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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Sí, Sra. Presidenta, Lourdes Aguiló substitueix Cristina Rita.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 3018 i 3049/12.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3018/12, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a reconeixement de categoria laboral.

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 3018/12, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a reconeixement de
categoria laboral, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Fina
Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta, bones tardes a tots i a totes. Fa
escassament crec que dues setmanes o màxim tres també es
debatia una proposició no de llei, referida també a temes de
formació professional i tots els partits o tots els grups polítics
coincidien en la necessitat de poc a poc anar regulant aquesta
formació professional de l’Estat espanyol i de la nostra
comunitat autònoma, i coincidíem en la necessitat de
compaginar temes de formació professional, acadèmica i
formal, amb la formació professional al lloc de feina. Perquè,
efectivament, la formació professional es desenvolupa a l’Estat
espanyol quan hi ha una sèrie d’oficis, una sèrie de categories
professionals que es desenvolupen a la vida real, a la vida
laboral, des d’auxiliars administratius, cuiners, instalAladors,
llanterners, picapedrers, etc.

Però curiosament, aquestes persones, que eren els mestres de
pràctiques dels alumnes que volien tenir una titulació de
formació professional amb els anys s’han quedat sense aquesta
titulació de formació professional i els que havien estat alumnes
d’ells havien aconseguit una titulació professional que en el
moment d’una competència laboral es veien que es trobaven en
una situació diferent o agreujada. Vull dir, els metres no podien
competir, en aquest cas, amb els alumnes, i no perquè fossin
alumnes avantatjats sinó perquè no tenien aquest tipus de
titulació.

Però això cada vegada s’agreuja més a l’Estat espanyol i
l’any 2002 s’aprova la Llei Orgànica de qualificacions i de la
formació professional que té com a finalitat la creació d’un
sistema nacional de qualificacions i formació professional, i
estableix aquesta llei la possibilitat de reconèixer i d’acreditar
professionalment tots aquells professionals que adquireixen,
mitjançant l’experiència laboral o per vies no formals de
formació, és a dir, per cursos fora del que seria la formació
acadèmica o la formació més reglada, una acreditació com de
formació professional. I estableix la llei de l’any 2002 que hi ha

d’haver catàlegs nacionals de qualificacions professionals i que,
progressivament, s’han de regular. Això el que volia, sens
dubte, és aquesta finalitat que té aquesta llei, que la gent que
tenia experiència en formació professional, gent que eren bons
amb el seu ofici, pogués tenir una acreditació o una qualificació.

A partir de l’any 2002 es realitzen o s’elaboren tota una sèrie
de lleis de caràcter, o de regulacions normatives, decrets i ordres
de caràcter estatal i autonòmic, que van cap aquesta via.

Finalment, a la nostra comunitat autònoma, després de
diverses regularitzacions, el BOIB de 8 de novembre, aprova o
surt publicada una resolució del conseller d’Educació i Cultura
que precisament té aquesta finalitat, la qualificació de la
formació professional des de l’experiència, i estableix quins
seran, en aquest cas per a aquesta convocatòria, tots els
colAlectius de professionals que podran adquirir, si acompleixen
els requisits que es consideren mínims, aquesta qualificació
professional: neteja de superfícies i mobiliària; atenció
sociosanitària a institucions i a domicili; educació infantil;
cuina; servei de restauració; manteniment de motors i de
transmissió de força i tren, i manteniment d’instalAlacions
elèctriques. I això ho aplica, és una norma que s’aplica al sector
públic.

ParalAlelament a què es regulava aquesta formació
professional per a les persones que tenien aquesta experiència
en el lloc de feina, les administracions públiques realitzaven
processos de funcionarització i estatutarització. I a aquests
professionals que de contractats laborals es passaven a un
d’aquests dos nivells, com a funcionaris o com estatutaris, se’ls
demanava una exigència acadèmica que de vegades no tenien,
però sense reconèixer-los la seva formació professional. És cert
que a nivell professional o a nivell laboral no es veien afectats,
perquè cobraven el mateix, però a nivell de reconeixement de la
feina no va ser possible, perquè molts no tenien la formació
professional, no tenien el títol de batxiller, etc.

Això ha creat ara, en aquest moment, un greuge perquè
aquest decret es pot aplicar als nivells de privat, però al públic
sembla que hi ha una sèrie de dificultats perquè puguin ser
aplicats. El cas, exemples concrets serien que, per exemple,
professionals que abans de la funcionarització eren reconeguts
i a la seva categoria professional figuraven com a cuiners, quan
es funcionaritzen o s’estatutaritzen els reconeixen com a
“pinxes”, i en canvi, amb aquest decret actual es podrien acollir
a aquest decret perquè tenen l’experiència professional
reconeguda o la poden acreditar.

