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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui i, en
primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Sí, Sra. Presidenta. José María Camps substitueix Marga
Prohens.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sra. Presidenta, Pilar Sansó substitueix Conxa Obrador.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

I Esperança Marí, Vicenç Thomàs.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 2846 i 4315/14.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2846/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a intermediació laboral,
cooperació publicoprivada al servei dels ciutadans en
matèria laboral.

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 2846/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intermediació laboral, cooperació publicoprivada al servei dels
ciutadans en matèria laboral, 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. Bàsicament aquesta és una iniciativa de suport i
d’impuls als serveis públics d’intermediació laboral.
Bàsicament la intermediació laboral és una de les línies
d’actuació en matèria de polítiques actives d’ocupació, és, per
tant, una competència del Servei Públic d’Ocupació de les Illes
Balears i en aquest sentit el Govern ha continuat presentant
aquesta activitat d’intermediació laboral com una de les línies
de treball que anualment estableix d’acord, també, amb l’Estat
i, per tant, també dins el Pla Nacional d’Ocupació, acordat amb
les comunitats autònomes l’any 2013, el servei d’intermediació
laboral es plantejava per part del Govern de les Illes Balears
com un objectiu a tirar endavant.

En aquest sentit, bàsicament, el Govern de les Illes Balears,
dins aquest pla nacional d’ocupació, es comprometia a la
contractació dels serveis que facilitessin la intermediació
laboral, és a dir, fonamentalment suposava la contractació
extraordinària de treballadors que, com a orientadors, però amb
una tasca específica a favor de la intermediació laboral,
ajudessin a ser aquest contacte entre les persones que hi ha a
l’atur, entre els serveis públics d’ocupació i les empreses que
són capaces de generar ocupació a la nostra comunitat, i no
només en aquest àmbit, cada vegada és més important la
intermediació en aspectes com l’impuls, per exemple, de la
formació dual. És necessari per tirar endavant la formació dual
que hi hagi empreses que estiguin disposades a treballar en la

formació d’aquests alumnes i d’aquesta opció formativa que des
del Govern de les Illes Balears es pretén impulsar.

Per tant, és important la mobilització de les empreses a favor
dels serveis públics de la nostra comunitat autònoma i sobretot
suposa aquest compromís de la part privada, de les empreses a
favor de les persones aturades que tenim a la nostra comunitat,
a favor de la formació en aquests casos, per exemple, la
formació dual o per exemple el cas, en aquest moment, de
posar-se en marxa el Programa de garantia juvenil amb les
empreses que es puguin adherir. Hem de recordar que en
aquests moments empreses adherides de la nostra comunitat
autònoma tan just n’hi ha dues. Per tant, una d’aquestes tasques
de la intermediació és en aquesta recerca i compromís
d’empreses.

Aquesta iniciativa la vàrem presentar a l’inici de la
temporada turística i sobretot perquè som conscients que aquest
any, el 2013, el 2014 i també els anys anteriors és una realitat de
la nostra comunitat autònoma el fet que són molts els
treballadors que vénen de fora a fer feina a la nostra comunitat
autònoma, moltíssims, es feia una valoració al voltant de 20.000
persones que fora de la comunitat autònoma vénen a fer feina a
la nostra comunitat autònoma en plena temporada turística. De
fet, ho veiem en les dades d’atur i d’afiliació, el mes d’agost
l’atur baixa en 7.000 persones, però teòricament les noves
afiliacions superaven més del doble, arribaven a les 16.000.

Per tant, ajustar aquests dos àmbits, l’oferta i la demanda, en
el sentit laboral era pel que és molt important que aquest servei
funcioni i que funcioni tot l’any, també, en definitiva, per
preparar a nivell formatiu les persones que les empreses estarien
disposades a contractar. De fet, la formació amb compromís de
contractació, que és una de les línies formatives, que d’acord
amb les respostes donades per la consellera fins ara responsable
del Servei Públic d’Ocupació ens assenyalava que no s’havia
signat cap acord a la nostra comunitat en els darrers dos anys en
matèria de formació amb compromís de contractació. I açò va
molt lligat, precisament, a aquest paper dels intermediadors.

