
 

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. 56
 

Presidència
de l'Honorable Sr. Óscar Fidalgo i Bestard

Sessió celebrada dia 11 de setembre del 2014 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 7087/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reobertura de la planta embotelladora de Coca-Cola a Mallorca.
830

2) RGE núm. 7170/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la política d'ocupació juvenil amb els joves i els consells. 833



830 ECONOMIA / Núm. 56 / 11 de setembre del 2014 

 

EL SR. PRESIDENT:

Senyores diputades, senyors diputats, començarem la sessió
d’avui i en primer lloc els deman si es produeixen substitucions.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, Sr. President, Carolina Torres substitueix Virtudes Marí.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Lourdes Bosch substitueix Maria Rosa Bauzá.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Joana Barceló substitueix Pilar Costa... no, Pilar Sansó.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Marga Prohens, Assumpció Pons.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Pilar Costa.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Això ha estat com un... David Abril, Miquel Àngel Mas.

EL SR. PRESIDENT:

L’ordre del dia de la sessió d’avui consisteix en el debat i
votació de dues proposicions no de llei, les RGE núm. 7087/14,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la reobertura de la
planta embotelladora Coca-Cola Mallorca, i RGE núm.
7170/14, igualment del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
la política d’ocupació juvenil amb els joves i els consells.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7087/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a reobertura de la planta
embotelladora de Coca-Cola a Mallorca.

Per a la defensa de la RGE núm. 7087/14 intervé l’Hble.
Sra. Joana Barceló per un temps, com sap, de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades,
senyors diputats, bàsicament aquesta iniciativa va lligada a la
Sentència de 12 de juliol de l’Audiència Nacional, de la Sala del
Social, que resol la demanda d’impugnació de l’expedient
d’acomiadaments colAlectius, l’ERO de Coca-Cola, que declara
la nulAlitat del mateix expedient que va suposar el tancament
entre d’altres plantes embotelladores, de la de Fuenlabrada,
Mallorca, Alacant, Astúries, ...

D'aquest expedient de regulació d’ocupació, s’assenyala la
seva nulAlitat entre d’altres motius per l’incompliment
d’obligacions informatives i consulta als representants sindicals,
però també un altre element, que en el seu moment ja la
Inspecció de Treball de l’Estat va assenyalar, és que no s’han
proporcionat les dades per identificar la causa organitzativa
alAlegada, és a dir, que l’expedient de regulació d’ocupació en

aquest sentit tenia, per tant i així ho declara l’Audiència
Nacional, de... requisits, eh?, de requisits obligats i per tant -
repetesc- ho declara nul.

Això obliga a la readmissió dels treballadors acomiadats i
mentre entenent, i sabem i coneixem que aquesta sentència ha
estat recorreguda per la mateixa empresa i, per tant, en aquest
sentit hi ha un procés de recurs davant el Tribunal Suprem,
també Coca-Cola ha assenyalat o ha fitxat el Sr. Pimentel com
una persona per intentar arribar a un acord amb els sindicats.
Per tant, en aquest sentit i, malgrat aquest recurs davant el
Tribunal Superior de Justícia l’empresa obre un procés a través
-repetesc- del Sr. Manuel Pimentel per avançar en possibles
solucions i acords amb els empresaris. Alguns d’aquests acords
que es plantegen damunt la taula són, per exemple, a
Fuenlabrada l’obertura d’un centre tecnològic, d’investigació
tecnològica i, per tant, es posen damunt la taula en definitiva
mesures per mantenir els llocs de feina.

Som conscients que a Mallorca perdre 150 treballadors de la
fàbrica embotelladora en uns moments en què també coneixem
i constatam les dificultats de la mateixa indústria a la nostra
comunitat, evidentment qualsevol tipus d’acord que suposi
manteniment del que són llocs de feina, és important. 

El paper que demanam en aquesta proposta és que es
mantengui aquest paper actiu del Govern de les Illes Balears.
No sabem si el Govern ha tingut contacte amb l’empresa, amb
l’intermediari que l’empresa ha proposat, si existeixen
oportunitats de com poder millorar la situació en definitiva dels
treballadors de l’empresa a Mallorca, a les Illes, i fer-ho en el
millor sentit de mantenir llocs de feina a la nostra comunitat.
Per tant, en aquest sentit va la nostra proposta i esperam que
amb aquest o amb un acord semblant, puguem tirar endavant.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Ara per part del Grup Parlamentari
MÉS, Sr. David Abril té la paraula, com vostè sap, per deu
minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots. En primer lloc vull expressar el
suport del nostre grup a la iniciativa del Grup Parlamentari
Socialista, ens sembla que és una qüestió de justícia el que
s’està plantejant i m’agradaria expressar també el que pens
sobre aquesta qüestió, si a vostès els sembla bé, en lloc de fer
una intervenció específicament sobre el contingut de la
proposició, amb un article que vaig escriure en el seu moment
quan es va tancar la planta de Coca-Cola i que cap mitjà de
comunicació no va publicar, no sé si per la magra qualitat
literària o pel poder que té aquesta companyia sobre la qual avui
parlam en aquest parlament i així almanco el que vaig escriure
i que ningú no ha publicat quedarà escrit al Diari de Sessions.
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L’article es titula La chispa de la vida, interrogant. 

“Fa uns dies Coca-Cola Iberian Parners va anunciar un
expedient de regulació que afecta 1.200 persones de les plantes
embotelladores del conegut refresc arreu de l’Estat i més d’un
centenar només de la planta de Palma. No hi ha raons objectives
per aquest acomiadament massiu perquè Coca-Cola, com tots
sabran, guanya molt més doblers allà on opera, és a dir a tot el
planeta, i perquè la planta de Palma és de les més rendibles si
tenim en compte que per turisme tenim una important població
flotant que també participa de l’addicció a la beguda espirituosa.

