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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió

d’avui, i en primer lloc demanaria si es produeixen

substitucions.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, Sr. President, Conxa Obrador substitueix Bel Oliver.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

EL SR. REUS I DARDER:

Antoni Reus substitueix Joana Aina Campomar.

EL SR. PRESIDENT:

Ningú més?

Estupend. Idò l’ordre del dia d’avui consisteix en el debat

de les següents proposicions no de llei: RGE núm. 9689/15, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a actualització i

manteniment de l’oficina del SOIB a Vila; i després també la

RGE núm. 2945/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

acadèmies de formació.

1) Proposició no de llei RGE núm. 9689/15, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a actualització i

manteniment de l'oficina del SOIB a Vila.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei

RGE 9689/15. Per defensar-la té la paraula el Sr. Casanova, per

un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta proposició no de llei

és una proposició no de llei referida únicament i exclusiva al

tema de l’oficina del SOIB o les oficines del SOIB. 

Per part del PSIB pensam que totes aquelles polítiques

referides a l’ocupació són necessàries, són imprescindibles, i

també pensam que el SOIB, com a servei d’ocupació, és un

servei clau dintre del govern que lidera el PSIB. Per això les

oficines del SOIB es converteixen en espais claus i en la porta

d’accés de qualsevol usuari al mercat laboral, i pensam que

qualsevol persona que va allà tant a demanar feina com a fer

qualsevol altre tràmit de prestacions i demés necessita tenir

unes condicions òptimes i, si més no, de (...).

Per tots és sabut que els usuaris, quan parlen de les oficines

del SOIB no les coneixen, la majoria sols reconeix les oficines

com les oficines de l’atur, i no són l’oficina de l’atur sinó que

són l’oficina de l’ocupació, i per tant són les oficines on el

Servei d’Ocupació no sols registra els aturats sinó que també ha

de fer tots els serveis complementaris que són imprescindibles

per a una ocupació de qualitat, que és un servei d’orientació, un

servei de formació, un servei de selecció, un servei

d’intermediació, i per tot això necessita, per una banda, un

espai, un espai on moltes vegades es parla de temes molt

personals i per tant ha de tenir una dignitat important, i, per

altra banda, també s’ha de dir que dintre de les oficines del

SOIB s’acullen els serveis del SEPE. El SEPE únicament

tramita prestacions, i per tant té una activitat més..., ho podríem

dir així, una activitat més administrativa, més coercitiva,

mentre que el SOIB té una activitat, té un vessant més humà.

Dic tot això perquè, clar, dintre de les oficines del SOIB hi

van dos mons totalment diferents: una part que és de

prestacions i una part que és d’ocupació, la part de l’atur i la

part de la feina. Això fa que necessitem unes oficines per una

banda que siguin grosses i per altra banda que estiguin ben

dotades i que tenguin els espais adients. 

Pel que fa a l’oficina del SOIB a Eivissa, és una oficina

que... A l’illa d’Eivissa el SOIB té dues oficines, una a Sant

Antoni, una a Vila, i un punt d’atenció a Formentera. Al final

els usuaris de l’oficina d’Eivissa, de Vila, són 12.300

aproximadament, i a la de Sant Antoni 5.300, més 1.200 a

Formentera. Per què dic això?, perquè l’oficina del SOIB a

Eivissa és una oficina que està en estat bastant deixat; durant el

període 2007-2010 es va intentar actualitzar i de fet es va

actualitzar una part important: es va fer més grossa, es va

canviar la part de l’arxiu, etc., però en els darrers quatre anys

en aquella oficina no s’ha fet absolutament res, està en estat

deplorable i a més a més s’ha agreujat aquesta situació en el fet

que allà on es troba radicada és un edifici que té greus

problemes de caràcter estructural que han generat constants

degotejos, inundacions, etc. Per tant hi va haver un moment en

què l’oficina, sobretot la part de l’arxiu, es va haver d’apuntalar

per por que s’ensorrés.

Què passa?, que això és la situació totalment contrària a la

que s’havia d’esperar, i per això ara porto aquesta proposició

no de llei, en la qual s’insta el Govern a actualitzar-la, és a dir,

a dotar aquella oficina dels mitjans necessaris en les condicions

necessàries, tant de seguretat laboral com per a la seguretat dels

usuaris. I per altra banda també demanem en aquesta PNL que

es puguin acollir de manera digna tots els serveis

complementaris al de registre de la demanda, com són

l’orientació laboral, la tramitació de prestacions, etc. I

finalment, i una cosa que pertoca a totes les oficines però que

en aquesta també, per la seva característica, és important, és

que s’aclareixin, s’identifiquin i se separin clarament els dos

mons que conviuen dintre de les oficines del SOIB, el món del

SEPE i el món del SOIB, perquè són dos mons totalment

diferents i moltes vegades els usuaris confonen això i generen

molt problemes, també, de (...).

