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EL SR. PRESIDENT:

Perdó... La Sra. Camargo ha excusat l’assistència. Sra.

Sandra Fernández, em sembla que és la més jove; si no li

importa... Això passa per ser la més jove... i no ha d’intervenir.

Bé, començam. Bona tarda, senyores i senyors diputats.

Començam la sessió d’avui i en primer lloc es demana si hi ha

substitucions. Sembla que no.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que

consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.

2751/16 i 2975/16.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2751/16, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a compatibilitat

de la percepció de pensions amb els rendiments del treball

derivats de l'activitat creativa.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.

2751, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la

compatibilitat de la percepció de pensions amb els rendiments

de treball derivat de l’activitat creativa.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula la Sr. Baquero, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Bona tarda a tothom. Aquesta proposició no de llei és la

continuació, la segona part de la que vam discutir, la que vam

veure a la darrera comissió, que parlàvem de les condicions

laborals dels artistes. En aquesta es parla de compatibilitzar el

dret a la pensió dels artistes, dels escriptors jubilats, amb la

percepció de rendes per la seva activitat intelAlectual fora de la

pensió.

L’altre dia ja dèiem que la majoria d’escriptors i de

creadors viuen d’activitats molt diferents a la literatura o a l’art.

Els seus ingressos vénen d’una professió molt diferent, i molt

pocs són els que poden viure de l’art i generalment ja són

grans, persones ja madures que han acumulat una experiència

que els permet ser requerits per diferents fòrums o meritar drets

d’autor, o sigui, és normalment la gent més gran la que es pot

dedicar a això, a aquestes activitats, i pot cobrar per això,

perquè no tenen horaris laborals. 

Totes aquestes persones, els uns i els altres, acumulen

cotitzacions per aquesta història laboral, i tenen tot el dret,

perquè se l’han guanyat tots aquests anys, a cobrar, a percebre

aquesta pensió quan arriben als 65 anys. A més, com deia

abans, és en aquests moments quan tenen més temps lliure per

escriure, per pintar, pel que sigui que facin, i a part tenen molta

més llibertat per dir i per fer el que volen, sense estar supeditats

a condicionaments d’editorials o a condicionaments de mitjans

pels quals treballen. Això era així fins a finals de 2012; no hi

havia cap problema que fessin les dues coses, cobressin la seva

pensió i a part tinguessin ingressos d’altres activitats

intelAlectuals, sempre, també. A partir..., per una part a l’Estat

li anava bé perquè percebia tota la part dels impostos

d’aquestes activitats i l’IRPF, i la societat ens va molt bé

perquè ens beneficiem del producte que aquestes persones ens

donen; però el 2013, amb un decret llei, un reial decret, crec

que va ser, això va canviar una mica, i hi ha un paràgraf

d’aquest article que diu “es permet treballar als jubilats, però

només quan els ingressos generats per aquesta activitat, per

aquesta activitat, siguin inferiors al salari mínim

interprofessional”. Per tant qualsevol persona major de 65 anys

que estigui cobrant una pensió de jubilació no pot realitzar cap

activitat artística ni cap aportació a la cultura que tingui un

valor superior a 9.172 euros anuals, perquè si no perd el dret a

la seva pensió. Això és el que ha causat l’estricte compliment

d’aquesta llei; fins i tot es pot pensar que s’ha equivocat en

aquest compliment tan estricte, hi ha gent que diu que això no

hauria de ser així, no té perquè interpretar-se d’aquesta manera.

Un actor, un escriptor, es veu obligat a tornar el que ha

cobrat en concepte de pensió, s’ha de donar d’alta d’autònoms

i a sobre ha de pagar una penalització, o ha de complir una

penalització de sis mesos un cop ha recuperat el dret a la

mateixa, és a dir, que un escriptor major de 65 anys cobra la

seva pensió, però si les activitats que fa són de caire

intelAlectual no pot superar el salari mínim intelAlectual; en

canvi si les activitats per les quals ingressa són ingressos per

rendes heretades, actius financers, lloguers de cases, o

especular amb el que sigui, accions fins i tot de diaris o

d’editorials, això sí que ho pot fer, però no de la seva activitat

intelAlectual. És a dir, a Espanya penalitzam, aplicant d’aquesta

manera tan estricta aquesta llei, penalitzam l’activitat

intelAlectual. I com pot ser que un autor de més de 65 anys, que

tota la seva vida laboral ha cotitzat a la Seguretat Social i s’ha

guanyat el dret a la pensió, a una pensió més o menys digna,

hagi de fer-se autònom sabent la incertesa, a sobre, d’aquest

mercat?, que és del que parlàvem l’altre dia: un mes pot tenir

moltes rendes per qualsevol activitat que faci, per mil

conferències que faci un mes, però el mes següent potser no té

res, i això els que tenen una pensió contributiva; els que la

tenen no contributiva llavors la misèria ja va en augment.

Per totes aquestes coses i moltes altres, però no entraré més

en detall, perquè l’altre dia ja també vam parlar bastant del

tema, el Grup Socialista els proposa instar el Govern d’Espanya

a dur a terme una aplicació adequada a la normativa de la

Seguretat Social respecte de la compatibilitat de les pensions

sense efectuar diferenciacions en funció de l’origen de les

rendes, és a dir, que és igual d’on provinguin les seves rendes,

o de la seva activitat intelAlectual o de qualsevol altra; no

penalitzem, i que faci possible la percepció de la pensió amb

els rendiments dels treballs derivats de l’activitat creativa,

evitant l’exigència als creadors d’escollir entre continuar

mantenint una vida activa o bé la seva pensió de jubilació, i els

demano que siguin tan amables, pel bé del nostre país, de votar

a favor d’aquesta PNL.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Baquero. Pel Grup Parlamentari Popular té la

paraula el Sr. Vidal, per un temps de deu minuts.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Baquero, no serà el Partit

Popular el que sembli que està en contra del sector d’artistes i

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201602751
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creadors, però la convid a fer una reflexió: fa la sensació que

des del grup que governa aquestes Illes Balears fan

proposicions no de llei cap al Govern central, que en aquests

moments està governat pel Partit Popular, entenc que és per fer

demagògia, i m’explicaré.

Els artistes i creadors volem que tenguin la millor jubilació

que vulguin, però a les referències que vostè ha fet li vull

contestar. La interpretació de la Seguretat Social serà molt

subjectiva, però ha dit que aquelles persones que estan

jubilades i tenen ingressos, per exemple, de propietats en

lloguer reben els doblers d’aquests lloguers, i en canvi els

artistes que pinten no poden vendre els seus quadres, i si es

tornen donar d’alta a la Seguretat Social i no venen es poden

quedar sense res. Els que tenen lloguers també els poden deixar

el seu lloguer i quedar sense aquests doblers. 

Dins un marc legal possible estam d’acord que els creadors

i els artistes tenguin la millor jubilació i totes les coses que se’ls

puguin oferir, sempre que no siguin discriminatòries i no siguin

greuges comparatius amb tots els altres colAlectius, perquè per

aquesta regla de tres que vostès ens duen aquesta proposició no

de llei jo li podria dir que en duguem una exactament igual i, en

lloc de posar artistes i creadors, posàssim picapedrers, que tots

els picapedrers que s’han jubilat i trobin una feina temporal per

fer de picapedrers la puguin fer; o que la puguin fer tots els

cambrers que han fet feina tota la vida de cambrers i estan

jubilats, idò ara perquè només és una cosa puntual, com pugui

ser vendre un quadre, el cambrer pugui fer un dia de cambrer;

o els pagesos en el mateix sentit, o els mariners, que s’han

jubilat més prest perquè tenen un règim especial de jubilació de

mariners, pugin anar a pescar un dia de bon temps i puguin

vendre aquell peix que han agafat, exactament igual que el

pintor pinta un quadre i el pugui vendre.