Pocs escrúpols s’esperen d’una empresa que a Londres va
ser denunciada per envasar aigua del grifó i que un parell de
dies abans d’anunciar aquest expedient de regulació aprovava
el nou conveni laboral. Això és enganar la gent. 

El full de ruta de Coca-Cola amb les embotelladores a
Europa anomenat 2020 Vision Roadmap for winnig together, té
un objectiu central amagat enmig de desenes de bones
intencions: guanyar més reduint els costos de la cadena de
producció, i això és bo de fer quan el president de Coca-Cola a
Espanya no coneix ni ha de mirar als ulls als treballadors i
treballadores de la planta de Palma per dir-los que se’n van al
carrer o que hauran de traslladar-se a una altra comunitat
autònoma si volen conservar la feina, una petita dosi de
l’emotivitat que tant i tant bé treballa la corporació als seus
anuncis publicitaris no aniria gens malament als taurons que
prenen aquestes decisions sense immutar-se per les seves
conseqüències perquè la gent té dret a ser feliç, no, Coca-Cola?

I encara és més bo de fer tancar empreses amb beneficis,
malgrat la crisi, i fotre la gent al carrer quan qui hauria de
vigilar aquestes conductes, és a dir els governs a qualsevol
nivell legislen en favor d’aquestes empreses, perquè aquesta
impunitat amb la qual els treballadors i treballadores de Coca-
Cola Iberian Parners i els seus representants han d’encarar una
dura negociació és més gran que mai gràcies a una reforma
laboral que des del Partit Popular no es deixa de lloar i defensar
públicament com la gran creadora de llocs de feina quan l’únic
que han fet per ara és destruir i fer encara més precari el treball.

Ara, a més d’un nombre indeterminat de persones sense
feina com a pas previ per al tancament definitiu de la planta
d’un sector industrial més que castigat a les nostres illes i més
necessari que mai per no ofegar-nos al monocultiu, vendran
vaixells carregats de contenidors amb el refresc ja envasat a
fora, darrere hi pot venir la planta de Pepsico a Marratxí, per
què no?, òbviament el gegant de referència marca la tendència
al sector.

Per això el paper dels poders públics no es pot limitar davant
casos com el que ens ocupa en aquest article a gestionar més
tard via SOIB o Palma Activa el futur de la gent que quedi
sense feina. El futur és ara i malgrat la reforma laboral del Sr.
Rajoy a part de facilitar els acomiadaments va llevar la
possibilitat a la comunitat d’autoritzar els expedients de
regulació que afecten el nostre propi territori. El Govern,
malgrat tot, pot fer alguna cosa, per les bones, com ara moure
el que faci falta moure a nivell d’Estat perquè l’empresa
modifiqui els seus plans o, per les males, avisant que davant
comportaments tremendament irresponsables des del punt de
vista de la responsabilitat social -valgui la redundància- el que

puguin guanyar amb operacions de reestructuració -entre
cometes- com aquesta, ho perdran via imposts o sancions.

Finalment, dir que malgrat no ser cap entusiasta de Coca-
Cola els treballadors i treballadores d’aquesta gent no estan sols,
el seu cas tampoc no és únic, són milers els afectats per
tancaments com el de la planta de Palma arreu d’Espanya i
d’Europa i els sindicats d’agroalimentació europeus també
s’estan mobilitzant, tenen també el suport de milers de
ciutadanes i ciutadans que estam farts de cridar que això no és
crisi, sinó una estafa. El consum pot ser també una forma de
mobilització i és a les nostres mans. Coca-Cola es así, sí, però
nosaltres també podem ser d’una altra manera i actuar.”

Aquest era el text de l’article i avui doncs ens toca actuar en
aquest parlament. El Govern també en el seu moment l’hem
instat en altres moments, se'ns ha dit que estava fent tot el que
podia per part del conseller d’Economia i Competitivitat dins el
marge evidentment que té i que li deixen i a vegades per
denunciar una injustícia no importa tenir una sentència judicial,
però en aquest cas a més hi ha una sentència, i crec que el que
convendria a la nostra comunitat, als treballadors i treballadores
de les plantes de Palma i de Menorca és que es complís aquesta
sentència en un sentit molt determinat que crec que és el que
tots i totes compartim, que és que es reactivi o es reiniciï
l’activitat productiva d’aquestes plantes.

No vol dir que el Govern no estigui ja fent alguna cosa, però
pens que..., no sé quina serà la posició del Grup Popular, estar
en contra del sentit d’aquesta proposició seria absurd, crec que
si a més hi ha un acord unànime davant el que planteja el Grup
Parlamentari Socialista, el que fa el Govern si està fent tot el
que pot i més és guanyar cent cavalls de força a l’hora de
negociar i de pressionar o de fer la seva feina perquè realment
això que diu la proposició es faci efectiu.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Ara per part del Grup Parlamentari
Popular intervé Francisco Mercadal, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sr. President. Prenc la paraula en nom del
Grup Parlamentari Popular per defensar la nostra posició en la
proposició no de llei que planteja avui el Grup Socialista en
relació amb el tancament o millor dit en relació amb la
reobertura de la planta embotelladora de Coca- Cola a Mallorca.
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El primer que hem de dir quan tractam aquest tema és que
el Govern del Partit Popular així com totes les forces polítiques
que integren aquest parlament ens hem mostrat sempre contraris
al tancament de la planta de Coca-Cola a Mallorca. Així ho ha
manifestat en diverses ocasions tant el president Bauzá com el
conseller Joaquín García.

