
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ECONOMIA

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 350-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VIII legislatura Any 2014 Núm. 43
 

Presidència
de l'Honorable Sr. Óscar Fidalgo i Bestard

Sessió celebrada dia 13 de febrer del 2014 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 9847/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa al foment de l'economia social i del cooperativisme a les
Illes Balears. 626

2) RGE núm. 10129/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a revisió i concertació dels incentius a la contractació per
a colAlectius vulnerables. 629

3) RGE núm. 11043/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa al programa de mesures de suport per al perllongament
del període d'activitat dels treballadors fixos discontinus que treballen al sector turístic en temporada baixa. 633



626 ECONOMIA / Núm. 43 / 13 de febrer del 2014 

 

EL SR. PRESIDENT:

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.

EL SR. TORRES I CARDONA:

Sí, Sr. President, Josep Torres, Virtudes Marí.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, Marga Prohens, Marga Serra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò l’ordre del dia de la sessió d’avui consisteix en
el debat i la votació de tres proposicions no de llei. La primera
és la RGE núm. 9847, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
al foment de l’economia social i del cooperativismes a les Illes
Balears; la segona, la RGE núm. 10129/13, igualment del Grup
Parlamentari Socialista i relativa a la revisió i concertació dels
incentius a la contractació per a colAlectius vulnerables; i la
tercera de les tres, igualment del Grup Parlamentari Socialista,
RGE núm. 11043/13, relativa al programa de mesures de suport
al perllongament del període d’activitat dels treballadors fixos
discontinus que treballen al sector turístic en temporada baixa.

1) Proposició no de llei RGE núm. 9847/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa al foment de
l'economia social i del cooperativisme a les Illes Balears.

Per a la defensa de la primera de les proposicions no de llei,
RGE núm. 9847/13, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa al foment de l’economia social i del
cooperativisme a les Illes Balears, intervé l’Hble. Diputada Sra.
Barceló, com vostè sap, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, aquesta proposta és una proposta de diàleg, és una
proposta de concertació, és una proposta de compliment dels
decrets de la comunitat autònoma, i en aquest cas concret és el
decret pel qual es crea el Consell d’Economia Social i del
Cooperativisme de les Illes Balears. És un òrgan de participació,
assessor, consultiu, per al foment de l’economia social.

En respostes a preguntes per escrit havíem constatat, en el
moment de registrar aquesta iniciativa, que aquest consell
d’Economia Social i del Cooperativisme de les Illes Balears no
havia estat convocat en aquesta legislatura, i valoram que el
diàleg, que aquí costa molt poc, és a dir, no estam plantejant
mesures de més despesa, sinó fonamentalment mesures de
concertació i de diàleg per tirar endavant. I ho deim convençuts
de dues qüestions: les cooperatives, l’economia social, si
sempre són importants a l’hora de crear ocupació, a més a més
de crear-la propera als ciutadans d’una manera més justa, també
hem d’assenyalar que en moments de crisi econòmica com els
que vivim, de destrucció de moltíssimes empreses, moltes

vegades aquest instrument de l’economia social i del
cooperativisme és una bona resposta per ancorar, per mantenir,
per donar alternatives a empreses amb problemes, sigui perquè
empresaris no tenen seguiment, i per tant les empreses tenen
aquest buit per tirar endavant, o bé perquè els treballadors
s’impliquen d’una manera directa amb les seves empreses.

Per tant en moments de crisis és més important que mai ser
capaços de tenir estratègies compartides a favor de les
cooperatives i amb les cooperatives i amb l’economia social. I
a més a més quan parlam quan hi ha crisi, i en aquests moments
ho vivim amb les grans, que fan molt de renou, que és la
deslocalització de les empreses. L’economia social és una
manera i un bon instrument d’ancorar aquestes empreses a la
realitat de les Illes, i per tant ser una alternativament al que és
fonamentalment aquesta deslocalització empresarial i que afecta
d’una manera més gran que una altra a un sector que hauria de
ser de màxim suport, també, com és el sector industrial de la
nostra comunitat.

Per tant, encara que -repetesc- ressonin molt els grans
colAlectius, i és així, ho veim en aquest moment amb la fàbrica
de Coca Cola, ho vam viure amb la fàbrica d'El Caserío a
Menorca, ho hem vist amb Majórica, ho hem vist amb empreses
emblemàtiques de la nostra comunitat, i que a voltes aquesta
opció de l’economia social ha pogut ser un ancoratge de
manteniment de llocs de feina amb la realitat de cadascuna de
les Illes.

Per açò valoràvem que era important establir aquestes
estratègies, amb els recursos econòmics de què es disposi.
Nosaltres evidentment creim que una rebaixa del 80% dels
pressupostos en cooperatives, que és el que hem viscut del 2011
al 2012, vertaderament és una baixada brutal. Però ni tan sols no
entram en aquest debat; fonamentalment entram en el debat que
es dialogui, que siguem capaços de pactar actuacions d’una
manera estratègica lligada al sector de l’economia social i de les
cooperatives a dos anys, per tant que el Govern compleixi els
decrets del mateix govern, que convoqui, que concerti i que
siguem capaços d’estructurar entre el moviment de la societat
de tot el que són les cooperatives i l’economia social un pla
d’acció dins la crisi que vivim a dos anys, amb les mesures i
amb els pressupostos que siguin possibles, però com a mínim
intentar-ho perquè, repetim, és una alternativa més, és una
alternativa més, en moments de dificultats i de desaparició
d’empreses.

Per tant en aquest sentit ens agradaria que s’hi donés suport,
i per tant veim que hem intentat..., ser el més simple del món el
compromís. Ni tan sols no hi ha terminis, simplement és -
repetesc- complir, complir la normativa vigent i visualitzar la
necessitat que per sortir-ne és important que ho veiem tots, i que
qualsevol possibilitat, per petita que sigui, s’ha d’aprofitar en
benefici dels treballadors, de l’economia, de la indústria de la
nostra comunitat autònoma. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. I ara, pel torn de fixació de posicions,
pel Grup Parlamentari MÉS, Sr. Mas té la paraula per deu
minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Bon dia. Abans d’entrar..., clar, jo he arribat, no conec gaire
com funciona tot això, i clar, a mi això m’ha sorprès, m’ha
sorprès veure... Clar, la meva professió és de misser i que
s’incompleixi la llei és una cosa que em xoca, i he volgut parlar
amb na Joana a veure si era cert, i m’ha dit que sí, que no s’ha
convocat, que la llei diu que s’ha de convocar i no s’ha
convocat. 

Jo crec que això no és acceptable. Vull dir que si la llei diu
això i no s’ha convocat el Govern ho ha de convocar. O vaig
equivocat i la llei no diu això, o no s’ha convocat, o què? Per
tant això és el primer, la primera reflexió que s’hauria de fer
sobre el tema del compliment de la llei, de la legalitat, la
legalitat com a expressió de la voluntat popular, i per tant si la
llei diu que s’ha de convocar cada sis mesos jo crec que és
correcte que el Parlament insti perquè el Govern ho faci. 

