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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, pregaria un poquet
de silenci. Començarem la sessió d’avui i, en primer lloc, es
demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. TORRES I CARDONA:

Sí, Sra. Presidenta, Josep Torres substitueix Cati Palau.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi ha més substitucions?

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Sí, perdona presidenta, Antònia Vallès substitueix Fernando
Rubio.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, idò, passam a l’ordre del dia d’avui que consisteix
en el debat de les proposicions no de llei RGE núm. 3128 i
3733/13.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3128/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment
del pagament del complement retributiu d'estímul i
reconeixement de l'excelAlència investigadora al professorat
de la UIB.

En primer lloc, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 3128/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a manteniment del pagament del complement retributiu
d’estímul i reconeixement d’excelAlència investigadora del
professorat de la UIB.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Sra. Cristina Rita i
Larrucea, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes, senyors
diputats i diputades.

En el marc de les mesures d’estalvi i compliment dels
objectius del dèficit, a finals de l’any 2012, el Govern de les
Illes Balears va anunciar la suspensió temporal del pagament del
complement retributiu d’estímul i reconeixement de
l’excelAlència investigadora i la transferència de coneixement
del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes
Balears. Aquest anunci, fet en el marc dels pressuposts de la
comunitat autònoma, ja va bastar per no incloure, per tant,
aquesta quantitat corresponent a aquest complement en els
pressuposts corresponents d’aquell any i que corresponien
també dins de la transferència que es feia cada any nominativa
a la UIB.

Arrel d’açò, el mes de gener del 2013, el Govern ja no va
tramitar la transferència a la UIB i aquesta, per tal d’evitar
perjudicis posteriors, tal com ho va reconèixer la rectora Casas,
a una notificació als beneficiaris d’aquest complement, ja no va

abonar, a partir del gener de l’any passat, del 2013, aquest
complement als investigadors que el tenien reconegut.

En realitat hem de ser conscients que no va ser fins al dia 27
del mes d’abril d’aquell any que va sortir publicat el Decret
16/2013, de 26 d’abril, el qual donava una cobertura legal a
aquell anunci del mes de desembre, una mesura, per tant,
improvisada totalment el mes de desembre, que no va incloure
aquesta quantitat o aquesta partida en els pressuposts i ho va fer
unilateralment, sense comptar amb cap dels informes que eren
necessaris, sense consultes a les organitzacions sindicals, sense
informe del Consell Consultiu, entre d’altres. I el que era encara
més greu, els professors investigadors van deixar de cobrar el
complement per tant quatre mesos abans que entrés en vigor el
decret, és a dir, sense cap cobertura normativa.

Nosaltres, que l’any passat vam esperar durant un temps
prudencial la publicació del decret, vam considerar ja el mes de
març que aquest temps es feia massa llarg i vam decidir
demanar la retirada de l’esborrany del decret, que ja circulava;
restablir, per tant, la partida pressupostària, i pagar de manera
retroactiva el complement, atès que no hauria d’haver vigit fins
al moment en què fos publicat en el BOIB.

Lamentam però que aquesta PNL, que es va presentar el mes
de març, no s’hagi pogut i no s’hagi debatut en aquest parlament
fins a un any, quasi, gairebé un any més tard. Però aquesta és,
en síntesi, la història de la proposició no de llei, i ara passaré a
la seva defensa, però abans voldria recordar des de quan era
vigent aquest complement i el seu objectiu i també les raons per
les quals el Govern va decretar la seva suspensió durant dos
anys.

El complement retributiu addicional d’estímul i
reconeixement d’excelAlència investigadora i la transferència del
coneixement del personal docent i investigador de la UIB va ser
regulat pel Decret 19/2008, de 22 de febrer, el qual donava
seguretat jurídica a disposicions anteriors, com havien estat
l’acord, de 23 de febrer de l’any 2000, entre la conselleria i la
Junta de personal docent i investigació de la UIB i la mateixa
universitat, o el Conveni de colAlaboració, de 14 de maig del
2003, entre la conselleria, el Consell Social de la Universitat i
la UIB. Aquest complement, certament, no era una retribució
complementària del règim general ni tampoc consolidable, però
sí que era un estímul a la investigació, que anava lligada a una
avaluació periòdica. Açò significa que no ho rebia tot el
personal docent i que tampoc tenia a veure amb l’antiguitat,
simplement, amb l’antiguitat, encara que, efectivament, aquesta
també s’exigia, sinó que únicament en podien ser beneficiàries
aquelles persones que passaven una valoració i avaluació prèvia
i positiva dels seus mèrits investigadors.
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Resumint, aquest complement té un caràcter individual i no
consolidable, com a conseqüència d’un procés d’avaluació
favorable de mèrits personals, degudament acreditats de manera
sostinguda en el temps. Aquests mèrits havien de fer referència
a la participació en projectes de recerca, finançats a través de
convocatòries públiques, a la publicació d’articles a revistes
científiques de reconegut prestigi, a la participació en patents,
a la presentació de comunicacions a congressos, a direcció de
tesis doctorals, etcètera. Per a aquells que tenguin interès i
vulguin aprofundir, la valoració d’aquests mèrits van ser fixats
per l’Acord 1/2011 del Consell de direcció de l’Agència de
Qualitat universitària de les Illes Balears, que aprovava un
protocol i la puntuació dels mèrits, entre d’altres coses.

