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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam la

sessió d’avui horabaixa i en primer lloc demanaria si es

produeixen substitucions?

LA SRA. RAMON I ROSSELLÓ:

Sara Ramón substitueix María José Ribas.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Enric Casanova substitueix Jaume Garau.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia que consisteix en el

debat de les proposicions no de llei RGE núm. 2155 i

3301/2016. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 3301/16, presentada

pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

conciliació laboral i familiar i a l’atenció a la infància fora

d’horaris lectius.

Primer de tot aquesta Presidència comunica als membres de

la comissió que la proposició no de llei RGE núm. 3301/2016

de Podem Illes Balears, relativa a conciliació ha estat retirada

per la seva autora, mitjançant escrit.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2155/16, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses

d’inserció.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.

2155/16, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa

a empreses d’inserció.

Per a la seva defensa té la paraula l’Hble. Sra. Diputada

Conxa Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Fa uns dies vàrem conèixer

les darreres enquestes de l’Institut Nacional d’Estadística,

referides a l’enquesta de condicions de vida i va revelar una

fotografia jo crec molt negativa de les Illes Balears i és que ens

han situat en el rànquing de les comunitats on han crescut més

el percentatge de persones en situació de risc. Vàrem passar del

23,8% al 26,3% de la població, i això significa que quasi

300.000 persones es troben en aquesta situació.

Quina és la conclusió a què podem arribar després de

conèixer aquestes dades? I és que el repartiment de la riquesa

que es genera, el creixement econòmic no arriba a tota la

població, hi ha una part de la població que queda exclosa

d’aquesta recuperació econòmica, la qual cosa ve a demostrar

que hi ha molta gent que fa feina per salaris de pobresa, hi ha

molta gent que ha cronificat la seva situació de pobresa i que

no pot accedir ni tan sols a un salari de misèria.

Per tant, davant d’aquest panorama hi ha una sèrie

d’articulacions per donar resposta a aquest rescat de persones,

entre les quals hem de destacar el paper que representa

l’economia social. I dins l’economia social, les empreses

d’inserció, perquè aquestes constitueixen una tipologia molt

especial dins el que es coneix com economia social; són

empreses que comparteixen els principis que inspiren aquest

model, perquè també donen prioritat a les persones i a la

finalitat social per damunt del capital, per l’aplicació dels seus

resultats a aquesta finalitat social, per la promoció de la

solidaritat i la independència també respecte dels poders

públics.

Pensam que davant la pobresa i l’exclusió social és

importantíssim el paper que juguen aquestes empreses

d’inserció, ja que tenen com a finalitat, a part de les que són

coincidents amb les empreses d’economia social, tenen com a

finalitat, com deia, la integració sociolaboral de les persones,

almanco el 50% dels seus treballadors que es troben en situació

de risc i proporcionant-los un treball remunerat, la formació i

l’acompanyament necessaris per facilitar el seu accés al món

laboral d’una manera ordinària.

Actualment a les Illes Balears hi ha dues empreses

d’inserció: Deixalles, Serveis Ambientals. És una empresa

constituïda el maig del 2011, promoguda per la Fundació

Deixalles, que desenvolupa activitats ambientals dins dels

sectors dels residus i també dels espais naturals i activitats de

la neteja i també manteniment d’edificis. I l’altra empresa, que

es diu TIV Menorca, és una empresa d’inserció promoguda i

també propietat de Càritas Diocesana de Menorca, creada l’any

2009, per gestionar la planta de tractaments de residus de

voluminosos de l’illa.

Aquestes empreses són un instrument eficaç en les

polítiques actives d’ocupació, dirigides a afavorir la inserció

social i laboral de persones en situació d’exclusió social.

Durant l’any 2015 aquestes empreses varen generar 77

contractes, dels quals el 78% són contractes d’inserció. Per

tant, l’objectiu és ques aquestes persones... empreses de

reinserció l’objectiu és que aquestes persones passin de ser

perceptores d’ajudes a generadores de riquesa.

Dins l’estratègia del Govern actual, per potenciar el

manteniment i suport als llocs de feina que proporcionen les

empreses d’inserció, destacam l’acord aprovat pel Consell de

Govern, per a l’aplicació de clàusules socials a la contractació

pública, que conté per primera vegada mesures de protecció

dels treballadors i treballadores en situació d’especial

vulnerabilitat. Una d’aquestes mesures ha estat assegurar una

reserva del 3% de la contractació de cada conselleria i també de

les empreses del sector públic instrumental, per a empreses

d’inserció.