Per tant, repetesc que és una interpretació molt seva, que

nosaltres no li votarem que no, perquè no voldria mai que

s’interpretés que el Partit Popular està en contra dels artistes,

però que, així com fan aquesta proposició no de llei per als

artistes, tenint en compte que des que hi ha el Partit Popular,

està contemplada la jubilació parcial, que un poc dir jo estic

mig jubilat i l’altre mig de la meva vida el dedicaré per anar a

pescar i vendre el peix, o per anar a sembrar patates i vendre

patates, o per fer dues hores de cambrer i cobrar-les, o per

pintar dos quadres i vendre-los, o per fer una peça de música i

vendre-la, creiem que tot això estaria dins el mateix sector.

Per tant, sempre i quan dins les jubilacions de l’Estat

espanyol no es produeixen greuges comparatius i sempre que

no es produeixin discriminacions, nosaltres estarem a favor de

qualsevol cosa que representi una millora tant per al colAlectius

dels pintors, dels escriptors, dels músics, dels picapedrers, dels

cambrers, dels pagesos, dels mariners i de tots els que vostè

vulgui, dels funcionaris, que jo hi som, perquè tots puguem

tenir una millor jubilació. Sí a aquesta proposició no de llei i si

cada setmana ens en du una en el sentit que li he obert, també

tendrà el nostre sí. Repetesc, sense greuges comparatius, que no

representin discriminacions i dins el marc legal.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vidal. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula el Sr. Aguilera, per un temps de deu

minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

 Moltes gràcies, Sr. President. Em sembla que la Sra.

Baquero ha fet una exposició molt clara de la situació, d’una

forma molt concreta i pensem, des del nostre grup parlamentari

també, que és una interpretació molt restrictiva respecte d’això.

Ja la setmana passada el Partit Socialista també va presentar

una iniciativa, fent present una vegada més, que per al PP

moltes vegades la paraula la cultura sembla ser que no els

interessa o està completament oblidada.

Faig present també que aquesta iniciativa ha estat

presentada pel mateix partit en el Congrés, però bé, ara tenen

una situació en la qual..., doncs bé ara ja estan dissoltes, o serà

pròximament dissolta aquesta institució i, per tant, no es podrà

cursar aquesta iniciativa. Aquesta proposició no de llei segueix,

com he comentat abans, la línia del que es va aprovar la

setmana passada. Estem totalment d’acord amb dignificar la

vida dels que es dediquen a treballar en l’àmbit de la cultura,

no solament els artistes, sinó de totes i tots els treballadors en

aquest sector i en qualsevol de les seves múltiples ocupacions.

Del que tracta aquesta proposició no de llei és de posar en

marxa una iniciativa molt actual i presentada d’una forma àgil,

que intentaré amb el seu objectiu, com ja ha dit la Sra.

Baquero, que sigui de justícia. Només es tracta d’aplicar la llei

existent, com abans del 2012 per evitar que els treballadors i

treballadores de la cultura hagin de triar entre l’opció de seguir

endavant, amb la percepció de les rendes producte de la seva

creació, o percebre la pensió. Jo voldria ara fer només un incís

respecte d’això sobre el que ha comentat el Sr. Vidal, sobre els

drets d’autor. És a dir, aquí una persona, un artista, un creador,

durant molt d’anys o puntualment a un moment de la seva vida,

ha aconseguit un bestseller, ha aconseguit un hit molt

important; o gent que porta tota la seva vida i qualsevol de

nosaltres podríem posar exemples de la nostra terra i de l’Estat

espanyol, que realment han aconseguit crear un material que a

la fi, durant molts d’anys, aconseguirà unes rendes com a drets

d’autor. Aquestes persones què fem amb aquestes? Han de

renunciar, com ja s’ha exposat anteriorment, a, després de

molts d’anys de cotitzar a la Seguretat Social, segons el seu

règim, i després d’aconseguir aquests drets d’autor, al dret de

renunciar d’una cosa o d’una altra, ja no estam dient, com vostè

ha comentat Sr. Vidal, que realment puguin fer alguna activitat

i donar-se d’alta com correspon, però, sincerament, pensem que

realment aquesta qüestió és una interpretació molta justa. I per

tant, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula la Sra. Busquets, per un temps de deu

minuts.
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LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Gràcies, Sr. President. Ja la setmana passada, com bé ha

explicat la diputada Sra. Baquero, el Grup Socialista va

presentar la proposició no de llei RGE núm. 2750, relativa a

creació d’un estatut de l’artista. Tant aquella iniciativa com la

d’avui, el que fan és vetllar perquè els artistes i els creadors, o

més extensament els treballadors de la cultura, tenguin unes

condicions de treball i també, en aquest cas, unes pensions i

una jubilació dignes. Les condicions econòmiques i laborals del

treballadors del món cultural han patit aquesta darrera

legislatura i crec que, més extensament i històricament, una

situació de precarietat extraordinària.

Ara bé, si és cert que començam a sortir d’aquesta crisi, cal

que també es comencin a notar les condicions dels treballadors

de la cultura. Per això, donarem suport a la proposició no de

llei proposada pel Grup Socialista.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Busquets. Per part del Grup Parlamentari El

Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Sureda,

per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, President, senyores i senyores diputats. Pensam

que de vegades ens trobam fets una mica surrealistes. Resulta

que amb la reforma de la Llei de pensions del 2013, els artistes

han de triar quan arriben als 65 si volen la pensió o seguir

moltes vegades fent articles, conferències, cursos, publicacions,

en el cas que l’autor o creador superi, com s’ha dit, el salari

mínim interprofessional. Però les dues opcions, segons el

Ministeri de Treball, no són factibles. Això suposa que aquests

artistes, aquests escriptors, músics, directors de cinema,

fotògrafs, que tenen més de 65 anys, o bé deixen de crear, o si

ho fan, ho fan de manera gratuïta, o alAlegal.

És a dir, vostè triï: pensió o premi, moltes vegades. Bé,

sembla ser, si no ho tenc malentès, que les primeres multes ja

han arribat; per exemple, a començament d’any, el periodista

jubilat i escriptor, Javier Reverte, va fer públic que, a més de

no tenir pensió, ha de pagar una multa de 121.697 euros, per

haver estat cobrant pensió i drets d’autor alhora. Pensam que

això no té cap sentit i no du res de bo al sector cultural, que ja

ha patit des de fa temps. Per exemple, en el tema de l’IVA.

Des d’El Pi pensam que aquest tema s’ha de modificar i que

no podem perdre aquests pensadors, escriptors i artistes en la

seva edat madura, perquè no volem que cobrin. És un mal

irreparable a la nostra cultura, cosa que molts de països del

nord i països d’Europa, Suïssa, Àustria, França, Alemanya,

cobrar una pensió és totalment compatible amb una altra

activitat.

Dit això, votarem a favor com no pot ser d’altra manera,

d’aquesta proposició no de llei. Abans d’acabar volia fer un

esment, així com ja vaig dir la setmana passada quan vàrem

aprovar iniciar, o que es pogués fer l’estatut de l’artista, i jo

vaig pensar i parlar dels artistes artesans que ens toquen, dir

que és un tema que també els afecta i que es consideràs, quan

es parli i es debati aquest tema, que els tenguin en compte.

Res més a dir, hi donarem suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President i moltes gràcies a la Sra. Elena

Baquero i als altres portaveus per haver-me ilAlustrat sobre

aquest tema, perquè realment és un tema molt complex. I jo la

veritat és que intento ilAlustrar-me de tots els temes que es

porten com a proposició no de llei, però, en primer lloc, intento

prioritzar aquells en què aquest Parlament té competència, o

encara que no tingui competència, sigui competència de l’Estat,

siguin temes d’una importància simbòlica, o d’una importància

colAlectiva, de país, per exemple aquest matí parlàvem de temes

de privatització dels aeroports, o hem parlat de temes

estratègics per a Balears. 