Perquè es facin també una idea, aquest complement significa
una quantitat gens desorbitada per als docents, és de 134,36
euros al mes, i afecta també una part petita dels docents, entre
un 38 i un 20% de tot el personal docent investigador de la
universitat, el darrer any eren 219 persones i hem de calcular
que ara, enguany, en què m’he mirat les dades, hi ha 893
docents a la UIB.

Entre els motius per a l’eliminació d’aquest complement, el
director general d’Universitats va argüir, en primer lloc, com a
una de les mesures d’estalvi i compliment dels objectius del
dèficit i, en segon lloc, el personal de la UIB ja rebia un
complement per part del ministeri pel mateix concepte. Però açò
no és ací, en aquest darrer cas, tot i que en algun cas sí que
qualque professor podia tenir, pels seus mèrits evidentment,
podia comptar amb aquests dos complements, un del ministeri
i un altre de la CAIB. El del ministeri premia els mèrits en
activitat investigadora també, desenvolupada pel professor
universitari i el personal investigador del CESID, i incentiva el
seu exercici, però que es compta amb sexennis, és a dir, cada
sexenni, un professor, doncs, tal vegada en tota la seva vida
docent podrà comptar amb dos sexennis, tres sexennis; amb una
quantitat que tampoc no és desmesurada, perquè significa,
perquè se’n facin una idea, 120,34 euros al mes.

El director d’Universitats, entre d’altres coses, també va dir
que s’havia negociat amb els sindicats, cosa que després aquests
van negar.

En conclusió, nosaltres diríem que va ser una acció més, per
tant, sense cap consens per part del Govern i també precipitada
i sense cap tipus de base administrativa, com he dit ja al
principi.

I no voldria finalitzar aquesta intervenció sense dir que
aquesta mesura sí que va tenir un impacte molt negatiu entre el
professorat, no per la quantitat econòmica que representava en
el còmput del seu salari mensual, com he dit, sinó per no veure
reconegut el seu esforç i la seva implicació en aconseguir una
universitat reconeguda en els rànquings internacionals, una
universitat que acompleix el seu paper en el desenvolupament
socioeconòmic del país; no podem oblidar que la UIB es troba
ara, o es trobava l’any passat, quan es va fer el rànquing, entre
les deu primeres d’Espanya en qualitat científica i que ocupada
el número 1 en biologia animal i vegetal, per exemple, o el
número 2 en matemàtiques, o el tercer en empresa, etcètera.

És per aquest motiu, senyors diputats i senyores diputades,
que demanam el vot favorable a aquesta proposició no de llei,

si és que realment creuen en la importància que té la
investigació a la universitat i la importància que té també
aquesta en el desenvolupament d’un país.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita, passam al torn de fixació de posicions.
Pel Grup Parlamentari MÉS, té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Fina Santiago i Rodríguez, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta, i bones tardes a tots els components
d’aquesta comissió. El nostre grup parlamentari donarà suport
a aquesta proposició no de llei per diversos motius, alguns dels
quals ja els ha exposat la ponent, però pensam que,
efectivament, si nosaltres volem tenir aquí, a la nostra
universitat, investigadors, bons investigadors, aquests
investigadors se’ls ha de reconèixer. Perquè el que ens pot
passar és que a altres comunitats autònomes aquest plus
continuï, aquest reconeixement, com que la universitat de cada
comunitat autònoma és autònoma, pot tenir que altres
investigadors puguin tenir la idea de fugir perquè, efectivament,
aquí no hi ha l’expectativa de reconèixer-los.

Com vostè ha dit, és una assignació singular, individual, és
de caràcter econòmic, és prèvia a una valoració, i jo també
subratllaria, a l’avaluació, perquè els investigadors o els
professors que ho solAliciten no poden justificar, per ser, per
exemple, que si demanen, si un d’aquests plusos té una vigència
de dos o tres anys, quan ho tornen demanar no poden dur com
a arguments el que han justificat per al primer període, sinó que
han hagut de mostrar més investigació arran d’aquest segon
període, per tant és valoració i avaluació.

N’hi ha de tres tipus: el de docència i formació permanent
que sí és paga; el d’estímul i reconeixement de l’activitat
investigadora, que sí es paga, i el d’excelAlència investigadora
que no es paga. El d’excelAlència investigadora, que és el més
barat de tots, és el que obliga que la persona estigui més anys,
perquè el de docència i formació ho pot solAlicitar a partir de dos
anys i amb aquesta valoració, que és objectiva, és d’estímul i
reconeixement de l’activitat investigadora a partir dels sis anys
i també amb una valoració específica i és d’excelAlència
investigadora a partir dels dotze anys i també amb una avaluació
específica, i és la més barata, és el reconeixement a
l’excelAlència.

Doncs, aquest govern envia un missatge clar que
l’excelAlència no té reconeixement en aquesta comunitat
autònoma; 150 professors afectats. I el missatge que nosaltres
enviam és que l’excelAlència, la feina, això que volen introduir
tant en aquesta llei d’educació que modifiquen, a la llei Wert,
que és l’esforç, als investigadors de qualitat a la nostra
comunitat autònoma els ho negam, 150, han de tenir més de
dotze anys i han de demostrar realment unes característiques
que realment són molt dures, jo els en llegiré alguna: la
rellevància científica del seu article, no pot ser qualsevol revista,
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han de ser revistes que siguin considerades dins un catàleg
internacional; referència que altres autors de la seva
competència han fet referència als seus articles; dades sobre
l’explotació de les patents i de la investigació que ells han fet;
ressenya de revistes especialitzades dels seus articles.