En segon lloc, per situar també de què estam parlant vull
realçar que el Govern s’ha posicionat igualment al costat del
treballadors de la planta de Mallorca i a més ha mantingut una
costant comunicació amb els treballadors, els sindicats i també
amb l’empresa per conèixer en tot moment i de primera mà
quina era la situació d’aquest ERO.

Dit això, també és cert que el Govern ha mantingut la
premissa de no intervencionisme als conflictes d’una relació
laboral entre empresa i treballadors sempre i quan en aquesta
relació es compleixi la legalitat vigent ja que s’inscriuen dins
l’àmbit privat de les relacions d’empresa i treballadors.

També s’ha manifestat en diverses ocasions per part del
Govern que és l’interès de la comunitat que es mantinguin els
màxims llocs de feina possibles no tan sols a la planta
embotelladora de Coca-Cola, sinó a la distribuïdora de Coca-
Cola, així com a tots els rams de negoci que té la marca Coca-
Cola i les diverses marques que impliquen aquesta empresa i les
seves societats, a l’entramat societari.

També vull dir que hi va haver voluntat de fer una
declaració institucional al Ple del Parlament i que finalment per
qüestions que a vegades ens haurien de fer revisar tots els grups
parlamentaris no va sortir endavant, tot i haver negociat un
document concret, fent propostes des de tots els grups
parlamentaris, però que no va sortir endavant al Ple.

He de dir també per situar el marc de la qüestió de la qual
parlam que es va produir una pregunta parlamentària dins el si
del Ple del Parlament en la qual el Sr. Barceló va demanar per
aquesta qüestió al president Bauzá i que el president dins..., ho
podem revisar al Diari de Sessions, es va manifestar de manera
contundent devora els treballadors i que el Govern està devora
els treballadors i que és responsable i que no s’amaga, així com
sí que havia fet..., així com havien fet altres governs en
situacions semblants a aquesta que viu avui dia Coca-Cola.

Però quan presentam una proposició no de llei en aquest
parlament perquè totes les forces polítiques que integren aquest
parlament que és la més alta institució de representació de la
nostra comunitat autònoma es posicionin, ho hem de fer amb la
certesa que el que es proposa o el que és objecte de debat és
correcte o en tot cas s’ajusta a dret.

La sentència dictada per la Sala Social de l’Audiència
Nacional el 12 de juny d’enguany, notificada a les parts el dia
13, ha estat objecte d’un recurs de cassació davant el Tribunal
Suprem per part de les societats que representen la marca Coca-
Cola en la qual es declara nul l’ERO de l’empresa de l’entramat
de societats que representen la marca Coca-Cola.

Així les coses i amb un respecte absolut a les garanties
processals que assisteixen a les parts afectades i sent que la
proposició no de llei s’insta al Govern a fer efectiu el
compliment d’una sentència que com hem explicat no és ferma,
doncs ens sembla una mica agosarat per no dir desafortunat
coneixent quin és l’estat processal de la qüestió que avui
tractam.

Davant aquesta realitat no podem instar doncs el Govern a
fer efectiu el compliment d’una sentència que no és ferma i per
tant, hem d’esperar el pronunciament del Tribunal Suprem en
un sentit o en un altre. 

A més de l’exposat, com també s’ha expressat per part del
Grup Socialista, és públic i conegut per tots que l’empresa en
l’àmbit de totes les plantes, inclosa també la planta de Mallorca,
ha encarregat continuar les negociacions a l’exministre Manuel
Pimentel que a dia d’avui continua negociant amb els
representants dels treballadors. 

Per tant, d’acord amb tot l’exposat anteriorment pensam que
no és el moment més oportú per a la presentació d’aquesta
proposició no de llei tal i com està redactat el punt que avui es
proposa, i és per això que des del Grup Parlamentari Popular
voldríem proposar una redacció alternativa, aprofitant que
parlam d’aquest tema i que tots tenim aquesta sensibilitat cap
als treballadors afectats per aquest ERO, que seria la següent:
“El Parlament de les Illes Balears mostra la seva preocupació
per la situació d’indefinició en la qual es troben els treballadors
afectats per l’ERO de l’empresa Coca-Cola en un procés llarg
i traumàtic i insta que hi hagi una ràpida resolució tant en
l’àmbit judicial com en l’àmbit de la negociació oberta per
l’empresa amb els representants dels treballadors.”

Podem, si els sembla, tractar si és el més oportú aquest
redactat o si podem modificar alguna cosa, però sí que és cert
que la redacció que es proposa avui en la proposició no de llei
idò no ens assembla encertada tot i que la sentència de què
parlam ha estat objecte d’un recurs de cassació davant al
Tribunal Suprem.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mercadal. Vol fer ús de la paraula el grup
proposant?, idò, Sra. Barceló, té vostè cinc minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. Bàsicament entenem i evidentment aquí no
s’ha qüestionat absolutament, al contrari, partim que som
conscients del suport als treballadors per part de totes les
institucions, partits polítics de les Illes Balears, és a dir, crec que
no ho hem qüestionat en absolut i a més a més en la meva
intervenció fins i tot he assenyalat de donar continuïtat a
aquesta... no només declaració, sinó en l’activitat que el Govern
va iniciar a favor de defensar els treballadors i els llocs de feina
que existeixen a les Illes Balears, vull dir aquest tema no es
qüestiona en absolut, sinó que es reconeix.
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Una segona passa és que en aquest moment la sentència de
l’Audiència Nacional ens possibilita i que de fet ha possibilitat
que és obrir un altre espai de diàleg, obrir a través del Sr.
Pimentel mentre recorre, que també ho he assenyalat, que hi
havia un recurs presentat davant el Tribunal Suprem, per tant,
mentre es resol aquest recurs s’obre un període de negociació a
través d’una persona com a expert per tirar endavant, a més a
més amb un criteri prou interessant que és el de manteniment de
llocs de feina, no només a nivell d’indemnitzacions sinó també
en el que fa referència a com podem ajudar a mantenir més llocs
de feina dels que hi havia previst de manera inicial i en aquests
moments, bé, idò hi ha iniciatives com el Centre d’ExcelAlència
Logística de Fuenlabrada que evidentment no ocuparan tots els
treballadors que hi havia, però sí que són elements que
vertaderament podrien estar bé, que també aquí a les illes alguna
inversió en aquest sentit es pogués fer.

