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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ.

Joana Barceló substitueix Marc Pons.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá sustituye a Llorenç Galmés.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, passam idò a l’únic punt de l’ordre dia d’avui, que,
com vostès saben, són preguntes formulades per la Sra. Joana
Barceló i Martí, amb RGE núm. 8162/12, 10530/12, 10531/12,
10532/12, 167/13, 168/13, 172/13 i 173/13.

Assisteix en primer lloc el conseller de Presidència, Sr.
Antonio Gómez i Pérez, acompanyat de la Sra. Julia Mas i
Rubio, cap de gabinet, i de la Sra. Elena Dávila i Centeno,
responsable de premsa.

1) Pregunta RGE núm. 8162/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Joana María Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a estructura administrativa que preveu
el Decret 24/2012.

Per formular, idò, la primera pregunta REG núm. 8162/12,
relativa a l’estructura administrativa que preveu el Decret 24/12,
intervé la diputada del Grup Parlamentari Socialista Sra.
Barceló, per un temps, com vostè sap, de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, benvingut,
d’entrada vull assenyalar que aquesta pregunta anava destinada
inicialment al vicepresident Econòmic atesa la disposició
addicional segona del propi Decret 24/2012, de 23 de març, pel
qual es crea la Delegació Territorial del Govern de les Illes
Balears a Formentera, i fonamentalment perquè era
responsabilitat del vicepresident Econòmic assenyalar, com diu
aquesta disposició addicional segona, l’assignació i la
distribució de recursos econòmics i materials per fer efectiva la
creació d’aquesta delegació territorial.

Per tant, aquesta pregunta assenyala i demana quins són
aquests mitjans humans, materials i econòmics, quins han estat
en el 2012 i les previsions pressupostàries per al 2013 per fer
efectiva aquesta estructura de l’Administració que preveu el
Govern amb el Decret 24/2012.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Li contesta el Sr. Gómez i Pérez, per
deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez
i Pérez):

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados,
realmente también me había sorprendido ver a la diputada Joana
Barceló que me formulaba esta pregunta porque siempre quien
más piensa conmigo, en formularme preguntas, es su vecina de
la derecha y sobre todo precisamente con este tema. Pero bueno
en cualquier caso y evidentemente bromas aparte, la Delegación
de Formentera quiero decirle en primer lugar que durante el
ejercicio de 2012 el gasto que ha ocasionado ha sido inferior al
que teníamos previsto, presupuestado, porque sólo se hizo frente
al pago de los emolumentos del delegado, porque todo el resto
de gastos -gasto de oficinas y gasto del material necesario- por
parte de la Conselleria de Presidencia no nos ocasionó ningún
gasto porque se hizo cargo de ellos el SOIB.

Quiero decirle que para este año 2013 sí que hay previsto,
tenemos previsto el gasto que supone la delegación, el delegado,
también a partir de febrero tenemos contratada una auxiliar
administrativa cuyo gasto se va a compartir con el SOIB y los
gastos de alquiler del local que, como usted bien sabe, son: el
50% se hace cargo el Consell de Formentera, y del otro 50% de
los locales, del 25% se hace cargo el SOIB y del otro 25% la
Conselleria de Presidencia. Es decir que... y además, como le he
comentado antes, el tema de la auxiliar son gastos compartidos
que los compartimos con el SOIB.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Ara en torn de rèplica intervé la Sra.
Barceló, té vostè cinc minuts.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Molt hàbil, Sr. Conseller, encantada, però no m’ha contestat
cap xifra, no n’ha dita cap ni una, ni la del 2012 ni de les
previsions de l’any 2013. Per açò fonamentalment demanàvem
d’una manera molt concreta quins són els recursos assignats,
venguin d’on venguin, quins són els recursos assignats el 2013
per al funcionament d’aquesta estructura administrativa creada
ex novo per aquest govern. 

Un govern que s’omple la boca de necessitat de llevar les
duplicitats administratives, de reduir l’Administració amb
decisions molt dures en relació amb el que suposa aquesta
reducció de l’Administració quan a Formentera hagués pogut
perfectament fer efectiu l’article 80 de l’Estatut d’Autonomia,
que assenyala que el Govern de les Illes Balears pot exercir la
gestió ordinària de les seves competències a través dels consells
insulars i dels ajuntaments.

Tenim el mecanisme a l’Estatut d’Autonomia perfecte per
evitar duplicitats, per a no crear més òrgans, per a
vertaderament visualitzar la voluntat de reducció
d’Administració. No s’opta per l’article 80 de l’Estatut
d’Autonomia per arribar a acords amb el consell insular i
l’ajuntament de Formentera, per exercir les competències del
Govern en aquest territori, que hagués estat una experiència
prou interessant i s’opta, per voluntat política, per crear un
organisme més.

Molt bé, però per favor respongui a la pregunta que
específicament li demanam: quins són els recursos assignats al
2013 i els gastats el 2012 per al funcionament d’aquesta
estructura nova creada pel Govern de les Illes Balears. Per la
nostra valoració, evidentment tornarem assenyalar, totalment
innecessària, repetim, quan s’han reduït òrgans consultius que
evidentment valoràvem que eren d’interès. 

Per tant, li demanaríem que per favor donés resposta d’una
manera concreta i específica a la pregunta, crec que formulada
d’una manera molt concreta, i per tant, li agrairíem resposta, Sr.
Conseller.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Ara en torn de contrarèplica intervé
el Sr. Gómez i Pérez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez
i Pérez):

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sra. Diputada, el
presupuesto concreto es que yo daba por hecho que usted había
visto los presupuestos y entonces allí hay una partida clara y
específica donde claramente dice las cantidades que se destinan
a la Delegación de Formentera, pero en cualquier caso, por si
usted no lo ha mirado o no lo ha visto, le hago detalladamente,
con mucho gusto, cuáles son estos gastos.

En gastos de personal el delegado, su sueldo, que son 63.995
euros, con Seguridad Social incluida, ¿de acuerdo?

Después tenemos, a partir de abril, la auxiliar administrativa
que son 24.255,84 euros, pero esto -insisto- es el 50% porque el
resto será a cargo del SOIB.

Hay prevista también una cantidad en torno a los 615 euros
que es por gastos de traslado del delegado y después unos gastos
de funcionamiento para material de oficina, adaptación de las
oficinas y todo esto que ronda los 2.000 euros. Estos son los
gastos en un principio que tenemos previstos.