Tot això, que és fonamental per a un país, que ens pot costar
120 euros cada mes, el Govern diu: l’excelAlència en aquest país
no té preu, no té valor, no té valor; no té preu, però podem
donar-n’hi, però diem que no té valor. Aquest és el missatge que
enviam als nostres investigadors.

Per tant, nosaltres poca cosa més a dir, nosaltres defensam
aquesta proposició no de llei. Jo vull que vostès sàpiguen que un
professor universitari de sou base té 1.000 euros, un professor
universitari, que se li demana una llicenciatura; que se li demana
un doctorat; que se li demanen no sé quants d’anys previs haver
fet feina com a titular, perdó, com a ajudant d’un altre professor.
Tot això se’ls ho demana i després per entrar és un tribunal
objectiu, se’ls demana articles, se’ls demana investigació,
etcètera, tot això, 1.000 euros, es complementa amb un sou
digne a través dels complements i un d’aquests complements era
aquest. Doncs aquest complement se’l carreguen.

I no pot ser que els polítics defensem que això no és
possible, no pot ser que els polítics que defensen i permeten
que, per exemple, un conseller les funcions del qual són donar
part al Parlament i a més té un sou més alt que un professor
titular d’universitat, vengui a cobrar aquí 225 euros cada mes
per fer la seva feina i un dels arguments sigui: és que és una
cosa complementària a la seva feina i s’ha d’esforçar, o que ahir
vàrem tenir una compareixença en que l’únic que vàrem saber
és que el conseller de Salut ho feia molt bé i el conseller
anterior ho havia fet molt malament, es cobràs una dieta de 120
i busques d’euros, i a un investigador que se li demana tot això
no li puguem donar aquest plus mensual, i que cada quatre anys
o cada sis anys li demanem que torni demostrar que està en
condicions de cobrar aquest plus, perquè si no ho pot perdre,
perquè no es consolida.

No pot ser que nosaltres enviem aquest missatge a l’opinió
pública, avui ha de sortir d’aquí, en aquest parlament, que
aquest plus s’ha de tornar admetre. I com que nosaltres vàrem
defensar abans la retirada d’aquestes prestacions extres que
tenen els polítics, pensam que també estam en condicions de
poder defensar aquesta proposta que avui du el Grup Socialista.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada la Sra. Ana María Aguiló i Garcías,
per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. A mi no
m’agrada entrar en el que cobra una persona o deixa de cobrar,
però jo crec que enfront del que s’ha dit ha de quedar constància
en aquest parlament que els professors de les universitats
públiques espanyoles cobren 55.000 euros anuals; és vera que
cobren 38.000 euros de sou base, però després, si afegim tots els

complements específics, els queda un total de 55.000 euros
anuals. Per tant, això de què cobren 1.000 euros cada mes és un
poquet demagògic.

Respecte al Decret 16/2013, perquè la proposició no de llei
parla de l’esborrany de decret, però crec que amb el temps que
ha passat ja supòs que he fixat la posició referent al decret, com
vostè ha dit, Sra. Rita.

Si m’ho permeten, faré referència a la part expositiva del
mateix decret, és a dir, no és un gust per part de cap govern
llevar cap complement específic a ningú, ni als professors als
quals, per exemples, se’ls va llevar el complement tutorial o
se’ls va congelar els sexennis i els triennis, ni per suposat als
professors de la universitat, als quals evidentment tota la
societat els té molt en compte i evidentment donen molt prestigi.
Però la greu i complicada situació econòmica internacional,
espanyola i de les Illes Balears ha provocat variacions en les
previsions de creixement de la nostra economia, a la qual cosa
s’hi han d’afegir uns objectius de dèficit públic molt estrictes
per a totes les comunitats autònomes, fixats inicialment en un
1,5 per a l’any 2012 i en un 1,1 per a l’any 2013, percentatge
aquest darrer que es redueix al 0,5 en el Programa d’estabilitat
pressupostària del Regne d’Espanya, presentat per l’Estat
espanyol davant la Unió Europea. Aquests objectius de dèficit
han fet necessari adoptar mesures addicionals de control de la
despesa pública per aconseguir l’estabilitat pressupostària
exigida per la normativa vigent, en el marc constitucional i
comunitari.

Aquestes mesures es varen concretar en el Decret Llei
15/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal
i administratives per a la reducció del dèficit públic en el sector
públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres
institucions autonòmiques; és a dir, no només es va tocar el
complement del professorat de la UIB, sinó que, a més, es
varen, evidentment, modificar tots els complements i el que es
pretenia sortir de la crisi, aquest era l’objectiu d’aquest decret
de mesures urgents 5/2012.

Atesa la greu i complicada situació econòmica internacional,
espanyola i de les Illes Balears era necessari optimitzar els
recursos econòmics i cercar les formes d’estalvi menys lesives
per al conjunt de la societat. Comprendran que una persona que
cobra 55.000 euros cada any, llevar-li 100 i busques d’euros
cada mes, evidentment és una de les parts menys lesives. El
professorat de la universitat ja cobra aquest complement per
altres vies: complement estatal d’investigació -ja sé que a la Sra.
Rita no li pareix així però és així-; be, complement
d’investigació autonòmic o, ce, una reducció horària, de càrrega
lectiva horària, si ja es gaudeix del complement estatal
d’investigació.