Per tant, les propostes que avui presentam, la primera, és
lamentar el desmantellament dels serveis d’orientació i
d’intermediació que ha sofert el Servei Públic d’Ocupació de les
nostres illes en els darrers anys, pensem que el 2012, principis
de 2012, a Menorca, amb dos centres dels serveis del SOIB a
Maó i a Ciutadella, només teníem un únic orientador, un únic
orientador, que era a Maó, és a dir, ja no parlam
d’intermediació, un únic orientador. Clar, a Menorca i a Eivissa
no hem avançat, hem retrocedit bastant. A Mallorca hem
retrocedit, però hem mantingut el nivell d’increment dels
orientadors, de 33 a 35, però també amb unes xifres,
evidentment, reduïdes, però no hem patit les dificultats
d’Eivissa i de Menorca que en alguns moments de l’any passat
estaven amb un orientador o a Eivissa amb tres orientadors. Per
tant, la primera és aquesta constatació. 
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La segona és demanar al Govern que assumeixi aquesta
responsabilitat d’intermediació laboral a tot el territori de la
nostra comunitat autònoma i que d’aquesta manera visualitzi
aquest suport d’orientació, atenció personalitzada als
treballadors en atur i que, per tant, es mantenguin aquests
serveis d’orientació i d’intermediació suficients per a la nostra
comunitat i sobretot, repetim, amb l’oportunitat que dóna en
aquests moments el Programa de garantia juvenil precisament
per poder contractar més servei d’orientació i d’intermediació
a la nostra comunitat.

En tercer lloc, creiem que estaria bé elaborar amb caràcter
anual una memòria específica del treball del servei
d’intermediació laboral amb la finalitat de poder analitzar els
beneficis, les mancances que fos, en definitiva, una anàlisi per
tal d’anar consolidant, millorant un servei que -repetim- creim
que és important, que cada vegada se li dóna més funcions, que
açò és bo, però que també és bo que s’incrementi en personal de
manera suficient per assolir uns objectius, que estam convençuts
que compartim, però que és necessari accelerar i mantenir
aquest nivell de compromís amb un servei que és essencial. 

Els diferents països de la Unió Europea, que tenen
experiència tant en formació dual com en programes de garantia
juvenil, fonamenten el seu èxit sobretot en el servei d’orientació
i intermediació d’una manera molt personalitzada, ells arriben,
evidentment, a uns paràmetres que aquí és molt difícil arribar-
hi, però com a mínim els indicadors d’orientador, intermediador
per nombre de persones en atur s’aconsegueixin millorar. Som
conscients que no es pot fer tot avui per demà, però sí seria
necessari donar estabilitat i suficiència a aquest servei.

Per tant, tres propostes que presentam avui aquí, malgrat la
data que es va presentar aquesta proposició no de llei, ben segur
que el Programa de garantia juvenil en aquests moments la fa
més actual que mai i, per tant, mantenim els tres punts que avui
duim a debat i a votació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. Passam al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Fina Santiago, també per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tots i a totes. El nostre
Grup Parlamentari MÉS celebra que sigui el primer dia de no-
aplicació del TIL per sentència del Tribunal Superior de
Justícia.

Avui horabaixa discutim una proposta que se centra
bàsicament en un problema, el principal problema de l’Estat i
d’aquest país, que és l’atur. Pensam que en moments de crisi
com l’actual centrar-se en polítiques actives d’ocupació, amb la
intervenció en matèria de treball, és imprescindible. És el
primer problema que tenim en el conjunt de l’Estat espanyol i
en la nostra comunitat autònoma, que és aquesta manca de llocs
de feina, a més ha de ser amb relació a mesures adequades en el
context concret que es produeix la crisi.