Pero en cualquier caso le diré que la creación de la
Delegación de Formentera, que evidentemente se podían ejercer
estas competencias a través de las corporaciones locales, es así,
pero usted olvida que es un compromiso electoral del Partido
Popular y usted sabe que los compromisos electorales... yo sé
que en su partido no creen en los compromisos electorales
porque un miembro destacado de su partido, acuérdese de
Tierno Galván, que decía que los compromisos electorales eran
para no ser cumplidos, pero en el Partido Popular los
compromisos nos comprometemos para cumplirlos.

Por lo tanto, en nuestro programa, si usted lo lee, verá que
hay un compromiso por parte del Partido Popular de crear la
Delegación de Formentera y la finalidad de la creación de esta
delegación es para acercar en la mejor medida el Gobierno de
las Islas Baleares a los ciudadanos de Formentera, es decir, para
que tengan los mismos servicios que ya tienen en otras islas. No
es por otras circunstancias, por lo tanto, creo que, lo he reiterado
no sé cuántas veces, digamos, esta argumentación. 

Por lo tanto, creo o considero que la respuesta está
debidamente contestada con los datos que le he aportado.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò agraïm la presència del conseller de Presidència
i dels càrrecs que l’han acompanyat.

Els propòs un recés de dos minuts per poder fer l’intercanvi
de la persona que ha de comparèixer.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò reprenem la sessió.

Assisteix el vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupacio, Sr. Josep Ignasi Aguiló i Fuster, a
qui donam la benvinguda, acompanyat de la Sra. Joana Maria
Camps i Bosch, directora general de Treball i Salut Laboral, a
qui donam la benvinguda; la Sra. Francesca Ramis i Pons,
directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, SOIB, i al
Sr. Calafell i Cirerol cap de gabinet de Presidència. 
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7) Pregunta RGE núm. 172/13, de l'Hble. Diputada Sra.
Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a treballadors fixos discontinus ocupats
el novembre del 2011.

8) Pregunta RGE núm. 173/13, de l'Hble. Diputada Sra.
Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a treballadors fixos discontinus ocupats
el novembre del 2012.

Passam idò, com hem acordat, a formular agrupades les
preguntes RGE núm. 172/13 i 173/13, relatives a treballadors
fixos discontinus ocupats el novembre del 2011 i el novembre
del 2012. Intervé la diputada del Grup Parlamentari Socialista
Sra. Barceló i Martí, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, aquestes són
preguntes formulades per escrit el mes de gener de l’any 2013,
volíem conèixer les dades lligades a treballadors fixos
discontinus en el que fa referència al mes de novembre, sobretot
lligat a una de les mesures que a un moment determinat el
Govern va assenyalar com a vertaderament importants a l’hora
de reactivar l’economia, a partir d’incloure els treballadors fixos
discontinus entorn d’una mesura dins la reforma laboral de la
bonificació del 50% dels costos de Seguretat Social als
treballadors fixos discontinus que estaven en actiu el mes de
novembre i el mes de març.

Les dades del mes de març del 2013 curiosament les tenim,
bé, les tenim pel Govern, sí que en disposam, voldríem
conèixer, per tant, quants treballadors fixos discontinus hi havia
ocupats en el sector turístic el mes de novembre del 2011.

Evidentment, després la segona pregunta, també els
treballadors fixos discontinus que hi havia ocupats en el sector
turístic el mes de novembre del 2012 a cadascuna de les nostres
illes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Li contesta el Sr. Aguiló i Fuster, per
un temps de deu minuts.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Moltes gràcies, el primer que s’ha de dir és que efectivament
aquesta mesura era una mesura que pensam que era important,
sobretot perquè podia allargar la temporada turística, que anàs
una mica més enllà del 30 d’octubre i que anàs una mica més
enllà de l’hivern per poder començar, aquest fet llamamiento es
produís una mica abans.

Sempre hem pensat que les polítiques adequades tenen a
veure amb la capacitat d’incentivar que té la mateixa
administració i si és possible incentivar sense utilitzar recursos
públics i en aquest cas està clar que la idea inicial és no utilitzar
recursos públics, és el que els economistes deim un òptim de
Pareto, vull dir és una situació on pensam que els tres actors

principals poden guanyar: pot guanyar l’Administració pública,
perquè haurà de fer front a unes prestacions menors, haurà de
fer front a menys prestacions; pot guanyar el treballador, perquè
veu allargada la seva contractació durant un determinat temps,
i pot guanyar l’empresa perquè manté l’activitat durant un
determinat temps, i al mateix temps s’evita un possible incentiu
que es podria produir a conseqüència de la facilitat que es
podria donar en el cas que caigués una mica la demanda, de
tancar l’empresa perquè començava la temporada baixa.

En aquest sentit el primer que vull dir és que les xifres que
tenim, tot i que són incompletes, encara, i que estam pendents
que el SEPE faci la seva anàlisi perquè és una mesura
provisional que s’ha de decretar el seu allargament durant el
2013, abans del 31 de desembre del 2013, i per tant estam
esperant l’anàlisi que ha de fer el SEPE i que ens va demanar
uns dies més, tot i que pensam que sortirà molt aviat, les xifres
que tenim són bones en tots els sentits, són bones tant en el mes
de març com en el mes de febrer.

En el cas de les xifres que tenim a Balears, amb què contam
en aquest moment i, ja dic, eh?, estam a punt, estam a punt de
rebre les xifres completes fetes pel SEPE, que és el que té les
microdades i que pot realment fer èmfasi en el mes de març, en
concret el mes de març i el mes de novembre, també en concret,
mentrestant el que feim és utilitzar variables aproximades que
estan a disposició d’IBESTAT, del Servei d’Estadística de
Balears, que tenen a veure a 31 de desembre dels respectius
anys, i en aquest sentit podem dir que hi ha un increment
important del nombre de contractats tant en un cas com en un
altre durant els mesos de..., ja dic, de 31 de desembre, que són
les que manejam en aquest moment.