I, en segon lloc, perquè això al cap i a la fi no deixa de ser
un òrgan de participació, de consulta, d’escoltar la gent, i això
crec que és molt bo i necessari que hi hagi aquesta participació,
aquest escoltar, aquest diàleg, i en aquest sentit episodis com el
tema de la supressió o la congelació del Consell Econòmic i
Social, la supressió del Consell de Joventut, no demostren
aquesta voluntat de participació i diàleg per part del Govern, i
crec que seria molt bo que el Govern recapacitàs i convocàs
aquests agents socials, que a més a més representen un colAlectiu
important de gent que és l’economia social, de gent que està
tirant endavant en un moment de crisi, i seria molt bo i necessari
que el Govern el convocàs, molt més si la llei també ho diu.

Res pus.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. I ara, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Assumpció Pons, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, si
bé és cert que no s’ha reunit, tal com ha exposat la diputada Sra.
Barceló, el Consell de l’Economia Social i del Cooperativisme
de les Illes Balears, el Govern balear ha optat per una altra
manera de fer feina. Miri, la Direcció General de Comerç i
Empresa és ben conscient de la importància d’aquestes entitats,
però s’estimen més, han preferit, practicar la interlocució
directa, de manera que ha convocat i s’ha assegut en meses de
treball amb els responsables i representants d’economia social
i cooperatives. 

A més, només per al seu coneixement, no s’ha rebut cap
petició del sector per convocar aquest consell assessor, amb
l’excepció, està clar, d’aquesta proposició no de llei que vostès
ara presenten.

Però vull afegir que, analitzades les actes de les reunions
celebrades durant l’anterior legislatura, hem pogut comprovar
que únicament servien per discutir una sèrie de quantitats, de
quantitats econòmiques, i el contingut de les convocatòries
d’ajudes, però no hi havia un debat real sobre el cooperativisme
a Balears.

La Conselleria d’Economia manté un diàleg obert i una
informació constant que permeten explicar a les cooperatives i
a les societats laborals quins són l’abast i els objectius de les
convocatòries que es nodreixen amb fons finalistes de l’Estat.

Però, Sra. Barceló, el simple fet que no s’hagi reunit aquest
consell d’Economia Social no significa, ni vostè no pot
interpretar com a conclusió fàcil per part de l’oposició, que la
Direcció General de Comerç i Empresa no s’hagi preocupat ni
hagi actuat a favor d’aquest sector. Li diré que ha duit a terme
tot un conjunt d’accions i actuacions dirigides a promoure, a
fomentar, l’economia social a les nostres illes. En concret cal dir
que en aquests moments s’està fent feina en la redacció d’un
nou catàleg d’empreses socialment responsables a Balears. Amb
aquest document comptarem amb un instrument que fomentarà
la implantació de la responsabilitat social empresarial
mitjançant la publicitat i la difusió de les empreses incloses en
el catàleg, i també les bones pràctiques implantades. Una segona
iniciativa consisteix en les diferents reunions mantingudes amb
empreses d’inserció; la darrera, per exemple, va tenir lloc el
passat 13 de gener amb la Fundació Deixalles; va tractar la
colAlaboració entre la conselleria i aquesta empresa per realitzar
jornades, realitzar cursos i donar la màxima divulgació de les
activitats que du a terme a favor dels colAlectius amb majors
dificultats d’inserció laboral i social, tot açò d’acord amb els
criteris de l’economia solidària.

Una altra actuació és la firma d’un conveni de colAlaboració
amb el Centre per a la gestió ètica de l’empresa, Eticentre, amb
l’objectiu de fomentar la responsabilitat social empresarial.
Aquest acord regula la colAlaboració entre el Govern de la
comunitat i Eticentre. Considera una mesura socialment
responsable el compromís i la divulgació de la responsabilitat
social i empresarial entre el teixit empresarial de les nostres
illes.

Vull afegir també la jornada de presentació de l’associació
de directius de responsabilitat social corporativa, DIRSE,
organitzada per Eticentre amb el suport de la Direcció General
de Comerç i Empresa, celebrada el passat 5 de juliol. Els
objectius d’aquesta associació són el foment del lideratge dels
directius i professionals de la responsabilitat social empresarial,
la creació d’un espai precisament de diàleg i d’interlocució per
compartir experiències a través dels programes que apliquin els
directius i els gestors de recursos humans, però a la vegada que
la societat rebi els efectes positius de totes aquestes pràctiques
socialment responsables.



628 ECONOMIA / Núm. 43 / 13 de febrer del 2014 

 

I finalment la Direcció General de Comerç i Empresa ha
participat amb l’Institut Balear de la Dona en la presentació dels
plans d’igualtat a l’empresa com a estratègia de gestió, i ha
participat en el grup de treball per a la redacció dels plans
d’igualtat de la nostra comunitat. 

El fet de no haver-se reunit el Consell d’Economia -social i
Cooperativisme no ha impedit, no ha impedit, celebrar
nombroses reunions i jornades de treball, i mantenir una relació
oberta, una relació d’intercanvi de projectes i actuacions amb
les principals entitats d’economia social de Balears. Em
referesc, per exemple, a AELIB, UCTAIB, UCABAL i la
Federació de Cooperatives de les Illes Balears; amb totes
aquestes entitats es tracta de la modificació de l’actual llei de
cooperatives. 

Però també li vull destacar que el Govern ha fet públiques
durant aquesta legislatura quatre convocatòries d’ajuda
destinades a promocionar l’ocupació autònoma i a fomentar
l’ocupació i la millora de la competitivitat de les cooperatives
i les societats laborals. En conjunt aquestes quatre convocatòries
sumen un total d’1.800.000 i escaig d’euros. Aquesta quantitat,
més enllà de convocar organismes assessors, demostra, i no
només demostra sinó que confirma, la realitat i el suport del
Govern del Partit Popular en favor de l’economia social i el
cooperativisme. Les convocatòries destinades a autònoms han
tingut una dotació de 700.000 euros el 2012 i de 762.000 el
2013; convocatòries dirigides a cooperatives i societats laborals,
el 2012 va ascendir a 176.000 euros, i a 200.000 el 2013, i
encara falta el 2014, que efectivament per a enguany també està
previst, en la mateixa línia de suport, tornar a convocar aquestes
ajudes, que efectivament suposen una injecció directa de
recursos públics per a les cooperatives i les empreses de
responsabilitat social. A la vegada també hem aplicat el Decret
de simplificació administrativa per a la ràpida solució de les
convocatòries, que açò ha permès reduir uns tràmits i un cost
administratiu.

Per tant, Sra. Diputada, aquests són els criteris d’actuació
del Govern en matèria de suport i foment de l’economia social
i el cooperativisme a Balears, que, com no pot ser d’altra
manera, compten amb el suport del meu grup parlamentari per
la seva eficàcia i la seva bona sintonia amb el sector.
Consideram que aquesta és una actuació encertada i que dóna
bons resultats, i que per tant cal que se li doni continuïtat.

Per tant, Sra. Barceló, per tot l’esmentat no podem donar
suport a la seva proposició no de llei. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Supòs que vol fer ús de la paraula el grup
proposant. Idò, Sra. Barceló, té vostè 5 minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Volem agrair, evidentment, el
suport del Grup MÉS, i assenyalar dues coses que crec que es
confonen de dalt a baix.

