanto al interés que
despierta en la sociedad la formación profesional.

Actualmente nuestro sistema de FP está alejado de la
realidad socio-laboral, no cumple con las aspiraciones de los
empleadores ni fomenta el autoempleo ni cuenta con intereses
y objetivos de los alumnos. Existe una oferta de FP sin un
análisis riguroso, no se ha estudiado lo que demandan las
empresas, es una oferta que no ha estudiado cuáles son las
profesiones demandadas y cómo mejorar su desempeño que
cuente con consenso. 

El sistema simplemente se ha dedicado a engordar una
endogamia improductiva que ha dejado al borde del camino a
miles de estudiantes, esta es la realidad actual que condena a los
estudiantes -en mi opinión- por un sistema anquilosado y
antiguo.

Por eso apostamos por un modelo de FP dual que auspicie
y trate a partes iguales teórica y práctica, al menos a partes
iguales, que proponga y que instaure la figura del aprendiz, que
integre formación en el aula con trabajo en el taller o en la
fábrica remunerado, todo para que invirtamos en un sistema que
verdaderamente favorezca las oportunidades laborales de los
jóvenes en el futuro.

Pongo esta proposición no de ley a su disposición y espero
también esta tarde -soy un hombre esperanzado- poder contar
con su acuerdo. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Fidalgo. Passam al torn de fixació...
perdó, s’ha presentat una esmena a la proposició no de llei per
part del Grup Parlamentari Socialista amb RGE núm. 3911/12.
Per defensar-la té la paraula l’Hble. Sra. Cristina Rita per un
temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyors
diputats i senyores diputades, hem estudiat amb atenció aquesta
proposició no de llei del Grup Parlamentari Popular, que està un
poc a cavall, en el nostre entendre, entre la formació
ocupacional y la formació reglada. L’hem estudiat amb atenció
perquè a la passada legislatura ja es varen donar passes també
per engegar una formació professional d’aquest estil, que es
coneix com formació amb alternança i que combina aquesta
formació teòrica amb la pràctica en una empresa, tot açò dins
del món de la formació ocupacional.

Tal com ha dit el portaveu del Grup Parlamentari Popular hi
ha comunitats autònomes que han fet ja algunes experiències
pilot d’implantació de la formació professional dual, que
pensàvem que volia dir dos terços de la jornada era... o dos
terços es feien en el món de la empresa i un terç en un centre
educatiu, però bé, quant a aquestes experiències pilot ens hagués
agradat saber primer com funcionen, perquè encara són pocs
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anys d’experiència, i a Alemanya, que és un país on sí que s’ha
engegat ja fa estona, sembla que darrerament s’estan
replantejant també aquest tipus d’estudis, estudis que han tengut
sobretot la seva implantació en el nord d’Europa, efectivament.

El Grup Parlamentari Socialista de totes maneres en un
principi està d’acord en qualsevol fórmula que faciliti la
incorporació laboral dels estudiants i també a aquest retorn al
sistema educatiu. I si tal com s’expressa en la proposició no de
llei en realitat del que es tracta és de fer una anàlisi de
diagnòstic, un estudi de viabilitat, aprofitar la legislació vigent,
analitzar la possibilitat de, etc., és a dir, tot en pla molt futurible
i en pla estudi, nosaltres no ens oposarem a açò.

A més també, a la darrera legislació que hi ha sobre
formació professional, que és el Reial Decret 1147/2011, a
l’article 44 de l’ordenació general de... bé, de l’FP del sistema
educatiu, parla també l’article 44 -com dic- d’accions
formatives que s’han de desenvolupar a les empreses. Però allò
que ens estranya és que ens hagin duit aquesta PNL a la qual -
com dic- no ens oposarem, però ens estranya perquè
darrerament el Reial Decret 14/2012, de mesures urgents de
racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu, a
l’article 7.5è ja diu que totes aquestes qüestions contemplades
en aquest reial decret, entre elles aquesta, quedaran ajornades o
no seran d’aplicació fins el curs 2014-2015. Per tant, hem de
considerar que tot està molt a l’aire en aquest sentit quant a
l’ordenació que està fent el Partit Popular en aquests moments
en el Govern d’Espanya. 

Fa unes setmanes vam debatre a la Comissió d’Educació i
Cultura una proposició no de llei del PSM-Iniciativaverds sobre
formació professional a Menorca, era d’una altra cosa, però
nosaltres ja vam dir en aquella ocasió que les ofertes de treball
de les empreses als titulats de formació professional eren molt
minses a les Illes Balears, únicament d’un 1,54%, mentre a
Catalunya eren d’un 16% i al País Basc d’un 15,3%. Per tant,
totes les passes que puguem fer en aquest sentit, ens semblaran
adequades. Però ja veuen que en un mateix sistema d’FP, els
indicadors o les taxes són molt diferents d’una comunitat
autònoma a una altra. No obstant açò, els de formació
professional coincidim que són aquells estudis que tenen una
inserció més alta en el sistema empresarial per damunt del
batxillerat i de la universitat.

Nosaltres també volem expressar els nostres dubtes sobre les
possibilitats reals d’aplicar aquest sistema en el nostre país
actualment. Volem deixar constància d’aquesta dificultat,
perquè hi ha un seguit de problemes de difícil solució en un
termini curt i fins i tot mitjà. En primer lloc l’actual situació de
les empreses i de la mateixa administració que haurien de fer
una inversió important en equipaments i en professorat i no sé
si estan per açò en aquests moments perquè en aquest sistema,
les empreses cobreixen un 75% del cost total de la formació.
Tenim dubtes a més de què les empreses de les Illes Balears
puguin absorbir el nombre d’alumnes, el nombre d’alumnes que
hauria de ser d’un mínim de 20. En un moment de recessió no
sé si és adequat plantejar aquestes coses, senyors diputats i
diputades.