Jo crec que aquí hi ha una diferència molt gran, instar el

Govern en temes que són de competència del Govern central,

però que tenen una incidència a nivell de país respecte de les

illes, que entrar en temes que, de fet, ja no són de la

competència diguem d’aquest Parlament i aleshores, vostès

saben que jo tenc la meva pròpia doctrina sobre el tema PNL,

potser perquè som a quatre comissions i per tant, en passen

moltes per les meves mans, sincerament doncs, en temes que

són de competència sí que evidentment em sento amb

l’obligació d’instruir-me, en temes que no són de la

competència d’aquest parlament, doncs estic a l’expectativa

dels temes que es presenten, que són molt interessants, com

aquest, i importants, i crec..., i estic a l’expectativa una mica de

com ens presenten el tema, perquè malauradament és difícil

entrar en tot detall en temes que, com els deia, no entren dintre

de les competències de la nostra comunitat autònoma.

Aleshores crec que aquest és un tema que és molt complex,

i des del meu punt de vista em sento una mica incòmode perquè

no em sento prou instruït en el sentit que crec que hem entrat

una mica d’una forma superficial en el tema. No estic dient que

la seva intervenció hagi estat superficial, sinó que els elements

que s’han posat sobre la taula..., s’ha citat un decret però no el

tenim; aquí es parla de l’any 2012 però el decret em sembla que

era de l’any 2013... Aleshores per a mi és molt difícil

manifestar-me sobre uns antecedents que no tinc i que si els

tingués tampoc no tindria temps ni formaria part de la meva

feina instruir-me sobre ells perquè no és competència d’aquest

parlament.

Aleshores per a mi és una mica incòmode manifestar-me a

favor amb aquest desconeixement i amb aquesta falta

d’instrucció sobre la matèria que vostè ens posa sobre la taula,

a més a més amb algunes expressions que per a mi també són

complicades d’adherir-m’hi, quan deim “sense efectuar

diferenciacions en funció de l’origen de les rendes”; jo entenc

el problema que vostè ens ha plantejat, però també entenc..., o
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sigui, jo veig que la seva indignació per aquest tema, que a tots

ens indigna, una mica s’adreça a temes que van molt més enllà

del que vostè ens planteja, perquè, clar, una pensió de jubilació

precisament ve a suplir uns ingressos del treball. Aleshores,

clar, d’aquí ve la incompatibilitat entre rebre una pensió i rebre

ingressos del treball. Aquesta distinció, que és lògica, pot tenir

una manifestació en el pla concret que no ens agradi, però, clar,

manifestar-nos en contra que s’efectuïn diferenciacions en

funció de l’origen de les rendes, per a mi, per una qüestió de

rigor en el que estem aprovant, per a mi és difícil votar-hi a

favor.

Com li deia crec que el problema que vostè ens planteja

afecta a altres polítiques molt més globals com és el mateix

salari mínim interprofessional, perquè clar, si el salari mínim

interprofessional en lloc de ser la ridiculesa que és fos una cosa

digna, potser aquesta norma no seria tan desencertada. O

després fins i tot també a les mateixes pensions contributives de

jubilació, que són molt baixes. És a dir, estem enfrontant-nos

a un problema que és molt greu, que és compatibilitat

d’ingressos després de la jubilació, salari mínim

interprofessional, (...) interprofessional, l’estructura de les

pensions contributives..., tota una sèrie de problemàtica que ens

estem polint en quatre línies, jo, que per a mi seria molt fàcil

dir “escolti, hi voto a favor i em desentenc del tema”, sempre

una divisa que m’he plantejat en aquest parlament, malgrat que

ens vénen tants temes així a nivell de PNL, és ser capaç de

poder defensar sempre davant qui sigui les coses que he votat,

per tant em sap greu, però per a mi és difícil votar-hi a favor, i

ja anuncio -a no ser que amb la seva última intervenció em

convenci- que m’abstindré perquè estic a favor i entenc el

problema, i estic a favor, i estic a favor de contribuir a

resoldre’l, però per tots els motius que li he dit també em costa

votar-hi a favor.

Com a conclusió potser el que diria és instar el Govern a fer

coses que són competència del Govern però que tenen un

impacte territorial simbòlic sobre el país, puc estar-hi d’acord;

ara, instar el Govern en coses que són de política general,

precisament un grup parlamentari..., és a dir, crec que seria

molt més útil gairebé que vostè parlés amb el seu grup

parlamentari a Madrid i que això és fes a Madrid, que és on

crec que s’hauria de fer, és a dir que els grups que tenen la sort

de tenir representants a Madrid crec que el millor seria que

aquestes inquietuds les canalitzessin a través de fer pressió als

seus grups parlamentaris a Madrid, que són els que han de

resoldre això, i aquí llavors podríem tenir més temps per

dedicar-nos als temes que sí que són de la nostra competència.

A més a més, quan el Govern al qual instem a més a més

està en funcions encara..., no estic dient que no puguem instar

el Govern, perquè el Govern, encara que estigui en funcions, és

el Govern, però bé, tot plegat encara em costa més donar-li

suport, i per aquest motiu, ja dic, excepte que en el seu torn

final afegeixi arguments nous, jo m’abstindria.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula la Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Presidente. A ver, nosotros consideramos que

es verdad que es una cuestión bastante compleja y que se ha

(...) a nivel estatal y que hay muchas normativas al respecto que

también incluye esta modificación. Creemos que muchas

profesiones también deberían entrar en este tipo de revisión. 

Es verdad que la razón de ser de una pensión es subvertir

una situación de necesidad derivada de la incapacidad por

trabajo de una persona que se queda en una situación de

necesidad y entonces ya se le da la pensión, pero también es

verdad que el aumento de la esperanza de vida, de las

capacidades de la persona ha cambiado muchísimo, y es cierto

que no se puede perder talento debido a esto. 

Entonces yo he mirado todas las leyes que han ido

modificándose, la de 2002, la de 2011, la de 2015, que decía el

Sr. Vidal que ahora si quieres seguir trabajando...; bueno, en

2013 hay una y en 2015 hay un refundido de la Ley de la

Seguridad Social donde te permite solamente adquirir el 50%

de la pensión y entonces no te hace límite en cuanto a lo que

ganas por tu actividad... No sé si... Bueno, entonces es

complejo el tema, porque además hay muchas profesiones, no

solamente los artistas, que también debería aplicarse esta ley

porque hay mucha capacidad dentro de la experiencia, y yo a

lo mejor la hubiera hecho más extensa, pero bueno, yo sí que

votaré a favor para que se revise, para que se revise esta

situación, porque considero que sí que se han de ir haciendo

pasos porque estamos haciendo..., o sea, es un punto

únicamente para artistas, pero bueno, ya es un punto más que

también se puede dedicar a otras profesiones, y como pone

“una aplicación adecuada a la normativa”, bueno, se podría

estudiar cómo, porque también hay que tener en cuenta que es

verdad que hay muchos artistas precarios, pero es verdad

también que el artista que sí que consigue un cierto status tiene

conferencias, programas, premios remunerados... Entonces

quiero decir que depende también de las situaciones.

Pero bueno, nosotros sí que apoyaremos esta proposición

porque consideramos que es un paso más dentro de estos

cambios de modelos de vida que se están dando, y bueno, nada

más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Té la paraula per contradiccions el

grup proposant per un temps de cinc minuts. Sra. Baquero...

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Molt bé, moltes gràcies a tothom que dóna suport a aquesta

proposició, i gràcies sobretot de part de la gent que està en

aquestes situacions. 