L’article 25 de la Llei d’ocupació parla de dos tipus de
formes d’activar l’ocupació, una és el que es diu actives i l’altra
passives. Les passives parlen de mantenir rendes que s’han
quedat sense feina, que això seria una altra forma, no de
mantenir l’ocupació, però sí de mantenir aquesta cohesió social
que es necessita per invertir en ocupació; i les altres són les
actives. I aquesta proposició no de llei va, concretament, en
aquesta part d’aquestes propostes d’ocupació actives que tenen
com a objectiu tota una sèrie de programes i de mesures
orientades a crear llocs de feina, la formació per facilitar l’accés
al lloc de feina, a crear aquest esperit empresarial i també
l’economia social.

Les polítiques actives, com exposava la portaveu socialista,
tenen tota una sèrie de funcions, unes reparadores, activar o
invertir en les desigualtats d’accés en el mercat de treball, no
tots els treballadors tenen les mateixes oportunitats d’accés en
el mercat de treball; han de ser resolutives perquè han d’incidir
realment en el mercat de treball i han d’incidir en la vida laboral
del treballador, i sobretot han de ser específiques, aquesta
necessitat d’individualitzar la política activa d’ocupació, no
poden ser absolutament genèriques, han d’estar orientades, per
això la importància específica dels orientadors.

Es poden fer moltes formes de polítiques actives d’ocupació,
informar, formar, facilitar pràctiques professionals, fomentar
l’autoocupació, fomentar la petita i mitjana empresa, fomentar
l’economia social i després polítiques destinades a situacions de
població de risc o vulnerables. Aquestes són, bàsicament, les
polítiques actives d’ocupació que en el conjunt de l’Estat
espanyol i en la comunitat autònoma s’han realitzat. 

A partir de l’inici de la crisi l’any 2008 des d’Europa es deia
a tots els seus estats membres que s’havia d’invertir en
polítiques públiques d’autoocupació i s’havia d’invertir en
polítiques actives d’ocupació. De fet, molts de països el primer
que varen fer i el que han continuat mantenint és reforçar amb
personal els serveis públics d’ocupació. Així, per exemple,
països com Alemanya, que no arriba a un 10% de desocupació,
varen augmentar en un 10% la seva plantilla de personal al
servei públic d’ocupació perquè sabien que hi havia una
demanda in crescendo de ciutadans que demanarien llocs de
feina, que anirien a cercar als serveis públics d’ocupació espais,
llocs per poder-se orientar per aconseguir un lloc de feina.
França ho va fer, Polònia ho ha fet, etc., nosaltres hem anat en
sentit invers i hem reduït el personal que havia de fer aquesta
feina d’ajudar la població a cercar llocs de feina, a aplicar
polítiques actives d’ocupació.

A més, Europa recomanava i deia, les polítiques actives
d’ocupació sempre s’han de mantenir i en èpoques de crisi més
encara, i altres polítiques, com podria ser la reducció temporal
de feina, i posava com a exemple la reducció temporal de temps
de treball que pot ser una mesura conjuntural en temps de crisi,
subratllava que és conjuntural i que no són polítiques que s’han
de mantenir en el temps. 



1080 ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 78 / 25 de setembre del 2014 

 

Tenir feina estable, ingressos estables, tenir feina estable i
ingressos estables és el millor instrument per a la cohesió social,
si no s’inverteix en cohesió social hi haurà conflicte social. I
això, si no continuam amb aquestes polítiques d’austeritat,
arribarem a veure conflictes socials.

Aquesta proposició no de llei va en la línia, nosaltres li
donarem absolut suport en els tres punts, de la Conferència
sobre Política Activa d’Ocupació de l’Europa de 2020, on varen
participar polítics, empresaris i sindicats, i tornaven a subratllar,
no ja l’any 2008 sinó fa escassament no arriba a un any, el paper
transcendental que tenen les polítiques actives d’ocupació a curt
termini per ajudar als que han perdut la feina a trobar feina, a
prevenir l’atur de llarga durada, a potenciar la capacitat
professional, i deien que a llarg termini Europa necessita
aquestes polítiques d’ocupació perquè molts de països, i
assenyalava Espanya, l’Estat espanyol, assenyalava Espanya,
han d’aconseguir altres polítiques actives d’ocupació, facilitar
aquesta transacció cap a mesures o cap a economies que no
siguin tan monocultiu com és la nostra, i en el cas de la
comunitat autònoma encara molt més que a altres indrets de
l’Estat espanyol.