Per altra banda, i com ja hem dit abans, a Alemanya s’està
plantejant aquest sistema perquè prepara perfils que són molt
tancats per a una empresa determinada. Són els mateixos
alumnes a més els que cerquen empreses, si no les troben es
queden fora. Vull dir que té coses bones i té coses dolentes. El
sistema dual, per tant, pot ser bo per a empreses de tipus mitjà
i gran i que siguin de caire industrial. Però les nostres empreses
a les Illes Balears hauríem d’estudiar primer, per tant, em
sembla bé que s’estudiï i es faci un diagnòstic, perquè
fonamentalment són del sector turístic i comercial.

És per aquest motiu que nosaltres ja vàrem introduir, es va
fer la passada legislatura, la formació en alternança que no
gravava tant damunt les empreses. I consideram que és millor
invertir en aquest sistema, invertir en la formació professional
reglada que ja tenim, que no cercar sistemes nous que tal vegada
no siguin viables i ens fan perdre un temps que no ens podem
permetre; però aquesta, efectivament, és una altra alternativa i
no ens negam a estalonar que es facin estudis.

Però sí volem fer evident i per açò hem presentat esmenes,
els problemes que té l’actual formació professional actual, fins
i tot aquesta ocupacional, perquè aquest sistema s’hauria de fer
mitjançant sistemes de cooperació amb l’Estat, però després de
les retallades, 1.500 milions d’euros en reducció en polítiques
actives d’ocupació en els pressuposts generals de l’Estat i 3.000
milions addicionals en l’educació a les autonomies, nosaltres
consideram que aquesta viabilitat està molt compromesa.

No obstant açò, nosaltres hem baixat per tant a terra i
presentar un seguit d’esmenes per aclarir, mentre es fan els
estudis, diagnòstics, etc., que vostès proposen, afrontar uns
problemes que són immediats i que tenen aquests estudis a la
nostra comunitat autònoma, abans de pensar en qüestions que es
fan a Alemanya o Suïssa. Ara per ara, les preocupacions dels
nostres estudiants de formació professional -com dic- són unes
altres i també els serveixen per inserir-se en el sistema educatiu.

El primer punt és de caire general, com poden veure i allò
que demana és el compromís del Govern en aquests estudis i a
donar facilitats als estudiants de totes les possibilitats d’estudis,
tant presencial, com a distància. Hem de pensar que en moltes
casos són persones ja adultes que tenen feina i càrregues
familiars. Prova de la seva problemàtica i dificultat per accedir
als estudis, són les continues demandes que s’estan fent
darrerament a la premsa, també a les xarxes i nosaltres ens en
volem fer ressò. 

El segon punt demana renovar el conveni entre el Govern i
l’Institut Obert de Catalunya per als estudis d’FP on line. Aquí
també hi ha distància, però molts alumnes han elegit l’Institut
Obert de Catalunya perquè té un ventall molt més ample de
cicles. 
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Demanam com a tercera qüestió la convocatòria
extraordinària d’accés lliure als graus mitjans i superiors. Ja
saben vostès que cada any es fa una prova d’accés lliure de
persones que volen integrar-se novament en el sistema educatiu
i normalment després es fa una altra prova el setembre i
enguany hi ha remors de què aquesta no es farà, i açò vol dir
que tendran una oportunitat manco.

Un altre punt demana que el SOIB doni tota la informació
sobre les agrupaments modulars i els cicles formatius, perquè no
sempre estan en colAlaboració les dues branques de treball i
d’educació. Tot açò és per poder tenir una programació més
ampla, sobretot perquè en aquesta legislatura s’hagin unit les
dues matèries en una mateixa conselleria.

Un altre demana rendibilitzar esforços i és que si un cicle
formatiu no s’ha omplert, de vegades passa, es doni
l’oportunitat de fer agrupacions modulars, que són les que es fan
per treure certificacions de la gent que fa feina i que té una
experiència professional.

I, finalment, demanam que s’augmenti el percentatge
d’accés als cicles de formació professional a aquells que
aproven les proves lliures. Ho he fet massa de veres i aquesta
darrera esmena diu que fan proves lliures, però significa que han
aprovat les proves lliures, perquè el problema que hi ha és que
moltes persones que hi accedeixen i que fan aquestes proves
lliures, com que només poden entrar un 10%, han aprovat la
prova i en canvi queden fora. I el que es demana és poder
ampliar, és una demanda social que existeix actualment, aquest
percentatge.

I jo ja no afegiré res més. Només vull confirmar que
nosaltres hi votarem favorablement, però també vull demanar
que es puguin aprovar aquestes esmenes. En cas contrari, ja
presentaríem una proposició no de llei en aquest sentit.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Passam al torn de fixació de
posicions. 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. En primer lloc volem manifestar la
nostra estranyesa que aquesta proposició no de llei sigui
debatuda en una Comissió d’Assumptes Socials i Drets
Humans, jo pens que el més indicat seria a la d’Educació.
Difícilment, si haguéssim fet una proposta de millora o de canvi
de la universitat o del batxiller, no la duríem a Educació. No sé
exactament quin ha estat el motiu, és igual, però en tot cas jo
pens que hauria de ser més normalitzador si parlam de formació
de joves que vagi a Educació.

Coincidim amb el ponent sobre la necessitat de dignificar la
formació professional. I de vegades la mateixa administració no
la dignifica quan no exigeix per exemple la titulació, quan
podem contractar per exemple auxiliars administració, quan hi
ha formació professional per a administratius i no els demanam

que tenguin aquesta formació professional. Ens va bé que siguin
diplomats, o llicenciats, tenguin batxiller i la gent que ha fet
formació professional d’auxiliar administratiu no pot competir
amb un llicenciat.