Per tant, la nostra proposició no de llei va en aquest sentit,
que aquest colAlectiu de professionals que fan feina a
l’administració pública i que es puguin acollir al decret que ha
publicat el conseller, o perdoni, a la resolució que ha aplicat el
conseller, i que acompleixin tots els requisits, se’ls pugui
reconèixer aquesta titulació de formació professional o aquesta
acreditació de formació professional, perquè, després, si hi
tenen dret, se’ls reconegui dins aquesta categoria laboral, no ja
l’acreditació professional, sinó aquesta acreditació professional.
Perquè si no també es dóna de vegades el greuge que alumnes
de formació professional van als centres on hi ha aquests
treballadors que, sense tenir la categoria de formació
professional que ensenyen, són, diguem, els supervisors de les
pràctiques d’aquests alumnes de formació professional.
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Pensam que això és de justícia, té una certa lògica; si això es
pot aplicar a l’àmbit privat també s’hauria de poder aplicar al
públic, i realment el colAlectiu d’afectats, segons la informació
que nosaltres tenim, no és un colAlectiu absolutament nombrós.
I a més a més volíem incidir que no suposa cap modificació del
decret o de la resolució que ha publicat la conselleria, si
acompleix els requisits que la pròpia resolució indica. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Passam al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Lourdes Aguiló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades i senyors
diputats. El meu grup donarà suport a la proposició no de llei
del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, no només perquè creim que amb aquesta proposició
no de llei es fa un reconeixement a un dret dels treballadors,
sinó també perquè el contingut d’aquesta proposició està
d’acord, en termes generals, amb allò que va ser acordat en el
seu moment per la Mesa sectorial de sanitat, de 4 de novembre
del 2010, que establia el procés i les condicions de l’oferta
d’integració amb la condició de personal estatutari fix que es va
fer al personal funcionari de carrera i al personal laboral fix,
adscrits a centres, establiments o serveis gestionats pel Servei
de Salut de les Illes Balears.

En el si dels centres, establiments i serveis gestionats pel
Servei de Salut de les Illes Balears hi havia, hi ha hagut durant
molt de temps personal de tot tipus de règim jurídic i a distintes
dependències: personal estatutari, sanitari i no sanitari,
provinent de l’antic Insalud; personal funcionari de carrera,
provinent del Consell Insular de Mallorca, dels hospitals Joan
March, General i Psiquiàtric, que foren assumits a un moment
donat per la comunitat autònoma; personal laboral fix, provinent
del Consell Insular de Mallorca per la mateix raó; personal
laboral fix de l’empresa pública GESMA, creada en temps del
Govern del Partit Popular com a una sobre estructura a la qual
corresponia la gestió dels hospitals provinents del Consell de
Mallorca en el moment que foren assumits; personal laboral de
les fundacions que gestionaven els hospitals de Manacor i de
l’hospital Son Llàtzer. I clar, igual que personal fix també,
personal estatutari interior eventual; personal funcionari interí
o per substitució; personal laboral eventual o interí per substituir
vacances, baixes o qualsevol altra contingència que ho fes
necessari.

En definitiva, un maremàgnum de règim de personal diferent
que complicava necessàriament la gestió dels recursos humans
dels centres sanitaris.

Durant la legislatura passada es va fer un important esforç
d’homogeneïtzació que es va plasmar, d’una banda, amb l’acord
de la Mesa sectorial de sanitat al qual feia referència, de 4 de
novembre del 2010, que establia el procés i les condicions de
l’oferta d’integració en la condició de personal estatutari fix que
es va fer al personal funcionari de carrera i al personal laboral
fix adscrit a centres, establiments o serveis gestionats pel Servei
de Salut de les Illes Balears, tot això per possibilitar que el
règim estatutari fos el règim jurídic del personal comú i
majoritari, a ser possible únic, que això seria la vocació final,
als esmentats centres i serveis.

D’altra banda, també es va aprovar la Llei 1/2011, de febrer,
de transformació de les fundacions del sector públic sanitari de
les Illes Balears i de determinació del règim jurídic de les
fundacions públiques sanitàries, per convertir justament en
fundacions públiques sanitàries les fundacions de l’hospital
Manacor i de l’hospital Son Llàtzer que, tot i ser fundacions del
sector públic, eren de naturalesa jurídicoprivada i no podien
tenir personal estatutari adscrit. D’aquesta manera
s’homogeneïtzava i es possibilitava l’homogeneïtzació del
personal dins tot el marc sanitari.