Per altra part també els he de recordar que aquest decret és
temporal, és a dir, només és per a dos anys, no és que en cap
moment es vulgui minimitzar la labor d’aquest professorat, sinó
que això s’ha fet, evidentment -i ho torn repetir-, per un decret
de mesures urgents d’estalvi i per poder situar la comunitat de
les Illes Balears tal com en aquests moments estam situats, que
estam sortint de la crisi gràcies a l’esforç de totes aquestes
persones, inclosos els professors de la universitat.
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He d’afegir que es va arribar a aquesta decisió sempre
intentant garantir el menor impacte laboral i social possible.
Aquest complement és el que afecta menys professorat
universitari; aquest complement és el que té la menor dotació
econòmica. 

Com s’ha dit abans aquest decret és temporal, i en acabar el
període de dos anys es valorarà restablir el pagament, sempre
atenent els criteris de no retribuir el professorat dues vegades
per al mateix concepte.

Aquest govern sí que va fer ordre de pagament retroactiu des
de l’1 de gener del 2013 fins a la data de la publicació del
BOIB, que és, la data de publicació del BOIB és..., bé, es va
signar, la publicació és de dia 27 d’abril del 2013, però des de
l’entrada en vigor del decret no s’abonarà cap quantitat amb
caràcter retroactiu. Això sí, Sra. Rita, el que podríem fer era
tornar al seu model, el model del pacte, és a dir, sempre ens
quedarà que quatre mesos abans d’acabar la legislatura varen
deixar de pagar la nominativa dels professors. Això sí que és
anar en contra dels professors, no pagar-los el sou, això sí que
és anar en contra dels professors. Be, tampoc no se’ls va pagar
el complement autonòmic general de docència; tampoc no se’ls
va pagar el complement autonòmic d’investigació, i tampoc no
se’ls va pagar el complement autonòmic d’excelAlència. Per tant,
si volen tornar a aquest model, evidentment supòs que quan
vostès governin tornaran a aquest model, però nosaltres el que
farem serà adoptar les mesures menys lesives i adoptar allò que
pugui fer que segueixi endavant l’economia d’aquesta comunitat
autònoma.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Aguiló. Sra. Rita, vol fer ús de la paraula? Té
l’ús de la paraula per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres lamentam molt que el
Grup Popular no estaloni aquesta iniciativa, i hem de desmentir,
perquè açò és així, que no tots els complements d’excelAlència
investigadora els cobren els mateixos professors, que uns cobren
del ministeri, uns altres cobren l’autonòmic o cobraven
l’autonòmic, i que efectivament els que cobraven del ministeri
tenien també una reducció d’horari lectiu, efectivament, però
només aquells que cobraven aquest complement.

I lamentam sobretot que no estalonin aquesta iniciativa
perquè efectivament, tal com ha dit la diputada, a l’exposició de
motius del decret s’alAludeix a la necessitat per la greu i
complicada situació econòmica internacional, d’Espanya i de les
Illes Balears, però com que ara pensàvem que l’economia anava
millor, segons el conseller d’Hisenda d’aquí, de les Illes
Balears, segons el ministre Montoro, segons el Sr. Rajoy, ja que
ara estan entrant tants de doblers al nostre país pensàvem que
podríem, potser, recuperar aquestes petites coses. Perquè estam
parlant de 300.000 euros, 300.000 euros a l’any. O sigui, petites
quan estam parlant d’una economia d’un país o d’una comunitat
autònoma, o quan estam parlant dels beneficis que aquesta
investigació, que les patents poden aportar al nostre país i a la
nostra comunitat autònoma, però gens petita per a aquestes

persones que han fet un esforç, com relatava la Sra. Santiago,
per posar la nostra universitat entre les primeres del país en
investigació i en patents, i que en aquests moments es poden
veure desincentivades en la seva feina.

Són certes les dificultats de pagament que hi va haver els
darrers anys del pacte i els darrers anys de..., amb la crisi
econòmica, però aquestes dificultats es veu que no han acabat.
Vostès no han reactivat l’economia, no han fet res per a aquest
país, i el que eren retards d’uns mesos s’han convertit ja en
definitius. 

Nosaltres, per altra banda, coincidim amb la Sra. Santiago
que efectivament resulta absolutament contradictori amb
arguments utilitzats tantes vegades pel Partit Popular, de la
importància de premiar l’excelAlència, que aquests incentius
siguin per premiar aquells que acrediten més mèrits, que és el
que eren. En aquest cas, en canvi, s’ha fet el contrari, perquè
aquestes mesures d’estalvi han estat castigant el personal que
més mèrits té, és a dir, potser perquè ja no es podia reduir més
al personal docent i administratiu, potser perquè ja s’havia ferit
prou tot el colAlectiu amb l’eliminació de la paga extra de Nadal
de l’any passat, o altres motius que no s’han fet públics. És a
dir, que la supressió d’aquest complement té per a nosaltres un
caràcter marcadament discriminatori, perquè no afecta tot el
personal de la UIB sinó només a uns quants. Faré meves les
paraules d’un professor universitari de la UIB, que deia que en
termes empresarials significaria disminuir el sou als treballadors
més productius, i açò no ho faria cap empresari.

Crec que aquesta mesura no havia d’haver entrat en vigor,
que és una mesura que es va posar en marxa abans de ser legal,
que no és cert que hagin cobrat els mesos de gener a abril,
almenys per la gent que nosaltres sabem i que ens ho han dit;
que no és una mesura que no va seguir els tràmits de
negociació...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

...ni de (...), i que el que fa és desincentivar els docents. I que
se suposa que és per dos anys -el primer esborrany no ho
posava, quan nosaltres vam presentar la proposició no de llei, sí
ho va posar el decret-, però que en realitat han estat dos anys i
quatre mesos.
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I voldria fer una reflexió final, que és quan parlam
d’universitat estam parlant de capital humà, tant pel que fa al
professorat com a l’alumnat, i un país educat, el que vol tenir un
futur, el que ha de fer és mimar la seva universitat i el capital
humà que representa.