Per tant demanem que el Govern actualitzi l’oficina del

SOIB. També he de dir que podríem afegir en el punt 1, crec

que es podria afegir, per fer-ho també una mica més general,

l’actualització de la resta de xarxa d’oficines del SOIB que així

ho necessiten de totes les Balears, i així no sols seria una

actuació puntual a l’oficina de Vila, del SOIB de Vila, sinó

també a la resta d’oficines.

Moltes gràcies.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201509689
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Torn de fixació de posicions de

major a menor. Per tant ara tendria la paraula la Sra. Ramon,

per part del Grup Parlamentari Popular, per un temps també de

deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Perdoni un moment, Sr. President. En relació amb les

substitucions, Núria Riera substitueix Maria Salom.

EL SR. PRESIDENT:

Estupend, gràcies.

LA SRA. RAMON I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, en principi ja li avanç que sí que

donarem suport a aquesta proposició no de llei, amb la qual

presenten vostès millores per a l’oficina del SOIB. Realment

coneixem que hi ha problemes, es tracta de dependències molt

antigues i realment no estan ben estructurades. Durant la

passada legislatura es varen buscar molts de llocs per llogar per

traslladar les oficines, però no eren assequibles amb el

pressupost que tenia el SOIB del bloc de modernització de

l’Estat. 

Entenem que la seva proposta és positiva, però vostès

argumenten la seva PNL fent referència a la gestió durant la

passada legislatura, i com sempre s’obliden de la gestió que

varen fer vostès, que no varen fer cap reforma ni varen dur a

terme cap iniciativa per millorar les oficines del SOIB ni del

SEPE. El que vostès varen fer és gastar en lloguers i projectes

no executats. A Eivissa, per exemple, quasi un any varen estar

dos lloguers en marxa, un a Isidor Macabich, on es troba ara,

i un altre a Músic Fermí Marí, gastant 160.000 euros quasi en

un any; un projecte per millorar aquest espai de què avui

parlam per 16.410 euros que no es va dur a terme. A Menorca

també es va llogar un local durant un any que va costar 59.860

euros i on no es varen traslladar ni el SOIB ni el SEPE. Les

oficines varen passar d’un espai on no pagaven un euro a pagar

dos lloguers, un trasllat que va costar 1.179.623 euros.

Aqueixa, doncs, és la seva gestió, més que res perquè a

l’exposició de motius vostè parla de la gestió del Partit Popular

i sempre se’ls oblida.

Els he de dir que la passada legislatura sí que es varen fer

intervencions: es varen finalitzar les obres de l’oficina de

Formentera, varen dar un espai SEPE, es varen reformar les de

Ciutadella, es varen reformar les oficines de Calvià, es varen

reformar les d’Inca i Port d’Alcúdia, es va buscar un local a

Manacor i es va posar en marxa la cita prèvia per donar millor

servei als usuaris. Ho dic perquè quedi constància ja que, com

dic, a l’exposició de motius vostè acusa de l’abandonament

total de la xarxa del SOIB i això no és veritat.

Durant el 2015 la partida de pressupostos de conferència

sectorial ha augmentat en més de 700.000 euros, així que ara

vostès tenen més pressupost per fer aquestes accions i desitjam

que així sigui. Per això votarem a favor d’aquesta proposta no

de llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Passam ara al Grup Parlamentari

Podem Illes Balears, té la paraula el Sr. Saura.

EL SRA. SAURA I LEÓN:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres des del nostre grup

parlamentari donarem suport a aquesta iniciativa, pensam que

és necessària una actualització ràpida de l’oficina del SOIB. És

veritat que de vegades és una porta d’accés al mercat laboral,

però no ha estat així durant molts d’anys, molts de portals

d’internet tenien més usuaris que el mateix SOIB i la gent quan

anava al SOIB no tenia esperança de trobar un lloc de feina,

només tenia la seguretat que faria cursos, que la cridarien per

assistir al SOIB, però que això no seria garantia de trobar un

lloc de feina.