Dins el marc normatiu esmentat i a l’empara de la legislació
vigent, el Servei de Salut va iniciar el procediment
d’estatutarització del personal funcionari i laboral que prestava
serveis en aquests centres i l’objectiu final era millorar la gestió
i possibilitar més eficàcia també i més seguretat jurídica en la
gestió dels recursos humans. En aquest procés s’establia que les
administracions públiques sanitàries, d’acord amb la legislació
vigent, la legislació vigent permetia a les administracions
públiques sanitàries establir procediments per a aquesta
integració, amb caràcter voluntari, per adquirir la condició de
personal estatutari deixant molt clar que ho havia de fer amb la
categoria i amb la titulació equivalent de les persones que
prestaven serveis en els centres, institucions o serveis, bé amb
la condició de funcionaris de carrera o bé amb contracte laboral
fix.

En compliment d’aquestes disposicions legislatives, l’acord
del Consell de Govern, de 12 de novembre del 2010, va ratificar
l’acord de la Mesa sectorial i es va iniciar tot aquest procés.
També es va modificar, com hem dit, la naturalesa jurídica de
les fundacions.

La llei que va permetre la solució a aquesta homogeneïtzació
i l’estatutarització del personal funcionari, del personal
estatutari, preveia, en el punt 1 de la seva disposició transitòria
primera, que el personal laboral quedaria automàticament
integrat com a personal laboral dels hospitals Son Llàtzer i
Manacor, al servei de les noves fundacions sanitàries amb les
mateixes condicions que fins a aquest moment li eren
d’aplicació, mentre no es completàs el procés d’estatutarització.
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Iniciat aquest procés, que no ha acabat encara, això s’ha de
tenir molt present, sorgeix el problema de la titulació, atès que,
d’acord amb el règim públic, molt més estricte que el règim
privat, està establerta l’obligatorietat de disposar de la titulació
acadèmica requerida a cada cas per obtenir la condició de
personal estatutari del sector públic sanitari. El problema pareix
pel fet que en els seus inicis l’empresa pública GESMA,
sotmesa a Dret privat, no va tenir cura d’aquesta exigència i
determinades professions, determinats professionals, com ara
cuiners o d’altres als quals feia referència la diputada del grup
parlamentari que proposa aquesta PNL, duen a terme funcions
en règim de contractació laboral, però sense disposar de la
titulació acadèmica.

Aquest personal ha tengut dues opcions: o estatutaritzar-se
en una categoria inferior o quedar en situació de “a extingir”. En
paralAlel a tot aquest procés, la Conselleria d’Educació, durant
la passada legislatura, també va fer un esforç important envers
el reconeixement de la capacitació professional derivada de
l’experiència laboral, també s’hi ha fet referència. A l’empara
de la Llei Orgànica 5/2002, de les qualificacions i de la
formació professional, que té per objecte ordenar un sistema
integral de formació professional, s’ha establert la possibilitat
d’incorporar, com a un dels elements constitutius del sistema
integrat de qualificacions i formació professional, l’avaluació,
el reconeixement i l’acreditació de les competències
professionals adquirides per l’experiència laboral i altres
aprenentatges informals o no formals; és a dir, aquelles persones
que, per raó d’edat, varen iniciar una professió i han arribat a ser
professionals d’una determinada matèria i tal volta han estat fins
i tot mestres dels que actualment es formen i adquireixen la
titulació acadèmica que correspon, es troben, per qüestió
generacional, que no disposen de la titulació acadèmica per dur
a terme la funció almanco dins l’àmbit públic.

Regular això era una necessitat i en aquest sentit es va dictar
el Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, que reconeixia les
competències professionals adquirides per experiència laboral.
Es va determinar un procediment, un procediment únic, tant per
a l’àmbit educatiu com per l’àmbit laboral, i es va disposar que
a cada comunitat autònoma les administracions educatives i
laborals competents establirien de manera conjunta una
estructura organitzativa responsable d’aquest procediment,
garantint la participació de les organitzacions empresarials i
sindicals més representatives.

El Govern de les Illes Balears, els sindicats UGT i
Comissions Obreres i les organitzacions empresarials CAEB i
PIMEM, varen signar, dia 14 de juliol del 2009, un Pla
d’ocupació a les Illes Balears, que ha estat vigent fins l’any
2011, amb cinc prioritats, entre les quals es trobava, justament,
la de millorar la qualificació i el capital humà. I una de les
mesures d’actuació que es preveien era la creació d’un
dispositiu autonòmic per certificar les competències
professionals dels treballadors. Amb la finalitat de fer possible
que les persones poguessin capitalitzar la seva experiència
laboral i els aprenentatges no formals per mitjà del
reconeixement i acreditació de les unitats de competències
integrades, amb les qualificacions incloses en el Catàleg
nacional de qualificacions professionals, a les Illes Balears es va
aprovar el Decret 55/2011, de 20 de maig, regulador de
l’estructura organitzativa d’aquest procediment.

I a l’empara d’aquest decret es dicta la resolució del
conseller d’Educació i Universitats, de 29 de novembre del
2011, per la qual es convoca un procediment per acreditar les
competències professionals adquirides mitjançant experiència
laboral o per vies no formals de formació, incloses a les unitats
de competència de diverses qualificacions professionals.