El Sr. Vidal em deia que fem demagògia. Jo no faig

demagògia, jo no en faig, jo m’ocupo i em preocupo de les

persones d’aquestes illes que estan en aquesta situació. És una

cosa que he fet durant molt de temps i ara ho faig des d’aquí;

en altres moments ho he fet des d’un altre lloc i ara ho faig des

d’aquí i ho faig com ho puc fer, que és instant el Govern d’aquí

o el Govern d’allà o al govern que sigui. És una PNL..., aquesta
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proposició no de llei, l’altra, no tant, però aquesta és una

proposició que s’ha vist a rel de tots els problemes que ha

explicat la Sra. Sureda, a partir d’aquesta interpretació

d’aquesta llei. És una PNL que es va dur al Congrés dels

Diputats, que s’ha discutit molt allà i que el seu grup, tots els

grups d’aquí, crec, bé, tots els grups que tenim..., tant Podem

com Ciutadans, han fet esmenes. No ho sé, els proposants crec

que van ser Esquerra Republicana..., es van fer dues PNL

diferents, una era d’Esquerra Republicana, l’altra era de

Podem, una altra era un refós de Podem i del PSOE, i vostès

van fer esmenes a aquesta llei. 

Jo si vol li llegeixo, perquè ho tenc aquí, una de les seves

esmenes que va en aquest sentit. L’esmena és a una proposició

no de llei, d’aquesta, del dret a la compatibilitat de les

pensions, i proposen vostès modificar aquesta PNL i dir: “...a

continuar un proceso de diálogo con el sector, con las

organizaciones y asociaciones más representativas en sus

respectivos ámbitos de actuación estatal y autonómico, con el

objetivo de avanzar de forma adecuada en la compatibilidad

de la percepción de una pensión de jubilación con

rendimientos del trabajo procedentes de actividades

profesionales relacionadas con la cultura y el arte, para

facilitar y fomentar la actividad de escritores y artistas

mayores, y reconocer su contribución intelectual y cultural a

la sociedad; a la elaboración de un estatuto del creador”,

d’això ja en vàrem parlar l’altra vegada, “a impulsar la subida

del cincuenta al cien por ciento del porcentaje”, s’han fet

moltes esmenes en aquesta... i les han fet molts de grups. A

veure, jo ja sé, Sr. Castells, que aquí no podem fer res respecte

d’això, jo sí que crec..., no podem fer res, fer, nosaltres no

podem canviar aquesta llei, no ho podem fer, però sí que

podem insistir als nostres partits, com ho fem, o sigui, d’aquí

sortirà un acord prou unànime, per descomptat jo cap al meu

partit, el PP cap al seu partit, per què, a més, també ho diu, i

Ciutadans també, ara no ho tinc... no ho trobaré...

(Se sent una veu de fons inintelAligle)

...però també va fer una esmena referent a això, o sigui som

tots els grups que tenim representació que estam a sobre

d’aquest tema, arran de la problemàtica que es va encetar amb

la interpretació tan estricta de la llei aquella de la Seguretat

Social.

Tant de bo pogués fer més, però no puc fer res més, puc

anar a parlar amb els... el que fem, suposo que tots anem a

parlar amb els actors, amb els escriptors, rebem les queixes,

quan ha entrat la Sra. Busquets ho deia, i la nostra manera de

fer és aquesta, tan de bo  poguéssim fer més, però fem el que

podem aquí en aquesta cambra.

Jo, li vull dir a la senyora..., i per suposat és un tema

complex, per això ho vaig voler dividir en dues parts, no fer...

no discutir a la mateixa hora la part de la jubilació i la part dels

drets laborals d’un actor o d’un creador en actiu, perquè és molt

difícil, hi ha lleis, com ha dit la senyora...

(Remor de veus)

...la Sra. Olga Ballester, -em quedo en blanc-, ha dit...

(Remor de veus i rialles de la intervinent)

Sí, sí... no, és que sí, mira... perdoni, eh?, perdoni!, però és

un tema molt complex, es barregen moltes coses, moltes lleis,

molts decrets i diferents condicions laborals, i la veritat

estaríem aquí tota la tarda discutint de cada cosa. L’altre dia

amb el Sr. Lafuente també dèiem el mateix, i per què només

parles dels artistes o dels creadors, i jo parlo dels artistes i dels

creadors, però en qualsevol altra comissió podem parlar dels

picapedrers i podem parlar dels artesans i podem parlar de tot,

però jo ara aquí, som portaveu de cultura i m’ocupo dels

artistes.

No ho sé... crec que no tinc..., crec que ho he dit tot, no em

deixo res i bé, demano al Sr. Castells que es reflecteixi el seu

vot.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra... Baquero. Acabat el debat passam, passam a

votar la Proposició no de llei RGE núm. 2751/16.

Vots a favor?

Abstencions?

11 i 1 abstenció. 

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei

RGE núm. 2751/16.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2975/16, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a mostres

educatives i de professionals.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 2975/16, presentada pel Grup Parlamentari

Socialista, relativa a mostres educatives i de professionals. Per

a la seva defensa té la paraula el Sr. Casanova per un temps de

deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Hem

vingut aquí a presentar aquesta proposta no de llei perquè jo ja

venc insistint en diferents debats, al Ple, en diferents

comissions que el territori de les Illes Balears és un territori

divers, a més és un territori... a més a més de divers és un

territori no continu, no continu, no m’agradaria utilitzar la

paraula inconnex, però almenys no continu i sobre aquest

territori es desenvolupa una aspecte fonamental que és la

formació. La formació, dintre del món formatiu hi ha diferents

tipus de formació, formació reglada, formació no reglada,

formació complementària, formació per a l’ocupació, formació

en competències bàsiques, formació universitària, etc.

Tot això el que genera és que, per una banda, tenim una

situació de pluralitat, de diversitat, pluralitat de territoris,

diversitat d’estudis, de formacions, i això genera una situació

en la qual hi ha un cert desconeixement, una certa desconnexió,

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201602975
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una certa dispersió que de cara als alumnes, quan acaben

l’institut, quan acaben la seva escolarització en Ensenyament

Secundari Obligatori, diuen: bé, i ara què, i ara què? I molts el

que fan és cercar sortides, tots ho veiem, que moltes vegades

les cerquen més enllà de les Balears quan tenen la sortida aquí,

almenys a Eivissa es dóna prou la situació que hi ha molts

d’alumnes que se’n van a fer estudis a Barcelona, Madrid quan

poden fer-los a la resta dels territoris de les Illes Balears.

Per tant, vegem que aquesta formació, que té una finalitat

de creixement personal també, ha de tenir una finalitat de

creixement social perquè ha de permetre crear país, ha de

permetre crear cohesió i també ha de permetre un creixement

econòmic laboral i empresarial, és a dir, la formació ha de

relacionar els àmbits educatius amb els àmbits empresarials,

amb les qualificacions per poder implementar els diferents

aspectes i que es vagi endavant.

Per tant, cercant aquesta mena de punts de trobada on es

donin aquestes circumstàncies i es permeti crear aquests nexes

és com es presenta aquesta PNL, és a dir, aquesta proposició no

de llei intenta crear punts de trobada en diferents àmbits per

poder interconnectar i facilitar diferents aspectes. Per una part,

inclouria àmbits d’educació on s’oferiria, es mostraria la

diferent oferta formativa que hi ha als diferents centres de l’illa,

als diferents territoris, als diferents centres de les illes...; també,

i per una altra banda, implicaria l’apartat empresarial, és a dir,

aquests punts de trobada permeten que l’empresariat que

desenvolupa les seves activitats econòmiques sobre el territori

pugui veure quina és la formació que es dóna i com s’adapta la

formació a les necessitats concretes de la seva activitat

empresarial, perquè no sols es desenvolupen competències de

caràcter genèric, sinó també competències de caràcter específic

i, fins i tot, proposar possibles canvis de continguts, curriculars

o no, sense anar més lluny no fa gaire s’impartia un mòdul de

formació que era per a cambres de restaurant i bar i hi havia

una unitat formativa que es deia La fuente de soda, això

quedava una mica obsolet i ho impartíem fa gairebé dos anys.