I ja finalment esperem que aquests dos anys o aquest any,
perdó, aquest any i dos mesos que queden per cobrar novament
aquest complement passin ràpids, i només per aquest motiu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam a la votació de la Proposició no de llei
3128/13. 

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3733/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a inici del
projecte per a un centre integrat d'FP d'estudis d'hostaleria
i turisme a l'illa d'Eivissa.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
3733/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inici del
projecte per a un centre integrat d’FP d’estudis d’hostaleria i
turisme a l’illa d’Eivissa, i per defensar-la té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Esperança Marí, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Bona tarda. Tornam a parlar d’estudis
de formació professional, i pens que a vegades aquesta comissió
arribarà a pensar que s’ha convertit quasi en una religió per part
d’aquesta diputada, però voldria dir que crec profundament que
sortirem d’aquest fracàs escolar, o com una de les grans feines
que es pot fer des d’aquest parlament i des d’aquest govern per
sortir del fracàs escolar, o per contribuir cada vegada que hi
hagi menys fracàs escolar i sobretot menys abandonament, i és
apostar d’una manera important per la formació professional. Sé
que aquestes darreres legislatures s’hi va fer una aposta
important, però crec que aquesta ha de continuar, ha de
continuar, i que per tant tornarem a dur una altra iniciativa que
vagi encaminada en aquest sentit, perquè no hi pot haver
qualitat dins l’educació si no treballam la formació professional.

Per tant també he de dir que en aquest context de crisi
econòmica, amb la necessitat de personal qualificat en totes les
àrees que tenim, el fet de millorar la formació professional
constitueix no només un repte educatiu sinó també un repte
econòmic i un repte social. Entenem que tenir una formació
professional és bàsic per al desenvolupament econòmic, també
per a la cohesió social, també per al desenvolupament humà, per
tenir un índex de desenvolupament humà que estigui d’acord

amb l’estat del benestar. Són termes, òbviament, que es
relacionen completament.

En aquest sentit la Unió Europea, que d’alguna manera
marca les grans directrius que tenim en aquests moments en
educació o en l’educació del futur, és molt clara. Diu que
l’estratègia per al creixement del coneixement intelAligent,
sostenible i integrador dins allò que és l’Estratègia 2020 -que
n’hem parlat moltes vegades, de l’Estratègia europea per una
educació 2020- estableix que és un objectiu fonamental, i aquí
crec que llavors aquests objectius a vegades fonamentals i que
tens uns terminis s’arriben a convertir en una certa..., o a crear
un cert estrès als governs que els han de dur endavant, i que
creen aquest estrès; en aquest cas pens que és un estrès que es
pot aprofitar en positiu. Bé, ens recorda que l’abandonament
escolar ha d’arribar a menys d’un 10%. Per tant tenim 10%
2020, hi estam obligats. Per tant al final d’aquesta dècada
només es considerarà sostenible a la Unió Europea que un de
cada deu estudiants abandoni els estudis abans de completar la
seva formació, un de cada deu.

Clar, en aquest moment... Bé, també llavors diu altres coses
que també són importants; estableix que un mínim d’un 40% de
persones entre 30 i 34 anys haurà d’haver acabat els estudis
superiors al final també d’aquesta dècada. Per tant aconseguir
reduir l’abandonament escolar implicarà senzillament que es
tendeixi a aconseguir que pràcticament tothom acabi la seva
formació secundària, el que en terminologia estandarditzada de
la Unió Europea vol dir que s’aconsegueixi l’INE3. Per tant
deixa clar que finalitzar els estudis dins el nivell de l’INE3
constitueix garantia mínima per poder incorporar-se al mercat
laboral de manera regular i normalitzada. Vull dir que Europa
no concep, com a data màxima el 2020, que una persona estigui
preparada per incorporar-se al mercat laboral si no té aquests
estudis. Per tant crec que toca estressar-se una miqueta i posar-
nos les piles.

Més. Dins les dades d’Eurostat de 2011 l’abandonament
escolar a l’Estat espanyol, 26,5%, 26,5%; hem d’arribar a un 10
i estam a un 26,5. I reconec que la tendència és a la baixa i que
duim una tendència a la baixa, però estam molt lluny del 10%,
si estam en aquest 26,5%. Per tant vull recordar això, que la
mitjana europea està en un 13%; ho tenen més fàcil, ells, d’un
13 a un 10 ho tenen més fàcil; nosaltres tenim feina a fer. Per
tant...