I també subratllaven, perquè sé que ho dirà el Partit Popular,
també subratllaven que en aquest moment que es necessiten
polítiques actives d’ocupació i que, per tant, es necessita una
inversió pública, hi ha també des d’Europa un reconeixement
que hi ha limitacions pressupostàries. Per tant, si hi ha
limitacions pressupostàries, però les polítiques actives
d’ocupació es necessiten, ells donaven la pauta del que havien
de ser les polítiques actives d’ocupació, i deien que s’han
d’identificar millor els grups de població destinat; s’ha
d’avaluar l’eficàcia, insistien molt en el terme d’avaluar tot el
procés de les polítiques públiques d’ocupació; s’ha de millorar
l’orientació centrada en la població amb la qual es treballa, la
població a la qual van destinades les polítiques públiques
d’ocupació, i el territori era un nucli central d’aquestes
polítiques públiques d’ocupació, el territori ha de ser un element
central, no és el mateix polítiques públiques d’ocupació a la
nostra comunitat autònoma, per exemple, o les que podrien ser
a la Mancomunitat que a Calvià, i molt manco al conjunt de
l’Estat, no valien les polítiques d’ocupació genèriques;
programes de formació amb pràctiques de treball -centrava-;
promoure l’economia social dirigida sobretot als colAlectius més
vulnerables, l’economia social com un element facilitador de la
integració de colAlectius més vulnerables; la responsabilitat
social de les empreses, necessitam responsabilitat social de les
empreses, aquest esperit empresarial a Europa -deien en aquesta
conferència- havia d’anar lligat a un compromís social per part
de les empreses; fomentar l’associació responsable entre totes
les parts interessades, assenyalava que l’autoocupació està molt
bé, però que no es pot centrar només en polítiques
d’autoocupació, d’autoemprenedoria, i que les polítiques
d’autoocupació funcionen quan hi ha una alta qualificació, però
que amb personal poc qualificat les polítiques d’autoocupació
no donen els resultats que s’esperaven. I deien sobretot, també,
o un dels altres punts era que s’havia d’incidir molt en aquestes
polítiques públiques d’ocupació en l’oferta i la demanda, el que
hem dit abans, el territori i les persones.

Aquesta proposició no de llei toca aquests tres punts, bé, no
toca tots els punts, però toca tres punts del que recomana
Europa i el que recomana aquesta conferència de política laboral
o de política d’ocupació de l’any 2020 o cap a l’any 2020:
lamentar el desmantellament dels serveis d’orientació, supòs
que la ponent ja no ha posat “... i recuperar-los” perquè sabien
el vot negatiu del Partit Popular i, com a mínim, que surti que
el Parlament ho lamenta, com a mínim que ho lamenta.

El segon punt té a veure amb aquesta idea que té, aquesta
política, en aquesta conferència europea va sortir, d’aquesta
associació d’interessos que han de tenir les empreses, les
administracions, els treballadors per poder rendibilitzar tots els
recursos que generin les polítiques actives d’ocupació. 

I l’altre té a veure amb aquesta memòria de caràcter anual,
específica, amb aquesta necessitat d’avaluar a curt i a mitjan i
sobretot a llarg termini les polítiques públiques d’ocupació.
Pensam que són recomanacions d’Europa que estan acceptades,
que s’han publicat a un document que és a Europa i que, per
tant, tots els partits aquí presents i sindicats i empresaris han
considerat vàlid i confiam que no hi hagi cap problema per
aprovar-les.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Alejandro Sanz, per un
temps de deu minuts.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. En primer lugar, antes de
comenzar mi intervención, en el sentido de lo que comentaba la
portavoz del Grupo MÉS, en todo caso lo que el Parlamento
debería lamentar es que en la anterior legislatura se triplicó el
paro, ¿eh?, y en este caso el Parlamento lo que debe poner en
consideración es que en esta legislatura llevamos 16 meses
consecutivos creando empleo y 22 meses consecutivos
reduciendo la lista de paro. Podemos hablar de políticas de
empleo, si son mejores, si son más acertadas, pero lo que está
claro es que los resultados son los que son: unos triplican el
paro en una gestión, y en esta legislatura vamos en la línea del
buen camino, 16 meses consecutivos creando empleo y 22
meses consecutivos reduciendo la lista de paro.