Per açò..., i repetesc, ben segur que la meva redacció era un
poc provocadora, eh?, però és clar, quan la sentència de diu
“nul, readmissió”, l’empresa ha d’entendre que tancar una
empresa sense... i a més a més amb l’advertiment de la
Inspecció de Treball de l’Estat, és agosarat; va ser una temeritat
per part de l’empresa, sense tenir la resolució i amb informes de
l’Estat en contra, i va tancar. Per tant en aquest mateix sentit
dius: “Escolta, has perdut la sentència; la sentència diu que
readmetis i obris”, perquè aquí evidentment si no obrim
l’empresa com ho farem per readmetre els treballadors?, i en
aquest sentit, per tant, que el Govern en si, dins aquesta actitud
no d’esperar -i aquí és el que em preocupa o en tot cas és el
desacord-, crec que no hem d’esperar que hi hagi la sentència
del Suprem, sinó aprofitar precisament aquest interval
negociador que aquesta sentència de l’Audiència Nacional
permet, i per tant ja actuar a favor del manteniment de llocs de
feina i de les garanties necessàries per un acord per als
treballadors de les Illes Balears.

Aquest és el sentit, i per tant la redacció crec que és un poc
millorable en si, sobretot el principi, i en tot cas demanaria que
poguéssim fer un recés de dos minuts per intentar-ho, i
evidentment amb la voluntat de fer el màxim possible?

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no té... Perfecte, idò feim un recés de dos
minuts.

(Pausa)

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

A veure, no sé si ho tenim molt ben redactat.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Barceló...

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Si ho voleu, quan acabem, bé, o...

EL SR. PRESIDENT:

Si teniu acord, podria llegir en veu alta perquè quedi
constància...

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Ho intentarem.

EL SR. PRESIDENT:

...i llavors donar...

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, ho intentarem. “El Parlament de les Illes Balears demana
al Govern de la comunitat autònoma que continuï amb el seu
compromís a favor dels treballadors de les Illes Balears, i per
aquest motiu...”, eh?, sí, els treballadors de l’empresa Coca-
Cola; bé, després en tot... “...a les Illes, i per aquest motiu
continuarà, des del diàleg amb sindicats, treballadors i
mediadors..., les accions necessàries per mantenir el màxim de
llocs de feina d’aquesta empresa Coca-Cola a les Illes”.

EL SR. PRESIDENT:

Llavors podria donar trasllat escrit del text que acaba de
llegir, per favor.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Ho intentarem.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. Idò podríem entendre que aquesta proposició no de
llei, amb la redacció que ha proposat ara la representant del
Grup Socialista, queda aprovada per assentiment?

Molt bé, idò queda aprovada per assentiment la Proposició
no de llei RGE núm. 7087/14.

2) Proposició no de llei RGE núm. 7170/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a la política d'ocupació
juvenil amb els joves i els consells.

Per a la defensa de la següent proposició no de llei, RGE
núm. 7170/14, intervé igualment la Sra. Diputada Joana Barceló
per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, continuam amb un tema que creim -i no ens cansarem
de repetir-ho- que és una oportunitat per fer front a un dels
problemes d’ocupació més importants que tenim, que són els
joves, i l’oportunitat que significa el programa de garantia
juvenil, que estableix, tant per les mateixes recomanacions del
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Consell d’Europa com per les resolucions aprovades en el
Parlament de les Illes Balears, que necessita, per a la seva
màxima eficient aplicació a les nostres illes, de la participació,
no només del lideratge del Govern de la comunitat, però també
de la participació dels joves, dels agents econòmics i socials i de
les diferents institucions de la comunitat autònoma.

Per tant en aquest sentit hi havia dues qüestions que creim
que en aquest moment són importants que el Govern pugui
executar. En primer lloc és recaptar les aportacions que per a
l’execució del programa de garantia juvenil poden fer els joves
i els consells insulars, és a dir, el mateix govern de les Illes
Balears ho va aprovar per decret 39/2013, que regula
l’organització i el funcionament de la comissió
interdepartamental per a l’elaboració de polítiques de joventut.
Aquí, a més a més d’aquesta comissió interdepartamental del
mateix govern per estructurar i garantir la necessària
coordinació d’àrees com serveis socials, treball, educació o
altres que..., innovació, indústria, les diferents àrees que tenen
a veure amb les polítiques de la comunitat autònoma en
joventut, es crea aquesta comissió interdepartamental, repetesc,
el juliol del 2013, i a més a més a la disposició addicional
preveu que hi hagués també, o que també es pugui constituir,
una mesa sectorial en matèria de joventut com a instrument de
colAlaboració entre el Govern i els consells insulars, sobretot per
part dels consells insulars que tenen feta aquesta transferència
com són el de Menorca, el d’Eivissa i el de Formentera; és a dir,
implicar el mateix govern i els consells insulars en el disseny i
la participació, per tant, d’aquests consells insulars en les
polítiques de joventut.