La primera cosa: el compliment de la llei no és optatiu per
al Govern, és obligat, i si hi ha un decret, deroguin-lo, però
mentre existeixi el decret que digui que el Govern s’ha de reunir
i ha de constituir-lo, ho han de fer. El Govern no pot triar el que
compleix i el no compleix. I, és més, açò lliga amb el fet
d’entendre la participació dels ciutadans en relació amb la
política; es pot entendre de dues maneres: una, com un dret que
dónes als ciutadans, per tant és un dret, i per tant des d’aquest
sentit el Govern ha de convocar per fer efectiu el dret d’aquests
ciutadans a la participació política; i l’altra cosa és la gràcia del
conseller de convocar, si vol, quan vol, qui vol del sector, en
aquest cas les cooperatives. Són dos conceptes ben diferents, un
és un dret i l’altre és un favor, i la participació és un dret, i per
açò es va estructurar a fi que no hi hagi oportunitats de
discriminació quant a la representació d’aquesta participació, i
aquesta seguretat que dóna aquest dret a la participació que es
regula a través d’un decret. I per tant, repetesc, crec que el
Govern ha de complir les seves normes, per garantir un dret que
hem donat a aquestes entitats de participar, sense
discriminacions, sense favors, en el bon sentit de la paraula,
sinó, simplement, com a drets reals i efectius.

I en segon lloc, economia social -i m’encantaria, però no és
així- no és responsabilitat social de les empreses, i no són,
evidentment el que fa referència als centres d’inserció laboral,
l’economia social és... parlam d’economia social i de
cooperativisme quan parlam de la participació dels treballadors
en la direcció i la gestió de les empreses, no de responsabilitat
social administrativa que és de cara a tercers, que açò ho podem
fer totes les empreses, és més, com més grosses i més
capitalistes siguin les empreses, per dir-ho d’alguna manera,
més responsabilitat social haurien de fer. 

Per tant, no ho embullem, està molt bé que facin totes
aquestes feines, perfecte, però no parlam de corporativisme ni
d’economia social; d’economia social i de corporativisme, ja li
ho he dit, convocatòries de 200.000 euros el 2013, de 175 l’any
passat, és una rebaixa evidentment molt substancial, molt,
repetesc, d’1.500.000 euros passam a 200.000 euros, una
rebaixa vertaderament important. Ara bé estar, ni tan sols hi
entram aquí, com a mínim ho suplantin amb concertar, amb fer
feina. És cert han anunciat un canvi en la modificació de la llei
de cooperatives i aquesta feina de demanar dins aquest consell
que aportin les entitats i es pugui debatre aquesta llei que s’ha
de modificar, no seria possible? Per què ho hem de fer d’una
manera unilateral? Donin opció a tothom a participar-hi.

Per tant, no només és una qüestió de recursos, que també,
sinó que és una qüestió d’entendre -repetesc- la participació
com a dret, el compliment de la legalitat per part del Govern que
ho faci possible i entendre que les cooperatives i l’economia
social poden ser un instrument estratègic d’entendre i salvar
molta empresa, com a mínim algunes. Açò, estaria bé que es
pogués parlar i discutir i tenir una estratègia de com actuar.

Per açò, repetesc, crec que s’equivoquen en no convocar-ho,
no perquè nosaltres ho plantegem, sinó simplement per
convenciment que totes les eines són importants. I açò són
propostes que fins i tot tenen escrites dins el Pla d’ocupació
aquest que es treballa i per tant, encara em sorprèn més que avui
hi votin en contra, vertaderament els papers que fa el mateix
govern, dubto que serveixi per massa cosa.
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Per tant, lamentam que no creguin en absolut en la
participació de la gent i que aquesta participació sigui tan
selectiva, tan d’entendre...

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’acabar, Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

...aquest sentit. 

M’agradaria que s’ho replantegessin, francament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Idò, passam ara a la votació de la Proposició no de
llei RGE núm. 9847/13. 

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. 10129/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a revisió i
concertació dels incentius a la contractació per a colAlectius
vulnerables.

Ara per a la defensa de la segona proposició no de llei RGE
núm. 10129/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la reedició i concertació dels incentius en la
contractació per a colAlectius vulnerables, intervé igualment
l’Hble. Sra. Barceló, per un temps, com sap, de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, de fet, el retard de poder fer aquest debat en
aquesta comissió, ha fet ja que aquesta convocatòria de l’any
2013 en aquest moment ja hagi sortit i s’hagi publicat. 

Demanàvem bàsicament amb aquesta proposta poder
analitzar amb les dades i revisar per aconseguir la màxima
eficiència els recursos que des de programes que vénen de
polítiques d’ocupació de l’Estat, per incentivar l’ocupació dels
colAlectius amb més problemes d’accessibilitat al món laboral de
com es poden ajustar perquè vertaderament tenguin una
rendibilitat, un aprofitament més gran.

No és evidentment una qüestió nova, costa, som conscients
que costa, i a partir d’aquí amb els resultats sobretot que ens van
sorprendre del 2012 valoràvem -repetesc- que era important
asseure’s, analitzar, plantejar modificacions perquè aquestes
recursos s’utilitzessin. I, en segon lloc, evidentment,
demanàvem una cosa, no?, que es constata i és com a una
segona part, hi ha colAlectius vulnerables que vertaderament
tenen unes dificultats extremes d’integració al mercat laboral,
als quals a través dels incentius no hi arribam, de cap de les
maneres. I per tant, que els recursos que vénen de l’Estat i que
el Govern té capacitat com per prioritzar en quins programes es

poden posar per a la seva despesa, que es contemplés la
possibilitat que una part d’aquests recursos es poguessin
destinar a les contractacions directes a projectes d’interès
general a través dels ajuntaments, a través dels consells per
donar cobertura de feina de sis mesos a aquells colAlectius que
vertaderament tenen unes dificultats molt grans per poder
accedir al mercat laboral.

Són iniciatives que alguns ajuntaments fan tots sols i alhora
al costat d’açò, d’aquest esforç que fan, molts d’ajuntaments
quan veuen que no tenen capacitat de resposta davant aquesta
problemàtica, és clar, dol que no puguem disposar de tots els
recursos que per contractar o per incentivar aquesta contractació
poguéssim gastar.

Per tant, repetesc, d’una convocatòria de 800.000 euros,
l’execució vertaderament és baixa i sobretot pel que fa
referència als colAlectius de la gent amb més elevat risc.

A més a més, no només tenim aquest problema de baixa
execució global de tot, sinó que territorialment també existeix
una segona baixada d’execució, el cas més dur és Menorca.
Menorca, de 800.000 euros per a contractació, per incentivar la
contractació de joves, dones, majors de 45 anys, aturats de
llarga durada de 31 a 45 anys, només dues contractacions i són
dues contractacions que no són noves, sinó que són dins la línia
de passar de temporals a fixos a fixos discontinus, cap nova
contractació en un any a Menorca de colAlectius vulnerables, ni
de joves ni de dones ni d’aturats de llarga durada.

Per tant, en aquest sentit també és necessària una revisió a
nivell bàsicament territorial. Crec que va molt lligada aquesta
baixa execució a Menorca no tenir en el seu moment, durant
aquest any que analitzam, els orientadors laborals necessaris, la
qual cosa ha dificultat i ha paralitzat les sortides i la gestió de
determinats programes a l’illa i per tant, repetesc, crec que val
la pena revisar la convocatòria, sempre ha estat difícil, però hi
ha hagut anys amb bastant més execució. 