Per una altra banda, un altre àmbit a inserir dins aquests

espais seria l’àmbit de l’ocupació, és a dir, aquests espais

permetrien conèixer quina és la demanda, on són els nínxols

d’ocupació que es desenvolupen a través de l’empresariat, les

necessitats formatives i contactar punts d’intermediació entre

espais formatius i espais ocupacionals.

I finalment, ja volia incloure aquests apartats en àmbits

d’orientació, no sols orientació educativa, sinó també

orientació de caràcter laboral, i mostrar totes les eines que hi

pot haver, com són xarxes de recerca, eines de caràcter

telemàtic, punts d’orientació concreta, etc., que implicarien tot

això.

Per tant, arribem al punt al qual algú diu: però és que

aquestes mostres de la formació professional ja es fan per part

de la Conselleria d’Educació. Sí, però jo vinc a insistir aquí que

el que s’està..., per això el títol és Mostres educatives i de

professionals, perquè del que es tracta és de crear diferents

espais..., un espai amb diferents subespais on implicaríem tant

el món educatiu, com el món empresarial i el món ocupacional,

i unificar aquests diferents bandes.

Per això, fem aquesta proposició no de llei per la qual

s’insta el Govern de les Illes Balears a organitzar fires i mostres

de l’educació, molt especialment de la formació professional,

amb caràcter anual i bianual a les diferents illes.

En el punt 2 és quan insistiríem en aquesta interrelació,

perquè instaríem el Govern perquè conjuntament amb les

mostres educatives, bé siguin de caràcter universitari, de cicles

formatius o de certificats de professionalitat, es realitzi tota una

sèrie de jornades d’anàlisi i de relació de l’oferta i la demanda

de les diferents sortides professionals i laborals dins l’àmbit de

l’ocupació de les Illes Balears.

Per això es demanaria el seu suport. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Pel Grup Parlamentari Popular té la

paraula la Sra. Ramon, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RAMON I ROSSELLÓ:

Gràcies, president. Des del nostre partit hem presentat dues

esmenes a aquesta proposició no de llei que esperam que les

tenguin en consideració i les acceptin in voce, perquè han entrat

fora de termini, i ho deixam al criteri del grup proposant, si les

vol acceptar o no acceptar. Els avanç que independentment que

les acceptin nosaltres votarem a favor d’aqueixa proposta;

pensam que la informació i l’orientació és decisiva a l’hora de

triar els estudis que marcaran el futur acadèmic i laboral de

l’alumne i tot el que puguem aportar-li en aquest sentit tendrà

el nostre suport.

Moltes vegades ens centram en problemes que té

l’educació, com ha de ser, i potser no donam realment la

importància que té la informació i l’orientació, i millorant-les

trobaríem millors resultats i segur que menys abandonament

escolar.

La proposta que fan pareix més bé enfocada a les

formacions que hi ha dins les Illes, i nosaltres pensam que

s’hauria de fer un model molt més ampli que tengués

informació de la formació que hi ha aquí, dins les Illes, i també

a fora. Per això proposam l’elaboració d’un model, un model

que es tracta de reunir en el mateix espai la comunitat

educativa, on famílies i centres es puguin assessorar de la mà

de professionals a l’hora d’una elecció tan important, en un

ambient que faciliti la trobada i l’accés a experiències

educatives, continguts, recursos, i que els estudiants siguin els

protagonistes, on trobin les respostes a les necessitats actuals i

es donin a conèixer les oportunitats del mercat laboral i

educatiu i formatiu.

Per això creim en la importància, primer, d’un model d’una

mostra educativa en coordinació amb consells i ajuntaments, ja

que hi ha molts de municipis que ja estan treballant en aqueixa

línia. Com dic, pensam que hauria de ser un projecte molt més

ambiciós, on es determini el que volem posar a l’abast de

l’alumne i quines són realment les seves demandes, una visió

detallada de l’oferta educativa, no només de formació

professional sinó titulacions universitàries, escoles oficials

d’idiomes, tercer grau, noves titulacions, sobre ajudes i beques,
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informar-se sobre noves professions en auge i atenció

personalitzada. Per això la primera esmena que hem fet al punt

1, que quedaria de la següent manera: “El Parlament de les Illes

Balears insta el Govern de les Illes Balears a l’elaboració d’un

model de mostra educativa i professional de forma coordinada

amb ajuntaments i consells insulars per organitzar a les

diferents illes amb caràcter anual o bianual”.

La segona esmena seria la creació d’un espai d’orientació

educativa per mor del creixement de la necessitat

d’assessorament personalitzat i professional, on els alumnes

poguessin formular els dubtes i rebessin una informació

individualitzada; es tractaria d’utilitzar les noves tecnologies i

fer una aula digital de dubtes on poguessin posar els seus

dubtes i tenguessin una resposta personalitzada. Aleshores seria

un punt nou que quedaria de la següent manera: “El Parlament

de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a crear

un espai d’orientació educativa directa on rebre un

assessorament personalitzat i professional mitjançant les noves

tecnologies.”

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ramon. Entenc que la primera és de

substitució i la segona, d’addició, no?

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula el

Sr. Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Personalment, igual que la

setmana passada m’alegrava per la proposició no de llei sobre

les TIC, avui me n’alegro també perquè, com saben alguns dels

diputats i les diputades que són aquí, fins fa uns quants mesos

era professor de formació professional, i avui una vegada més

es fan visibles aquests estudis.

Vull comentar que me n’alegro en aquest sentit, però per

altra part comentaria al Sr. Casanova que justament aquesta

iniciativa que avui porta ja... han començat a fer feina, i

justament aquests dies tant a Inca com a Felanitx han fet la

corresponent fira, el "Fes-te PRO". Per tant una vegada més

aquestes qüestions, que pensem que, com ja hem comentat,

sobre el sentit de posar en marxa determinades iniciatives,

propostes, plans, etc., etc., pensem que no haurien de passar per

aquest punt. (...) està fora de lloc presentar una iniciativa quan

ja justament la setmana passada s’ha presentat a Felanitx i a

Inca, d’acord?

Després també sobre aquesta qüestió, justament sembla ser

que es farà també a l’illa d’Eivissa el mes de maig entre els dies

16 i 20, i segons la informació, no la tinc, m’agradaria saber si

a l’illa de Menorca també es farà aquest tipus de fira. 

Molt bé. Avui també m’agradaria fer present, i el Sr.

Casanova també hi ha fet referència, que moltes vegades i

sobretot des del nostre grup volem denunciar públicament la

falta de formació de l’oferta pública o concertada, però

especialment pública, en diferents illes. Intentaré fer un resum

molt ràpidament sobre l’actual oferta de formació professional

a les nostres illes. A Balears tenim fins a 43 titulacions, que es

poden cursar a Mallorca totes, a Menorca només 9, a Eivissa 8

i a Formentera cap, del grau superior; quant al grau mitjà, a

Balears se’n poden cursar 29, també totes a Mallorca, a

Menorca 16, a Eivissa 15 i a Formentera 1; i per últim, quant

a la formació professional bàsica, a Balears hi hauria 11

titulacions: a Mallorca també totes, a Menorca i a Eivissa 8, i

a Formentera 1. Per tant moltes vegades -i això ho sabem

perfectament i si tinguéssim aquí directors i a més a més des

d’altres illes- mai o pràcticament mai no s’han escoltat les

necessitats i les demandes de les diferents illes, i això la gent

d’Eivissa ho sap perfectament. Venim molt d’anys demanant,

per exemple, un cicle formatiu de nàutica, entre altres coses; el

que serien professions o feines del segle XXI, com ja dic, del

món de les noves tecnologies, etc., etc., no existeixen. En el

tema de les renovables Balears podria ser realment una pionera,

igual que en altres llocs; tampoc, i per tant demanem, instem,

i personalment ja em vaig reunir fa ja unes quantes setmanes

amb la directora general, sobre aquesta qüestió, i plantejar-la,

part de la iniciativa que comentava el Sr. Casanova al respecte.