Una vez dicho esto intentaré analizar los diversos puntos que
contiene la proposición no de ley del Grupo Socialista, y en un
tono evidentemente constructivo y con el ánimo de poder llegar
a un tipo de acuerdo en alguno de los puntos explicaré por qué
estamos en desacuerdo en uno y en otro saber si hay alguna
manera de poder, mediante una enmienda in voce, con la
portavoz del Grupo Socialista llegar a algún tipo de acuerdo.
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Respecto al primer punto, no estamos de acuerdo y no
podemos darle apoyo simplemente porque nuestro grupo
considera que no es cierto que se han desmantelado los servicios
de orientación e intermediación, sino, es más, todo lo contrario,
nuestro grupo considera que se ha reforzado en momentos de
dificultad económica que padecen las propias administraciones
y en momentos de dificultad cuando se encontró este gobierno
la administración actual en la situación económica en la que
estaba. A día de hoy el número de orientadores e
intermediadores de los que dispone el SOIB para llevar a cabo
el modelo integral de atención individualizada, MIDI, es de 61
técnicos de empleo y de mercado de trabajo. En el caso de
orientación, en concreto el año pasado, por los datos que
tenemos de 2013, el SOIB atendió a través del servicio de
orientación a 49.561 personas; en lo que llevamos de año 2014
se ha atendido un total de 37.099 personas en diferentes
procesos de selección para ofertas de trabajo; esto en cuanto al
tema de orientación.

En cuanto al tema de intermediación, que es el tema que nos
ocupa hoy aquí a raíz de la proposición no de ley del Grupo
Socialista, el 2013 el SOIB atendió a 22.027 personas en los
distintos procesos de selección de empleo, con un 52% de
inserción laboral a través del propio SOIB; por tanto de
desmantelación, como antes explicaba, nada. Repito, atendió a
22.000 personas con un 52,73% de inserción laboral a través del
SOIB. En 2014 el SOIB ha atendido, hasta el cierre de agosto,
a 18.113 personas, lo que supone un 49% de inserción laboral
a través del SOIB. Además el SOIB tiene aprobados proyectos
con entidades colaboradoras, por ejemplo AMADIB o Fundació
Deixalles, que llevan a cabo también procesos de orientación e
inserción al mercado de trabajo para aquellas personas
pertenecientes a colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión
social. Por tanto los datos son los que son, se atiende a un alto
porcentaje de personas y también hay un alto porcentaje de
personas que se integran al mercado laboral. Por tanto, de
desmantelar, nada de nada, señores diputados.

Le citaré algunos ejemplos de acuerdo del SOIB con
sectores productivos para la intermediación, porque creo que la
gente es bueno que... y las acciones se demuestran, las palabras
se demuestran con hechos, y aquí creo que es mejor un hecho,
mejor que una palabra. Acuerdo de colaboración e
intermediación laboral en prácticas de empresa y formación de
profesionales de ocupación 2014, por ejemplo con la Federación
Hotelera de Mallorca; la Asociación española de compañías
aéreas; Asociación de empresas náuticas de Baleares; Unió de
Pagesos de Mallorca; Asociación de empresarios de
instalaciones eléctricas (...) de Mallorca; Asociación de
industriales e instaladores de fontanería, calefacción, no sé qué
y tal, tal, tal, INFOCAL; Asociación de productores
audiovisuales de las Islas Baleares, APAIB; Asociación
Hotelera de Menorca, ASHOME; Asociación profesional de
peluquería de Menorca; Asociación de profesionales de estética
de Menorca... Y podríamos seguir; son algunos de los ejemplos
de acuerdos, acuerdos del SOIB con sectores productivos para
la intermediación. Ya me dirán ustedes dónde está la
desmantelación del sistema, com antes he explicado.