I ben segur, la resolució d’aquest procés i l’execució
d’aquest procés permetrà l’obtenció de la titulació requerida a
bona part d’aquells treballadors que no s’han pogut
estatutaritzar o que ho han hagut de fer a una categoria inferior.

Hem de tenir present que la disposició transitòria segona de
l’acord de la Mesa sectorial de salut, de 4 de novembre del
2010, diu que en els supòsits en què per no disposar de la
titulació en aquell moment, el personal s’hagi hagut d’integrar
en una categoria estatutària inferior haurà de tenir la possibilitat,
una vegada obtinguda la titulació requerida, que en alguna de
les tres convocatòries d’integració que es duguin a terme amb
posterioritat, i que estan pendents, puguin obtenir el
nomenament estatutari de la categoria a la qual no varen poder
accedir, amb renúncia simultània a la categoria a la qual
originàriament varen accedir. És a dir, d’alguna manera aquell
acord ja preveia la situació a la qual fa referència la PNL que
ara mateix és objecte de debat, encara que la PNL ho fa d’una
manera molt més oberta, ens demana que aquest reconeixement
es faci no només als treballadors que estiguin afectats per
l’estatutarització, sinó en general als treballadors que, gràcies a
aquesta resolució, l’execució d’aquesta convocatòria que fa la
Conselleria d’Educació, puguin assolir una titulació més alta.

És per això que el Grup Socialista està d’acord amb el seu
grup i amb la seva proposta, Sra. Diputada, i tenim l’esperança
que se sumi a aquest acord el Grup Parlamentari Popular, molt
especialment pel fet que amb l’execució de la seva proposta no
hi hauria pràcticament increment pressupostari, atès que el
personal que es troba en aquesta situació, i que no s’ha pogut
funcionaritzar o no ha pogut estatutaritzar-se, també d’acord
amb els termes de l’acord aprovat en el seu dia, ...

LA SRA. PRESIDENTA.

Vagi acabant, Sra. Aguiló.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Sí, acab ara mateix, Sra. Presidenta.

... i d’aplicació, deia que, en aplicació d’aquell acord aquest
personal conserva, o bé conserva el lloc de feina a extingir, de
tal manera que conserva també les retribucions que tenia, o bé
se li ha reconegut un complement personal transitori per la
diferència retributiva en cas que hagi passat a una categoria
inferior, per tant, increment pressupostari pràcticament no n’hi
hauria. Per tot això el meu grup dóna suport a la proposició no
de llei. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

 Moltes gràcies, Sra. Aguiló. 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, como han explicado
los anteriores portavoces es verdad que es esta ley orgánica de
cualificaciones y formación profesional que se editó
precisamente con esa finalidad de crear un sistema nacional de
cualificación y formación profesional. Se editó un real decreto,
1224/2009, donde se establecía un procedimiento único para
esta evaluación y acreditación de las competencias profesionales
adquiridas; en la disposición final tercera de este real decreto se
decía que a partir de la entrada en vigor de este real decreto las
comunidades autónomas iniciarían las actuaciones necesarias
para que en el plazo máximo de un año se implantara este
procedimiento.

Es cierto que en esta comunidad no se ha hecho hasta la
resolución del conseller de 29 de noviembre de 2011 para la
acreditación de las competencias profesionales adquiridas
mediante la experiencia laboral o per vías no formales de
formación, incluidas las unidades de competencia de las
diversas cualificaciones profesionales. Pero el error, en
principio, de base de esta proposición no de ley es en qué
consiste este procedimiento. Este procedimiento consiste en que
una vez evaluada la competencia profesional por medio de la
experiencia profesional u otras vías no formales de formación
es posible acreditarla en el marco de las unidades de
competencia profesional, lo cual -y esto es importante a efectos
de lo que nos pide esta PNL- no implica la consecución de una
titulación oficial o de un certificado de profesionalidad sin más
hacer. Así para cada titulación oficial y certificación de
profesionalidad hay unas determinadas unidades de
competencia profesional y unos requisitos, y sólo su
cumplimiento y su acreditación dan derecho a ello, o sea,
normalmente este procedimiento te reconoce parte de lo que
puede ser después una titulación de una FP.

En todo caso la validez de una certificación de unidades de
competencia demostrada es en relación a la administración
educativa y, por otra parte, para poder convalidar determinados
módulos de ciclos formativos de FP, y después, en cuanto a la
relación con la administración laboral, poder solicitar y tener
otorgada la exención de módulos de certificados de
profesionalidad. O sea, que si bien obtenemos una certificación
oficial por el procedimiento de acreditación de competencias,
ésta no constituye por si misma una titulación. Las únicas
titulaciones oficiales y válidas en el Estado español son las
titulaciones de FP expedidas por la administración educativa y
los certificados de profesionalidad expedidos por la
administración laboral, en ningún caso es lo que se obtiene con
este nuevo procedimiento.