D’altra banda, i això seria una qüestió de si podria el Sr.

Casanova, el seu partit, incloure el que fa referència justament

a formació professional, i avui vull fer present les grans

oblidades, com són les ensenyances de règim especial, és a dir,

tot el que serien arts plàstiques, ensenyaments esportius,

conservatoris i escoles oficials d’idiomes. La Sra. Ramon ha fet

el comentari, no? Fer molt presents aquestes qüestions. També

des de..., aquesta setmana justament el Partit Popular havia fet

una pregunta sobre la gran oblidada a Eivissa, l’Escola d’Arts;

justament la setmana passada vaig anar a veure el centre, aquí

tinc una carta no només firmada pel director de l’Escola d’Arts

sinó de l’escola de Menorca, i de l’Escola Superior de Disseny

de les Illes Balears, en què es denuncien i es demanen a la

conselleria les deficiències o les necessitats quant a

l’experiència dels professionals o la falta, els problemes que

han tingut sobre les convocatòries, sobre la falta de professors,

sobre la mancança d’espais, etc., i per tant avui vull aprofitar

aquest minut per intentar visualitzar aquestes grans oblidades

i que es facin, o que si realment es fan aquest tipus de jornades

i de fires tinguin també una sortida, encara que moltes vegades

és minoritària, però també justament avui parlàvem d’artistes,

i moltes vegades a l’Escola d’Arts tenim persones que es

dediquen a la plàstica, treballen diferents materials; o dins els

conservatoris apareixen músics, etc. Per tant, són part de la

cultura que moltes vegades parlem i que no tenim les

infraestructures necessàries ni els mitjans perquè realment els

nostres joves puguin estudiar aquest tipus d’estudis si així ho

desitgen. 

També fer present, com no, el tema de l’escola d’Eivissa,

portem quasi 25 anys demanant a Eivissa una escola d’idiomes

que tengui un edifici. 

Més qüestions, i sobretot amb el motiu que promou aquesta

proposició no de llei, li volia fer present al Sr. Casanova que

nosaltres, en el primer punt, votarem en contra, perquè entenem

que abans de promoure tot aquests tipus de fires, i també ara li

podria facilitar algunes dades sobre què podrien costar o van

costar en el 2008 les jornades que es varen realitzar i que, a

més a més, jo vaig fer, vaig treballar-hi, votarem en contra
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perquè, com moltes vegades hem comentat des del nostre partit,

veiem que encara, per exemple, l’Escola d’Arts no té

ordinadors i per tant moltes vegades demanen favors o no tenen

els recursos necessaris, etc. Per tant, pensam que és una bona

iniciativa, però que hi ha altres prioritats respecte d’això i, per

tant, aquesta qüestió entenem que s’ha de prioritzar i per a

nosaltres no és el moment.

Quant a la segona, la votarem a favor, és obvi, però pensem

i no sé, sincerament, i li demanaria també al Sr. Casanova, igual

que li podria fer fa quatre anys o fa vuits anys o deu anys o

dotze anys enrere, si realment aquests encontres que es

demanen per intentar actualitzar l’oferta i la demana, idò

sincerament, han mancat, no hi ha hagut molt d’interès. Moltes

vegades, com a professionals no ens han escoltat i sobretot, per

a nosaltres, a part que entre el que seria fer visibles als

empresaris, especialment en algunes illes o determinades

titulacions o possibles feines, és veure realment el

desconeixement que hi ha, però sobretot les demandes que des

de les diferents illes, com comentava al principi, s’ha ignorat

completament, una demanda social, una demanda d’una

comunitat educativa, una demanda d’un municipi, una demanda

d’una illa i no s’ha fet res.

Ja quasi per acabar, perquè es facin una mica d’idea en el

tema de la formació professional actualment tenim tres lleis: hi

ha cicles LOE, cicles LOGSE i l’FP és bàsica. I el Sr.

Casanova, i per a la resta de gent vull fer un únic matís de

concepte, parlem de cicles formatius i no és un mòdul, el mòdul

és la paraula amb la qual es coneix com a assignatura. Moltes

vegades hi ha una tendència per tothom d’utilitzar...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... ja, però bé, mòdul, quan es fa un mòdul, no, es fa un cicle

formatiu, li dic, -bé, Sr. Casanova, no es posi ací- li dic que són

cicles formatius i els mòduls són les assignatures que

s’imparteixen dins de cada un dels cicles formatius. És una

apreciació tècnica només, Sr. Casanova. Però bé, ja està.

EL SR. PRESIDENT:

Anirà acabant, Sr. Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Idò, bé. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula la Sra. Busquets.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies. Jo també havia començat la meva

intervenció fent un poc de repàs a aquests dos esdeveniments

sobre formació professional, que ha estat “Fes-te PRO”, que

s’ha celebrat a Inca i a Felanitx entre aquesta setmana i la

setmana passada, que ha estat una acció per promocionar i

divulgar els centres de formació professional entre l’alumnat de

quart d’ESO i de batxillerat dels centres educatius de les

comarques d’Inca i de Manacor.

La participació ha estat tot un èxit, durant uns quatre dies

uns 4.000 alumnes de Mallorca han tengut l’oportunitat

d’acostar-se a l’àmplia oferta formativa d’FP a través d’un

llenguatge i unes eines properes al dia a dia dels joves

estudiants de les Illes. 

La proposta, en la qual han participat 9 centres amb cicles

de formació professional de la comarca d’Inca i 28 centres de

la comarca de Manacor, ha ofert tot tipus d’accions interactives

convidant a la implicació dels alumnes a l’esdeveniment. 

L’objectiu d’aquestes activitats que han sortit de l’interès

dels centres en el foment de la formació professional és el de

donar a l’alumnat una visió diferent i més atractiva sobre

aquests estudis.

Però així com explica la proposició no de llei presentada

pel Grup Socialista, cal ampliar aquesta mostra a, per una

banda, les diferents illes i fins i tot també a l’àrea metropolitana

de Palma. Cal ampliar aquestes mostres a l’anàlisi de l’oferta

i la demanda per tal d’ampliar l’oferta d’FP a les necessitats de

l’alumnat, a les necessitats de noves professions, a les

necessitats de sectors econòmics i també tenint en compte la

innovació. També cal tenir en compte, com explica la

proposició no de llei, la Universitat per tal de connectar-la

també a aquestes noves necessitats. Per això, donarem suport

a la iniciativa.

Per acabar, tot i que a vegades el Sr. Vidal ens diu que no

ens hem de contestar entre nosaltres, sí que vull fer esment que

massa vegades Podem s’oposa a segons quins punts de millora

d’aquestes illes, perquè diu, no hi ha doblers per a tal, no hi ha

doblers per a qual, i el que fa és fer-nos patidors d’una situació

terrible, com és la del finançament, que no ens deixa tenir uns

centres educatius com cal, ben construïts, amb totes les

necessitats de manteniment, amb unes ràtios dignes, amb un

professorat ben format. Però per això ens hem de flagelAlar

contínuament? Perquè no tenim finançament no podem envestir

cap millora? Crec que és absolutament injust. D’això hi ha una

dita, però no la diré aquí, perquè és massa grollera, és massa

grollera, i no és d’una comissió, però no pot ser que siguem els

primers a pagar, els darrers a tenir finançament i, per tant,

després no puguem dur a terme cap iniciativa perquè, com que

no podem solucionar altres temes, no podem millorar en cap

aspecte. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Busquets. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Bé, crec que

tenim clar que la nostra comunitat és una de les que presenta el

registre de taxa d’abandonament més alt o més elevat de tot

l’Estat, creiem que per poder-la combatre una oferta formativa
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àmplia i de qualitat és imprescindible. Una oferta que prepari

professionals competents per al dia de demà i sobretot perquè

també ajudi a diversificar l’economia d’aquestes illes, tan

estacionada, així com poder reconstruir un teixit industrial que

s’ha vist molt minvant amb la darrera crisi econòmica.