A l’any 2010 s’executaren 800.000 euros d’una convocatòria
d’1.200.000, i per tant, no té sentit que el 2012, l’execució de
800.000 euros bàsicament a nivell quantificat podríem arribar...
no crec que arribin als 200.000 euros d’execució. Per tant,
parlaríem de no arribar a un 20% de l’execució del pressupost
d’incentius per contractar colAlectius vulnerables. Aquesta era
la voluntat i aquesta és la voluntat de poder rendibilitzar al
màxim aquest programa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Ara en torn de fixació de posicions,
pel Grup MÉS, Sr. Mas, té vostè la paraula per deu minuts.
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EL SR. MAS I COLOM:

Gràcies. Bé, anunciar que votarem a favor i que donam
suport a aquesta proposta, a més, és una d’aquestes propostes
que especialment m’agraden, m’agrada, i crec que la política
hauria de ser per a això, és a dir, especialment la segona que
parla de noves mesures per impulsar la contractació dels
treballadors amb més dificultats d’inserció laboral, de gent de
més de 45 anys.

Crec que si alguna cosa hem de fer és intentar ajudar la gent
que té més problemes, la gent que és més desvalguda a la
societat, la gent més necessitada perquè aquest és el sentit de la
política i el que a mi m’agradaria aportar, intentar ajudar la gent
més necessitada, més desvalguda, per tant crec que els nostres
esforços haurien d’anar cap aquí, cap aquesta gent que passa
moments molts difícils, amb una situació econòmica
complicadíssima i que tenen un futur negre, molt negre, perquè
l’estadística d’aquesta gent que arriba a l’atur amb 45 anys i
després no hi entra és molt negre, molt poca gent acaba
recolAlocant-se al mercat laboral, u.

Dos, el tema de les oportunitats formatives, diu que és
totalment insuficient, bé, aquest és un tema clau, si un
treballador està format, té prou formació es recolAloca. Una de
les coses que em va sorprendre, quan feia d’administrador
concursal em va tocar una empresa tecnològica, una gran
empresa tecnològica, va entrar en concurs, hi havia trenta
treballadors, jo passava una penada, i bé, del primer pel que
passes pena, jo, com a administrador concursal, és per intentar
palAliar el dany als treballadors, evidentment als creditors, però
als treballadors el primer de tot perquè són gent que té una
família, idò cap problema, tots es varen colAlocar, tots es varen
colAlocar i no va fer falta... ni es varen amargar ni... perquè
tenien una formació molt elevada, tenien una formació. Aquesta
és la clau, és on hem de fer la nostra inversió, en la formació
dels treballadors.

Però no només això, crec que ens hem de plantejar, el que
intentaré introduir aquest any que seré aquí en el meu debat és
el canvi de model -el canvi de model-, una aposta econòmica i
industrial, una aposta decidida, tenir una indústria que creï una
valor afegit, uns treballadors qualificats com aquesta empresa
que va entrar en concurs, no?, i que jo, amb tota consideració,
però no l’acab de veure, no l’acab de veure al Govern.

Em preocupa el tema dels casinos, ja ho vaig comentar la
setmana passada, ho vaig comentar i ara s’anuncia un altre
casino, eh?, hem registrat preguntes sobre aquest tema.

A mi m’agradaria que el Govern anunciàs estàndards
tecnològic, això m’agradaria, això m’agradaria que fes el
Govern i no actuar a la reactiva com el RIS3, el RIS3
simplement és que bé, hi ha un fons estructural a Europa i ara
hem de fer alguna cosa per seguir mantenint l’estructura
administrativa, però no hi ha cap... jo no veig cap aposta
industrial decidida del Govern. M’agradaria, més que anunciar
casinos, que anunciassin creació de d’estàndards, que
anunciassin una política industrial decidida que creàs aquest
valor afegir, que quan anàs malament els treballadors es
poguessin colAlocar perquè estan plenament formats. 

Crec que el nostre model, torn repetir, no hauria de ser Las
Vegas, no hauríem d’anar cap allà, sinó un altre model de
societat del coneixement, d’altres estats com Massachussetts,
aquest hauria de ser el nostre model.

Llavors, em preocupa aquesta línia governamental o la no
línia, la no política industrial del Govern i demanaria que es
reconsideràs.

I en concret aquesta proposta del Grup Socialista crec que és
molt encertada, crec que per part de les institucions públiques
hem de fer el màxim possible per a aquella gent més desvalguda
i fomentar la formació dels treballadors. Per això li donam el
suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Ara per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Sra. Margalida Prohens, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Com veurem a la proposició no de
llei que ve a continuació, i en la qual podrem entrar amb més
detall, les dades d’ocupació a les Illes Balears milloren i
milloren per a tots els ciutadans a pesar de la lectura que alguns
s’entesten a fer.

Evidentment que hi ha colAlectius més vulnerables que tenen
especials dificultats d’inserció, ara, abans i sempre i és en
aquests on han de posar l’accent les polítiques públiques. Però
aquest accent -i aquí estic d’acord amb el que deia el Sr. Mas-
s’ha de posar en una agenda reformista, que escometi quantes
reformes siguin necessàries per tal de reactivar l’economia i que
el mateix motor econòmic torni funcionar i torni ser generador
de riquesa i d’ocupació.

Des del Govern balear es treballa en aquesta agenda
reformista i també creim que de manera encertada en dos fronts:
per una banda la formació, aquí també ho deia el Sr. Mas, i jo
també hi estic d’acord, i preparació d’aquestes persones per tal
que puguin tenir cabuda dins les demandes de les empreses i del
mercat laboral. I per altra banda, els incentius a la contractació
per facilitar que les empreses contractin especialment aquests
grups de persones. 

Per cert, la reforma laboral que -torn recordar- vostès tan
critiquen ja posava l’accent per primera vegada en aquests
mateixos colAlectius, dones, joves, persones amb risc d’exclusió,
aturats de llarga durada i majors de 45 anys i vostès, això, també
ho varen criticar.

I tenim les dades de què disposam actualment, vull recordar
que no és un punt triomfalista, sinó que és un punt per continuar
treballant de la manera en què ja es fa perquè les reformes
estructurals no donen resultats d’un dia per l’altre i perquè
venim d’una situació on durant massa temps es varen posposar
aquestes reformes.



ECONOMIA / Núm. 43 / 13 de febrer del 2014 631

 

Respecte del punt 1, dels incentius a la contractació, hem de
constatar que aquesta revisió que vostè anomena es fa de
manera anual, de manera que es valoren els resultats de les
convocatòries de subvencions per al foment de l’ocupació. Així,
es pot constatar que les convocatòries adreçades a incentivar
l’ocupació han sofert una notable millora. Per exemple, el 2009,
amb un pressupost per a incentius de 950.000 euros, es varen fer
56 contractacions; la del 2012, és així com ha exposat vostè a la
seva proposició; però a la darrera, la del 2013, es varen produir
181 contractacions: 166 a Mallorca, 23 a Menorca, 26 a Eivissa
i 1 a Formentera. I si anam al detall per programes podem veure
que 41 han estat dins el programa 1, de contractació per a
persones joves mitjançant diferents modalitats; 67 dins el
programa 2, de contractació indefinida de dones i homes majors
de 45 anys, desocupats de llarga durada, i finalment 73
contractacions dins el programa 3, de transformació de
contractes de duració determinada, formatius, pràctiques o de
relleu amb contractes indefinits.