Per què dic totes aquestes xifres? Perquè crec que la
possibilitat d’aconseguir aquests objectius passa per continuar,
per continuar potenciant seriosament la formació professional,
i s’ha de promoure la formació professional i s’han de tenir els
millors professionals per donar-los aquestes sortides
econòmiques, i el tipus de societat que genera aquest model
econòmic té molt a veure amb els elevats índexs
d’abandonament escolar. Som molt conscients que
l’abandonament escolar, no tant el fracàs però sí
l’abandonament escolar, a les Illes Balears, uns territoris tan
dependents d’una única indústria que és el turisme, òbviament
marca molt aquests índexs d’abandonament. Per tant també
s’entén que si tens una oferta educativa adequada, que sigui
atractiva, d’alguna manera afavoreix que no hi hagi aquestes
xifres.
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Per tant un d’aquests elements que pot incentivar aquesta
formació professional millorant-la dins el seu sector i que sigui
un atractiu per al mateix alumnat són els centres integrats,
perquè aquests centres integrats ofereixen tota l’oferta referida
al catàleg nacional de qualificacions professionals que
condueixen a l’obtenció de títols de formació professional,
certificats de professionalitat, tot englobat dins aquestes
mateixes famílies professionals, tot en un paquet, i és aquest
paquet allò que permet, òbviament, optimitzar, millorar, donar
a conèixer tot allò que són les famílies professionals que estan
vinculades. Per tant permeten un plantejament global o
globalitzat al voltant de l’oferta de formació professional. Per
això òbviament és la terminologia aquesta de centre integrat. A
vegades la gent confon, senzillament és que tot allò que té a
veure amb una agrupació de famílies professionals, de tots els
punts de vista dels seus ensenyaments, certificacions, etc., ho
agrupes.

Per tant a l’illa d’Eivissa fa anys que es reivindica aquest
centre integrat de formació professional amb els estudis,
òbviament, de turisme, hostaleria i turisme. Recordem que un
dels que més l’ha demanat i que també més interès ha
demostrat, òbviament perquè hi té part directa, seria el sector
hoteler d’Eivissa. Necessita aquests professionals, necessita
professionals ben formats, i per tant moltes vegades ha fet
també aquesta reivindicació. També he de recordar que la
FAPA d’Eivissa també ho ha demanat; també s’afegeix -i per
cert que avui matí ha enviat un missatge de la directiva de la
FAPA- per recordar que s’adhereix i dóna suport a aquest
projecte. Per tant crec que és fonamental, sobretot en aquests
moments, a l’illa d’Eivissa.

Entenem que les branques de formació professional que
comprèn són òbviament la d’hostaleria, però també agafa,
podria incloure administració i gestió, podria incloure
instalAlació i manteniment, és a dir, totes aquelles famílies
professionals que podrien permetre tenir tota una formació dels
professionals de cara a treballar en unes condicions dignes dins
el món de l’hostaleria i del turisme.

Per això entenem que s’ha de facilitar aquesta formació, i
que també el fet que s’integri tot aquest conjunt de
certificacions i de titulacions, i que a més també es permeti a
totes aquestes famílies treballar conjuntament, òbviament també
implicaria que tot allò que és la formació professional dual
trobaria també aquí un lloc per al seu desenvolupament. La
manera també d’atreure les empreses, que és un dels problemes,
que ho sabem, de l’FP dual a les Illes Balears i que no acaba de
consolidar-se per la dificultat de la tipologia del teixit
empresarial, entenem que aquest centre també integrat facilitaria
la formació dual amb aquesta interacció entre les empreses i els
centres formatius, i per tant seria la cooperació, aquesta
cooperació necessària entre empresa i institucions.

I finalment he de dir que el mateix centre i l’agrupació de
totes aquestes famílies per ell mateix implicarà la dinamització
del mateix sector, i per tant de la formació en aquest camp a
l’illa d’Eivissa. Per tant sí que demanaria tant al Grup MÉS com
en aquest cas al Grup del Partit Popular que reflexionin la
importància que té establir i donar suport a aquest tipus
d’iniciatives, vull dir que la Conselleria d’Educació sàpiga la
importància que té a l’hora de desenvolupar, i que és la
demanda de tots els sectors, tant el món empresarial com les
institucions que representen totes les agrupacions de pares i
mares d’Eivissa són els que reclamen aquest servei.

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. El nostre grup parlamentari donarà
suport a aquesta iniciativa del Grup Socialista, perquè pensam
que reuneix una sèrie de consideracions que de cara a un futur
millorarien l’illa d’Eivissa, i sobretot el tema de formació.

Com vostè ha dit aquesta comunitat autònoma ha de
continuar fent esforços en temes de formació professional. La
passada legislatura es varen aconseguir dos centres integrals
amb el reconeixement estatal, un de caràcter sociosanitari, que
també té futur, i un de caràcter naval, que també té un futur
important a la nostra comunitat autònoma, i també un present.
Per tant s’hauria de seguir avançant en aquesta implementació
progressiva d’una formació professional de qualitat.

Pensam que aquesta proposició no de llei també reuneix una
sèrie de característiques, que ja deia que pensam que és
necessari. 

És fonamental si volem que els alumnes, que els nostres
joves es formin, aproximar la formació al lloc on hi ha els joves,
si els posam dificultats territorials, i les illes sempre són una
dificultat territorial afegida, en lloc d’un estímul pot ser tot el
contrari.

Pensam, a més, que la proposta que vostè fa, d’una formació
professional concreta, que és la d’hostaleria, en un sentit ampli,
que no només és l’hoteleria clàssica, sinó també l’administració
dels serveis de turisme i les instalAlacions i el seu manteniment,
idò, és possiblement on hi ha més capacitat d’ocupació del
futur, com a mínim a curt termini i a mitjan termini, no?
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Després també creim que no respon a cap cosa ilAlusòria,
vull dir realment hi ha demanda, el turisme a l’illa d’Eivissa
sempre ha estat una illa molt demandada, fins i tot quan hi va
haver situacions complicades a la nostra comunitat autònoma,
a Menorca i a Mallorca, Eivissa sempre tenia aquesta demanda
turística; hi ha els alumnes que hi estan disposats perquè, si és
així sempre queden alumnes pendents d’aquesta formació
ocupacional o aquesta formació professional; hi ha una
demanda també dels empresaris, que són els coneixedors
realment de la demanda dels treballadors que precisen, per tant
pensam que hi ha aquesta necessitat expressada de formes
diverses i aquesta possibilitat d’ocupació a curt termini i a
mitjan termini.