Per tant, jo crec que el primer que s’ha de fer és dignificar
aquest títol, encara que sigui el que tenim en aquest moment que
sempre són millors. Segurament si s’hagués dignificat la
titulació de formació professional, aquests alAlots que varen
deixar ESO per anar a fer feina de cambrer, si l’empresari
hagués exigit el títol de formació professional, com a mínim de
primer grau, no haguessin abandonat els estudis. Per tant, tot ha
de començar per dignificar aquest certificat o aquest títol que
tenen a la formació professional, que és ver que cada vegada
s’exigia més, però encara no està del tot exigit.

Nosaltres donarem suport a aquesta proposició no de llei que
presenta el Partit Popular, perquè ens sembla assenyada i
correcta, en el sentit de què el que vol és primer realitzar un
anàlisi i diagnòstic per veure la capacitat real que té
d’implementació un sistema de formació professional diferent
al que en aquest moment existeix i que en altres països propers
ha tengut un cert èxit i, a més, ha funcionat durant molts d’anys,
amb modificacions, com és normal, perquè a la pràctica sempre
hi ha la millora. Pensam que efectivament, aquest model de
formació professional pot tenir un seguit de problemes, tal com
el coneixem a altres països i també pot tenir beneficis, o pot ser
bo per a determinats sectors i per a altres sectors inviable. Per
tant, està bé que es realitzi aquest estudi.

Per la nostra banda, nosaltres pensam que aquest sistema, o
intuïm perquè encara no tenim informació suficient, però que
aquest sistema de formació professional que pot ser un futurible,
no ha de ser l’únic a la nostra comunitat autònoma, ni a nivell
de l’Estat, perquè per exemple pensam que pot funcionar molt
bé a nivell d’hoteleria, però per exemple a nivell de
sociosanitari no tenim encara suficient xarxa d’empreses que
treballin en el sector sociosanitari per poder implementar aquest
sistema. I, en canvi, sí que necessitam formació professional en
sociosanitari, perquè cada vegada més és una demanda més és
una demanda de la societat.

Per tant, pensam que el sistema de formació professional és
un sistema suficientment flexible, de la mateixa manera que ho
és per exemple la universitat, on tots són graus, però no és el
mateix un grau d’advocat que un grau de fisioteràpia, que
pràcticament els dos darrers anys és un treball de pràctiques,
mentre que un advocat... bé. El que vull dir és que la universitat
s’adapta molt a una certa flexibilitat, depenent de les
característiques del treball i pensam que també la formació
professional no pot anar dirigida a un sol model
d’implementació, sinó que ha de ser absolutament flexible.

Pensam a més que necessitarà canvis de mentalitat, vull dir
que no només serà un canvi legislatiu que necessitarà aquesta
possible formació professional, perquè durà un canvi de
mentalitat dels empresaris. Els empresaris s’hauran d’implicar
molt més amb els temes de formació professional. Almanco a
la informació que nosaltres hem pogut accedir o la que tenim és
que els empresaris d’Alemanya concretament, el cost
d’aprenentatge el paguen ells, ho viuen com una inversió perquè
garanteix que tengui treballadors qualificats, ben preparats. I
estam parlant... i que tampoc serà un estalvi per a
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l’administració, perquè si ara s’inverteixen uns 8.000 euros per
a formació professional, a Alemanya s’inverteixen entre 17.000
i 18.000 entre l’empresari i l’administració. Per tant, no és un
sistema que sigui més barat, però segurament és més eficient i
segurament aconsegueix millors objectius de formació dels
treballs que necessitam.

I és curiós que també sigui a través d’un contracte que es fa,
insisteixen molt que no és un estudiant en pràctiques el que
tenen en aquella empresa, sinó que és un treballador formant-se.
I amb aquest concepte de treball és el que fa aquest contracte.

També necessitarem un canvi de mentalitat en allò que jan
de jugar les cambres, perquè allà les cambres són les que
realment realitzen l’aprenentatge en el lloc de feina. Són les que
dissenyen el perfil, dissenyen el currículum formatiu a la
pràctica, avaluen i de vegades queden deslligats absolutament
de l’administració, perquè hi ha les escoles de professió i la
formació empresarial. I de vegades l’escola de professió són dos
anys i l’empresarial són tres anys.

Pensam per tant, que és un sistema que ha donat molts bons
resultats a altres països. A Alemanya dóna molts bons resultats,
tot i que sempre es revisa, però Alemanya és un país molt
industrialitzat. Nosaltres no tenim aquesta indústria, nosaltres
tenim un sector serveis que se caracteritza més per petita i
mitjana empresa, per tant, és més difícil implementar aquest
model, però sí per exemple pot funcionar a l’hoteleria, pot
funcionar a automòbils, encara que a la nostra comunitat
autònoma no existeixi; pot funcionar en determinades àrees. Per
tant, no ens hem de cegar que no és possible, és una línia que
sens dubte pot donar bons resultats a determinades àrees.

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta proposició no
de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Per fixar la posició i assenyalar si accepta l’esmena té la
paraula el Sr. Óscar Fidalgo, per un temps de cinc minuts.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sra. Presidenta. Quiero comenzar agradeciendo la
sensibilidad de los grupos parlamentarios al ofrecer el apoyo a
esta proposición no de ley, creo que es sinceramente una buena
iniciativa. Creo que además deben conocer que el Congreso de
los Diputados ha aprobado recientemente una iniciativa muy
similar a la que hoy estamos tratando aquí. Eso da muestras de
que existe una corriente de opinión y de sensibilidad y que el
Gobierno de España obviamente apuesta por ello, de hecho ha
sido el Grupo Parlamentario Popular el que ha propuesto esa
iniciativa y que finalmente ha resultado aprobada y que existe
una verdadera voluntad de acometer una reforma del sistema de
formación profesional y ciñéndonos a la circunstancia real de
esta proposición no de ley, a la formación profesional dual.