Por otra parte estas convocatorias de reconocimiento no
hacen distinciones entre trabajadores del sector público y del
sector privado en ningún caso, simplemente establecen un
proceso y unos requisitos, y si los solicitantes los cumplen más
allá del sector en el cual desarrollan su tarea pueden ver
acreditada su competencia profesional pero, como digo, no se
les reconoce un título de FP.

En todo caso las titulaciones establecidas para conseguir el
reconocimiento de nuevas categorías laborales no tienen nada
que ver con el proceso de reconocimiento de competencias
profesionales que está llevando a cabo la administración, así que
el gran problema para aceptar esta PNL tal como está es que
este procedimiento no otorga unas titulaciones que antes no
tuviera este personal, esto además es información de lo que
pone el propio procedimiento. 

Por otra parte me hablan del proceso de estatutarización del
ib-salut. Este proceso, como muy bien ha dicho la portavoz del
PSOE se hizo con el acuerdo de los sindicatos, se hizo con el
acuerdo de la administración, se establecían como requisitos
para poder estatutarizarse poseer la titulación exigida por la
normativa estatutaria para acceder a la categoría de modulación,
o sea que a todas aquellas personas que se estatutarizaron se les
exigió poder acreditar una titulación; en caso de no poder
acreditar esta titulación las solicitudes eran desestimadas, con
lo cual primero que estas personas a las que hacen referencia
tendrían que adaptarse a este proceso y obtener una titulación
nueva, que no es el caso de lo que va este proceso, es una parte
de una posible titulación de FP, con lo cual no es una nueva
titulación. Segundo, que estas personas tendrían que haber
entrado dentro de ese proceso de estatutarización con una
titulación que efectivamente ahora mismo les cambiaría la
categoría laboral; no podemos cambiarla en un proceso abierto;
sí que podrían acogerse a la disposición transitoria segunda,
exactamente todas estas personas pueden solicitarlo, pero, claro,
estamos mezclando los que han entrado en un proceso de
estatutarización con una PNL que habla de toda la
administración, que son circunstancias todas muy diferentes. 

Las personas que se han integrado vía estatutarización
pueden acogerse a la disposición transitoria segunda mientras
dure la estatutarización; una vez acabada la estatutarización lo
que no puede hacer la administración es de repente a todos
subirles una categoría profesional, porque estaría vulnerando la
igualdad de oportunidades de aquéllos que no pudieron acudir
precisamente por no tener la titulación. En futuras ocasiones,
cuando accedan a una plaza nueva, como requisito y como
mérito y, digamos, como titulación sí se les podría considerar
como una nueva, pero no una vez cerrado el proceso. La función
pública funciona de una manera muy diferente a la privada; tú
no puedes, una vez cerrado un proceso de estatutarización o un
proceso de funcionarización, de repente subir las categorías
cuando se ha exigido una titulación y en ese momento no la
tenían.
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Entonces yo entiendo que en los términos en los que está
expresada esta PNL no podemos aprobarla porque es que no es
viable legalmente hacer lo que se nos pide, primero porque no
se refiere realmente a lo que está otorgando este procedimiento
que ha abierto Educación porque no se conceden nuevas
titulaciones, eso para empezar, no se conceden nuevas
titulaciones, se concede la posibilidad de obtener una parte de
una futura titulación de FP, esto es así; y, por otra, porque creo
que estamos mezclando procesos diferentes que no sería
correcto aceptarla en estos términos. Muchas gracias.

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. Bé, gràcies al Grup Socialista i a la Sra. Aguiló
per donar suport a aquesta proposició no de llei i a la seva
exposició, que ha estat aclaridora en termes legals. Efectivament
tot aquest procés es basa en tres normatives bàsiques, que són
la llei de 2002, el reial decret de 2009 i el decret autonòmic de
2011. Per tant sí que s’han fet coses, de fer la resolució del
conseller és una resolució que depèn d’un decret, si no s’hagués
fet el decret el 2011 s’hagués hagut de fer ara el decret i no
tendríem publicada la resolució. Vull dir que les coses es fan, és
vera que l’administració és lenta però les coses es fan, no és que
hagi arribat el Partit Popular i hagi començat a arreglar aquest
tema, que és un tema llarg i que segurament a final d’aquesta
legislatura no (...) del tot perquè hi ha moltes categories.