Crec que diu molt de nosaltres com a societat com és un

espai, en quines condicions es troba un espai com aquest, si les

instalAlacions no són un espai digne, no són un espai segur,

segur que té molt a veure amb la consideració que tenim cap als

aturats i cap a la gent que cerca feina; pot passar el mateix amb

residències de gent major, que no es troben en condicions, o

amb escoles que es troben en unes condicions deplorables. Crec

que és important la reforma d’aquests espais perquè la gent se

senti bé quan hi va en una situació molt difícil com és la de

demanar una prestació o la de demanar l’atur, etc.

Crec que és bo que es consideri que s’han d’acollir a

aquests serveis d’intermediació, d’orientació laboral i bé, doncs

totes aquestes reformes i aquesta divisió que ha de ser d’alguna

manera... que s’ha de veure més, idò és bo també per combatre

una situació d’inseguretat quan demanes una prestació, si has

treballat sis mesos i demanes 426 euros al mes, amb la

prestació mínima, crec que el mínim que s’ha de fer és garantir

que la gent distingeixi entre el SOIB i el SEPE i que les

condicions de l’oficina estiguin en bones condicions, perquè,

a més amb els pocs dies que tens per demanar la prestació i has

demanat cita a un lloc que no tocava, idò aquesta situació

d’inseguretat pot convertir-se en un trauma. Crec que hi ha

molts bons treballadors i treballadores dins el SOIB que poden

ajudar quan passen aquestes coses, però que el Govern hi posi

remei crec que és bo.

Així que res més, donarem suport a aquesta iniciativa i

agraïm al Partit Socialista que l’hagi presentada.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam ara al Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, té la paraula el Sr. Reus, per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. El nostre grup donarà suport a la

proposta, entenem que evidentment tots els serveis de la

comunitat autònoma han de funcionar a espais dignes, adequats

i que no posin en risc la salut dels treballadors. 
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Sí que he de dir que m’ha preocupat un poc, ho hem

comentat abans amb el Sr. Casanova, el fet que es tracti

d’oficines compartides amb el servei de l’Estat de servei..., el

SEPE, el servei... Servicio Estatal Público de Empleo, que sigui

el SOIB que es faci càrrec de totes les despeses, vull dir, això,

aquí tenim que no només l’Estat no ens finança adequadament

els nostres serveis, sinó que, a més, nosaltres li hem de finançar

els seus, si és així com sembla que el SOIB es va càrrec del

lloguer, es fa càrrec de la seguretat, es fa càrrec del

manteniment d’unes oficines compartides.

Per tant, entenem que està bé que s’insti el Govern a tenir

unes oficines dignes del SOIB, però també s’hauria de demanar

a l’Estat que colAlaboràs amb el manteniment d’aquestes

oficines quan siguin compartides, perquè si no això és una

autèntica vergonya, que encara haguem de mantenir oficines

que empren els serveis que s’haurien de finançar per part de

l’Estat.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, el Sr. Melià, per un

temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sr. President. Molt breument, crec que la

iniciativa no dóna gaire marge de controvèrsia, nosaltres li

donarem suport, partint de la base que totes les dependències

de la comunitat autònoma, de totes les administracions

públiques han d’estar en condicions dignes i adequades.

Entenem més que un partit que és a l’oposició insti un

govern a tenir-les en aquestes condicions que el fet que els

partits que donen suport al Govern i que tenen la presidència

del Govern no... no tenguin aquesta consideració ja de facto, no

exerceixin aquesta competència, no la duguin a terme i es

dediquin a instar el Govern. Jo entenc que la responsabilitat del

Govern és precisament que aquestes dependències es trobin en

aquestes condicions dignes i adequades. Evidentment, cada

grup és lliure de presentar les propostes que vulgui, només

faltaria.

Nosaltres li donarem suport, però partint de la base que el

que ha de fer el Govern és tenir les seves dependències en

aquestes condicions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca,

el Sr. Castells, també per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Donarem suport a la proposició no

de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò ara tendria la paraula per contradiccions el

grup... no, perdó, pel Grup Parlamentari Mixt, perdoni, Sr.

Pericay, el Sr. Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

No seré tan expeditiu com el company que m’ha precedit,

però també seré breu.

Nosaltres donarem també suport, com és natural, a aquesta

proposició no de llei, estam d’acord amb el seu plantejament,

també en aquest afegit que ha fet el diputat Casanova respecte

de la globalitat de Balears perquè, efectivament, també tenim

constància que els problemes no es donen estrictament en

aquesta oficina d’Eivissa, sinó també a l’illa de Mallorca i a

l’illa de Menorca, etc.