Li puc fer arribar a mà o li puc fer arribar les xifres tal com
estan, perquè l’increment es produeix a totes les Illes, tant a
Mallorca, com a Menorca, com a Eivissa i com a Formentera.
En el cas de Mallorca les xifres si durant l’any 2011, el quart
trimestre de l’any 2011, eren 19.381, l’any 2012 són 9.848; hi
ha hagut un increment, i ja dic, això són variables només
aproximades, que no podem prendre com a referència perquè
necessitam que el SEPE ens faci l’anàlisi corresponent que, ja
dic, també estam esperant que sigui d’un moment a l’altre, i tot
d’una que tenguem l’hi farem arribar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguiló. Ara en torn de rèplica i per cinc minuts,
Sra. Barceló té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Aquesta mesura de donar i incentivar els costos de la
Seguretat Social als fixos discontinus, igual que tot el que sigui
incentivar que la gent faci feina i que s’allargui la temporada va
comptar, i li ho vam assenyalar des del primer moment, que
comptava amb la confiança (...), un vot de confiança per part del
Grup Socialista, evidentment. 
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Ara, també és important que siguem capaços d’analitzar,
evidentment, les dades i l’impacte que té, perquè l’impacte del
mes de març i del mes de novembre, que al final de 2013
visualitzarem quina ha estat la quantificació exacta de beneficis
a què ha donat lloc aquesta mesura, evidentment, per exemple
per a Menorca i per a Eivissa són dos mesos que difícilment
s’ajusten, i açò ho constatam, perquè ni tan sols gairebé dins el
sector turístic figuren al mapa. I així i tot fins i tot també a
Mallorca, bé, tenim dubtes de l’efectivitat, i a veure, la nostra
voluntat a partir d’aquí és que puguem precisament analitzar les
dades, no és cap altra cosa.

A mi em sorprèn que em digui que no coneix les dades
detallades per part del SEPE, perquè evidentment ho fa més de
retard, emperò també ja surten, i a més surten per a cadascun
dels sectors pel que fa referència a les Illes, i clar, per tant
nosaltres coneixem les del mes de març del 2013, mes de març
del 2013 en fixos discontinus lligats al sector, per exemple,
d’hostaleria; l’impacte del mes de març en relació amb el març
del 2013 ha estat un increment d’un 1,4%, 72 fixos discontinus
de diferència, quan tenim unes dades turístiques, evidentment,
dèiem, espectaculars, o açò diu el conseller de Turisme, un 16%
d’increment del turisme internacional, les vacances de Pasqua
incorporades, increment pel que fa referència al nombre
d’arribades, i en canvi en ocupació de fixos discontinus lligats
al sector d’hostaleria..., bàsicament són 72 persones més en
relació amb el mes de març de l’any passat. Evidentment açò és
un impacte un poc petit.

Altres. El comerç minorista s’ha portat millor, que també es
podria lligar al sector turístic, 129 fixos discontinus incorporats
més. 

Clar, per tant el mes de novembre esper que ens pugui
facilitar les dades que té, però sí que creim molt important i avui
ho volíem constatar, no només el compromís que hauríem de ser
capaços d’assumir, que abans que el Govern de l’Estat aprovi
els pressupostos per a l’any 2014 fóssim capaços d’afavorir, o
de pactar, o de proposar mesures que puguin tenir una efectivitat
més gran en relació amb la contractació de fixos discontinus de
cara al 2014. Açò bàsicament crec que hauria de ser un poc
l’objecte d’aquesta pregunta i d’aquestes informacions.

El Govern de l’Estat començarà a elaborar pressupostos
aquest estiu; de cara al 2014 la mesura de fixos discontinus, el
descompte del 50% acaba el novembre del 2013, i amb les
dades que tenim el que li demanam fonamentalment és
asseure’ns, que compti amb l’oposició i compti evidentment
també amb els sectors empresarials i sindicals per elaborar una
proposta que millori i faciliti la contractació a cadascuna de les
Illes Balears per allargament de temporada. Li ho assenyalàvem
d’aquesta manera. A partir d’aquí evidentment tota la
informació que pugui tenir faci’ns-la arribar, i nosaltres amb la
que comptam, repetesc, el mes de març hem pogut tenir les
dades desagregades sector a sector sobre fixos discontinus
cridats, que treballen dins el mes de març del 2013, 9.672, i les
que teníem el mes de març del 2012, que eren 921. Açò eren els
totals. Per sector específics i prenent microdades, la relació pel
que fa referència a sector turístic específic, tenint en compte la
temporada turística d’enguany evidentment l’impacte ha estat
baixet, i per tant açò són els nombres, i creim que 72 sobre
5.000 és evidentment una xifra que podria haver estat millor.

Repetim, la voluntat és que amb les xifres que tinguem
siguem capaços d’estructurar una proposta de millora perquè es
pugui contenir en els pressupostos de 2014 per part de l’Estat,
i per açò hi hem de començar a fer feina ja, i en aquest sentit el
citam a termini i ens oferim evidentment a treballar un acord de
millora. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. I ara ja per tancar aquesta pregunta,
i en torn de contrarèplica, intervé el Sr. Aguiló Fuster, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Moltes gràcies. Efectivament, jo crec que és una bona
mesura, és una mesura que en principi afectarà més a Mallorca
que no a Menorca i a Eivissa pel tema que la temporada és
diferent, o és una mica diferent, és una mica més curta tant a
Menorca com a Eivissa, i per tant crec que s’ha de continuar
fent feina en aquest sentit. 

Les dades nosaltres no les tenim perquè, ja dic, qui les ha
d’elaborar és el SEPE, és el que té tota la informació, tant del
que s’haurà estalviat el mateix SEPE en matèria de menors
prestacions perquè hi hagi més contractació, com el nombre de
persones que entren a formar part del sistema o que tenen
contractes nous. Les que tenim, les converses que nosaltres
tenim, i ja dic, estam pendents i la veritat és que ens hagués
agradat moltíssim que hagués estat avui el dia que poguéssim
haver duit les dades, però no depèn de nosaltres, depèn del que
facin ells, i pensam que ja ha de ser ara, perquè ens varen
demanar deixar passar el mes de març del 2012 per fer aquesta
anàlisi, perquè aquesta anàlisi ens donarà el resultat d’anar més
enllà o no, de poder tirar endavant o no. I la impressió que ens
transmeten, tot i que ja dic que sense tenir les dades concretes,
és molt bona; l’increment pot ser un increment tremendament
fort.