Per tant, quina és la diferència entre el 2009 i el 2013, més
enllà dels nombres? Doncs que ara, per una banda es fa un
esforç perquè la informació arribi a les empreses que se’n poden
beneficiar i no es quedin ajuts sense cobrir, i encara més
important, que ara l’economia balear ha recuperat el dinamisme
que havia perdut, que ara hi torna haver moviment a la
contractació, que alguna cosa ha passat, que alguna cosa s’ha
transformat dins els mercat balear i ara les empreses sí poden i
volen contractar; perquè per molts d’incentius que hi posem, per
molts d’ajuts, si no hi ha activitat, si no hi ha negoci les
empreses no contractaran perquè no els interessa.

Aquesta és la diferència entre un govern del Partit Popular
que aposta per les transformacions de fons, per a les reformes a
l’arrel del problema més enllà de mesures puntuals o
superficials. I això no vol dir que el Partit Popular no cregui en
aquest tipus d’incentius, de fet, tot i les restriccions
pressupostàries hem vist quines han estat les convocatòries de
2012 i 2013 i fa poques setmanes també hem conegut la de 2014
que ascendeix a gairebé 5 milions d’euros, en dues línies de
contractació: una per promoure la integració laboral de persones
amb discapacitat i una altra per a la contractació de persones
dins els grups prioritaris.

A més, el mes de desembre es va ampliar amb 1.200.000 els
ajuts destinats a mantenir els llocs de feina de persones amb
discapacitat dins els centres especials d’ocupació, que se
sumaven a l’assignació inicial d’1.740.000 euros i que varen
beneficiar 37 centres especials i 780 treballadors amb alguna
discapacitat. I, insistesc, a totes aquestes convocatòries
l’important és que ara sí que hi ha demanda suficient, perquè
s’ha generat la suficient confiança a les empreses per poder
contractar.

Quant a la concertació amb els agents socials, cal assenyalar
que aquestes mesures són unes de les més de 200 previstes dins
el Pla d’ocupació que en aquests moments es treballa amb els
agents socials i els grups, perquè s’hi puguin fer les
consideracions oportunes, i el seu seguiment es farà segons
s’estableixi també dins aquest pla.

I pel que fa a les noves mesures per impulsar la contractació,
he de dir que com vostès saben també aquestes noves mesures
es troben dins aquest Pla d’ocupació, sense perjudici que, en
consens amb els grups i agents socials, se n’hi puguin incloure
d’altres, especialment perquè el mateix pla ja recull aquests
colAlectius com a prioritaris.

Pel que fa al punt 3, vull començar dient que en els joves
menors de 25 anys és on es produeix un dels majors descensos
de l’atur en el mes de gener, un 6,2% menys d’atur als joves
menors de 25 anys a les Illes Balears, i que és gràcies a l’acció
davant la Unió Europea del president Mariano Rajoy, que
podem comptar amb uns fons específics per destinar a
l’ocupació juvenil. Allà on abans es negava el problema, ara es
reconeix i s’hi donen solucions específiques i concretes. A
nivell estatal es va presentar una estratègia d’ocupació i
emprenedoria jove, amb més de 100 mesures concretes i
específiques, gràcies a la qual, des de la seva entrada en vigor,
500 joves troben feina cada dia a Espanya.

Pel que fa al SOIB i a les seves convocatòries de formació,
dir que des del 2012 aquestes es fan segons uns criteris
d’eficiència que han permès adjudicar més cursos amb menys
recursos, com hem vist en diferents iniciatives. I que a la
primera convocatòria que varem treure el Govern del Partit
Popular el 2012-2013 prioritzàvem la formació en el colAlectiu
de joves menors de 30 anys, amb un mínim d’un 50% de reserva
de places per a aquests joves. Això abans no es feia, això ho va
posar en marxa el Partit Popular per primera vegada. I aquesta
reserva de places del 50% continua vigent a la convocatòria del
2013 i 2015. Hem de recordar que això és a causa d’aquesta
preocupació que té el Partit Popular i al reconeixement que
evidentment tenim un problema amb l’ocupació juvenil, però hi
ha molta diferència a reconèixer que tenim i problema i no
posar-hi solució, o sí fer una reserva específica, que és el que es
fa ara des del SOIB.

A més, dins aquest colAlectiu de vulnerable és molt
important la convocatòria que condueix al certificat de
professionalitat, que té un 85% de la convocatòria de formació,
que condueix a aquest certificat, i la resta, un 15% d’idiomes,
que és, precisament, per al que deia el Sr. Mas, aquests
certificats de professionalitat el que pretenen és incrementar la
qualificació professional de les persones aturades. A més, dins
aquests certificats de professionalitat hi ha un mòdul de
pràctiques, el qual facilita i és molt ben rebut, un retorn real al
món laboral i pot facilitar aquesta contractació. Abans no es
prioritzava aquest certificat de professionalitat, per tant, tampoc
no es prioritzaven aquestes pràctiques reals, per tant, no es
prioritzava aquest retorn dins el mercat laboral. A més, els
cursos dissenyats dins un despatx per a autoconsum han passat
a la història, ara els cursos tenen un disseny que respon a les
necessitats reals del mercat laboral. I dins la convocatòria 2013-
2015, a més aquests cursos s’han dissenyat prioritzant les
diferències entre illes.
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Quant a la formació de vulnerables, s’imparteix una
formació dins el mercat i aquesta acaba a finals del mes de
març. Dins aquesta convocatòria també hi ha formació per a
joves menors de 30 anys amb exclusió social. A més, dir que
aquesta formació es pot fer fins dia 31 de març de 2015, per la
qual cosa poden aturar dins la temporada alta turística i facilitar
que se pugui fer feina i després retornar a la formació. Això
durant els anys del pacte de progrés tampoc no es feia.

El SOIB a més, mitjançant el Servei d’Orientació ha posat
en marxa un model integrat d’atenció individualitzada, que
deriva a aquests cursos les persones més adients, segons les
seves actituds i aptituds per garantir el seu èxit al seu itinerari
i posterior contractació, tractar cada persona segons les seves
necessitats específiques, amb la finalitat de poder millorar
l’ocupació precisament de les persones amb més risc. I dins
aquestes mesures el que compte són els resultats i els resultats
són que milloram la inserció, un 41,98% dins el model integrat
d’orientació individualitzada, a més, amb enquestes de
satisfacció superiors al 95% tant per part de les empreses, com
per part dels propis treballadors. S’han formalitzat 1.023
contractes de formació. Dins la inserció per a vulnerables hem
aconseguit una inserció d’un 37,4%; en el 2012, per exemple, va
ser d’un 28%, per tant es millora també aquesta inserció de
vulnerables.

I amb tot això el que vull dir és que en el Grup Popular som
molt conscients que queda molt per fer, però, malgrat el que
diuen vostès, nosaltres feim més coses que vostès, estam més
orientats a les persones, més orientats al mercat laboral, més
orientats als objectius i el més important és que els resultats
avalen la tasca d’aquest Govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Prohens. Supòs que vol fer ús de la paraula,
Sra. Barceló, idò té vostè cinc minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Més orientats cap on? Cap a desmantellar l’orientació.
Aquesta és la realitat i per tant, açò ja ho diu tot. Menorca, fins
a gener del 2014, és a dir, fa 4 dies, no han tingut orientadors.
1 per a tota Menorca, a Maó, aquesta ha estat la realitat fins al
gener del 2014, per favor!