Dit això, creiem que si volem una feina de qualitat amb sous

dignes és necessari que les persones que hi accedeixin tenguin

una bona qualificació i una bona preparació. 

Per tant, pensam també que, com es diu al punt 2, que és

molt important i necessari revisar quina és l’oferta educativa

que hi ha a Balears, tant universitària com sobretot a nivell de

cicles formatius, i repensar si el model s’ajusta a la demanda i

si s’han de fer modificacions. 

També creiem que la informació relacionada amb els

estudis no obligatoris és molt important que pugui arribar als

joves i que la coneguin perquè puguin triar quin és el futur en

el qual es volen preparar per al dia de demà. Incentivar la

formació suposa un benefici bilateral, per un costat, obrir

portes al món laboral als joves i, per altra, suposa tenir millors

professionals per a un futur immediat. 

Jo som d’aquelles que dic que les mostres, com molt bé s’ha

dit, es varen fer la setmana passada i aquestes, dir que per

arribar a aquestes mostres, perquè tots sabem pel que fa al tema

de Felanitx, que és la comarca que jo per ventura conec un poc

més, la de Llevant, és la segona mostra que es fa... enguany és

la segona, altres vegades sí que s’explicaven a nivell d’instituts

les formacions professionals que hi ha havia, i creiem que és

molt important perquè arriba a molta gent.

Sí que també hem de tenir en compte que les formacions

professionals, aquests cicles, només es fan a segons quin tipus

d’instituts, per tant, hem de saber el tema de la connexió i

accessibilitat per part dels alumnes, que és molt important,

perquè moltes vegades aquestes alumnes menors d’edat es

desplacen d’un municipi a l’altre i, per ventura, han de caminar

mitja hora abans de poder arribar a l’institut. Crec que s’ha de

fer feina en aquest tema i que és molt important tenir-ho en

compte.

Pel que ha dit en el tema de les empreses, també tenc

constància que per part de molts d’instituts que fan aquests

cicles formatius tenen relació amb les empreses allà on fan les

pràctiques, que a vegades, o la majoria de vegades, són al

municipi d’allà on procedeix l’alumne; per tant demanen que

hi hagi més colAlaboració i més coordinació per poder tenir un

accés i un diàleg i veure com va, que també tenim constància

que en molts de llocs on es fan les pràctiques realment els

alAlots moltes vegades hi queden a fer feina i creim que és una

manera..., que es demostra que si estan ben preparats poden

accedir fàcilment al món laboral.

De tota manera donarem suport dient que és per millorar

aquesta oferta i que s’han d’estudiar bé les necessitats de les

Illes i fer revisions cada cert temps per veure quina és la

necessitat que es té.

No tenc res més a dir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Casanova, per aquesta

proposició no de llei. Jo crec que vostè toca un tema molt

important, i..., bé, ara la Sra. Sureda ho deia, el problema que

hi ha d’abandonament, és a dir, el cost que té la no-orientació

és altíssim, amb pèrdua de..., és un cost d’oportunitat, pèrdua

potser de moltes carreres professionals que ben orientades

podrien ser exitoses i és gent que va a parar... Això passa a tots

els nivells, fins i tot a gent que fa el batxillerat i no l’hauria

d’haver fet. És a dir, que el tema de l’orientació escolar i la

formació, és importantíssim. Jo tant per temes professionals

com per temes personals m’he arribat a fer creus dels criteris

amb els quals la gent jove tria..., totalment equivocat, és a dir,

en base a premisses... -o les seves famílies-, amb un

desconeixement total dels criteris pels quals trien. Per tant és

importantíssim reforçar tots els dispositius d’orientació

professional als joves.

Ara parlàvem amb la Sra. Busquets, bé, parlàvem més del

món universitari, que fa uns anys a Menorca diverses

universitats passaven pels instituts a presentar-se, i ara és una

pràctica que s’ha perdut, jo crec que fins i tot ni tan sols la UIB

no ho fa, i probablement a l’àmbit de la formació professional

ja no s’ha fet mai, sinó que alguns instituts van, els estudiants

que estan als últims curs d’ESO o últim curs de batxillerat, a

visitar alguns instituts on fan..., o se’ls presenta l’oferta de

formació professional, però realment és un tipus d’actuació que

no està estructurada sinó que depèn molt i va en funció de cada

professor, de cada tutor, etc. Per tant a nosaltres ens sembla

molt bé promoure que es facin aquestes fires o mostres.

La veritat és que també m’agrada molt la formulació de la

primera esmena, que no sé si l’acceptarà, de la Sra. Sara

Ramon, quan parla d’un model, perquè jo crec que també..., a

veure, un model flexible, perquè potser a cada lloc pot ser

oportú que hi hagi diferents maneres de fer-ho, però m’agrada

la idea de model en el sentit que precisament s’estructuri

aquesta oferta, em sembla important que a part de la formació

professional en aquestes fires també hi hagi la formació

superior universitària. 

I pel que fa a la segona esmena -bé, jo vull dir que tant

aquest redactat com amb les esmenes hi votaré a favor perquè

em sembla que van en la mateixa línia- a la segona esmena la

Sra. Ramon parla d’un espai d’orientació, vostè parla de les

jornades d’anàlisi. La veritat és que les jornades d’anàlisi són

una cosa una mica dura per als alumnes, però jo crec..., no sé

si han de ser jornades d’anàlisi, si han de ser espais, si han de

ser publicacions, però realment els estudiants han de tenir al

seu abast la informació sobre els perfils professionals, sobre els

nous perfils professionals; no crec que només hagi de ser

mitjançant les noves tecnologies, per altra banda, com diu

l’esmena, sinó que pot ser, doncs això, amb velles tecnologies,

com a vegades una guia de noves professions, dels títols que hi

ha i les sortides professionals. 
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Vaja, tot això són idees que poso a més a més sobre la taula,

però tal com li he dit, tant si accepta les esmenes com si no, hi

votarem a favor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula la Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros, en cuanto al punto 1 y al

punto 2 de la proposición, yo no sé cómo estará en las islas de

Ibiza y de Menorca, sinceramente, pero en la isla de Mallorca

hace muchísimos años que cada año se hace esta feria; este año

por ejemplo se ha hecho en el Pueblo Español, y con todos los

alumnos siempre vamos a verlo y la verdad es que está muy

bien, porque están todas las profesiones, todas las

universidades, y también van universidades de fuera.

Igualmente no sé cómo están en Ibiza ni en Menorca; si no hay

en estas islas me parece una idea buena, porque la verdad es

que sí que se informa bastante a los alumnos en estas ferias.

Me parece también bien el punto 2; lo veo más enfocado

hacia los profesionales tanto empresariales como los que llevan

los ciclos formativos, y a mí lo que me gustaría comentar es un

poco más la práctica, también, que es verdad que los alumnos

de ESO y de bachillerato, pese a estas ferias que se hacen aquí

en Mallorca no tienen una información real de cómo es cada

ciclo; se tiene que mejorar la información de la formación

profesional de cada familia y, dentro de cada familia, de cada

especialidad. Por lo tanto me parece muy interesante la

enmienda número 2 del Partido Popular, porque quiere un

espacio, un portal visual, donde ahí se pudiera cada ciclo

formativo exponer mediante un vídeo explicativo de lo que

hacen los propios alumnos allí, que enseñen la metodología que

tienen, todo el instrumental que tienen, además de la

explicación de las asignaturas, porque muchas veces lo que

hacemos en los institutos es que entra la orientadora y explica

un poco el tipo de formación profesional que hay, pero claro,

no lo hacen los propios profesores de formación profesional

que pueden venir y animar a los alumnos a decir lo que hacen

o lo que dejan de hacer, o lo que se podría mejorar o que les

pregunten, sino que lo hace la orientadora del centro y, claro,

no conoce los 29 ciclos formativos que tenemos, o los cursos

superiores. Entonces eso es muy importante, lo del portal,

porque además cada ciclo formativo de cada instituto se podría

promocionar para atraer a los alumnos.