Por eso, Sra. Rita, agradeciéndole su apoyo expreso a esta
proposición, quisiera decirle sin ánimo de ser crítico, que las
propuestas que presenta en mi opinión y en opinión de este
grupo parlamentario son más propias, y si quiere puedo entrar
a valorar alguna de ellas, de una iniciativa en forma de
proposición no de ley específica para la formación profesional,
porque hoy estamos tratando de una nueva modalidad de
formación profesional, que sí, es cierto, quizás deriva de otra ya
existente, pero es cierto que existe una ola y una corriente que
pretende a nivel estatal regular la circunstancia de la FP dual en
un nuevo modelo, en consenso, como he dicho antes, con
agentes sociales, empresarios, que nos llegue de alguna manera
y que consensuemos entre todos qué tipo de formación
profesional queremos. 

Y es cierto que no somos Alemania, ojalá tuviéramos un 8%
de paro juvenil. Desgraciadamente no somos Alemania, ni
tampoco somos Suiza. Ni Baleares es el País Vasco, ni Madrid.
Nosotros tenemos unas circunstancias, como muy bien ha dicho
la Sra. Santiago, muy particulares, que también obligan a que
todos nos sentemos a establecer cuáles son las modalidades de
FP dual por las que debe caminar el sistema en las Islas
Baleares, para que tenga futuro a medio y a largo plazo sobre
todo.

En este sentido no entraré tampoco a valorar, Sra. Rita, el
tema del convenio con la UOC, porque bueno, todos conocemos
los antecedentes y lo que ha pasado en esa circunstancia y con
los pagos, etc. Y tampoco hablaré del sistema de formación
profesional a distancia, porque de hecho ya existe y me
informan de un convenio en este sentido con el ministerio, que
suple el existente anteriormente. 

Insisto, creo que las iniciativas que ustedes han presentado
en forma de enmiendas son muy respetables, pero estamos, si
me permiten la expresión, mezclando churras con merinas, y en
este sentido nosotros hoy hemos venido a ofrecer un pacto
entorno a la formación profesional de carácter dual, porque
creemos que es necesaria, porque creemos que además es
posible, no como la de Alemania o como la del País Vasco, sino
como la nuestra propia, la de aquí, en consenso obviamente con
lo que se establezca y las vías legales y procedimentales a nivel
nacional, porque creo que, como muy bien ha dicho, no estamos
para perder ni un minuto, porque la tasa de paro juvenil y de
abandono escolar en Baleares y en toda España así nos obliga y
si podemos hacer porque un solo joven tenga más oportunidades
que ayer evidentemente nosotros no vamos a cejar en el empeño
hasta que lo consigamos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Fidalgo. 

Per tant aquesta presidència entén que la Proposició no de
llei 3047/12 quedaria aprovada per assentiment.
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3) Proposició no de llei RGE núm. 3106/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mesures de suport als
treballadors fixes discontinus.

Finalment passam al debat de la Proposició no de llei RGE
3106/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures de
suport als treballadors fixos discontinus de les Illes Balears. Per
defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Joana Barceló,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, ja d’entrada he de dir per endavant que qualsevol
mesura, i en aquest moment les que ahir mateix ens va poder
contestar el vicepresident Econòmic, està treballant dins el marc
de la reforma laboral per donar major suport als treballadors
fixos discontinus. Per tant, i així en el debat de dimarts ho vam
assenyalar, totes les mesures, malgrat que no haguem vist el
text, però, bé, farem un acte de fe positiu, són perquè anem
avançant en aquest sentit. 

I en tot cas en finalitzar faria un poc un suggeriment sobre
la fórmula que s’estableix citant dos mesos concretes, més que
fer una valoració genèrica dels mesos que superin la mínima...,
és a dir, el temps obligatori via conveni que ha de tenir de
durada mínima el contracte de fixos discontinus que mai no
sigui en tot cas inferior als sis mesos, perquè, de fixos
discontinus, no només n’hi ha a l’hostaleria, també n’hi en
calçat, que vertaderament també tenen una importància que amb
aquesta redacció tan tancada quedarien absolutament fora de
poder-se beneficiar en tot cas d’aquesta mesura que la
conselleria pretén treballar.

I, repetesc, d’entrada donam suport a tot el que sigui
millorar, i ho fèiem en aquesta iniciativa intentant d’una manera
oberta, i sobretot perquè visualitzam dos impactes que en
aquests moments vivim, que són l’impacte de la reforma laboral
i que el temps de la temporada turística cada vegada més es va
escurçant. Són dos àmbits que incideixen en la realitat dels
treballadors fixos discontinus. Per tant en aquest sentit dins la
Llei de règim especial es plantejava, atesa l’especificitat
d’aquesta fórmula de contractació en aquests moments per a les
Illes Balears, que el Govern de l’Estat i el de la comunitat
autònoma establirien aquesta mesa de treball a fi de poder
plantejar mesures a favor dels fixos discontinus. Açò no vol dir,
evidentment, que mesures com les que el Govern proposa, tirin
endavant, però, bé, suposen també tenir un àmbit obert a l’hora
d’anar analitzant aquests impactes de com funciona o de quina
és la línia, quina incidència té tant la curtesa de la temporada
turística com també l’impacte de la reforma laboral en aquesta
figura contractual, que té evidentment uns beneficis perquè es
lliga a la temporalitat econòmica del nostre sector turístic, però
també evidentment, com deia, té reptes a corregir.