També pensam que millora l’equitat, és una proposta que
millora l’equitat entre tots els joves i els alumnes de la nostra
comunitat autònoma, els de Mallorca tenen més possibilitats que
els d’Eivissa, idò està bé que aquesta equitat la faci, vull dir que
invertim també en equitat a la nostra comunitat autònoma.

També un dels aspectes del futur en formació professional
que sembla que és la formació aquesta dual, idò en hoteleria no
hi ha cap dubte, si hi ha una xarxa empresarial que pot fer
aquesta formació dual sens dubte és l’hotelera, vull dir que no
en tenim d’altres.

De totes maneres, el que també vull defensar aquí és que
aquest abandonament escolar al qual vostè ha fet referència, que
sens dubte un dels factors és també aquest factor monocultiu
econòmic que tenim en hoteleria, pens que també hi ha una
certa responsabilitat de la xarxa empresarial. No podem fer un
esforç només a l’Administració pública creant centres i creant
llocs de formació professional, no pot fer la persona o
l’individu, el jove un esforç en la seva formació si després la
xarxa empresarial no es compromet a contractar joves formats;
si li és més barat contractar un jove no format que un jove
format, realment tendrem poca capacitat de convèncer els joves
perquè es formin, no? I per tant, no només ha de ser el xef de
cuina, el cap de cuina el que tengui una formació, sinó que l’ha
de tenir tota la plantilla d’hoteleria, no val formar un alAlot de
formació professional dos o quatre anys com a cambrer i
després contractar-ne un que té un nivell que de vegades no
arriba a quart d’ESO, però que surt més barat o les cambreres
d’hoteleria. 

Per tant, també hem d’implicar la xarxa empresarial en
aquest compromís de contractar amb sous dignes i per tant a
través dels sous dignes reconèixer la formació i l’esforç que fan
els joves. Esperam que sigui així, esperam que almanco tots
treballem en aquesta línia.

I després també li donarem suport perquè pens que també és
prudent, li vull dir que és prudent perquè vostè no posa dates, no
genera cap pressió al Govern, està bé, però també seria
interessant que aquest parlament, com a mínim aquesta
proposició no de llei s’iniciàs aquesta legislatura amb tota la
complexitat que això suposa, perquè un centre de formació
professional ha de tenir una estructura arquitectònica
determinada, etc., però sí que no només sigui una aprovació,
sinó que també vegem en el que ens queda de legislatura que
s’han iniciat les passes per aconseguir aquest objectiu.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. José Torres, per un temps màxim de
deu minuts.

EL SR. TORRES I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Per començar, Sra. Marí, li vull dir que el Grup Parlamentari
Popular, com ja vàrem expressar al plenari, comparteix i estam
d’acord amb la seva preocupació i amb la importància que té la
formació professional per al futur i la competitivitat de la nostra
comunitat, especialment pel que fa a l’àmbit al qual vostè fa
referència a la seva PNL a l’illa d’Eivissa, on la dependència
que tenim del sector turístic és més grossa i de la qual depèn
quasi tota l’economia de l’illa i en major lloc o menor lloc quasi
tots els llocs de treball hi estan relacionats.

Tot i que haguem tengut un bon comportament del sector
turístic i que hagi estat aquesta temporada excelAlent i que les
bones perspectives per a aquesta temporada 2014, no podem
relaxar-nos i hem de continuar treballant per consolidar aquesta
tendència i posicionar-nos de cara al futur en la línia que ens
marca el Pla general de turisme que no és més que continuar
treballant amb la (...) del producte i en no poder competir per
preu apostam per la qualitat, entenent aquesta qualitat no només
com a una millora d’infraestructures públiques i privades, sinó
també i sobretot en la qualitat de serveis, els que ens exigeix
tenir un personal format i qualificat i el que ens parla de la
necessitat d’una bona formació professional i jo diria també de
la possibilitat de tenir una formació que sigui continuada.

No hem d’oblidar, però, que en aquesta feina ens trobam
davant d’un notable increment de la demanda de la formació a
tots els nivells, tant en el sistema educatiu com en el d’ocupació,
a la qual cosa s’hi ha d’afegir un major grau de complexitat i
diversitat i tot això en el context de les dificultats
pressupostàries que tots coneixem.

Tot això obliga la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitat a reorientar la formació professional i a
implementar-la des de la perspectiva de la Llei Orgànica
5/2002, de 9 de juny, de qualificacions professionals, que
ordena un sistema integrat de formació professional i de
qualificació per respondre amb eficàcia i transparència a les
demandes socials i econòmiques a través de les diferents
modalitats formatives.

També hem de tenir en compte el que diu l’article 9
d’aquesta llei el qual estableix que la formació professional ha
de comprendre el conjunt d’accions formatives que capacitin
per a l’exercici qualificat de les diverses professions, l’accés a
l’ocupació, a la participació activa en la vida social, cultural i
econòmica.
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Aquestes accions s’han de desenvolupar en el marc del
Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional que
equipara tots els títols professionals i els certificats de
professionalitat referits al Catàleg Nacional de Qualificacions
Professionals que crea aquesta mateixa llei i que els dóna un
caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal i que s’han
d’impartir per l’administració educativa i l’administració
laboral.