Y como dato que avala lo que decimos, en lo que se refiere
a las encuestas de satisfacción que realizan esas empresas, se ha
destacar que un 96% de los empresarios que han utilizado el
servicio de intermediación para la gestión de sus ofertas valoran
positivamente o muy positivamente el servicio. Con esto creo
que ya daríamos por respondido el punto número 1.

Pasamos al punto número 2, y en función, en relación un
poco con lo que he dicho antes le propondríamos una enmienda
in voce en el sentido de: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern a continuar aprofundint en la seva
responsabilitat pública d’intermediació laboral” y todo
seguiría igual. ¿Por qué?, porque el trabajo se está haciendo, los
datos están, la valoración existe y es positiva; evidentemente
consideramos que hay que profundizar y hay que trabajar más
en esa línea, y por lo tanto creo que sería más acorde con la
explicación que antes he expuesto, que nuestro grupo ha
expuesto, en el sentido de seguir profundizando.

Respecto al punto 3, le propondríamos un..., si quiere lo
podemos comentar, pero bueno, ya antes se ha explicado un
poco, pero un nuevo texto en el sentido de que el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern a seguir dando cuenta de los
resultados del servicio de intermediación a través del Plan
nacional de políticas de empleo, PAPE. ¿Qué quiero decir con
esto?, que desde 2013, o mejor dicho (...) 2012, el Estado, junto
con las comunidades autónomas, elabora un plan anual de
políticas de empleo, que ya lo ha explicado muy bien la Sra.
Barceló, en el que están recogidas todas las líneas de políticas
activas de empleo, entre las cuales se incluyen las referidas a
orientación e intermediación, y como saben el PAPE elabora un
documento anual de seguimiento y grado de cumplimiento de
las políticas de empleo por cada comunidad autónoma; por lo
tanto esto que nos solicita prácticamente ya está recogido en el
documento anual que elaborare PAPE en este sentido. Por lo
tanto como ya se está haciendo, de hecho creo que es importante
incluso recalcar que los fondos estatales que se reciben por parte
del Gobierno central en estos últimos años se ha incrementado,
gracias también al grado de cumplimiento de objetivos por
parte, en este caso, de la comunidad autónoma. Por tanto si se
van cumpliendo los objetivos es porque se está analizando y
anualmente se está viendo cuáles son los resultados de las
políticas activas de ocupación en la comunidad autónoma.

Por tanto creo que el punto 1 ya he expuesto los motivos por
los cuales no estamos de acuerdo; el punto 2, si le parece
correcto, pues en la línea de sumar esfuerzos, incluso de aquí
puede trasladar una propuesta con un máximo consenso de
intentar seguir profundizando en la línea de la intermediación
laboral, pues sí que le daríamos apoyo; y en el punto 3, con el
texto que antes he expuesto, que el Parlamento de las Illes
Balears inste al Gobierno de las Illes Balears a seguir dando
cuenta de los resultados del servicio de intermediación a través
del Plan anual de políticas de empleo, porque esto ya se está
haciendo y al cabo del año pues cada comunidad autónoma
entrega sus datos en tema de empleo.
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Por lo tanto por nuestra parte no había nada más, Sra.
Presidenta. No sé si... luego ya la (...) socialista ya dirá si acepta
o no las enmiendas. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, moltes gràcies. En el primer punt ho lamentam, però
nosaltres continuam assenyalant el desmantellament dels serveis
públics d’ocupació. Passam de 150 orientadors i promotors
laborals a 60 en el moment en què n’hem tingut més, perquè la
majoria de temps hem estat al voltant dels 42. Quina és la ràtio
que tenim? Miri’s amb persones a l’atur: una ràtio d’un
orientador intermediador per cada 1.200 persones de mitjana,
quan a nivell europeu es mouen amb 150. Home!, idò no
avançam.