Hem de pensar que és una mesura nacional, és una mesura
a nivell nacional, és una mesura que no només afecta Balears i
que per tant el resultat ha de ser bo per a tot el conjunt nacional.
I efectivament, crec que és una mesura que el resultat que
podrem presentar, i imagino que serà d’aquí a pocs dies, serà
adequada per a tot el país i especialment per a Balears,
clarament, especialment bona per a Balears; crec que anirem a
xifres, tenint en compte aquestes dimensions d’ocupació que
vostè ha dit, a xifres que estan clarament per damunt, ja que
afecta no només el sector d’hostaleria sinó tots, i fins i tot dins
el sector de l’hostaleria els resultats poden ser bons. De manera
que es pugui haver complert el tema del que dèiem, que hi
hagués un estalvi per part del SEPE; és a dir que amb menys
doblers generàssim ocupació, que hi hagi un incentiu per part de
les empreses de mantenir oberts els seus establiments dos mesos
l’any i poder tenir els propis treballadors més ocupació durant
dos mesos.
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Els resultats ja dic que sembla que són bons per part del
SEPE perquè tenim converses per allargar, ens falta el resultat
concret, ens falta la mesura precisa, però ja tenim converses per
allargar aquesta mesura i dur-la més enllà. De fet, quan es va
produir el mes de novembre les converses sembla que van bé,
farem l’anàlisi en finalitzar el mes de març, farem l’anàlisi
completa i tendrem l’explotació de les dades, que té unes certes
dificultats i que per això les deixen per tenir un grup de treball
dedicat a això, i que, a partir d’allà parlarem. I el que nosaltres
vàrem fer, vàrem començar el mes d’abril, dia 1 d’abril, posar-
nos en contacte amb el ministeri i amb el SEPE perquè se’n
recordassin i avançassin en matèria d’explotació de les dades,
i em varen dir: tot apunta que la cosa va molt bé; que el tema de
conèixer des de cadascuna de les comunitats autònomes les
seves necessitats i transmetre-les a nivell nacional és una
política molt encertada.

I a partir d’aquí, tot d’una que tenguem aquesta anàlisi, que
ja dic que esperem que sigui molt aviat, li farem arribar.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Aguiló.

2) Pregunta RGE núm. 10530/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a subvencions per a cooperatives i
economia social (I).

3) Pregunta RGE núm. 10531/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a subvencions per a cooperatives i
economia social (II).

4) Pregunta RGE núm. 10532/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a subvencions per a cooperatives i
economia social (III).

Ara, igualment, per agrupació, passam a les qüestions i a les
preguntes amb RGE núm. 10530/12, 10531/12 i 10532/12, totes
tres relatives a subvencions per a cooperatives i economia
social, formulades per la diputada del Grup Parlamentari
Socialista Sra. Joana Barceló i Martí. Per a cooperatives i
economia social intervé la diputada del Grup Parlamentari
Socialista, Sra. Joana Barceló i Martí, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, no sé si tenien pressa i volien que féssim les altres dues
prèvies, com havien demanat, o és igual? No, bé, ja està.

Bé, bàsicament, aquestes també són preguntes formulades
per escrit de les quals no hem rebut resposta i per tant a la
primera intervenció voldríem que fonamentalment s’establís
quina és la relació de peticions formulades a la convocatòria de
subvencions per a cooperatives i economia social el 2012; la
quantia de les peticions de subvencions fetes en aquesta
convocatòria i les peticions resoltes favorablement en aquesta
convocatòria.

I fonamentalment ho fèiem perquè l’economia social i les
cooperatives a la nostra comunitat autònoma, que havien tengut
creixements importants en els darrers anys, en el 2009 havíem
arribat a 741 nous socis, i per tant llocs de feina; el 2010, 105;
el 2011, 179, i arribam al 2012 i ja baixam a 41 llocs de feina,
d’avançar dins un àmbit d’economia, com són les cooperatives
i l’economia social que, en èpoques de dificultats econòmiques,
precisament, prenen força i suposen, a més a més, una ocupació
de qualitat, d’optar per la cooperació entre emprenedors i entre
treballadors i per tant són un instrument clau per ajudar a
resoldre un dels principals problemes evidentment d’aquests
moments que vivim entorn de la manca de respostes laborals a
la nostra comunitat, igual que el que fa referència a nivell
estatal.

Per tant, visualitzada aquesta evolució del món cooperatiu,
volíem saber un poc els resultats i l’impacte d’aquesta
convocatòria. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Li contesta el Sr. Aguiló i Fuster, per
un temps de deu minuts.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Sí, moltes gràcies. Anem a veure, dins matèria cooperativa
estam d’acord que és un d’aquells elements d’organització
social que es pot potenciar, que té un cert recorregut, sempre
minoritari en la nostra forma de fer activitat econòmica, però
que realment val la pena que el Govern intenti fomentar aquest
tipus d’activitats. I en aquest sentit, tant a l’any 2002, perdó,
2012, com 2013, el Govern ha dedicat una partida de
subvencions, tot i que en general ha retirat pràcticament totes les
subvencions, conseqüència de les restriccions pressupostàries,
i també d’una acció política, ha mantingut les partides en
matèria de cooperatives, en la línia d’aquelles que creïn nous
llocs de feina, nous llocs de treball.

Les línies s'han fet públiques i han pogut presentar-se totes
aquelles cooperatives que ho han estimat oportú i, en general, el
resultat ha estat bo, n’hi ha hagut alguna que no ha complert els
objectius que marcaven les convocatòries, però a nivell general
doncs pràcticament, jo diria que el 80%, han obtengut els
recursos adequats.

També és una informació que li podem passar de forma
escrita perquè vostè vegi quines són en concret, amb noms i
llinatges, les cooperatives que ho han rebut.
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Hem de dir que la subvenció dedicada a aquesta activitat és
compartida també amb el foment de l’activitat autònoma, i que,
també, en matèria de foment d’activitat autònoma s’han
mantingut durant aquests dos anys aquestes partides, també amb
la mateixa finalitat. Amb un repartiment d’aquests 800.000
euros totals que es dediquen a dos conceptes, 700.000 van a
foment de l’activitat autònoma, atès el seu volum, i la resta,
100.000 van a cooperatives, que és una mica amb la proporció
d’activitat que hi ha a ambdós sectors.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguiló. I ara, en torn de rèplica, per cinc minuts,
Sra. Barceló té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, si demanaríem que ens fessin arribar aquesta informació,
que és, en definitiva, la que s’havia demanat per escrit.

I evidentment creim que és important no perdre el ritme al
qual fa referència aquest àmbit cooperatiu, perquè, repetim, el
2012 sembla que fèiem un pas enrera a nivell de nombres de
creació de cooperatives i de socis, sobretot del nombre de socis
afectats per la creació de cooperatives, fèiem un bot de set anys
enrera, anam una altra vegada a les xifres de l’any 2006.

Evidentment, demanava també aquesta pregunta perquè, així
com en els pressuposts del 2013 és molt clar, queda clara la
reducció, sobretot per part dels pressuposts de l’Estat, que són
els que afecten d’una manera molt directa aquesta direcció
general, i que té evidentment la responsabilitat tant en matèria
d’autònoms com en matèria de cooperatives i treball social. El
2013 s’han ajustat a les previsions pressupostàries, 962.000
euros per a autònoms i economia social i el 2012 el que
sorprenia un poc era el fet que el pressupost inicial era de 2,5
milions.