El tema del perquè el Partit Popular no dóna suport a aquesta
proposició no de llei, no l’entenc, perquè jo en cap moment de
la proposició no de llei parl de titulació. “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que reconegui
la nova categoria laboral aconseguida a tots els efectes laborals
a tots els treballadors i les treballadores de l’administració
pública que es puguin acollir a la convocatòria del procediment
per acreditar competències professionals, i puguin demostrar
que realitzaven aquesta categoria professional abans del procés
d’estatutarització”. És el que diu el decret, jo no dic que els
donin un títol de formació professional. Igual que la resolució
no diu que, a les persones que facin feina a l’hostaleria, els
donaran un títol de formació professional; els donaran una
acreditació de competències professionals, que és el que
demanam per a aquests, demanam el mateix. 

Vull dir que nosaltres estam fent..., vaja, l’administració està
fent una resolució que permetrà a un cuiner que faci feina a
hostaleria privada que se li reconegui la feina mitjançant hores
que acrediti de cuiner, que se li pagui com a cuiner, que faci de
cuiner i a part unes hores de formació no reglada, i els nostres
cuiners, els que fan feina per a l’administració pública, no hi
tendran accés. Perquè no funciona igual faig aquesta proposició
no de llei, perquè si funcionàs igual no seria necessari fer
aquesta proposició no de llei; per això feim aquesta proposició
no de llei, perquè hi ha un greuge comparatiu en aquest moment
entre els treballadors de la privada i els treballadors de la
pública. 

I efectivament és un greuge per a les persones que no es
varen estatutaritzar, és un greuge perquè en un moment
determinat, instats i animats per l’administració, varen passar
per aquest procés, i altres varen quedar, i els que no es varen
animar a ser estatutaris ara ho podran fer, ara es podran acollir
a això, i els que varen fer cas a l’administració quan els varen
dir “háganse ustedes estatutarios”, ara no ho podran fer. I això
afecta, com ha dit la Sra. Bosch, Aguiló, a un nombre reduït de
persones, que no afectarà al pressupost, si és aquesta la por del
grup parlamentari, primer perquè, entre que això es posa en
funcionament, es reconeix i tal, passarà un any o dos, i a més és
un colAlectiu reduït. 

Jo deman que el Partit Popular s’ho repensi perquè ni
demanam una titulació de formació professional, ni afecta al
pressupost de 2012 per a res i al de 2013 ho dubt, i em pareix
que és equiparar professionals, perquè insistesc que des de
l’administració es va animar en aquests dos processos, i ara em
pareix que és deixar un grup de professionals de qualque forma
en una situació..., no greu però sí discriminatòria; i a més
professionals que han ajudat i que han estat professors
supervisors de pràctiques de moltes d’aquestes persones que
aconseguiran aquest títol, o dels que ha surten amb un títol de
formació professional. És que em pareix una incongruència; jo
deman al Partit Popular que s’ho repensi perquè això no és cap
crítica al Govern, això simplement és millorar una situació que
s’ha detectat i que ens hagués pogut passar a qualsevol que
estigués gestionant en aquests moments.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Passarem a la votació de la
Proposició no de llei 3018/12.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
3018/12 per 5 vots a favor i 9 vots en contra.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3049/12, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a llei de l'accés a
l'entorn de les persones amb discapacitats o malalties
acompanyades de cans d'assistència.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
3049/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Llei de
l’accés a l’entorn de les persones amb discapacitat o malaltes
acompanyades de cans d’assistència. Per defensar-la té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Catalina Palau, per un temps de
deu minuts.
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LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda. Segons l’article
49 de la Constitució Espanyola els poders públics han de dur a
terme una política de previsió, tractament, rehabilitació i
integració dels disminuïts físics, sensorials i psíquics, als quals
es prestarà l’atenció especialitzada que requereixen i els hem
d’emparar especialment en la consecució dels drets que el títol
primer de la Constitució atorga als ciutadans.

Segons l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears també
s’atorga a la comunitat autònoma competència exclusiva en les
polítiques de protecció i suport a les persones amb discapacitats
físiques, psíquiques i sensorials. En exercici d’aquestes
competències es va aprovar la Llei 4/2009, d’11 de juny, de
serveis socials de les Illes Balears. A efectes de garantir
l’accessibilitat a l’entorn urbà, als edificis i mitjans de transport
de les persones amb mobilitat reduïda o que pateixen qualsevol
altre tipus de limitació, així com suprimir les barreres que la
dificulten, es va aprovar la Llei 3/1993, de 4 de maig, de millora
de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques. I
també tenim la Llei 5/99, de 31 de març, de cans guia, que
preveu el dret a l’accés, la "deambulació" i la permanència
d’aquelles persones afectades per disfuncions visuals totals o
parcials que s’hagin de fer acompanyar de ca guia; però aquesta
norma limita la protecció a les persones afectades
exclusivament per disfuncions visuals.