Clar, el problema és que d’aquestes respostes parlamentàries
del mes de juliol constatam que ni la comissió
interdepartamental ni la mesa sectorial no s’han reunit encara.
El decret preveu que la mesa, per exemple, sectorial tengui unes
reunions periòdiques cada tres mesos com a mínim; pel que fa
a la comissió interdepartamental és una reunió a l’any, com a
mínim, i la comissió més tècnica que preveu també el decret són
dues reunions anuals. Per tant creim que és urgent que es
convoqui per explicitar i tractar d’una manera prioritària l’àrea
de treball, de treball juvenil, i d’una manera molt clara participi
en el que fa referència al programa de garantia juvenil.  Per tant
intentar la màxima coordinació entre les departaments i els
consells insulars.

I el segon punt és perquè, donant compliment a les propostes
aprovades per unanimitat en el Parlament, el Govern de les Illes
Balears bàsicament tengui clara la participació dels joves, i per
tant puguin reunir-se, s’hagin de reunir i per tant tenguin acordat
aquest programa de garantia juvenil amb la participació dels
joves i dels consells. 

Açò ho vam presentar el mes de juliol perquè crèiem que era
urgent poder activar aquest programa perquè es pugui aplicar,
com hi havia compromès, el segon semestre del 2014, i per tant
que es tingués la garantia que es fes amb la màxima participació
de joves i d’institucions de la nostra comunitat autònoma, i per
tant en aquest sentit que es presentés aquest programa de
garantia juvenil de les mesures específiques dins l’àmbit dels
joves amb els joves i els consells insulars, i entre tots,
coordinant al màxim els agents i les institucions, donar una
empenta a un programa que vertaderament hauria de constituir

una vertadera oportunitat per ajudar els joves que en aquests
moments ni estudien ni fan feina.

Per tant dos punts que entenem des de la seva senzillesa però
que estaria bé que es poguessin aprovar avui. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. I ara per part del Grup Parlamentari
MÉS intervé el Sr. David Abril per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bé, tothom està d’acord que els joves són el futur, que
volem escoltar als joves i que s’ha de treballar pels joves, i per
això una de les primeres coses que va el govern del Sr. Bauzá va
ser suprimir el Consell de la Joventut de les Illes Balears, i a
partir d’aquí, i malgrat d’estar d’acord amb allò que planteja la
proposta del Grup Socialista, que a més crec que tots estam
d’acord que les polítiques de joventut han de tenir un sentit
transversal, i per això hi ha una comissió interdepartamental,
que a més ha de treballar coordinadament amb els consells, que
són els que tenen el màxim de competències en matèria de
joventut, qualsevol proposta, en aquest cas laboral, que posem
damunt la taula va coixa en aquesta comunitat perquè hi falten
els joves en primera persona com a actors que qualque cosa
deuen tenir a dir respecte de les polítiques que els afecten,
perquè si no ells poden ser el futur, però tampoc no es tracta que
nosaltres decidim per ells.

Uns joves a les Illes que, segons l’Observatori del treball de
la CAIB, el 2013 més d’un 25% són això que se’n diu “ni-ni”,
que ni estudien ni fan feina, no perquè vulguin, com
mantendran; això és vuit punts per damunt de la mitjana
europea, fruit d’un model econòmic que fins fa pocs anys o fins
al moment en què va esclatar la crisi els condemnava d’alguna
manera a ser mà d’obra..., anava a dir barata; ara sí que ho és,
molt i molt barata, i poc formada, i això a més arrossegava
altres dèficits que tots vostès coneixeran: unes altes taxes
d’abandó escolar, amb les quals coincidim amb altres
comunitats com per exemple la comunitat valenciana, que tenen
també una orientació de la seva economia cap als serveis, alts
signes de fracàs escolars, etc., etc., i amb una taxa d’atur també
molt alta, sempre al voltant del 50%.

Només el 2012, a més a més i com a conseqüència d’aquesta
situació, és el darrer any de què hi ha dades disponibles també
per part de..., les dades són del Govern de les Illes Balears, no
són inventades meves, 2012, ara estaran a punt de sortir les
dades de 2013, se’n varen anar a l’estranger a fer feina de les
Illes Balears 3.600 joves, que vull creure que no tots són
aventurers i que no tothom se’n va per gust i per aprendre i tal,
que també està bé, sinó que molts ho fan per necessitat, i que a
més qui té la possibilitat, o sigui, que se’n va a l’estranger és qui
té la possibilitat d’anar-se’n a l’estranger, tampoc no és el perfil
de “nini” el que se’n va, i això afegeix encara més brou al
banyat, perquè també som la comunitat amb la taxa de població
universitària més baixa de l’Estat des de fa any. Vull dir que
aquí no estic donant responsabilitats polítiques a ningú, però és
un punt de partida francament preocupant.
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Davant tota aquesta situació el nostre grup veia fa mesos, de
fet és una de les aportacions que vàrem fer al Pla d’ocupació de
les Illes Balears, la garantia juvenil tal i com s’estava aplicant
a Europa com una bona oportunitat per incorporar a aquest pla
d’ocupació. Europa ha posat doblers, 1.800 milions d’euros
toquen al regne d’Espanya, d’aquesta part encara s’ha d’acabar
de concretar què correspon a la comunitat, que és una de les
qüestions que planteja... la de calendari, no?, i d’accelerar una
mica el procés, la proposta del Grup Socialista, però nosaltres
pensam en allò que s’estava aplicant a Europa com a garantia
juvenil, que no és el que ha sortit del Consell de Ministres de 4
de juliol -avui matí ja hem debatut una proposta nostra sobre
aquest Consell de Ministres, que es veu que va ser molt
productiu; els Consells de Ministres els mesos de juliol i agost
es veu que són, sobretot l’agost, molt productius- dia 4 de juliol
un reial decret llei, el 8/2014, de mesures urgents per al
creixement, la competitivitat i l’eficiència, que al nostre parer,
de garantia, res de res, i del que es fa a Europa, res de res.
Primer de tot perquè acota el tema dels aturats menors de 25
anys i que no estudiïn, que s’afegiran a un registre telemàtic, i
a més d’això -oh, sorpresa!, i a partir d’aquí els mesos de juliol
i agost començam a apreciar com baixa l’atur juvenil- aquests
ja no compten inscrits als registres d’atur, un gran avantatge; la
garantia en tot cas serà per al govern, per poder vendre una
millor estadística. Si a Europa a partir dels 90 dies t’havien de
garantir una oferta de salari en formació, vull dir que estudies i
treballes, i es negocia amb les empreses i l’Estat hi aporta; de
tot això res de res, es redueix tot a bonificacions a la Seguretat
Social als empresaris. Per tant al final és més bonificacions,
deixar-ho tot novament en mans del mercat i procurar que els
joves acabin essent mà d’obra encara més barata, low cost, amb
el suport del Govern. Això no té res a veure, el que va aprovar
el Consell de Ministres de dia 4 de juliol i que a nosaltres, si
s’hagués aprovat en el sentit que s’està fent a Europa, ens
hagués anat molt bé per a aquest pla d’ocupació, a tots ens
hagués anat molt bé, això no té res a veure.