Què passa? La temporada turística cada vegada és més curta
i per tant el problema cada vegada és no només arribar a superar
els sis mesos, és arribar als sis mesos, i què ens passa?, que
quan no arribam als sis mesos tenim un problema de prestacions
lligat a aquesta figura de fixos discontinues, i veim açò en les
contractacions. El mes d’abril les contractacions fetes a la nostra
comunitat autònoma, a la dels indefinits, on hi hauria els fixos
discontinus, tenim que baixen quasi un 8%, i cada vegada més
tenen més importància les contractacions temporals, i els que
s’enduen la bandera de la contractació temporal són els
contractes de menys de tres mesos; els contractes de menys de
tres mesos són el 42% de tota la contractació temporal que s’ha
fet el mes d’abril a la nostra comunitat autònoma.

Per tant veim que la contractació temporal, i a més a més
amb la reforma laboral, que possibilitat que un contracte a
temps parcial pugui -perquè a més a més poden ser així- pugui
anar incrementant fent hores extres, clar, cada vegada més pot
ajudar a una precarietat i que per tant no es facin contractes
indefinits fixos discontinus sinó que s’utilitzin altres tipus de
contractació temporal, la contractació indefinida d’autònoms o
promotors d’empreses petites, perquè evidentment no tenen una
càrrega d’acomiadament i que, per tant, també seran figures que
s’aniran imposant, i, clar, anar a aquesta eventualitat dels
treballadors dins un sector, per exemple, com és el turístic,
perdem referències, per exemple, i oportunitats de formació, que
és el que ens possibilitava d’alguna manera la figura de fixos
discontinus, de tenir un lligam amb un sector, amb una empresa,
i que el temps que estaven aturats o poder allargar la temporada
a partir no només d’incentivar la contractació sinó també per
exemple possibilitant la formació en aquests mesos, en aquests
dos mesos o en aquests tres mesos que estan en el límit.

Per tant creim que val la pena per a la pròpia estabilitat del
sistema laboral i perquè l’estabilitat ajuda a la formació i la
formació ajuda a la rendibilitat de les empreses, i que és bo
incentivar perquè la gent arribi a tenir els suficients mesos
treballats com per poder cobrar prestacions de l’atur, i per tant
que aquest contracte tengui evidentment un pes i no caigui
davant un altre tipus de contractacions que al nostre entendre la
reforma laboral que en aquest moment vivim pot fer tornar
enrere, perquè la realitat de la contractació és molt dura, i tot és
bo però vertaderament la xifra del 42% de contractes inferiors
a tres mesos vertaderament és complicada.

Per tant en aquest sentit hi ha diferents possibilitats; hi ha la
possibilitat que planteja el Govern de mesos d’octubre i de
novembre aquesta bonificació al cent per cent de les quotes a la
Seguretat Social; açò a més quadra amb el conveni colAlectiu
dins el sector turístic, que és de sis mesos de contractació
mínima, per tant quadra perfectament, però es podrien plantejar,
repetesc, des de redaccions de dir que els dos mesos límit o els
dos mesos d’increment de la temporalitat mínima marcada en el
conveni per als fixos discontinus que també es puguin bonificar;
o, per exemple, que es puguin bonificar i que l’empresari pugui
deduir com a cost de l’empresa el temps o les hores de formació
que aquest treballador, dins aquest marge, dediqui a la formació,
que també podria ser un alAlicient d’invertir en formació per part
de l’empresari. És a dir, hi pot haver fórmules que puguin ajudar
en aquest sentit a millorar tot el que implica de contractació;
fins i tot fórmules que en el seu moment es van aprovar, que era
poder arribar al càlcul, en aquest cas és per temes d’invalidesa
i per temes de pensions, un càlcul específic per als fixos
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discontinus, on es comptabilitza, en lloc d’un mes, un mes i mig
per tenir el dret a tenir les mateixes prestacions que un
treballador contractat a temps complet. Per tant es donava una
empenta als fixos discontinus en les pensions de jubilació i les
pensions d’invalidesa. Tal vegada també haurem d’arribar a
plantejar aquest sistema per arribar a les prestacions d’atur,
perquè vertaderament serà i és la realitat cada vegada més difícil
aconseguir tenir els sis mesos. 

Per tant dins aquesta dinàmica i a fi de millorar l’estabilitat,
a fi de millorar la formació, a fi de millorar, evidentment, la
rendibilitat econòmica de l’activitat turística, tot el que suposi
passes endavant és important, i en aquest sentit tota la
colAlaboració de poder treballar per trobar fórmules que
permetin no només al sector turístic, també a la resta -repetesc-
de sectors industrials com és el del calçat, que viu també aquest
tipus de contractació, i per tant que puguem anar avançant. Aquí
es proposa o es recuperava aquesta fórmula per no deixar-ho
com una mesura tancada, sinó que vertaderament hi hagi un
seguiment d’indicadors i d’oportunitats d’anar avançant en
aquest sistema de contractació, específic però necessari en
aquests moments, evidentment, per anar millorant la nostra
economia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. 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. Aquesta característica del treballador
fixo discontinu és una característica molt pròpia de la nostra
comunitat autònoma i van néixer, com vostès saben, els anys
seixanta, és a dir, quan tenir una feina estable i fixa no era res
extraordinari ni cap privilegi sinó que era allò normal. Però,
efectivament, la introducció de la hostaleria com una indústria
potencial, va donar aquest perfil de nous treballs que estaven
dirigits a una activitat definida, perquè cada estiu es produïen
aquestes contractacions però davant una activitat discontinua, i
es crea aquesta figura de treball fixo discontinu, que cada
vegada, com ha dit la Sra. Barceló, hi ha menys fixos
discontinus quan s’introdueix a la legislació laboral la
possibilitat de contracte temporal de tota característica, i els
contractes temporals van substituint progressivament aquesta
figura de treballador fixo discontinu, que moltes vegades és per
als empresaris que volen contractar els mateixos treballadors
perquè estan contents amb ells, perquè han invertir en formació,
pels motius que siguin, més que potser per les facilitats que
pugui posar la legislació laboral per poder contractar
temporalment molts de treballadors.