Actualment, i ateses l’evolució de la tècnica
d’ensinistrament i les noves circumstàncies que planteja el
colAlectiu de persones amb discapacitat, s’ha constatat una
extensió de la utilització d’aquests animals a persones que
pateixen altres tipus de disfuncions, per exemple persones
sordmudes, amb problemes de mobilitat, epilèptiques o amb
qualsevol altre tipus de discapacitat, sempre que aquesta els
permeti tenir cura de l’animal. Tenim un nou concepte que no
es limita exclusivament al ca guia d’ajuda a persones amb
disfuncions visuals, sinó el ca d’assistència, i hem de dir que
aquest ca gaudeix d’unes habilitats que, a més dels beneficis
terapèutics que pugui aportar a la persona a la qual acompanya,
també permeten configurar-lo com una ajuda tècnica d’especial
qualificació. 

Per aquests motius el nostre grup parlamentari considera que
la Llei del 99 de cans guia ara mateix ja no és suficient, no dóna
cobertura jurídica a les persones usuàries de cans d’assistència,
que a la nostra comunitat cada dia són més, i per això
consideram que cal actualitzar la normativa i fer extensiu el dret
d’accés, deambulació i permanència, així com la seva protecció,
a totes aquelles persones, independentment de la discapacitat
que pateixin, que s’hagin de fer auxiliar per cans d’assistència
a efectes d’equiparar aquestes persones amb la resta de la
població i aconseguir una igualtat real per a tots els ciutadans
sense cap tipus de discriminació, i que tots puguem participar en
la mesura del possible en les mateixes condicions en la vida
política, econòmica, cultural i social.

És per això que hem presentat aquesta proposició no de llei,
amb la qual volem que el Parlament insti el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar de manera urgent una llei que reguli
l’accés a l’entorn de les persones amb discapacitat o malaltes
acompanyes per cans d’assistència. De fet sabem ja que el
Govern té la ferma convicció que aquesta és una necessitat

imperiosa, i té bona disposició quant a aquesta petició nostra,
però ens agradaria que tots els grups de la cambra també es
manifestassin a favor i que tots poguéssim arribar a un acord
que seria molt beneficiós per a moltes persones que pateixen
discapacitats i que ja estan rebent aquesta ajuda d’aquests
animals ensinistrats especialment per a elles, però que fa falta
un marc i una cobertura legal que regulin tota aquesta activitat.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Palau. Passam al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Conxa Obrador, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament nosaltres
compartim el plantejament d’aquesta proposició no de llei en el
sentit de reconèixer el paper que juguen els cans guia en el
desenvolupament i l’autonomia de les persones amb discapacitat
visual, i reconeixem també que la llei que regula aquesta
circumstància queda curta perquè queden fora, efectivament,
moltes persones amb circumstàncies diverses que no formen
part de la llei que també reben aquesta assistència de cans. Jo
em referiria no tan sols als visuals sinó que hauria de
contemplar l’assistència a les persones amb discapacitats
auditives; a les persones amb discapacitat també sanitària, les
persones que tenen diabetis, les persones que tenen... Ho dic
perquè hi ha cans que avisen quan una persona té una baixada
de glucosa o una persones està patint un atac epilèptic, i totes
aquestes circumstàncies haurien de quedar recollides a la llei.

Per tant nosaltres donarem suport, però pensam que el
procediment, la proposició, el punt únic que presenta, s’hauria
de modificar, perquè no pensam que s’hagi de tramitar
d’aquesta manera. Per això presentam una esmena in voce que
modificaria el punt de la proposició no de llei en el sentit
d’instar el Govern a presentar un projecte de llei per regular
aquesta activitat, entenent que el Govern no té competència per
iniciar modificacions legislatives, sinó que és en el si d’aquest
parlament on s’han de tramitar les lleis. Per tant aportam
aquesta esmena in voce perquè es pugui tramitar d’una
manera..., legalment, vull dir, és el Parlament que legisla, no és
el Govern, d’acord? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Obrador. 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 també
donarà suport a aquesta proposició no de llei presentada pel
Grup Popular perquè estam d’acord amb tots els arguments
exposats a la proposició no de llei, perquè és de sentit comú i
perquè té una lògica aclaparadora.
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Efectivament, en aquest moment els CADI sempre es
relacionen amb els discapacitats visuals, però les tècniques de
poder ensinistrar cans ja no només és en persones amb una
discapacitat visual, també en persones que tenen discapacitat
física o altres tipus de discapacitats sensorials, fins i tot en
persones sordes o fins i tot, de vegades, en persones amb una
discapacitat intelAlectual. M’atreviria a dir també que
determinades persones majors, pel que suposa de vegades tenir
determinades companyies en situacions de dependència que no
és severa aquest CADI és també, o aquests cans de companyia
també haurien de poder permetre aquest tipus d’entrada.