Tampoc no puc deixar de recordar que mentrestant es fa tota
aquesta tasca, la formació professional a Eivissa s’atén, ja que
a l’illa d’Eivissa en tots els nivells s’atén tant en el sistema
educatiu com en l’àmbit de l’ocupació ja que per al curs 2014
s’imparteixen a tres centres d’Eivissa i ja s’ofereixen estudis
relacionats amb la familia professional d’hoteleria i turisme, i
a l’IES Isidor Macabich es fan cursos d’auxiliar de servei de
restauració, de cuina i gastronomia, de (...) i d’agències de
viatges i gestió d’esdeveniments.

A l’IES de Sa Serra es fan cursos d’auxiliar de pastisseria i
a l’IES de Balàfia serveis de restauració i, a més, es
desenvolupen programes de qualificació professional inicial
relacionats amb l’hostaleria i turisme, impartits a través de la
convocatòria pública de subvencions a Eivissa. En aquesta línia,
l’Ajuntament de Sant Antoni desenvolupa cursos d’auxiliar de
cuina i de serveis de restauració, l’Ajuntament de Santa Eulària
des Riu en fa d’auxiliar i de serveis d’àpats i de serveis de
restauració, auxiliar de cuina.

També el SOIB té planificat l’execució de diferents
certificats professionals al Centre de Blanca Dona a partir del
mes d’octubre amb operacions bàsiques de cuina de nivell
primer i nivell segon, de restauració i bar de nivell primer i
segon, i a més ofereix especialitats formatives en idiomes en
anglès, alemany, rus i italià.

Per una altra banda, a la pròxima convocatòria dirigida a
desocupats s’ha destinat 1 milió d’euros per desenvolupar
accions formatives en la formació per a l’ocupació de l’illa
d’Eivissa prioritzada en aquest cas en hostaleria i turisme.

A més, a destacar que en els organismes de colAlaboració
amb el SOIB es desenvolupen certificats de professionalitat a
l’illa d’Eivissa, també referits a hostaleria i turisme, però s’ha
de dir que tanmateix això és cert, que els centres integrats de
formació professional permeten una major flexibilitat,
adaptabilitat i en el temps que possibiliten adequar l’oferta
formativa a les necessitats i a la singularitat del nostre territori,
a l’hora que facilita una millor rendibilitat de recursos humans
i materials i com que aquest és un dels temes importants que
requereixen de la voluntat decidida de tots els grups polítics per
tirar-la endavant, voluntat que ja es va fer patent en la votació
que hi va haver al plenari, i encara que ens costa que des de la
conselleria ja hi treballen a complir aquella proposició no de llei
que es va aprovar al plenari, i que treballen també, amb les
dificultats afegides d’haver-se d’adaptar als canvis que en
aquesta matèria introdueix la LOMQE, li vull dir que li votarem
que sí a la seva moció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Torres. Sra. Marí vol fer ús de la
paraula? Té vostè la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. En primer lloc, òbviament vull agrair a
tots els diputats i a la diputada del grup MÉS i al diputat Sr.
Torres del grup del Partit Popular el seu vot favorable a la
creació d’aquest centre integrat de formació professional al
voltant de la indústria turística a l’illa d’Eivissa. Des del nostre
punt de vista -ho repetim- és una necessitat imperiosa i
necessària i entenem que així s’ha entès des de totes les
formacions polítiques i de totes les formacions representades en
aquest parlament.

Així i tot, a banda d’agrair aquest vot favorable, també vull
remarcar -i en això don la raó a la Sra. Santiago- que aquest
centre integrat de formació professional s’hauria de dur a terme
en els terminis més curts possibles; vull dir, es tracta d’un centre
que si tots hem reconegut com a necessari dins aquesta formació
professional i dins la formació diríem per donar sortida a la
indústria turística, crec que s’hauria de fer un esforç per
començar a treballar d’una manera immediata. 

Voldria recordar que moltes vegades s’ha dit que Eivissa té
una capacitat com aquell que de vegades diu miraculosa de
reinventar-se ella mateixa i que per això moltes vegades quan la
crisi econòmica afecta les altres illes, Eivissa tira endavant, per
tant, crec que ara, en aquests moments, la capacitat miraculosa
que té Eivissa és poder donar sortida a tota la demanda que hi
ha de personal qualificat i la nostra obligació és donar aquestes
possibilitats a tots aquests joves que són a Eivissa i que de
vegades tenen problemes per continuar els seus estudis, sobretot
per falta de motivació, oferir-los i donar-los aquests nous
mitjans.

També voldria recordar abans d’acabar que la infraestructura
hi és, per tant, com que la infraestructura hi és, és molt més
fàcil; vull dir, quan un demanda un centre d’aquestes
característiques, en aquests moments no m’atreviria a dir d’anar
a fer tota una infraestructura nova, com que la infraestructura ja
hi és senzillament és organitzar-la i que ja hi havia hagut un
estudi previ de reorganització, a l’època de Miquel Mestre, per
tant, no costaria res agafar aquest nou estudi i mirar de donar-li
una nova..., vull dir adaptar-lo a la nova legislació que s’hi
haurà d’adaptar, però també aprofitar -i ho diré així, en positiu-
les oportunitats que donarà aquesta nova llei d’educació i que
entra en vigor i que el primer que entra són aquests nous cursos
de formació professional bàsica, a través d’aquí donar aquest
nou impuls a aquest centre.

Res més, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Entenc, idò, que no faria falta votar
perquè per assentiment es podria aprovar aquesta proposta, no?

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 3733/13.

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