I, en definitiva, també som conscients que per part de l’Estat
el retall en aquest àmbit va arribar a ser evidentment una
quantitat prou significativa que ha restat capacitat d’actuació per
part del Govern de les Illes Balears. Així i tot, evidentment, de
passar de 2,5 milions d’euros, que era el pressupost inicial per
part de la pròpia conselleria a l’any 2012, a aquests 800.000
euros que, en definitiva, va poder executar el Govern en matèria
d’autònoms i d’economia social, evidentment suposa un retall
molt fort, lligat, repetim, i som conscients que va lligat a la
política estatal, però que també hem de ser conscients que
valdria la pena, tant a l’àmbit dels autònoms com a l’àmbit de
cooperatives, intentar fer un esforç per part del Govern de la
comunitat autònoma en recursos propis. Aquesta constatació la
volem deixar assenyalada, perquè tampoc en autònoms no tenim
unes xifres que vagin millorant en torn al que fa referència al
nombre absolut d’autònoms, mes rera mes des de fa un any i
mig tenim xifres en negatiu en relació amb interanuals.

Per tant, tant els autònoms, l’economia social, si són opcions
per ajudar a resoldre l’àmbit o el problema de l’atur que cada
vegada també es va agreujant més, són necessaris compromisos
econòmics.

En aquest sentit el Govern de la comunitat autònoma
gestiona estrictament els recursos que rep de l’Estat, sense un
euro més ni en cooperatives ni en treball autònom i això
evidentment preocupa que en aquests moments que podrien fer
un àmbit de creixement o de ser una resposta, aquests tipus
d’empreses, per a la crisi evidentment, creim que hi ha pocs
mecanismes com perquè es pugui ajudar a tirar endavant.

Per tant, una direcció general de..., el programa de
responsabilitat social i autònoms que du la Direcció General de
Comerç fonamentalment es dedica a la gestió estricta dels
recursos de l’Estat, sense cap compromís per part de la
comunitat autònoma. 

Ho lamentam i en definitiva, tota la informació que ens
pugui fer arribar, evidentment, li agrairíem que ens la pogués
adreçar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Ara ja per concloure, en torn de
contrarèplica el Sr. Aguiló i Fuster té un temps de cinc minuts.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Diputada,
miri, crec que efectivament aquí nosaltres mantenim les
subvencions, perquè ja ho he dit, pensam que el moviment
cooperativista és un moviment, tot i que sigui marginal en
número, en quantitat, és un moviment important i sobretot se
centra en determinats sectors que també s’han de potenciar i en
aquest sentit mantenim línies de subvenció quan, en general,
hem retirat línies de subvenció de pràcticament tots els sectors
d’activitat.

La resta, quan diu si hauríem d’aportar més o hauríem
d’aportar menys, crec que aquí tenim un canvi, tenim una
discrepància filosòfica essencial, per no dir total. Pensam que el
que necessita aquesta comunitat autònoma, extremadament
endeutada i amb uns dèficits galopants, és intentar reduir el
dèficit, intentar no generar més dificultats al conjunt de
l’economia per la sobrecàrrega que suposa tenir aquesta situació
financera per part de la comunitat autònoma. És el millor que es
pot fer amb molta diferència, és el millor que podem oferir a la
ciutadania per intentar resoldre els problemes i quelcom s’estarà
fent bé quan les dades des de fa mesos en matèria d’atur, essent
dolentes, són les millors del conjunt nacional.



420 ECONOMIA / Núm. 30 / 25 d'abril del 2013 

 

Són les millors del conjunt nacional perquè segurament hem
arribat una mica més enllà que la resta de comunitats autònomes
en aquesta manera d’actuar, tenint en compte que és ver que
també tenim unes fortaleses de la mateixa economia que també
s’han de considerar perquè la nostra economia està molt
implicada en l’economia internacional, està molt
internacionalitzada i això clarament és una fortalesa que és
innegable que existeix dins Balears. Però també és cert que la
càrrega del sector públic, la càrrega d’actuacions del sector
públic també té un impacte important i en aquest sentit
reconduir els comptes públics a una velocitat, jo diria més que
considerable, com s’ha fet l’any 2012, també comença a donar
els fruits.

Avui ha sortit l’EPA, l’EPA mostrarà que l’únic lloc on,
essent unes dades, ja dic, encara dolentes, l’única comunitat que
genera ocupació és Balears. La resta del país que té unes
condicions amb qui ens podem comparar no passa això i
probablement té a veure amb la política també de treball que es
du des de la comunitat autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Vicepresident. 

5) Pregunta RGE núm. 167/13, de l'Hble. Diputada Sra.
Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a la situació de les persones estrangeres
inscrites com a demandants d'ocupació (I).

6) Pregunta RGE núm. 168/13, de l'Hble. Diputada Sra.
Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a la situació de les persones estrangeres
inscrites com a demandants d'ocupació (II).

Ara ja passam al darrer bloc d’agrupació de preguntes i
agrupam les RGE núm. 167/13 i 168/13, totes dues relatives a
la situació de les persones estrangeres inscrites com a
demandant d’ocupació, intervé en primer lloc per part del Grup
Parlamentari Socialista la Sra. Joana Barceló i Martí, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, i bàsicament aquestes dues preguntes lliguen
amb la darrera intervenció del mateix conseller. Vertaderament
anam bé? Valoram que és un bon indicador que les xifres d’atur
baixin a causa fonamentalment de la sortida d’estrangers de la
nostra comunitat autònoma, quan no estam creant ocupació? I
aquí les dades d’afiliació són claríssimes, no s’ha creat un lloc
de feina més des del mes d’agost de l’any 2011, no hi ha ni un
afiliat més a la Seguretat Social, mes rera mes, i l’atur baixa.

L’atur baixa a la nostra comunitat autònoma i en aquest
sentit -i per açò aquestes preguntes- perquè constatés on són els
estrangers que estaven apuntats al SOIB i no hi són.
Evidentment, ja la constatació més clara de totes i a partir
d’aquí es veu, mes de novembre i mes de desembre comença a
baixar l’atur.

Mes de novembre, baixa l’atur, però tenim 11.000 afiliats
menys a la Seguretat Social. Els estrangers surten en 3.500
persones i l’atur dels treballadors espanyols pugen en 2.500.
Mes de desembre, seguim destruint ocupació, 8.800 llocs de
feina menys, l’atur baixa 2.200 persones més, però 3.500 són
estrangers que se’n van i l’atur dels espanyols segueix pujant,
1.500 aturats més. Açò fins el mes de març, fins i tot el mes de
març l’atur baixa en més de 5.500 persones, no és crea
ocupació, es continua destruint ocupació i són 4.000 els
treballadors estrangers que se’n van. Però ja les dades més
definitives són les que trobam al padró continu de dia 1 de gener
de 2013, unes dades que ens assenyalen que Balears ha perdut
població en un any, 9.377 persones, per damunt la mitjana.
Evidentment, perquè Balears és de les comunitats autònomes
que més població estrangera té i la comunitat autònoma que més
població estrangera ha perdut, 18.000 en un any n’hem perdut,
i així baixen l’atur.