I també una altra iniciativa o compromís del Govern quant

a les empreses de reinserció ha estat la recuperació del Consell

d’Economia Social i el Cooperativisme, per primera vegada

convocat en més de quatre anys, ja que el Govern del Partit

Popular no ho va fer en tota la legislatura. Pensam que aquest

és un compromís i una acció importantíssima per donar suport

a les empreses d’economia social.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201603301
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201602155
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Però tot i aquest suport institucional, pensam que les

administracions públiques pateixen un cert grau de

desconeixement del model d’empresa d’inserció i dels beneficis

no només socials que aporta, sinó també dels beneficis

econòmics que genera, així com també les administracions

pateixen un cert grau de desconeixement de les dificultats que

aquestes empreses tenen per poder compaginar degudament el

seu pla de formació i d’acompanyament social en l’activitat

productiva pròpia de l’empresa. Per tant, és necessari que les

administracions coneguin i reparin els sobrecosts derivats del

procés d’inserció, com són per exemple els costs

d’acompanyament i la manca de productivitat que ja he

assenyalat abans.

Per tot l’exposat, s’ha presentat aquesta proposició no de

llei amb un únic punt, per tal que el Parlament insti el Govern

de les Illes Balears a elaborar un programa públic la finalitat

del qual sigui la promoció de les empreses d’inserció i doni

suport a la creació i manteniment d’aquestes, per tal de facilitar

la inserció sociolaboral dels colAlectius que, de manera

estructural o conjuntural, presentin especials dificultats per a

l’accés i la permanència a l’ocupació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara és el torn de fixació de posicions. Per part del Grup

Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Sra. Sandra

Fernández, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Por parte del Grupo Popular

daremos apoyo a esta proposición presentada por el Grupo

Socialista, convencidos de que el trabajo y la labor que hacen

las empresas de inserción tienen un gran retorno social, y es

cierto que nuestra comunidad autónoma a día de hoy, como

bien ha dicho la portavoz, existen dos empresas, pero desde

luego existe un tejido como para poder fomentarlas y que

puedan ser muchas más.

Creemos que para ello, al margen de poder elaborar un

programa, todavía queda pendiente el desarrollo normativo en

este sentido, que también potenciará la creación de empresas de

inserción. También, como ha dicho la Sra. Obrador, a través de

las recientes cláusulas sociales que presentó el Govern, es una

buena herramienta para hacerlo. Pero decirle que el 3% de

reserva de mercado no solamente es para empresas de

inserción, es para empresas de inserción, centros especiales de

empleo y programas de empleo protegido. Con lo cual,

tampoco tenemos muy claro, teniendo en cuenta el número de

empresas de inserción que hay a día de hoy en Baleares, qué

porcentaje de esa reserva de empleo podrá tener cabida en estas

empresas y no a lo mejor en los centros especiales de empleo,

que sí que están mas desarrollados, están mucho más regulados

y además a día de hoy sí que reciben mucho más apoyo

económico por parte de la administración, que creemos que

evidentemente tienen que estar, pero también a las empresas de

inserción hay que darles este apoyo.

Nos parece una buena iniciativa poder elaborar un

programa específico, que pueda resolver esta cuestión. Sí que

le propondríamos una enmienda, si está de acuerdo la portavoz

y todos los grupos, que sería poder añadir al acuerdo, que “se

elabore un programa público conjuntamente con el resto de

administraciones”. Porque creemos que nuestra comunidad

autónoma, aparte del Govern evidentemente, pero también

cuando estamos hablando de inclusión social, también tienen

competencias tanto los consells como los ayuntamientos. 

De hecho, en el caso del Consell de Mallorca, por ejemplo,

ya se trabaja en este ámbito de empresas de inserción y de

inclusión de personas en riesgo de exclusión social, para

fomentar su inserción laboral y, por ejemplo, el Ayuntamiento

de Palma ya tiene una especie de conciertos con la Fundación

Deixalles, que, por ejemplo las personas que atienden en

Atención Primaria de Servicios Sociales muchas de ellas ya se

derivan a plazas que el ayuntamiento tiene concertadas con esta

entidad, para que puedan hacer un proceso de inserción. Con lo

cual creemos que el poder trabajar conjuntamente todas las

administraciones en este sentido puede enriquecer el programa

que ha presentado... la propuesta de creación de este programa

que ha presentado en este caso el Grupo Socialista.