Ens diuen que l’atur baixa, sí; però els inactius
s’incrementen; per què?, per la inactivitat dels serveis públics
d’ocupació, precisament. Joves en atur, baixen, sí, és cert, 2.000
o 3.000 menys en tres anys, però els joves inactius s’han
multiplicat per 2, de 6.000 a 12.000, perquè els serveis públics
no responen. Ho tenim amb la constatació del programa de
garantia juvenil: 5.500 joves apuntats al Registre d’atur de les
Illes Balears, i en el Registre nacional, que se n’inventen un
altre, els diuen que ja s’apuntaran allà. Troben que no ho hem
d’activar? Precisament és, l’increment dels inactius, és la
constatació que els serveis públics no funcionen, i per tant en
aquest sentit mantenim el desmantellament. 

Uns serveis, a més a més, d’orientació i d’intermediació que
ens diuen ara que són 60, però quan acaben el contracte, aquesta
gent?, la majoria del mes de novembre, sense saber si
continuaran o no. Clar, aquesta és la realitat, d’una precarietat
estratègica total. Per tant lamentam..., però creim que
vertaderament no funcionen.

I en relació amb el nombre d’intermediacions que s’han fet,
en genèric totes, amb empreses en genèric; amb empreses
concretes, ben poques. I es visualitza en la formació dual, la
formació professional dual, que necessita de la complicitat de
les empreses; a Eivissa encara estam a zero; a Menorca, un
grup, i a Mallorca molt lentament. Empreses compromeses amb
el programa de garantia juvenil, dues. I després genèrics,
convenis genèrics signats, sí, molt bé, però no és açò, eh?, i
sobretot a una comunitat autònoma on les empreses són molt
petites, i que la feina d’intermediació s’ha de fer empresa per
empresa, perquè no basta el genèric de la Federació hotelera. És
molt diferent, i per tant creim que s’ha de fer un esforç de
recuperar un servei que ajudi les empreses a comprometre’s
amb aquesta tasca social que suposa ajudar la gent a trobar
feina. Formació amb compromís de contractació, li ho repetesc,
zero acords signats en el que duim de legislatura. Per tant tan
bé, tan bé, no funciona.

Repetim: és un servei que s’està desmantellant i creim que
com a mínim n’hem de fer la constatació.

En el segon punt..., tal vegada el deixar. Al tercer punt, que
ens assenyala que hem d’elaborar un pla de caràcter anual, és
cert, que el Govern de la comunitat autònoma ha de donar
compte a l’Estat del seu compliment d’objectius, però el
problema és que doni compte aquí, a la nostra comunitat, no
només a l’Estat d’un genèric d’estadística. A més a més, quan
ho demanes per escrit la conselleria et diu que, bé, que és una
estadística que ja remet i que no hi ha manera que doni; no hem
aconseguit cap document d’aquestes memòries per part de la
conselleria, i estan demanades, eh? Per tant que donin compte
a l’Estat em sembla beníssim; el que aquí intentam no és tant
donar comptes sinó que es faci una memòria més analítica de dir
on fallam, o no fallam i on podem millorar, simplement açò, i
que doni compte aquí, en aquesta comunitat autònoma. A
l’Estat, perfecte, però fonamentalment és aquí que té el
compromís d’acció el Govern, i que entre tots crec que és més
bo de fer ajudar perquè aquest informe es millori. Si amb la
redacció que proposa es deixa clar que es doni compte d’aquest
informe en aquesta comunitat, i que doni compte en aquest
parlament, idò em sembla molt bé, però no em basta que doni
compte a l’Estat i no doni compte a la nostra comunitat
autònoma. I, repetesc, no hem aconseguit cap memòria de les
presentades a l’Estat, cap ni una, no es donen a l’oposició, i per
tant, repetesc, crec que no pertoca.