És a dir que la desesperació i l’esgotament absolut de tot
tipus de perspectiva dins la nostra comunitat, i evidentment un
gran nombre elevat de població estrangera a la nostra comunitat
autònoma, la resposta és anar-se’n, ho diu el cens, el padró de
població fet públic dilluns passat, on se’ns assenyala que 18.000
estrangers han sortit de Balears en un any.

Açò és el que donen les xifres, unes xifres de l’EPA que són
duríssimes, que són duríssimes, 169.000 persones aturades; un
atur de joves que supera ja el 60% ; un atur de llarga durada que
s’incrementa mes a mes i 55.400 famílies amb tots els seus
membres a l’atur, doncs sí que són dures, són duríssimes! I
evidentment, no es pot acceptar que estiguin millorant.

Evidentment, l’atur baixa, mai el SEPE no donava de baixa
a la gent d’una manera massiva per la no renovació de la
demanda i així és com fan davallar les llistes de l’atur del SOIB;
3.700 persones han donat de baixa en tres mesos, en gener,
febrer i març, que surten ara a l’EPA, evidentment, que l’atur
s’incrementa. 

Per tant, no són dades d’atur bones, fonamentalment van
lligades a la no renovació de demandes, a la sortida
d’estrangers. Repetim, ho proven les mateixes dades del SOIB,
mes a mes, ho prova el padró continu de l’Estat i les baixes que
de manera directa es donen a la nostra comunitat autònoma,
evidentment, perquè la gent no renova demanda i surt fora. 

Per tant, creim que no són bones aquestes xifres que es
donen. Evidentment, volíem conèixer que, aquesta població
estrangera, quina és la seva situació laboral amb les dades
assenyalades? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Li contesta el Sr. Aguiló i Fuster, per
un temps de deu minuts.
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EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Moltes gràcies. Crec que som, si no feim una anàlisi del
context d’allà on venim, és difícil entendre com s’han de fer les
coses i ens podem equivocar i donar-nos una bufetada i una
altra, cosa que crec que ha passat en el passat més recent. Varen
fer un mal diagnòstic del que passava i a conseqüència d’allò
varen començar a actuar i a vegades a sobre actuar i, les coses,
les vàrem empitjorar dia a dia.

Estam en un context dins la Unió Europea, amb una greu
crisi financera, amb una greu crisi de les entitats financeres i per
tant, hi ha una mancança de crèdit important, una mancança de
crèdit que no es va voler afrontar quan es va començar a produir
l’any 2007, sinó que es va intentar pensar que era una cosa així
com un constipat passatger i que per tant, varen deixar fer
reformes, fer transformacions, fer canvis per a més endavant.
Això va dur, a més, a una política d’intentar amagar en moltes
ocasions xifres fent una contractació massiva per part del
estaments públics i mentre caia l’ocupació dins el sector privat,
el sector públic incrementava, incrementava i incrementava la
seva ocupació. 

Això canvia des de fa un any i comencen a fer-se les
reformes necessàries, el canvi oportú es comença a posar en
marxa i el canvi oportú necessita determinat temps per donar
resultats. En aquest sentit, Balears crec que està especialment
avançada fent el canvi oportú, estam especialment avançats
perquè, ja ho he dit, partim d’una situació en què tenim una
economia més internacionalitzada i per tant, podem apostar
d’una forma més clara per anar més enllà en el procés de
transformacions. 

Ho dic perquè, entre d’altres coses, les xifres que manejam,
és cert, no són bones, però són a molta distància de la resta, són
molt enfora del conjunt nacional i fins i tot diria que mostren
també una fortalesa que crec que s’ha de reconèixer dins les
Balears. Poder tenir un titular avui d’un diari que diu “Balears,
única comunitat autònoma que genera ocupació”, un diari
important i no especialment..., que no ha deixat de fer crítica al
Govern quan ho ha trobat oportú, avui tenia aquesta portada,
ara, abans de venir, l’hem cercada a internet i tenia aquesta
portada. I això passa en un context en què la transformació
bancària es va deixar pel final, transformació bancària que
significa d’alguna manera que molts d’efectius dins la banca
han de canviar d’ubicació; la transformació del mateix sector
públic es va deixar de banda en el seu moment, es va intentar
ajornar al màxim dient “ja vendrà un altre i ho farà”.

Doncs tot això s’ha d’afrontar a qualque moment i crec que
el Govern de les Illes Balears en aquest moment ha tengut la
capacitat de liderar un projecte del conjunt de la població dient
“hem de fer les coses com toca fer-les per poder tirar endavant
i per poder tenir aquesta economia més sòlida”.

En aquest sentit, les dades són les dades, durant cinc mesos
reduir l’atur és durant cinc mesos reduir l’atur i ara vendrà el
mes que fa sis, bé, idò ja veurem què passa, però probablement
les dades també seran bones i també tendrem una situació
diferencial respecte del país.

Evidentment que és molt greu tenir una situació d’atur com
la que tenim, està claríssim que tenim unes xifres que són
tremendament elevades, que tenim un sector, en concret el
sector lligat a l’immobiliari, que pràcticament va quedar reduït
a la mínima expressió i que absorbí aquest sector que era
pràcticament un 10% del producte interior brut en els altres és
una cosa que necessita la flexibilitat dels mercats, una cosa que
no teníem i que no varen dotar a l’economia durant l’any 2007
i següents, sinó que hem començar a fer-ho ara i que, per tant,
som a l’horitzó de començar a fer aquest canvi de tendència.

I això es nota, es nota perquè Balears a diferència de la resta
del país no té la situació que té perquè la gent se’n vagi perquè,
població activa, en tenim més. Avui surten les dades de l’EPA
i de població activa tenim quasi 7.000 persones més, 7.000
persones més que cerquen llocs de feina a Balears, per què?
Perquè probablement s’està generant un efecte cridada, durant
cinc mesos en què la resta del país vegi que Balears segueix una
dinàmica diferent de la resta té lògicament un atractiu per a
persones que són d’altres poblacions.

És evident que això no ens pot deixar satisfets, de cap
manera, però sí que ens demostra que la línia que seguim és la
línia adequada, que les línies que es varen seguir quan va
esclatar la crisi l’any 2007 eren les línies clarament equivocades
que ens varen dur a una situació com l’actual i que, reconeixent
que la magnitud de la crisi és d’unes dimensions enormes, el
que no podem fer és agreujar-la més, el que no podem fer és fer-
la més grossa, no podem intentar remar en direcció contrària,
sinó que ho hem de fer en la direcció adequada. 