Y, sin más, pues decir que, tanto si aceptan esta enmienda

como si no, votaremos a favor de la propuesta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula

l’Hble. Sra. Marta Maicas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Em permetran aprofitar l’ocasió

per transmetre la idea que des de Podem tenim de les empreses

d’inserció i de la confiança dipositada en el suport i la

promoció d’aquestes.

Partint de la idea que una empresa d’inserció forma part de

l’economia social, he de dir que és una eina per construir contra

poder des de la base, partint de l’autogestió, autoorganització

i la democràcia directa, i que ens permet transitar des de l’estat

actual de dependència de les estructures del sistema cap a un

escenari de llibertat amb plena consciència i on tothom pugui

desenvolupar-se en igualtat de condicions i d’oportunitats.

És una proposta constructiva per reconstruir la societat des

de baix en tots els àmbits i de manera integral i recuperar les

relacions humanes afectives de proximitat i basades en la

confiança.

La introducció d’aquesta proposició queda un poc pobra

amb la idea que es té d’aquestes empreses donant com a únic

objectiu el trànsit a l’ocupació ordinària. Tal i com estan les

coses, l’ocupació ordinària es troba mancada de qualsevol ètica

i s’oblida dels drets no només laborals, sinó en relació amb els

drets humans, encara que en la defensa que acaba de fer la Sra.

Conxa Obrador ha rectificat i esmenat aquesta introducció.

L’objectiu d’aquestes empreses ha de ser la de donar poder

a la persona i crear consciència a nivell empresarial que és el
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que realment contribueix a crear una societat sana i funcional,

eficaç i constructiva.

La qüestió que diferencia les empreses pures i dures de les

empreses d’economia social és que aquestes últimes es

regeixen per processos interns, on el principal són les relacions

amb les persones treballadores i utilitzen processos de direcció,

comunicació i gestió basats en la democràcia, en la igualtat de

drets i deures entre les persones associades i distribució

equitativa dels guanys. Les empreses d’inserció han de ser

empreses basades en l’economia social, les clàusules socials

ajudaran també a dur endavant aquest projecte.

Senyores, senyors, ha arribat el moment de començar a

canviar les coses, a canviar paradigmes. Duent endavant

aquesta PNL fem realitat el principi d’una altra realitat

sociolaboral.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Maicas. Per part del Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca té la paraula l’Hble. Sra. Margalida Capellà.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Sí, gràcies, presidenta. Nosaltres des de MÉS per Mallorca

donarem suport a aquesta proposició no de llei, consideram que

l’economia social és una eina més que ha de servir per

contrarestar els efectes socials de determinades polítiques

econòmiques i que, bé, que en qualsevol cas és necessari

establir noves polítiques o bé repensar les actuals polítiques

públiques per compensar el cost social del nostre model

econòmic i aquesta iniciativa va en aquest camí i per això li

donam suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la

paraula l’Hble. Sr. Diputat Josep Castells, per un temps de deu

minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Crec que la justificació que

ha fet la portaveu del Grup Socialista és indiscutible, sobretot

aquesta dada tan preocupant que ha donat de l’increment del

percentatge de població en risc d’exclusió social. 

Aleshores és evident que aquestes empreses fan una feina

molt meritòria, a més a més pel que jo conec són empreses que

funcionen bé, no són empreses que tinguin un funcionament

democràtic, com ha dit la portaveu de Podemos, perquè són

empreses normals que funcionen tal qual i, a més a més, fins i

tot m’atreviria a dir que, precisament el caràcter d’empresa

democràtica no és el que més destacaria, perquè és una empresa

en què moltes vegades s’ensenya a les persones a treballar i a

adquirir uns certs hàbits de disciplina en el treball, aleshores...

amb això vull dir que és una empresa normal, pot tenir

qualsevol forma jurídica, també la de cooperativa, per exemple,

però en aquest cas, per exemple, en aquests casos concrets dels

quals parlem, no ho són, i que fan aquesta missió tan important,

tan fonamental d’afavorir el trànsit a l’ocupació ordinària. Que

ja és molt, eh?, si, a més a més, diguem, en alguns casos doncs

poden acomplir altres funcions, doncs també estaria bé, però

aquesta ja em sembla que és molt important.