En resum, allò que faria falta a la nostra comunitat, que crec
que seria aplicable per a la resta de l’Estat, és que aquests
doblers que vendran dels fons europeus es poguessin invertir en
un programa ambiciós que combinàs el tema de salari i
formació, que es fa una formació ocupacional o com es vulgui
i al mateix temps s’està treballant, fent pràctiques a empreses,
el que sigui, no reduït pràcticament al tema de les bonificacions,
que és el que s’està fent a Europa; allò que a Europa és garantia
aquí, amb l’excusa -és el que es va dir al Consell de Ministres
i, bé, el que ha negociat el Govern d’Espanya amb la Unió
Europea- amb l’excusa que a Espanya, com que té una taxa
d’atur superior al 20%, li deixen més marge. Què passa amb
aquest marge?, que el que era una garantia deixa de ser una
garantia, en el cas de l’aplicació de la garantia juvenil a l’Estat
espanyol, perquè no comporta cap obligació ni per a les
administracions ni per a les empreses a l’hora de realment poder
fer un programa efectiu que combini salari i formació, formació
i feina.

Per tant, d’acord totalment amb allò que planteja la proposta
del Grup Parlamentari Socialista, però al parer del nostre grup,
que hem perdut la ilAlusió, i els ho he de dir, per allò de la
garantia juvenil i el que representa, o almanco així com
s’aplicarà en el regne d’Espanya, ens pareix que, no per vostès,
però arriba d’alguna manera tard o quan ja tanmateix hi ha fets
consumats per part del Govern d’Espanya.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. I ara per part de Grup Parlamentari
Popular, Sra. Prohens té vostè deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Avui tornam parlar d’aquesta
iniciativa pionera en el nostre país i a la nostra comunitat per fer
front a un dels problemes principals conseqüència de la nefasta
crisi econòmica, les elevades taxes d’atur juvenil i la
vulnerabilitat d’aquest colAlectiu davant situacions econòmiques
i laborals adverses, una iniciativa, ho vull recordar, del Partit
Popular, que va a l’arrel del problema i que posa en marxa un
programa i uns objectius inèdits al nostre país.

Per primer cop al nostre país i a la nostra comunitat hi ha un
portal únic que posa en contacte demandants d’ocupació,
recursos i empreses. Per primer cop la nostra comunitat dedicarà
a aquest colAlectiu i al seu principal problema, la recerca de
feina, 33 milions d’euros, i una part dels 61 milions que les
Balears rebran, via fons socials, cofinançats al 50%. I per primer
cop es garanteix que cap jove, beneficiari de la garantia juvenil,
estarà més de quatre mesos sense rebre una oferta de feina, de
formació o de pràctiques.

Però tot això vostès ja ho saben, i jo els ho puc tornar repetir
i no tenc cap problema, perquè és un programa del qual el Grup
Popular se’n sent molt orgullós, però ho saben perquè ho hem
explicat i debatut aquí i en plenari, perquè els ho explicat la
consellera responsable del SOIB i també el conseller
d’Economia, perquè els han interpelAlat, han comparegut, han
respost preguntes orals i escrites i a més han comptat amb la
seva colAlaboració i les seves propostes dins el Pla d’ocupació;
perquè ens interessa sumar, perquè ens interessa anar tots junts
per fer front a un problema que ens inclou a tots com a societat.

I vostès, tot i que el passat dimarts va ser el darrer pic que
vam poder escoltar les explicacions dels dos consellers
directament implicats en la matèria, continuen avui i demanen,
en el seu punt número 2, la compareixença del Govern per
explicar l’execució del Programa de garantia juvenil. De veres
que no ho entenc, però què els passa amb la garantia juvenil? A
què venen ara tantes presses i tant d’exigir un rendiment de
comptes d’un programa que fa escassament dos mesos que s’ha
posat en marxa i que vostè van ser incapaços d’aprovar res
semblant, ni que s’hi acostàs, en quatre anys de govern de pacte
o vuit anys de govern socialista a Espanya. Ara demanen
resultats en dos mesos?
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Haurien de ser una mica més seriosos i conseqüents amb les
actuacions de cada un. No actuïn una vegada més com si mai no
haguessin governat aquesta comunitat i no sapiguessin de la
complexitat d’aquesta problemàtica, de la complexitat de
programes d’aquesta envergadura i de la complexitat de la
pròpia administració.