Bé, a mesura que passin els mesos, aquestes dades s’aniran
reafirmant. No és el mateix destruir llocs de feina a una
determinada velocitat que fer-ho a una altra, no és el mateix i
per començar a crear ocupació es comença fent una primera
passa i a partir d’aquí, una segona i una tercera i això requereix
que l’economia pugui trobar aquest camí i que aquest camí és
un camí encertat, un camí adequat i un camí de futur i no tant
d’esgotament d’arribar a intentar rebañar el model que hi havia
que és el que es va intentar durant els darrers anys o els primers
anys de crisi i que va, clarament, desembocar en una situació
molt dolenta.

En definitiva, el procés de transformació està en marxa, el
procés de canvi està en marxa, el canvi oportú s’està fent a
pràcticament tots els sector, s’està fent en el sector turístic amb
una legislació adequada en matèria d’activitat turística; s’està
fent en el sector comercial també amb un procés de més facilitat
d’instalAlació i més facilitat d’actuació, més flexibilitat a l’hora
de cercar el públic objectiu al qual va adreçada l’activitat; s’està
fent en l’àmbit de l’energia, s’està fent en l’àmbit industrial.
Queda molt per fer, tenim reformes per fer en matèria de ports,
en matèria d’aeroports, queda molt de recorregut, però el fet
durant l’any 2012 està posant les bases per fer aquest canvi.

I vull especial incidència en un determinat fet, la política en
matèria de reforma financera, de reforma del sistema financer,
crec que això és prou important, és prou important perquè, si
volem que els bancs puguin complir la seva missió social que
han de complir necessàriament, no podíem continuar enganyant-
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nos i dient que érem els campions de la lliga amb la banca més
sana del món, no podíem dir això quan la realitat ens
demostrava un dia i un altre que s’havien de fer transformacions
molt i molt profundes dins un sector que és essencial per a tota
l’activitat econòmica, tal com s’està fent ara. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguiló. Ara en torn de rèplica, Sra. Barceló, té
vostè cinc minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, crec que si no som conscients
de la realitat que vivim, difícilment la podrem millorar i discrep
en si de l’anàlisi de la realitat en què vivim, bàsicament per dues
coses: primer, perquè la baixada de l’atur, ens agradi o no ens
agradi, va lligada a la sortida de treballadors estrangers, i açò ho
diuen les seves dades establertes a la conjuntura laboral mes a
mes, com ho diu el cens, el padró, en cens continu de població.

Aquesta és una realitat incontestable, 18.000 persones han
sortit en un any, d’estrangers, la població ha davallat en un any
9.000 persones i les dades mes a mes a partir del novembre,
l’atur de la població estrangera davalla en unes proporcions que
res té a veure amb el paràmetre de l’atur de la població
espanyola, res.

On és aquesta gent? Si hagués fet l’exercici de respondre la
pregunta s’hagués adonat que simplement se n’han anat, és gent
que se n’ha anat. La població estrangera, passam de tenir del
21% de la nostra comunitat al 20%, és molt encara, és la gent
que fonamentalment va arribar amb el bum de la construcció i
que, esgotat totalment aquest àmbit, se’n van. Açò no són retrets
ni no retrets, són constatacions de la realitat i que són així.

L’EPA ens diu que creix l’ocupació. Aquí hi ha diferents
coses evidentment, creix l’ocupació, no s’incrementen el
nombre d’afiliats. Aquí evidentment comença la temporada, són
els fixos discontinus que s’incorporen a la feina i evidentment
economia submergida a la nostra comunitat autònoma. On és
l’ocupació si no es creen llocs de feina si no hi ha més persones
afiliades a la Seguretat Social? Que Déu n’hi do! Ja està bé,
però no aconseguim aturar el creixement de l’atur, a un
trimestre que turísticament deim que és espectacular i l’atur
segueix creixent i, a més a més, amb paràmetres que són
fortament preocupants, perquè són joves i els aturats de llarga
durada. Tot açò té un impacte evidentment en l’increment de la
pobresa a la nostra comunitat autònoma i açò són dades
vertaderament molt preocupants, molt.

Per tant, en taxa d’atur juvenil estam per damunt la mitjana
estatal, estam per damunt, superam el 60% ja. En taxa d’atur
normal, de la general, estam per damunt la mitjana estatal i
encara trobam que estam millor que tots els altres. Hi ha més
indicadors, dimarts que ve segurament podrem debatre sobre
prestacions aquí. Vertaderament estam millor que a nivell
estatal? Perquè l’ocupació, en tot cas, a mes a mes, que es fa en
aquests moments a la comunitat autònoma és fonamentalment
de temps parcial, no temporal, tan temporal com indefinida, a
temps parcial i de cada vegada més precària. Hi ha més
ocupació més precària, s’incorporen els fixos discontinus i creix
l’economia submergida, açò és aquest creixement de l’ocupació;

que, repetesc, ni tan sols açò ajuda a aturar el creixement de
l’atur i amb aquestes franges de colAlectius més preocupants,
joves i aturats de llarga durada.

I repetim, no és una qüestió més que d’una constatació d’una
realitat molt difícil, ho és molt difícil. I per tant, les mesures que
vostès plantegen, evidentment amb tota la legitimitat de la
discrepància, creim que evidentment no ajuden i estan deixant
la gent a l’estacada. Per tant, no estam millor que a l’Estat ni en
la taxa d’atur, ni en la taxa d’atur juvenil. Estam, creim, i aquí
no es constata, però entorn del que fa referència a la
contractació existent, és molt més parcial, es treballa molt
menys ara i s’incrementa evidentment el que fa referència a la
feina d’economia submergida. I l’atur baixa perquè la gent a la
comunitat autònoma amb més població estrangera, se’n va.

Per tant, creim que seria obligat, amb aquestes dades que
tenim damunt la taula, evidentment concertació social
obligatòria, dos anys en el Govern: tenim previsió de pla
d’ocupació, de mesures de xoc, com sigui, però que com a
mínim hi hagi una resposta del Govern en el que fa referència
a un problema en què no milloram? I suprimir la gent a les
llistes de l’atur, perquè no renoven la demanda perquè se’n van,
no es pot valorar com una dada positiva. Així de clar. I tenim les
dades: el mes de gener 958 persones de baixa; el mes de febrer
1.226; el mes de març 1.664...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Açò són les baixes d’ofici que es donen des dels serveis,
perquè no es renoven les demandes laborals, perquè simplement
la gent se’n va.