Jo crec que, a més, és una proposició no de llei que tendria
un suport massiu si ho poguessin consultar, perquè
afortunadament aquestes situacions de vegades s’han hagut de
denunciar determinats bars, per exemple, o restaurants, que no
permetien seure a un grup de persones amb discapacitat
intelAlectual perquè generaven mala imatge o no es deixaven
entrar cans a determinats llocs perquè també generaven mala
imatge, afortunadament cada vegada es dóna menys o
pràcticament no es dóna i ja per tant hi ha una sensibilització en
aquest sentit, i jo crec que hi hauria un gran suport popular o un
gran suport ciutadà a aquesta proposició no de llei.

No ho sé, estic d’acord amb el matís que ha fet la
parlamentària del Grup Socialista, crec que la voluntat era,
efectivament, que s’enviàs aquesta proposta al Parlament, i jo
fins i tot acceptaria que si els òrgans jurídics del Govern
consideren que amb una modificació de la Llei del 99 és
suficient doncs també podria ser adequat, en tot cas la voluntat
és clara de donar suport a aquesta proposta de facilitar l’accés
a qualsevol indret d’una persona que tengui una discapacitat del
tipus que sigui, amb un ca, seguesc parlant del ca perquè el ca
és el més habitual, però podem trobar fins i tot que hi hagi altre
tipus, no d’animals, però sí d’altres tipus d’instruments o
d’acompanyament per facilitar-ho.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. No sé si faré ús de la
paraula per contradiccions, perquè sembla que n’hi ha hagut
poques. Sí que, bé, agraïm el vot favorable dels dos grups
parlamentaris.

Acceptam aquest canvi formal. Sí que pot ser ha estat una
petita errada, no de contingut, però sí una formalitat; jo el que
volia demanar és que sigui el Govern qui desenvolupi, tal com
he plasmat aquí, aquest text, i després, òbviament, tendrà la
tramitació que hagi de tenir.

Crec que ens trobam davant un d’aquests casos que la
realitat va per davant de l’administració i de la normativa. Tots
sabem que a Balears hi ha persones i hi ha entitats que es
dediquen a ensinistrar aquests animals, hi ha cans d’assistència
i hi ha persones discapacitades que ja fa temps que fan ús
d’aquests cans. I a més són animals preparats per fer unes
funcions extraordinàries, jo precisament vull dir que no m’he
referit exclusivament a les persones que tenen disfuncions
visuals, sinó tot el contrari, el sentit és que no són cans guia, que
en això sí que ja tendríem una cobertura legal amb la llei actual,
sinó que són cans d’assistència, perquè estan 24 hores amb
persones doncs que tal vegada els ajuden, com s’ha dit amb els
cans d’avisar quan són persones diabètiques, però també a
persones que tal vegada el ca els encén i apaga el llums, obri i
tanca un calaix, infants que tal vegada avisen els pares en cas
que hi hagi una emergència; és a dir que estan les 24 hores vora
ells, atenent-los i cuidant-los, i no només com passa amb les
persones cegues, doncs quan surten al carrer, que el ca els
segueix i els fa de guia.

I per tant, és precís que hi hagi ja una cobertura legal com
més aviat, una regulació que resolgui qüestions com definir què
és un ca d’assistència, com s’ensinistra, qui l’ensinistra, com
s’acredita, quina documentació sanitària ha de tenir; també les
obligacions dels propietaris, els drets i les obligacions dels
usuaris, els passaports que ha de tenir si s’ha de desplaçar i ha
d’anar en mitjans de locomoció. I tot això són qüestions que no
estan resoltes i que al Govern, crec que si hi ha voluntat, no li
serà difícil resoldre-ho i aquest parlament aprovar-ho tot d’una
que sigui possible.

Jo també no crec que sigui només, bé, parlam de cans, però
també hi ha altres animals que fan teràpies, cada vegada s’ha
demostrat que és més útil, que no només, o sigui pot ser un
sistema d’alleujar les persones, qualsevol persona que tengui un
estrès, una situació d’estrès, però també hi ha moltes teràpies
amb animals, tal vegada també amb dofins i de cada vegada hi
ha més estudis científics que avalen i demostres la capacitat dels
animals d’ajudar qualsevol persona que ho necessiti, però
especialment les persones que tenen discapacitats, i
l’administració ha d’anar seguint la funció que li pertoca i
contribuir que aquestes persones que tenen unes necessitats
especials doncs puguin tenir els mateixos drets i oportunitats
que la resta i facilitar-los les seves funcions diàries. Moltes
gràcies, i reiter l’agraïment al suport de tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Palau. Entenc idò que la proposició
d’acord d’aquesta proposició no de llei seria “El Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a presentar,
de manera urgent, un projecte de llei que reguli l’accés a
l’entorn de les persones amb discapacitats o malaltes
acompanyades per cans d’assistència.” Seria correcte així.

Per tant, la Proposició no de llei RGE núm. 3049/12 queda
aprovada per assentiment.

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