A partir d’aquí, està molt bé que hi hagi el Pla d’ocupació,
que es comenci a fer feina, en aquest moment, encara avui no
tenim res. Un Pla d’ocupació que encara du el títol 2013-2015,
hi hem participat, hem posat documents, hem posat propostes,
avui, febrer, encara no tenim res, aquesta és la realitat. A partir
d’aquí, tenen molt bones voluntats, em sembla molt bé, però fets
cap.

Programa de garantia juvenil, està molt bé. S’ha començat
a implantar aquí el mes de gener del 2014 que n’era el
compromís? No. Joves, anam millor, davalla l’atur, clar que sí
que davalla l’atur, perquè han incrementat el nombre de joves
inactius o que han partit. Joves ocupats en tenim menys, menys
que el 2011, que el 2010 i que el 2009, mes rera mes. Aquesta
és la realitat. Com que no van a les orientacions colAlectives que

fan, perquè vertaderament molts queden alAlucinats, l’únic que
aconsegueixen és que hi hagi més joves inactius, o més joves
que se’n van, aquesta és la realitat que tenim. I a partir d’aquí,
mouen i milloren les xifres d’atur juvenil.

Per tant, jo no vull entrar en aquest debat. Vull entrar en el
debat de quines són les mesures que podem posar damunt la
taula per millorar l’accessibilitat de la gent que més problemes
té. I aquesta gent, que anomenen colAlectius vulnerables, tenen
molts de problemes. I el nombre d’aturats de llarga durada creix
mes rera mes. I la gent que no cobra cap prestació, creix mes
rera mes. I som la comunitat autònoma amb la gent més
desprotegida a nivell laboral de tot l’Estat, perquè la gent, quan
entra a fer feina, fa feina per dies i no arriba a poder cobrar les
prestacions, aquesta és la realitat que vivim. I cada vegada
tenim més gent que fent un poc de feina, no poden arribar a
cobrar prestació. I aquesta realitat tan dura és per al que creim
que val la pena que aquests recursos que no aprofitam al cent
per cent, els dediquem a altres programes que puguin millorar
les greus dificultats d’aquestes persones, tenen nom i llinatges
i que són al nostre entorn. Simplement açò.

M’agrada perquè compara el programa del 2012, l’execució
de Govern, amb el 2009. Clar, perquè el 2009 va ser molt baixa,
ho va modificar. I el 2010, que són les dades que li he donat, el
2010 els incentius a la contractació es van aconseguir 416
contractes, executant 800.000 euros, any 2010. A partir d’aquí,
i no és per a res, ben segur que és molt complicat ara quan les
empreses no generen feina, poder assumir els incentius. Jo açò
ho puc entendre, ara, dediquem aquests recursos a altres
fórmules, no es tanquin, dediquem-ho a altres fórmules. Hi ha
una forma que vostès han rebutjat per principis i que hi ha molt
d’ajuntaments que ho fan i que ajuden aquesta gent, que és
ajudar amb formació i contractació, sis mesos a les persones que
ho han esgotat tot, que no tenen oportunitats de res. Tant difícil
és açò? Si ho fan els ajuntaments del Partit Popular, quan poden.
I no hi podem donar aquest suport? Aquesta gent fent feina sis
mesos i formant-se, poden entrar a poder cobrar prestació si
tenen càrregues familiars. 

Ajudam la gent en moments amb plans de xoc específics. I
per tant, està molt bé que ho millorem tot, però curiosament la
realitat de la gent que ho té més difícil, enlloc de millorar
s’agreuja. I repetesc, s’agreugen aquests colAlectius. Els joves
ocupats disminueixen, les persones que deixen de cobrar
prestacions creixen, els aturats de llarga durada creixen, els
aturats majors de 55 anys creixen, la gent que se’n va cap a fora
creix.

I per tant, repetim, creim que hi ha altres fórmules, esperem
que el Pla d’ocupació es tiri endavant en algun moment, que el
Pla de garanties es posi en marxa, que l’orientació millori, que
la formació sigui el màxim. Però mentrestant fem tot açò, que
encara no hem fet, estaria bé atendre els que més problemes
tenen.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Passam idò a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 10129/13.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

I cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei.

3) Proposició no de llei RGE núm. 11043/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa al programa de
mesures de suport per al perllongament del període
d'activitat dels treballadors fixos discontinus que treballen
al sector turístic en temporada baixa.

I ara ja, per a la defensa de la tercera i darrera proposició no
de llei, amb RGE núm. 11043/13, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa al programa de mesures de
suport per al perllongament del període d’activitat dels
treballadors fixos discontinus que treballen en el sector turístic
en temporada baixa, intervé igualment l’Hble. Diputada Sra.
Barceló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Bàsicament i així ho hem assenyalat i ho hem votat en
plenari, la confiança en què aquesta mesura ajudi a
l’allargament de temporada, facem un acte de suport i de veure
com actua aquesta mesura. És una mesura que s’havia
d’analitzar, ja a finals s’actua..., la subvenció, el suport del 50%
dels costos de la Seguretat Social, va ser el novembre del 2012,
març del 2013, novembre del 2013; la pròpia norma establia
l’oportunitat d’analitzar els seus resultats, d’introduir
modificacions, si n’era el cas, i per tant, a partir d’aquí,
prorrogar-se.

Sembla que evidentment es prorroga, o s’ha anunciat
aquesta pròrroga, però ens hem botat la fase d’anàlisi i
d’impacte que ha tingut aquesta mesura sobre l’ocupació del
sector turístic a les nostres illes i l’impacte que ha tingut aquesta
mesura de manera concreta.

Partim d’un principi, tot el que suposi ajudar les empreses
a millorar l’ocupació i l’ocupació dels treballadors, benvinguda
sigui. Ara açò sí, ha de tenir un impacte sobre o bé la creació
d’ocupació o bé la millora de l’ocupació dels treballadors. És a
dir, l’Estat ajuda a les empreses perquè millorin l’ocupació
laboral i per tant aquesta ocupació laboral hauria de millorar,
sigui perquè contractam més gent o sigui perquè les condicions
són millors.

A partir d’aquí hem demanat molta documentació al Govern,
el Govern ens la dóna amb comptagotes, molta simplement
s’agafa dient: “no és una mesura nostra, nosaltres no tenim
informació i per tant, nosaltres no donam informació”, aquestes
són les respostes que de manera reiterada dóna el Govern. És
cert que aquesta és una mesura de l’Estat, sí, però el Govern
balear en el seu moment, i a més a més, amb tota la legitimitat

del món, va impulsar, es van fer reunions per promocionar
aquesta mesura. I per tant, és lògic que ara l’expliqui,
simplement açò. I perquè, repetesc, si l’hem de millorar estaria
bé. Per exemple, a Menorca i a Eivissa el mes de març i el mes
de novembre té molt poc d’impacte, no sortim en el mapa
aquests mesos, es podria millorar per a aquestes illes? Es va dir
que es farien reunions, (...) si s’han fetes, perquè açò de la
participació és un poc complicat de la manera que ho
estructuren, però bé, la realitat és que sembla que es posarà
igual.