I en el segon nivell, el segon punt, en el segon punt..., bé,
podem acordar una redacció. El més important és que ens
adonem de la importància del Servei públic d’orientació i
d’intermediació i que se li doni estabilitat suficient com perquè
es vagi avançant a tenir unes ràtios millors, millors de les que
tenim, perquè hem fet passes enrere i per tant hauríem de
continuar avançant. Per tant en el segon punt crec que podríem
arribar a un acord. El primer, repetim, el desmantellament és
una constatació, els nombres d’orientadors, els nombres
d’intermediadors i els nombres, evidentment, pel que fa
referència a determinats tipus d’accions que han desaparegut
totalment. I en tercer lloc, si podem incloure donar compte a
aquest parlament, sigui amb la memòria remesa per escrit, sigui
com sigui, ens sembla bé, però el que no pot ser és que no ens
donin compte a nosaltres i en donin a l’Estat, és una cosa un poc
absurda, i ho hem posat a rel, repetesc, que ho hem demanat via
documentació per escrit...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’acabar, Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, sí, ja acab. ...i no se’ns dóna. Per tant simplement aquests
suggeriments, i si podem fer un minut de recés li ho agrairia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, molt bé. Idò facin uns minuts de recés per tal d’arribar a
un acord en el segon i el tercer punts.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades i senyors diputats, hem arribat a un
acord o...?

Sra. Barceló, si hem arribat a... com queden exactament els
punts...

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, sembla que només hi haurà acord en el segon punt, que
quedaria de la següent manera: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern a continuar millorant la intermediació
laboral a tot el territori de les Illes Balears” i continua igual fins
al final.

LA SRA. PRESIDENTA:

I han arribat a un acord per al tercer punt?

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

En el tercer punt no hem arribat a un acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò si els sembla bé passaríem a la votació. Primer
passaríem a la votació del primer i el tercer punt, exacte.

Vots a favor? 

Vots en contra? 9.

I ara passaríem a la votació del punt 2.

Vots a favor?

(Se senten veus de fons que diuen “per unanimitat”)

Ah, sí, disculpin, seria per... quedaria per assentiment,
aprovat per assentiment.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4315/14, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a prou retallades al colAlectiu
de persones amb discapacitats.

Seguidament passarem al debat de la Proposició no de
llei RGE núm. 4315/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
prou retallades al colAlectiu de persones amb discapacitat. Per
defensar-la té la paraula l’Hble. Sra. Santiago per un temps de
deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Retiram aquesta proposició no de llei, tot i que sabem que el
16 de desembre de 2013 la Conselleria de Salut va remetre un
document d’ofici a tot els centres residencials de persones amb
discapacitat i persones majors de la nostra comunitat autònoma
on els deien que no podien utilitzar bolquers, vull dir que la
conselleria no els enviaria mai bolquers, a més en el moment en
què també es limitava per via de la compra subvencionada el
nombre de bolquers en l’àmbit domiciliari. 

Això es va denunciar per part de les famílies, hi ha haver un
compromís per part de la Conselleria de Sanitat d’arreglar-ho
d’una forma ràpida, això era a mitjans del mes de desembre.

Nosaltres, quan vàrem fer aquesta proposició no de llei els
(...) no estava reglat, vàrem fer un seguiment i hem sabut que
abans, a principis del mes d’estiu aquest tema es va arreglar i
que ara tornen els bolquers als centres residencials de la nostra
comunitat autònoma i les APA duen un seguiment d’aquest
tema. 

Per tant, retiram aquesta proposició no de llei, la retiram
perquè normalment mai no es vota a favor de propostes que
diguin “a mantenir” perquè ens diran que no és necessari votar
positivament perquè ja es fa i l’altre punt, que és en relació amb
les polítiques d’austeritat que aplica aquest govern en relació
amb les polítiques dirigides a la dependència, ja s’ha votat en
diverses ocasions, mai no hem arribat a un acord i no fa falta a
aquestes alçades de legislatura discutir una altra vegada aquest
tema.

Per tant, retiram aquesta proposició no de llei perquè sabem
que aquest tema s’ha arreglat, una vegada que s’ha denunciat
públicament per les entitats afectades i per l’oposició. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per tant, queda retirada la
Proposició no de llei RGE núm. 4315/14.

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