Des del mes de juliol està en marxa el portal de garantia
juvenil, hi ha encara un calendari de reunions vigent amb el
ministeri per tal de millorar-lo, de millorar la seva difusió tant
entre joves com entre empreses, a fi de poder donar una resposta
de qualitat, individualitzada i acomplir el compromís i el termini
de quatre mesos establert. Perquè la feina es fa perquè el jove
pugui tenir la resposta més adequada al seu perfil i en el menor
temps possible. No es tracta de vendre fum, no es tracta de
falses promeses ni de frustrar ningú, tenim un compromís amb
els joves d’aquesta comunitat i l’acomplirem i, a més, ho farem
bé.

Per això, es facilita en tot moment el procés telemàtic
d’inscripció, perquè és cert que s’han d’inscriure, però els
record que la inscripció és voluntària i per això, degudament
informat, s’inscriu a la plataforma ja podem conèixer el seu
perfil, es comprova si acompleix els requisits i el comença a
treballar de manera individual amb l’usuari.

A nivell de les Balears es realitzen sessions de grup i es fa
amb tots els interessats una incidència especial en l’orientació.
Un cop realitzades les de grup, es fa una orientació individual
i se’ls assigna un itinerari, també individual, d’acord amb
l’orientador. A més, hi ha tallers d’orientació laboral en el
SOIB, a fi de millorar la seva ocupació. Després es deriven a
formació o a intermediació.

Com veu, Sr. Abril, no tot són bonificacions, no només són
bonificacions, de fet es fa incidència en la formació i en
l’orientació. Però això també els ho han explicat, els ho va
explicar la consellera i els ho han contestat i vostès continuen
amb el seu discurs preconcebut.

Ja els va detallar també la consellera quines són les accions
les accions que es desenvolupen en el pla a les Illes Balears, jo
els ho tornaré explicar, especialment per al Sr. Abril qui ha fet
tanta incidència en les bonificacions.

Orientació laboral, el model integral d’intervenció
individualitzada, millora de l’ocupació, formació per a
l’ocupació, certificats de professionalitat, pràctiques no laborals
a empreses, formació dual, formació amb compromís de
contractació -no és cert que se subvencioni una formació sense
cap tipus de compromís-, el SOIB finança la formació i a canvi
les empreses es comprometen a la inserció laboral d’un mínim
del 60% dels beneficiaris, per un període mínim de sis mesos;
processos d’acompanyament a la inserció; també ajudes a la
contractació; ajudes a l’autoocupació i beques per a
universitaris.

Per això, com he dit, que fa just dos dies hi va haver
explicacions oportunes i detallades, perquè és un programa que
només du dos mesos, perquè vostès tenen la potestat de fer
preguntes i interpelAlar i solAlicitar documentació sobre el tema,
votarem en contra del seu punt número 2, perquè, com veim, en
aquest moment manca de qualsevol sentit. Deixin passar uns
mesos, deixin que tot agafi forma i demanin el que vulguin de
la seva execució, amb un poc de sentit comú i coneixent
l’administració com la coneixen vostès.

El seu punt número 1, vostès saben i han vist que el mes de
juliol es va constituir una comissió interdepartamental de
seguiment del Pla d’ocupació de les Illes 2014-2017 per
coordinar, precisament, les accions del Govern, i entre les
primeres feines concretes d’aquesta nova comissió hi ha el
disseny de les actuacions del Programa de garantia juvenil.

Pel que fa a la Comissió interdepartamental per a
l’elaboració de polítiques de joventut, que va ser una iniciativa
d’aquesta legislatura també del Grup Popular, la seva
modificació i activació, és l’òrgan específic de coordinació,
consulta i proposta de programació i execució de les polítiques
de govern en matèria de joventut. Hi ha previst, i ja és al
calendari convocar el Ple de la comissió, durant el proper mes
d’octubre, i dins l’ordre del dia hi ha, com a punt principal, el
Programa de garantia juvenil per tal d’impulsar aquestes
polítiques. La Mesa sectorial que, com han dit, en matèria de
joventut, es va crear pel Decret 39/2013, de 26 de juliol, també
està previst convocar-la, una vegada s’hagi reunit la comissió
interdepartamental per a l’elaboració de polítiques de joventut.

A més, ho saben i els ho ha remarcat el Govern, dins el Pla
d’ocupació una de les obsessions i prioritats del Govern és que
sigui un pla viu, avaluable, amb indicadors, modificable; que les
accions que es duguin a terme, i que tenen un cost per al es
arques públiques, vagin subjectes a resultats. S’ha acabat el
disseny de polítiques dins els despatxos i deslligades de la
realitat i de les característiques i necessitats pròpies del moment
actual. I si alguna cosa no funciona com s’esperava, o no troba
demanda, s’ha de corregir, s’ha d’eliminar i s’ha de substituir
per una nova acció.

Eficiència i eficàcia de l’administració pública i de les
polítiques públiques d’ocupació. Eficiència i eficàcia amb els
doblers dels ciutadans, i això implica no només aquesta
comissió de coordinació del Pla d’ocupació, la qual té una sèrie
d’indicadors clars i quantificables, per exemple l’indicador 1 de
l’objectiu 1, fa referència específica als joves, i com deia,
implica també que totes les polítiques d’ocupació que per a
aquest govern són vistes com una prioritat transversal, per això
es va crear també la Comissió interdepartamental d’ocupació.

Per això, i perquè, com hem dit, ja tenen calendari aquestes
reunions, tant de la Comissió interdepartamental de joventut
com de la Mesa sectorial, votarem en contra també d’aquest
punt número 2.
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Poden estar o no d’acord amb l’agilitat de l’administració,
amb la manera com s’executa aquest programa o amb les
mesures posades en marxa des del SOIB, però no em negaran
que aquest govern ha posat fil a l’agulla; duem 25 mesos
consecutius en què es redueix l’atur juvenil en aquesta
comunitat, 25 mesos consecutius que no són xifres maquillades
ni manipulades, Sr. Abril, fa 25 mesos no hi havia el Pla de
garantia juvenil i mes a mes es redueix l’atur juvenil en aquesta
comunitat autònoma. Si això no és motiu perquè vostès
s’ilAlusioni, pot ser és que la seva actitud és que com pitjor vagi
millor per a vostè.