Per tant, de les dades que tenim, quin és l’impacte? El Sr.
Bauzá ens sorprenia molt el mes de maig quan deia: “la
contractació de fixos discontinus el mes de març, amb les
bonificacions del 50%, han augmentat un 40%”. El conseller
d’Economia encara anava més enllà i deia que “s’havien
incrementat un 63% els contractes a l’hostaleria”. Bé, açò és un
èxit total! A veure, si vas mirar la lletra petita, doncs, la veritat,
trobes algunes coses que no quadren. Primera cosa, el mes de
novembre del 2012 i el mes de març del 2013 és cert, creixen el
nombre de contractes fixos discontinus. Però creix el nombre
d’ocupats en aquest sector? No, el mes de març, que és quan els
fixos discontinus creixen més, l’afiliació del sector de
l’hostaleria aquest mes de març davalla en 600 treballadors. No
ha ajudat a incrementar res. Però és més, si miram la lletra petita
d’aquest increment de la contractació de fixos discontinus, no
són nous treballadors, perquè la contractació, el nombre
d’afiliats, és menor, en 600 quasi res, sinó que és que els
contractes fixos que existien s’han transformat en fixos
discontinus. És a dir, s’ha anat a una precarització dels fixos a
jornada sencera, a any sencer, s’han transformat en fixos
discontinus. Hotels que no tacaven tanquen més mesos i els
treballadors passen fonamentalment a ser fixos discontinus. Per
tant en aquest sentit, aquesta mesura ha ajudat a les empreses,
perquè les empreses han rebut els recursos econòmics, però no
ha suposat una millora ni perquè es crea ocupació, ni el contrari,
hem deteriorat en certa manera l’ocupació existent.

El mes de novembre del 2013, que és el darrer mes que
podem tenir dades, passa a l’inrevés, la contractació de fixos
discontinus davalla, és negativa, en canvi, l’ocupació laboral
puja, hi ha més afiliats al sector d’hostaleria. I d’on surten
aquests afiliats del sector de l’hostaleria del mes de novembre
del 2013? Fonamentalment d’un creixement gran de
contractació temporal a temps parcial. I la contractació fixa
baixa un 7%, la contractació indefinida puja, perdó, la temporal
puja moltíssim, però sobretot el que puja dalt de tot, quasi un
13%, és la contractació temporal de menys de tres mesos. És a
dir, aquesta mesura que suposa que arribin més recursos a les
empreses per millorar la contractació, creim que hauria de ser
objecte d’un pacte a favor de crear ocupació o de millorar les
condicions laborals dels treballadors que tenim. Perquè en
aquests moments els recursos arriben, és cert, però no tenen
impacte en la creació d’ocupació de qualitat, ni en nova
ocupació, repeteix, ni en ocupació de qualitat.
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Per tant, seria bo que es pogués revisar amb els agents
econòmics i socials i enganxar que és bo que arribin aquests
recursos, intentar donar-los una eficiència social un poc més
elevada, açò és simplement. Si l’anàlisi que hem fet pot generar
dubtes, evidentment hauria estat bé que el conseller ens passés
tota la seva informació, hem demanat la seva compareixença,
esperem que es pugui produir prest, i repetim, són mesures que
d’entrada són bones, però l’impacte en aquest moment la veritat
és un poc qüestionable i el podríem aprofitar. El missatge és:
aprofitem aquesta mesura per millorar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Ara en torn de fixació de posició del
Grup MÉS el Sr. Mas té la paraula.

EL SR. MAS I COLOM:

Simplement per expressar el suport a aquesta proposició.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Gràcies. I ara per part del Grup Parlamentari
Popular, Sra. Prohens té vostè la paraula per un temps de deu
minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la
reforma laboral aprovada pel Govern del Partit Popular a nivell
estatal i que vostès tan i tan han criticat per perjudicial,
perniciosa, fins i tot perillosa, han arribat a dir, va recollir a la
disposició addicional dotzena una proposta del Govern de les
Illes Balears feta i pensada especialment per les característiques
del nostre propi mercat de treball, un mercat de treball marcat,
com és lògic, per les fluctuacions de la principal activitat
econòmica de les Illes, el turisme, i pensant en el gran pes que
tenien o que tenen els contracte fixos discontinus donada
l’elevada temporalitat de l’activitat turística.

El Govern de les Illes va presentar aquesta esmena per tal
d’aconseguir una bonificació de les quotes empresarials a la
Seguretat Social d’aquests treballadors en els mesos de març i
novembre, de manera que s’aconseguís un allargament del
període de feina de les persones en aquesta situació, per una
banda, i un estalvi en les arques públiques en concepte de
prestacions i subsidis per una altra.

Si pegam una ullada a la situació del mercat turístic durant
el 2013 veim que els fluxos continuen essent estacionals, ja que
la concentració d’entrades de turistes estrangers durant el segon
i tercer trimestres s’ha mantingut en un 85%, la qual cosa
implica que el 85% dels turistes estrangers que ens visitaren el
2013 ho feren entre l’1 d’abril i el 30 de setembre. Això implica
que dels més de 12 milions de turistes que ens han visitat només
1,6 milions ho han fet durant els sis mesos compresos entre
gener i març i octubre i desembre. Aquí, però, cal dir que a més
de sofrir un increment en el nombre de turistes, en el nombre de
pernoctacions, en el nombre de creuers, en despesa de turista i
en el nombre de turistes estrangers, s’han batut rècords els
mesos de maig, juny, juliol, agost i setembre, i el mes d’octubre

ha estat el millor des del 2007, i els mesos de març i abril els
millors des del 2009. 

Això no obstant som conscients que, tot i la recuperació,
hem de continuar treballant des de diversos punts per fer front
a la marcada estacionalitat.  L’estacionalitat entenem que s’ha
de treballar i s’està treballant, de fet, des de diferents
perspectives a causa dels múltiples factors que hi influeixen: el
laboral, com la mesura que avui veim en aquesta proposició; la
promoció turística -de fet el conseller de Turisme va anunciar ja
un pla específic de desestacionalització-; el transport de
passatgers; la connectivitat aèria -hem conegut aquestes darreres
setmanes la intenció de dues noves companyies d’operar amb
les Illes els mesos d’hivern-; el canvi de paradigma de sol i
platja cap a altres enfocaments de tipus cultural, esportiu,
mediambiental o gastronòmic, com veim en els focus que ha
posat el Govern en els diferents clubs de producte, els diferents
fòrums i les diferents promocions que es fan.

Amb aquest panorama és lògic concloure que amb la xifra
rècord assolida d’ingressos per turisme, que ha superat els
10.000 milions d’euros el 2013, el 85% d’aquests ingressos
s’han generat durant els dos trimestres d’estiu.

Tot això, evidentment, té un impacte dins el món laboral i
dins la Seguretat Social, com deia al principi, que va ser una de
les motivacions principals de l’esmena que va presentar el
Govern balear, ja que aquests treballadors cada any reben
prestacions, uns anys en forma de contributives i altres en forma
de subsidis assistencials si es compleixen els requisits. Aquesta
situació va suposar per a les arques públiques el 2012 una
despesa de 150 milions d’euros.