I hem de dir que efectivament aquesta figura sempre ha
generat controvèrsies i friccions entre el Govern de la comunitat
autònoma i el Govern de l’Estat, fins i tot si eren del mateix
partit, perquè tots els governs que ha tengut la nostra comunitat
autònoma s’han mostrat molt preocupats per millorar les
condicions laborals dels fixos discontinus, i aquest govern
també ho ha fet a través d’aquesta proposta que ha elevat al
Govern central i que vostè ha comentat, de poder bonificar tots
aquells empresaris que ampliïn la seva activitat durant els mesos
de març i de novembre amb aquest objectiu que s’arribi a
aquests sis mesos de contractació.

També ha preocupat molt als sindicats, que són els
representants d’aquest colAlectiu, i hem de recordar, per
exemple, que l’any 2002, amb una vaga general, es varen
modificar condicions molt dures que s’havien introduït per als
treballadors fixos discontinus, que feien una distinció entre
temporada certa i temporada incerta, i que dificultava a un
colAlectiu molt important de treballadors a tenir una prestació
per atur. La vaga general del 2002 va aconseguir que per als
fixos discontinus no hi hagués aquesta discriminació entre
temporada certa i temporada incerta, i va donar les mateixa
prestacions per desocupació en el moment en què es produïa la
inactivitat productiva i sempre que tenguessin els mesos
suficients. Es va modificar també per incidència sindical el
concepte d’acomiadament de quan s’acomiadava una persona
que es considerava fixa discontínua, o es va introduir aquest
llamamiento, que és quan et criden, que es tradueix en “m’han
cridat” del fixo discontinu, que donava o dóna tota una sèrie de
drets laborals. 

Per tant és una preocupació que sempre està permanent
present en les agendes sindicals i en les agendes polítiques
intentant que l’Estat sigui sensible a aquesta situació específica,
que afecta sobretot les Illes Canàries però especialment a les
Illes Balears, d’aquesta figura de fixo discontinu perquè és de
gran importància, i per això preocupa a tots els govern i als
sindicats. Les raons són molt evidents: és una economia basada
en els serveis, on hi ha molta presència de fixos discontinus, que
suposa el 81% del nostre PIB, i que a més repercuteix en altres
sectors, al sector comerç, sobretot a la zona costanera.

Donarem suport a aquesta proposició no de llei, tot i que ens
sembla molt genèrica, també; nosaltres podem fer propostes més
concretes; però, mirin, ja l’any 67, l’any 67, els empresaris
hotelers de les Illes des de l’organització sindical varen dir el
que es necessitava per als fixos discontinus, l’any 67; varen
demanar a l’Estat que la Seguretat Social tengués una actitud
comprensiva de les característiques especials dels treballadors
d’hostaleria; és el que vostè comentava. És a dir, els fixos
discontinus en lloc d’un mes que sigui una cotització d’un mes
i mig, que si s’està formant a l’hivern que aquesta formació els
comptabilitzi com a Seguretat Social, etc., etc. Des de l’any 67.
Tant el Partit Popular com el Partit Socialista han tengut
majories absolutes en el Governs central, en el Govern de
l’Estat, i no s’han modificat.
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Per tant nosaltres donam suport a això, però pensam que hi
ha d’haver una sensibilitat no només a la nostra comunitat
autònoma, no només en el Govern de la nostra comunitat
autònoma, sigui progressista o sigui conservador, sinó que quan
aquests governen a l’Estat s’apliquin aquestes mesures, perquè
estan estudiades i tots sabem quines són, i per tant en aquest
sentit ens agradaria.

Perquè després els resultats són dolents, els resultats són
pensions més baixes per a tot el colAlectiu que fa feina a
l’hostaleria, la qual cosa per nosaltres resulta molt injusta, que
els nostres treballadors quan es jubilin tenguin les pensions més
baixes, quan som una de les comunitats autònomes que més
aportam al conjunt de l’Estat, conjuntament amb Madrid,
València i Catalunya. Aportam molt més, vull dir que som
d’aquelles que estam per davall de la mitjana des del principi de
la democràcia, des que existeix aquesta distribució solidària, i
en canvi el resultat és que tenim els sous més baixos a nivell de
mitjana estatal i les pensions més baixes, i en canvi som els que
aportam riquesa per equiparar o per equilibrar el territori. 

Per tant nosaltres donarem suport a aquesta proposició no de
llei, i ens agradaria que entre tots féssim unes propostes més
concretes i les poguéssim elevar a nivell de govern central.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Els fluxos turístics de les Balears
són marcadament estacionals. La concentració d’entrada de
turistes estrangers durant el segon i el tercer trimestre de cada
any supera el 80% del total anual. Durant el mes de juliol hi ha
el nivell màxim de treballadors d’alta en el règim general de la
Seguretat Social amb contracte fixo discontinu; el mes de juliol
de l’any 2011, per exemple, es va assolir la xifra màxima de
56.061 treballadors d’alta en aquesta modalitat. En termes
relatius això vol dir que en el mes d’abril de 2011 es va assolir
la major taxa de variació intermensual en les altes a la Seguretat
Social, arribant a un 90,1% més de treballadors respecte al mes
de març d’aquest mateix any. Per contraposició, en el mes de
novembre es registra la major taxa de creixement negatiu en
aquest règim general de la Seguretat Social, amb un -62,9%
d’afiliats menys que el mes d’octubre, que evidentment
coincideix amb el període de tancament de la majoria
d’establiments turístics. 

Dels 33.169 contractes indefinits que es van signar l’any
2011 a les Balears, prop d’un 37% varen ser fixos discontinus,
i els mesos de major contractació van des del mes de març, com
s’ha dit aquí, també, fins al mes de juny.