Per tant, no creim que entre tots ho estiguem fent bé,
hauríem de ser capaços entre tots també, si fos possible o, com
a mínim, des del diàleg social intentar prendre mesures que
ajudin a temperar aquesta situació, repetim, tan difícil i amb
xifres vertaderament dures, molt dures. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. I ara ja per finalitzar i en torn de
contrarèplica, per cinc minuts intervé el Sr. Aguiló i Fuster.

EL VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Gràcies. A veure, anem a veure, increment de l’atur en el
conjunt nacional, 9,99; increment de l’atur a Balears el darrer
any, 3,15. Si no estam millor... la resta de comunitats autònomes
totes tenen xifres que estan per damunt, llevat de La Rioja.
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Increment dels ocupats en el conjunt nacional -4,58%, a
Balears +0,37%. Evidentment que això no ens pot tenir satisfets,
però la realitat és aquesta, aquesta és la foto que tenim del país,
aquesta és la foto que tenim d’Espanya nosaltres i que té el
conjunt d’Europa, el conjunt de socis i el conjunt de persones
que vulguin a acostar-se a mirar la realitat. 

És ver, no és una qüestió que únicament sigui del Govern, hi
ha un mèrit que ve de sempre a Balears que té a veure amb la
seva capacitat de tenir contactes internacionals, de tenir aquesta
relació directa amb els mercats internacionals de tot tipus,
mercats turístics principalment, però de tot tipus. I és cert que
aquesta fortalesa s’ha incrementat d’una forma clara, tant en el
conjunt del país, conjunt d’Espanya, com a Balears durant
aquest període de crisi, perquè una de les coses que s’havia
d’afrontar era, en principi, una caiguda de la inversió molt clara
que es comença a produir durant l’any 2007. Si miram les dades
de quines són les variables que fan que el producte interior brut
quedi més reduït, la primera de totes amb molta diferència és la
inversió. Vàrem deixar de ser un país atractiu per a la inversió
i vàrem deixar de ser un país atractiu per a la inversió per tota
una sèrie de variables que es venien incubant des de feia molts
d’anys i que a més a més, no es varen afrontar, a partir d’aquella
visualització que de cop i resposta desapareix la inversió a
Balears.

Quines són aquestes variables? Aquestes variables eren les
que s’havien de posar en marxa i començar a fer aquest període
de transformació, aquest període de canvi. S’havien de fer
canvis en el sistema financer; s’havien de fer canvis en el
sistema legal del mercat de treball; s’havien de fer canvis en el
mercat energètic; havíem de tenir un sistema energètic diferent
del que teníem; havíem de fer transformacions en matèria de
creació d’empreses; havíem de fer transformacions en matèria
de mercat comercial; havíem de fer transformacions en matèria
de pràcticament tots els elements que configuren l’òrbita d’una
economia. Perquè ens equivocam una i altra vegada si pensam
que l’economia no s’ha d’enfocar d’una forma holística, que
s’ha d’enfocar d’una forma global, general. Ens equivocam si
no feim això. 

La creació de treball té a veure amb la capacitat de tenir una
legislació que estigui a l’alçada dels països europeus. La creació
de treball té a veure amb la capacitat de tenir un mercat que
sigui prou atractiu perquè pugui venir inversió estrangera i
també generar inversió pròpia. Ens equivocam si pensam que
podem tenir uns fets diferencials que posin entrebancs a
multitud d’activitats que en aquests moments ni ens imaginam
quines són en molts de casos, que seran activitats noves. Aquest
procés de transformació està en marxa a tots els nivells, està en
marxa en matèria de comunitat autònoma, està en marxa una
millor gestió del sistema sanitari; una millor gestió del sistema
educatiu; una millor gestió dels aparells educatius generals.
Això està en marxa. Evidentment que rompre la dinàmica
anterior pot donar la sensació que les coses no funcionen,
perquè hi ha el procés de canvi i s’han de trobar els elements
perquè funcioni. Però s’havia de posar en marxa perquè ens
creixia la ineficiència del propi sistema, la falta de productivitat
del propi sistema, la nostra capacitat de competir amb l’exterior,
de què els nostres productes fossin els triats pels visitants o pels
clients, enlloc que en triessin uns altres.

Havíem de fer la reforma del mercat turístic, del que es
podia i no es podia fer en el mercat turístic, perquè el mercat
turístic és tremendament important i necessitava també posar-se
a l’alçada dels mercats turístics internacionals. S’havia de fer en
matèria de comerç i és dur fer canvis, però s’havia de fer i s’ha
fet. I tot això ens demostra que si anam, a més a més, sector per
sector, veurem com aquesta situació diferencial que en molts de
casos s’ha produït a Balears, ja dic, per un element que ve de
sempre, que ve de dues generacions enrera i és la seva capacitat
d’inserir la seva economia a nivell internacional, però també de
tenir en aquest moment un Govern que és capaç de fer tot aquest
canvi i aquestes transformacions. I si a això hi afegim els canvis
i transformacions que s’estan fent a nivell nacional en matèria
ja dic, de reforma laboral, en matèria de reforma del sistema
financer, absolutament essencial; en matèria del sistema
energètic, que ha de canviar de dalt a baix el panorama actual,
i en matèria en general de normativa administrativa per crear
empreses, tenim els elements necessaris per pensar que en
principi tens aquest primer graó de la recuperació posat en
marxa durant l’any 2012.

L’any 2012 va ser un any que, en línies generals, un any que
podem qualificar de dolent, perquè l’economia no ha anat bé,
però a diferència del venia passant en el passat, no és un any
d’una economia que va pitjor, sinó d’una economia que és capaç
d’encetar les seves transformacions per començar a anar millor.
I l’any 2013, que encara serà un any difícil, que encara serà un
any de canvi, de transformació, s’hauran d’ultimar aquestes
reformes perquè l’any 2014 sigui ja un any d’una nova pista
d’enlairament.

Aquesta és la filosofia que nosaltres enfocam, és ver,
requereix temps, i en el que no podem caure és en una situació
de fatiga perquè els resultats no són immediats. Sabíem que els
resultats no serien immediats; sabíem que necessitàvem temps
per fer les transformacions; sabíem que es requereix que passin
els mesos i que passin els trimestres perquè es pugui veure la
transformació, però l’important és continuar tirant cap endavant
en aquest procés de canvi oportú. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. I una vegada
esgotat l’ordre del dia d’avui, només queda agrair la presència
del Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació Sr. Aguiló i Fuster i dels càrrecs que l’han
acompanyat.

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