Vostè ha parlat també de mà d’obra barata, els vull recordar
que no va ser precisament un govern del Partit Popular qui va
posar en marxa el denominat contracte basura, va ser el Sr.
Felipe González, i no va ser un govern del Partit Popular, sinó
el Sr. Rodríguez Zapatero qui va llevar la prohibició d’enllaçar
contractes temporal quan es tractava de joves.

Per tant, i ja per acabar, i amb tot el respecte, sobre les
notícies que surten i la investigació vigent, també voldria dir
que no crec que avui sigui el millor dia perquè ningú del Govern
anterior tregui pit sobre la gestió eficient i eficaç del SOIB.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Prohens. Sra. Barceló, té vostè
cinc minuts, per contradiccions.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. La veritat és que em sorprèn el to de la
diputada del Partit Popular i sobretot, això ja no em sorprèn
tant, la imprecisió de les seves informacions de manera
permanent. El Programa de garantia juvenil no és una iniciativa
del Partit Popular, ni del Govern de Mariano Rajoy, és una
iniciativa política europea i no del seu grup, primera
constatació, deixem-ho clar i rallem amb propietat, perquè si
comença així, vertaderament quina credibilitat té vostè? És una
iniciativa europea que els governs apliquen, obligatòriament
quan s’hi adhereixen. Per tant, no han fet res més.

Presenten el pla per adherir-s’hi el desembre del 2013. Al
cap de sis mesos, per urgència, perquè no podia esperar quinze
dies, ho tramiten via decret llei, per botar-se evidentment tots
els informes, perquè urgència després ens diuen que no n’hi ha
cap. Què punyetes ha de ser urgent dos mesos, podem esperar,
podem esperar l’octubre a reunir-nos!

Escolti, el Govern d’aquí és qui va dir, quan va constituir la
Comissió interdepartamental, que es reuniria, com a mínim, una
vegada cada any, i no ho ha fet. Què ho faran l’octubre? Molt
bé, però no ho han fet. Que la Comissió sectorial, amb els
consells insulars s’havia de reunir cada tres mesos i no s’ha
reunit encara, després d’un any i busques, bé està, es reunirà
l’octubre. Molt bé, constatam, simplement la manca d’urgència
per treballar d’una manera coordinada.

No ha dit res, evidentment, del tercer element, que és reunir
les entitats juvenils de les nostres illes; aquestes, com que no les
tenen en el decret, doncs ni tan sols ha suposat menció per part
de la portaveu del Partit Popular. Les reuniran? Ho trob
vertaderament que si fem política per a joves la pròpia directiva
europea assenyala que han de participar. I com participaran si
són incapaços de reunir-los?

I a més a més, perquè incompleixen els acords del plenari
del Parlament, que així ho assenyala.

Per tant, en aquest sentit, que es reuniran l’octubre, que ho
faran tot a partir de l’octubre, perquè vertaderament no és tan
urgent, vostès mateixos! El problema dels joves que no estudien
ni fan feina no s’ha aturat: del 2011 al 2013 s’ha incrementat un
13%, perquè no val només l’atur, es llegeixi Europa, no només
són els aturats, són els inactius que no estudien, i s’incrementen.
Per què s’incrementen? Perquè apuntar-se als serveis públics
d’ocupació avui per avui no suposa cap benefici, ni tan sols el
benefici d’inscripció en el registre, perquè n’han de fer un altre,
n’han de fer un altre. I per què la gent s’ha d’apuntar en el
registre de torn del SOIB, si al final les prestacions vendran per
un altre registre? Així davallarà l’atur.

No, ja ho entenc, que al final tot són trampes estadístiques.
Preocupació per la gent jove que ho passa malament, pel que
veig ni és urgent ni vertaderament tenen el més mínim interès.

I la darrera qüestió, el Pla d’ocupació té un compromís
d’actuació dins el 2014 de 15 milions d’euros en mesures
extraordinàries específiques per a joves. Si no s’han de reunir
fins al mes d’octubre, ja em dirà com ho farem, o simplement ja
ho faran sense evidentment la més mínima consulta amb ningú.
I aquests recursos s’han d’executar dins el 2014 i per açò
assenyalàvem que era urgent i per açò l’Estat diu que és urgent,
per complir el calendari compromès amb Europa a l’hora
d’aplicar el Programa de garantia juvenil.

Per tant, si coneixem qualque cosa d’aquest programa,
evidentment no és pel Govern de les Illes Balears, cosa que
també ens sorprèn, sembla que és un programa clandestí dins el
Govern, només s’ha respost quan s’ha demanat, quan hi ha
hagut preguntes i interpelAlacions de l’oposició. I no ens han
contestat, entre d’altres coses, ni tan sols amb els participants a
la nostra comunitat.

Per tant, què els demanam? Primerament, que si fan normes
i les fan vostès, les acompleixin. I segona, els demanam
urgència per actuar en un tema el qual, repetim, no han aturat,
malgrat els indicadors que vostès utilitzen. Europa, per açò ja ho
diu, no només són els aturats actius, són els inactius que no
estudien. I la situació evidentment és prou més greu de la que el
Partit Popular planteja. Demanàvem simplement urgència i
compliment dels compromisos que el Govern ha contret per ell
mateix.
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Què troben que no? Doncs açò és, precisament, la manca de
credibilitat del Govern i de la portaveu que avui aquí el defensa.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò procedim a la votació de la Proposició no de
llei RGE núm. 7170/14.

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.

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

Moltes gràcies a tots.
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