La despesa pública estimada per al pagament de les
prestacions contributives corresponents al colAlectiu de fixos
discontinus ha estat de 110,2 milions d’euros durant el 2011,
que aquesta xifra és un 1% superior a la de l’any anterior. Però
si tenim en compte des de l’any 2007 aquesta xifra s’ha
incrementat en un 68,4%. El pagament de prestacions
assistencials, per altra banda, d’aquest colAlectiu ha estat de 27,4
milions d’euros amb un increment percentual similar al de les
prestacions contributives que he anomenat abans.

El nombre de perceptors d’aquest colAlectiu descendeix
significativament en el mes de març amb un 75,5% menys
respecte al mes d’abril, que coincideix amb l’inici d’aquesta
temporada alta, per dir-ho, no?, però augmenta prop d’un 400%
en el mes de novembre respecte al mes d’octubre, que és el mes
en què es passa d’uns 5.256 perceptors a 25.830.

Per tant, creim que aquesta proposta que ha liderat el Govern
de les Illes Balears que respon a una problemàtica històrica,
com també ben bé ha dit la Sra. Santiago, és molt encertada, és
una proposta pionera. En aquests moments només hi ha dues
comunitats, que són Ceuta i Melilla, que gaudeixen d’unes
bonificacions que podríem dir similars, però que són per a tot
l’any i són del 50%, és a dir, no hi ha cap comunitat que en
gaudeixi. Pensam que per la peculiaritat que té la comunitat de
les Illes Balears serem l’única comunitat que ens beneficiarem
d’aquesta proposta, que s’ha aconseguit el cent per cent de la
bonificació. A més, creim que aquesta bonificació de les quotes
empresarials a la Seguretat Social economitza els recursos
públics, ja que suposa una despesa inferior a allò que és un
pagament per a les prestacions per atur, per desocupació.

Com a Grup Parlamentari Popular creim que qualsevol
actuació que serveixi per allargar aquest període laboral d’un
treballador fix discontinu evidentment és un estalvi net de
recursos públics i creim que la bonificació de les quotes
empresarials de la Seguretat Social durant aquest període no
estival, serien el primer i el quart trimestre, té tota una sèrie
d’efectes positius directament damunt el treballador, com pugui
ser l’allargament del període de cotització del treballador,
l’estalvi substancial -com hem dit- de recursos públics ja que la
disminució de la suma d‘ingressos corresponents a les quotes
empresarials de Seguretat Social per contingències comuns,
desocupació, formació professional, FOGASA... serà en
qualsevol cas inferior a la quantitat deixada d’abonar per
aquesta prestació. Durant el 2011 -com he dit- aquestes
prestacions varen ascendir a 110,2 milions d’euros. Per tant,
creim que el cost d’aquestes bonificacions en qualsevol cas és
inferior bonificar per la contractació que no llevar la prestació.

També creim que és una major activitat productiva o
contribuirà a una major activitat productivitat productiva per a
l’empresa que utilitzi aquesta mesura. També, com s’ha dit
abans, no tot el sector turístic, però ja que el sector turístic sí
que és el principal sector del PIB d’aquestes illes, consideram
que aquesta mesura tendrà un efecto arrastre a tots els sectors
productius vinculats directament o indirectament amb les
empreses que desestacionalitzin.
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També creim que contribuirà a un increment previsible del
PIB autonòmic i a una dinamització de les zones turístiques i a
una exploració de noves vies de desenvolupament d’activitats
lúdiques i activitats complementàries que cobreixin aquest
mercat turístic hivernal que a dia d’avui té tant per millorar. A
més des de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca, dia
24 de gener de 2012 es va enregistrar o varen fer públic un
escrit on varen manifestar també el seu suport exprés a aquesta
mesura de bonificació de quotes empresarials dels colAlectius de
treballadors.

Ja coneixen vostès com s’ha fet. Això s’ha fet a través d’una
disposició addicional al que és el Decret de la reforma laboral,
una disposició addicional que té en compte no només les
empreses enquadrades en el sector turístic, sinó també com he
dit les empreses de les activitats complementàries que generin
activitat productiva en els mesos de març i novembre de cada
any i que iniciïn o prolonguin durant aquests mesos l’ocupació
dels treballadors en caràcter fix discontinu, que són els que es
podran beneficiar d’aquesta bonificació del cent per cent de les
quotes a la Seguretat Social.

Per recollir el que ha dit la Sra. Barceló abans, li voldria dir
que, dins aquesta disposició addicional, hi va ja que aquesta
mesura evidentment s’ha d’avaluar, s’ha de mesurar la seva
eficàcia i hem de veure quins efectes reals té damunt la
prolongació del període d’activitat i damunt el nombre de
treballadors que se’n poden beneficiar. Evidentment és una
mesura innovadora, és una mesura que hem posat damunt la
taula, que des del Grup Parlamentari Popular felicitam, volem
felicitar el Govern per aquesta iniciativa. 

Per tant, davant aquesta proposició no de llei..., també
compartesc un poc el que ha dit la Sra. Santiago, és clar, aquesta
proposició no de llei, tan genèrica com és nosaltres consideram
que això realment ja es fa, per tant, no podem donar suport a
una cosa que com a Grup Parlamentari Popular creim que el
Govern ja ha fet, ja ha fet aquesta primera passa per millorar les
condicions o les mesures laborals, per millorar les condicions
laborals dels treballadors fixos discontinus perquè evidentment
qualsevol mesura que contribueixi a una major contractació, a
una contractació durant aquest període més llarg per arribar -
com han dit vostès- a aquests sis mesos, té un benefici directe
damunt el treballador.