I com que realment... jo el que no sabia és que només hi

havia aquestes dues, per tant, agraeixo l’aportació de la

informació, però per tant és evident que s’ha de potenciar i per

això, totalment a favor i agrair la iniciativa.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Diputada

Sra. Olga Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Desde Ciudadanos también

daremos apoyo a esta proposición, en Ciudadanos creemos que

la economía ha de estar al servicio de la sociedad y que nadie

se ha de quedar en el camino.

Estas empresas de inserción son empresas con mucho valor

añadido ya que no sólo ofrecen un producto, sino que se

dedican a mejorar las competencias de sus trabajadores en todo

el tiempo en que el trabajador está allí, para luego poder

insertarse en el mundo laboral.

Por lo tanto, creo que la administración tiene que poder

compensar todo ese valor de formación y de hábitos que dan a

las personas para que luego tengan un proyecto de vida y es

muy importante pues que esta proposición se lleve a cabo, y

que estas empresas tengan la promoción que se merecen.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per contradiccions el grup proposant té un temps de cinc

minuts, la Sra. Diputada del Partit Popular ha presentat una

esmena in voce, si tots els grups hi estan d’acord i la proposant

també, es podria incloure. Té la paraula la Sra. Conxa Obrador,

per contradiccions.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies. Bé, evidentment les empreses de reinserció

social no tenen les dinàmiques de les cooperatives, en el sentit

de democràcia interna on tots els socis poden emetre un vot en

una assemblea per decidir temes que afecten la cooperativa,

però sí que són dins l’economia social i comparteixen principis

socials que tenen les cooperatives. Per tant, és vera que... i el

Sr. Castells té raó, no hi ha democràcia interna dins les

empreses de reinserció, perquè, a més, no estan constituïdes per

a això, estan constituïdes per recuperar allò que el mercat ha

rebutjat, aquelles persones que no tenen cap sortida ni xarxa
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per poder tornar, ni un circuit per poder tornar a integrar-se al

mercat ordinari.

Per tant, és evident que signifiquen una importància molt

grossa i sobretot pensam que tenim una cronicitat d’exclusió i

de pobresa que fa i posa en valor, amb més significat, aquestes

empreses. Per tant, aquest és el valor de les empreses de

reinserció, que recuperen allò que el mercat ha deixat pel camí.

I és vera que només n’hi ha dues, però pensam que aquest

govern treballa perquè n’hi hagi moltes més i assenta les bases

perquè n’hi hagi moltes més, i aquest és el compromís de les

clàusules socials que es varen aprovar a Consell de Govern. És

vera que un 3% pot semblar poc, però és que abans no hi havia

res, Sra. Fernández, no hi havia res. Per tant, a vostè li podrà

semblar poc, però les clàusules socials han estat desaparegudes

durant quatre anys i ara aquest govern adquireix el compromís

de fer-les realitat i d’incorporar que la contractació de persones

en situació d’especial risc, d’exclusió o de pobresa, i que

aquestes persones tenguin assegurat un 3% de la contractació

pública. I nosaltres pensam que això és molt important i és un

fet significatiu i diferencial entre el que hi havia abans i el que

hi ha ara.

Per tant, aquesta és la situació, tot i que s’ha de treballar per

poder fer extensiva la creació de més empreses de reinserció

social perquè pensam que Deixalles i la de Menorca no són

suficients.

En relació amb l’esmena que ha presentat el Partit Popular,

nosaltres l’acceptarem, pensam que és una bona esmena

incorporar les administracions que tenguin competències en

l’elaboració d’aquest programa per promocionar les empreses

d’inserció. Per tant, l’acceptaríem, i donam les gràcies a tots els

grups que donen suport a aquesta iniciativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat, passam a votar la Proposició no de Llei

RGE núm. 2155/16, amb l’esmena incorporada del Grup

Popular in voce.

Vots a favor?

Unanimitat.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei

RGE núm. 2155/16, relativa a empreses d’inserció.

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