Y también me parece que es muy importante -que también

se ha dicho aquí- que estamos promocionando mucho la

formación profesional pero este curso pasado 2.500 alumnos se

quedaron sin poder entrar a ciclos formativos, 2.500 alumnos

con 16 o 17 años, que los hemos mandado a la calle no porque

no quieran formarse sino porque no ha habido plaza para ellos,

y eso a mí me parece algo gravísimo, porque estos alumnos,

cuando tienen 20 años, entran dentro de los cursos del SOIB,

y no ha sido porque no han querido estudiar, es porque no les

hemos dejado estudiar porque no había plazas, 2.500 alumnos.

Y después muy importante también y es que la oferta de

ciclos formativos está muy obsoleta... en compa..., o sea, por

ejemplo, náutica, que todo el mundo aquí hablamos de la

náutica, no hay ciclos de náutica y dentro de náutica hay

muchas especialidades, están materiales, está mecánica, está

mantenimiento general. Y por ejemplo yo recuerdo que al

principio de esta legislatura, hubo una petición de un ciclo de

náutica para Ibiza y yo no voté que no, pero todos ustedes

votaron que no, y realmente no se entiende.

Entonces, yo creo que esta proposición no de ley está bien

por lo que pide, algunas cosas ya se hacen. Pero es verdad que

necesita tanto la formación profesional, que todo nos sabe a

poco cuando aquí se entra algo. Y creo que deberíamos hacer

entre todos una apuesta por un pacto educativo, para llegar a

una formación profesional, como se requiere, y además,

moderna y que pueda recibir a todo el número de alumnos que

quieren formación profesional.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Perdón, sí que apoyaría las dos enmiendas del Partido

Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Gràcies, Sra. Ballester. Té la paraula per

contradiccions el grup proposant, per un temps de cinc minuts,

Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Bé, començaré per dir, en primer

lloc, agrair a aquells que donen suport a aquesta iniciativa.

Penso que és una iniciativa que malgrat, ja ha dit anteriorment

Melià, malgrat ja es fan un seguit de mostres, de mostres d’FP,

la meva idea en presentar aquesta PNL no és tant una mostra

d’FP, sinó una mostra educativa i de professionals,

precisament. Per això té dos apartats: un apartat en el qual la

primera part és més d’explicació de tota l’oferta educativa que

hi ha, de la qual ja ens ha ilAlustrat el Sr. Aguilera, en el catàleg

d’FP els diferents cicles que hi ha. Però la segona part és una

part més professional, una part més professional i relacionada

amb això.

Per això, volia dir que també que respecte de les esmenes,

crec que acceptaria una part de l’esmena número 1 del Partit

Popular i per tant, crec que hauríem d’incloure la redacció

d’”organitzar fires i mostres de forma coordinada amb els

ajuntaments i consells insulars”, després ho passaré al lletrat

com quedaria redactada.

El model, per mor de la diferenciació de què parlo sempre,

crec que establir un model no és bo perquè cada territori té

unes peculiaritats pròpies, per tant, un model tampoc no cal,

sinó establir un esperit de fer una mostra en la qual hi hagi

diferents espais, el model seria de diferents espais: l’espai
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educatiu, l’espai professional, l’espai ocupacional i l’espai

orientatiu.

Respecte de l’esmena número 2, no l’acceptaré, entre altres

coses perquè això comporta..., hi ha diferents eines on line que

ja s’utilitzen, una és una aplicació que és molt activa, que és

Porta 22, que ha fet la Generalitat de Catalunya, el Govern crec

que està implementant-la ja en els serveis d’ocupació, i per tant,

aquesta eina crec que és d’una PNL a tractar a la Comissió

d’Economia i no a la d’Educació, perquè és dintre de

l’orientació professional específicament. I jo aquí volia parlar,

no sols de formació professional, sinó també de les altres. Jo ja

li he dit Sr. Aguilera, que en aquestes mostres havíem

d’incloure tant les formacions de caràcter reglat, com les de no

reglat i entre aquestes les de règim especial, que també inclou.

Vostè m’ha parlat aquí del cost de la mostra del 2008, on

vostè va treballar, però jo també vaig treballar intensament en

aquella mostra del 2008, i ja li puc dir que en aquella mostra

del 2008 sí s’incloïa l’esperit del que es troba en aquesta PNL.

En aquella mostra del 2008, li recordo que ja hi havia l’Escola

d’Arts més que representada, l’Escola d’Arts a què vostè ha fet

referència, estava més que presentada amb tres mòduls: el

mòdul de fusteria, el mòdul de forja, el mòdul de moda. I hi

estava també la formació professional ocupacional, a través de

(...), hi estaven tots els cicles formatius i hi estava també l’espai

d’intermediació, a través d’altres elements com és la FAPA i el

Servei d’Ocupació. Per tant, crec que aquella mostra del 2008

és la mostra que realment s’hauria de fer i el que es pretén ara

és repetir-la. 

Què hi ha infraestructures que fan falta? Jo li agraeixo que

aquí repeteixi cada vegada qualsevol tema que les

infraestructures són molt dolentes, que l’Escola d’Arts a Eivissa

és una situació en precari, però en aquest moment parlam de

mostres educatives i ens hem de cenyir a les mostres

educatives. Crec que és una demanda social important i crec

que aquestes jornades també no són només per mostrar el que

es fa, sinó també per mostrar, i això va referit al que deia la

Sra. Ballester, per mostrar a la gent quines competències s’han

de tenir, quines aptituds s’han de tenir, perquè moltes vegades

es destria un cicle formatiu, no un mòdul, sinó un cicle formatiu

amb totes les unitats formatives que corresponen, a les quals els

propis alumnes no tenen les aptituds necessàries per poder

assolir les competències necessàries. Perquè en la formació

professional, a més a més d’interès, s’ha de tenir aptitud. Un

pot tenir molt d’interès en ser cirurgià, però si no tens l’aptitud

necessària perquè et tremola el pols, doncs no pots fer de

cirurgià, has de fer una altra cosa.

Per tant, crec que és el lloc on s’ha de veure què és el que

es fa i quines aptituds són necessàries... Per tant...,

EL SR. PRESIDENT:

Anirà acabant, Sr. Casanova?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

... Sí, ja volia acabar dient que la proposta quedaria

conforme està, afegint-hi allò de “de forma coordinada amb els

ajuntaments i consells insulars”.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Casanova, jo crec que podríem llegir l’esmena així com

quedaria exactament en el primer punt i sabríem exactament el

que es vota.

I després crec que hi ha hagut una demanda per votar

separadament els dos punts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

D’acord. “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern

de les Illes Balears a organitzar fires o mostres de l’educació i,

molt especialment, de la formació professional, de forma

coordinada amb ajuntaments i consells escolars, amb caràcter

anual o bianual a les diferents illes.”

EL SR. PRESIDENT:

Entenc consells “insulars”? És que ha dit consells

“escolars”.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Consells “insulars”, perdó, perdó.

EL SR. PRESIDENT:

Queda clar, no s’ha de tornar llegir?

S’accepta la votació separada entenc?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, sí, sí.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació del punt número 1 de la PNL.

Vots a favor?

Vots en contra?

11 vots a favor i 1 en contra.

El punt número 2.

Vots a favor?

Unanimitat.

Queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm. 2975,

relativa a mostres educatives i de professionals.

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