Per tant, avui votarem en contra d’aquesta proposició no de
llei tal com està redactada, però sí que agaf un poc la paraula
d’allò que ha dit la Sra. Santiago, els convidam a presentar  tota
una sèrie de mesures més concretes per poder-les debatre, però
en general creim que ja el Govern ha fet unes passes que no
s’havien fet mai, que havent-hi el color polític que hi hagués
hagut no s’havia fet mai, que els darrers anys en què a més
coincidia el Partit Socialista a Madrid i a les Illes Balears
tampoc no es va fer cap mesura per millorar aquestes condicions
laborals dels fixos discontinus. Per tant, nosaltres volem
encoratjar el Govern a seguir aquesta línia iniciada i en tots cas,
que els partits de l’oposició puguin presentar mesures concretes
per a la millora d’aquestes condicions.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, moltes gràcies. La figura dels fixos discontinus ha anat
avançant en el temps i evidentment amb el suport de l’Estat
obligatòriament, aquesta vegada -repetim- és una iniciativa feta
pel govern actual i li donam suport, però també n’ha fet d’altres
d’avanços, eh? Per exemple, aquest càlcul per a les prestacions
d’invalidesa o les prestacions de pensions, de multiplicar els
barems mensuals que necessites per arribar, imagina’t el que
marca, idò, això també va ser un avanç que es va fer i que
tampoc no va ser fàcil. Per tant, hem anat avançant, molt més
lentament del que voldríem?, segur. 

Quina és emperò la realitat en aquest moment i per què és
genèric açò? És genèric perquè -com li deia- hi ha diferents
qüestions que valdria la pena que es plantegessin i ho dèiem
així, perquè si tenim moltes vegades que redactam expressament
la proposta no es tracta exactament de la proposta que el Partit
Popular està disposat a acceptar i si la deixam així genèrica
també perquè és massa genèrica, intentarem replantejar-ho,
perquè hi ha marge dins aquest esquema que planteja el Partit
Popular de complementar-ho molt, primer -repetim- perquè és
cert que la indústria turística és la més grossa que tenim i és la
més important i té uns efectes multiplicadors, però l’empresa
del calçat a Menorca, els fixos discontinus han permès que a
Menorca es mantengui el calçat, cosa que no ha passat a
Mallorca, però a Menorca és així que és. Per tant, bé, tal vegada
no quadren els números del mes de novembre i els del mes de
març, bé, i si es redacta d’una altra manera hagués pogut tal
vegada també ajudar-nos, per què no uns i altres sí? A nivell de
sectors, no passa res, millor un que ningú, però bé, simplement
són qüestions que si es posen damunt la taula i es poden debatre
i es pot fer el seguiment s’hi podrien incorporar o el mateix pel
que fa referència a l’àmbit de temps de formació dins aquests
mesos.

Per tant, que aquesta desgravació també es pogués fer en les
hores que l’empleat, el treballador dedica a formació, la part de
salari de les hores formatives, que vertaderament es pogués
desgravar. És una altra fórmula, que tampoc..., estic segura que
és ben possible, són fórmules que poden permetre que millorin,
sobretot davant una situació -i açò és el que ens preocupa- en
què anam perdent pes, la contractació indefinida, fins i tot de
fixos discontinus, front a la temporal. Aquesta és la realitat més
dura que tenim, mes a mes la contractació fixa que inclou els
fixos discontinus baixa 8 punts per damunt l’altra, i la
contractació que es fa, ja dic, el 42% de la contractació temporal
és de menys de tres mesos. 

Per tant, la situació és d’una temporalitat molt dura, molt
dura, que aquesta fórmula -repetim- no sé si és justa, i la
reforma laboral, ens agradi o no, en el moment en què afavoreix
d’una manera molt gran la contractació temporal i la
contractació a temps parcial, idò, hi haurà menys fixos
discontinus, és la regla de tres, no hi ha més contractes dels que
hi ha i l’empresari tria i, evidentment, si pot tenir una
contractació més econòmica que li diuen contractació temporal,
contractació parcial perquè poden fer hores extres o
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d’emprenedors que tenen cost zero d’acomiadament, aquesta
serà la que menys contractaran. 

Vull dir que la realitat de la reforma laboral encara és més
dura damunt els fixos discontinus, que n’hi hagi de nous. En
aquest moment, en el mes d’abril n’hi ha 33.000 que no han
cridat, veurem el mes de maig!, vull dir, és molt més complicat
crec i li ho he dit des del principi, benvinguda sigui la passa,
però crec que estaria bé que poguessin anar avançant amb més
passes i ho deim així. Per açò aquesta proposta que
vertaderament és genèrica, és oberta, però volíem manifestar
aquesta preocupació. Alerta perquè als sis mesos en aquests
moments és difícil arribar-hi i les noves contractacions no
afavoreixen precisament la figura del fix discontinu que crec
que el que més a favor té és el lligam d’un treballador amb
l’empresa i l’oportunitat que té de formar-se. Crec que aquest és
un plus que no hauríem de perdre i que podem perdre per altres
modalitats contractuals que deixen el treballador en una situació
molt més feble i amb menys oportunitats formatives.

Per tant, estam en la situació que estam...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

...l’anàlisi és important i per tant, plantejàvem l’oportunitat
d’aquest pla, que no quedi només en aquesta proposta, sinó que
segurament haurem d’inventar molt més en una època que és
molt complicada en l’àmbit de contractació laboral, molt més
que anys enrere, es complica i la precarietat és encara molt més
gran i no deixar cap sector fora que creim que val la pena
mantenir-se. 

Per tant, lamentam que no es pugui establir aquest àmbit de
feina, evidentment els avanços que es facin benvinguts siguin,
però també estaria bé que mantinguéssim el debat i l’anàlisi
obert, algun indret, emperò que aquest es pogués fer i en tot cas,
ja prepararem propostes específiques i concretes per millorar el
que suposa aquesta redacció presentada avui i que s’aprovarà
per part del Partit Popular.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Barceló.

Passam a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
3106/12.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 3106/12.

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