No obstant això no estam d’acord amb el que planteja el
Grup Socialista amb la seva proposició no de llei, ja que
aquestes bonificacions han tengut resultats objectius i palpables
dins el mercat laboral. La contractació de treballadors inclosos
dins el colAlectiu de fixos discontinus durant els mesos
bonificats ha resultat ser molt positiva, amb increments que van
des del 47 al 63%, com deia la Sra. Barceló, i així són dins el
sector de l’hostaleria. A més el mes de novembre de 2012 el
nombre de perceptors de prestacions contributives va descendir
un 8,2% respecte de l’any anterior, i el nombre de perceptors de
subsidi per desocupació, un 10,5% menys. El descens simultani
d’ambdues prestacions confirma que un percentatge significatiu
de treballadors fixos discontinus han pogut allargar la
temporada laboral. En el mes de març el total del descens
d’aquestes prestacions va ser d’un 1,65% dins el colAlectiu de
fixos discontinus.

A més, les dades demostren que tot i ser el primer cop que
s’oferia aquesta bonificació ha tingut una gran acollida, ja que
si a les Balears podem comptabilitzar uns 60.000 treballadors
fixos discontinus, el novembre de 2012 23.607 treballadors van
veure allargada la seva temporada laboral, i per exemple el mes
de març aquests ja varen pujar a 35.701, de manera que veim
com es van incrementant aquests allargaments de temporada.
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A més, a aquestes dades hem de sumar el fet que les Balears
du en aquests moments 15 mesos consecutius reduint xifres
d’atur, i això inclou, evidentment, els mesos de temporada
baixa, i nou mesos generant ocupació neta, tornant a nivell
anteriors a la crisi econòmica. De fet en aquest mes de gener,
mes de temporada baixa, som l’única comunitat on cau l’atur,
i a més també veim com mes a mes augmenta el nombre
d’afiliats a la Seguretat Social, un 0,40% el mes de gener
respecte del gener de fa un any.

Per tot això sí que creim que aquesta bonificació que va
acceptar a proposta del Govern de les Illes Balears el Govern
d’Espanya és positiva, i votarem no al seu punt número 1, ja que
a més -i vostè, Sra. Barceló, ho ha reconegut- ha presentat
diferents preguntes escrites, en concret em pareix que eren del
mes de setembre de 2013, i totes han estat contestades,
evidentment amb les dades de què es disposen, perquè com
vostè sap aquesta bonificació, tenint en compte que és de les
quotes de la Seguretat Social, és una aplicació de competència
estatal; per tant hi ha moltes dades, com vostè demanava, com
eren les dades per illes, que el Govern balear no té accés a
aquesta informació.

Al seu punt número 2 també hi votarem en contra, ja que, de
fet, aquesta mesura només és una de les més de 208 mesures
que conté el Pla d’ocupació de què he parlat ja en el meu primer
punt, un pla d’ocupació que com vostè sap ben bé es troba
precisament en període de consulta amb la Mesa social
tripartida, i per primera vegada un pla d’ocupació també es
troba en període de consulta i de treball dins els mateixos grups
parlamentaris, i el conseller ja ha expressat la seva voluntat
d’arribar al màxim consens en l’aprovació d’aquest pla, per la
qual cosa evidentment aquesta mesura, juntament amb la resta
de mesures, està damunt la taula per poder-la debatre i parlar-ne
en el si d’aquests grups de treball.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Prohens. Supòs que vol fer ús de la paraula.
Idò, Sra. Barceló, com vostè sap té cinc minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. Diré una cosa: jo no pos en dubte ni a més
no vull discutir que el turisme ha anat beníssim el 2013; un
festival, ha anat beníssim, un festival de bé a tots els nivells de
gent, de pernoctacions, de despesa... Però totes aquestes
millores que no vull posar en dubte per a res, la pregunta és:
arriben als treballadors?, hi arriben? Idò aquí tenc els meus
dubtes. Si a totes aquestes grans millores del sector turístic hi
afegim que l’Estat, que som tots, ajudam amb aquestes
bonificacions al sector, que, repetesc, qualsevol ajuda és bona,
totes són bones, si som capaços que tenguin un impacte a favor
de la gent, que és el que ens ha de preocupar.

I aquí permeti’m posar en dubte que els nombres quadrin, i
per tant aquesta és la reflexió. Ho podem millorar? Crec que sí.
Ara, avui per avui aquestes grans millores del turisme i aquesta
millora de recursos de l’Estat per ajudar a la contractació no
estan millorant la vida laboral dels treballadors, concretament
amb els nombres que tenim del sector de l’hostaleria. 

Per què com em pot explicar que el mes de novembre, que
és quan hi ha hagut més contractació i més afiliació en el sector
de l’hostaleria, el mes de novembre de 2013, l’únic mes dels
tres que té un creixement positiu en Seguretat Social en aquest
sector, que la contractació indefinida, on hi ha inclosos els fixos
discontinus, baixi, baixi, un 7% davant un increment brutal de
la contractació temporal?, i d’una manera molt concreto de la
contractació temporal amb contractes inferiors a tres mesos.

La gent surt de les prestacions no perquè cobri prestació de
feina de fixos discontinus, surt del sistema perquè no arriba al
temps necessari de feina per cobrar una prestació. És per açò
que surten, perquè no hi arriben, i per açò a Balears mes rere
mes l’Estat estalvia en Seguretat Social, però és a costa del
nombre d’usuaris que estan fora, que no arriben a tenir el temps
necessari per accedir a una prestació o a un subsidi.

Per tant què passa aquí?, que els fixos es tornen fixos
discontinus i que les puntes de creixement de feina no es
cobreixen ja pels fixos discontinus sinó que, gràcies a la
magnífica reforma laboral, es cobreixen amb contractacions
temporals a temps parcial.

Per tant a aquesta figura de fixo discontinu, que crec que li
hauríem de donar suport, que crec que li hem de donar suport
davant els contractes temporals a temps parcial, aquesta
subvenció veim que no atura aquest procés, simplement per açò,
i aquesta anàlisi està bé que la facem, està bé que la facem amb
el conseller, però, repetim, des d’aquesta perspectiva de voler
donar suport, que més val tenir fixos discontinus que tenir
treballadors temporals a temps parcial, totalment d’acord, però
la realitat del que tenim avui (...) la contractació fixa discontínua
amb la indefinida davalla i pugen les altres, que són més cutres,
instaurades, repetesc, i amb màxima expansió des de la reforma
laboral, per una cosa molt simple: perquè poden fer hores
extres; contractació temporal a temps parcial amb hores extres
incorporades, i açò ho està laminant tot, tot.

I aquí, que podríem tenir açò, crec que val la pena aprofitar-
ho, i era en aquest sentit la proposta, però, bé, ja veig que
haurem d’esperar el Pla d’ocupació, que esperem que abans que
acabi l’any 2014, ja, puguem discutir-lo i aprovar, encara que
sigui alguna mesura.

En tot cas continuarem insistint amb les propostes en
matèria laboral, perquè lents, lents, ho són.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

 Molt bé. Idò procedim a la votació de la Proposició no de
llei RGE núm. 11043/13.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

I cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
11043/13.

I ja una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, i no havent-hi
més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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