I l’única cosa, respecte del tercer punt, no sé si valdria la

pena d’introduir-hi... feria una esmena in voce, després

d’“atenció al públic”, “de tot Balears”, allà afegiria “de tot

Balears” abans de “per facilitar la separació de funcions”,

únicament ja que té com a origen el cas de l’oficina d’Eivissa,

que quedi clar que aquesta separació de funcions i aquells

problemes inherents a la funcionalitat de cada servei es donen

per tot arreu i evidentment no és imprescindible, però reforça

un poc aquesta idea de globalitat.

Això és tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara sí, té la paraula per contradiccions el

grup proposant per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

D’acord, moltes gràcies, Sr. President. A veure, contestaré

al darrer que m’ha dit el Sr. Pericay, ja està posat aquí, “una

separació clara dels serveis del SOIB i els del SEPE dintre de

les oficines d’atenció al públic”, posa això, “dintre de les

oficines d’atenció al públic” perquè hi ha altres tipus d’oficines

en les quals els serveis estan ja separats, i per tant si poso dintre

de les oficines no sol és la d’Eivissa, sinó que son totes...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

D’acord?

I respecte d’allò altre, jo sí que, Sr. Secretari, ni no li

importa, sí que afegiria al final del punt 1, que posa “el

Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears perquè faci una actualització ràpida de l’oficina del

SOIB del municipi d’Eivissa, així com de l’actualització a la

resta de xarxa d’oficines del SOIB que ho necessitin”, si de cas

després ja li ho passaré.

Després, he de dir al Sr. Melià que es fa aquesta proposició

no de llei des del PSIB perquè nosaltres també formem part, a

banda de donar suport al Govern, pensam que si hi ha alguna
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cosa que s’ha de fer palès podem fer-ho palès i crec que és

important.

També he de dir que això ve a fruit del raonament d’aquesta

PNL, el raonament d’aquesta PNL -i això ho contesto a la Sra.

Ramón- és que l’oficina d’Eivissa es troba en condicions

precàries i es troba en condicions precàries, i en això sí que li

don la raó, durant un any es va intentar fer un canvi que al final

no va poder ser per raons de caràcter pressupostari, però es va

intentar.

I això de què no s’havia fet res, perdoni, però no. A

l’oficina de Sant Antoni, i això sembla que sigui un joc de

pilota i no ho vull que sigui, a l’oficina de Sant Antoni es va

canviar, durant el 2010, es va canviar des de la localització on

estava a la localització actual del carrer Soledat, número 53.

I és més, li diré, Sra. Ramon, l’oficina del SOIB a Sant

Antoni era una porta d’entrada igual que la de Formentera i per

acció del Govern d’aquell moment es va convertir en una

oficina com cal del SOIB amb la incorporació del personal del

SEPE, que abans no el tenia, cosa que a l’oficina de

Formentera, que no va fer l’obra la legislatura passada perquè

la legislatura passada l’únic que va fer va ser obrir una obra que

estava acabada, una obra que estava acabada, i va ser

simplement obrir-la i fer el trasllat, no es va aconseguir durant

la legislatura passada el que es pretenia i és que el SEPE posi

personal a Formentera, perquè els habitants de Formentera, a

dia d’avui, si volen tramitar alguna prestació han d’anar a

l’oficina de Vila.

Per tant, el primer que es va fer a Formentera va ser

dignificar. Sí que es va fer feina, i jo no dic que no es fes, jo el

que dic és, i és el que pos en aquesta PNL, l’oficina del SOIB

a Eivissa es troba en situació precària perquè durant els darrers

quatre anys no s’havia fet res i des del 2010 li puc dir que a

l’oficina d’Eivissa es va fer una reforma, una reforma en la qual

es va ampliar l’àrea de servei, es va ampliar el nombre de llocs

del SEPE, es va ampliar el nombre de llocs del SOIB, es va

dotar d’un espai d’intermediació que no en tenia. Tot això es va

fer durant el 2010 i es va dotar de més seguretat, perquè es va

obrir una porta de sortida d’emergència que abans no tenia. 

Per tant, no digui que anteriorment no s’havia fet res,

perquè sí s’havia fet. El que no es va fer és durant els darrers

quatre anys que està exactament com estava, no s’ha fet... allà

sí que no s’ha fet absolutament res, ni manteniment ni millores

ni res. Nosaltres, per tant, l’únic que veiem és que la situació

estava mal, a més a més, l’edifici té una situació d’inseguretat.

Per això, creiem que és urgent, i per això la iniciativa, aquesta

iniciativa pretén fer palesa la urgència de fer aquest trasllat.

Moltes gràcies. Bé, una cosa més, donar les gràcies a tots

els grups per donar suport a aquesta iniciativa, que crec que és

una iniciativa per millorar la vida de les persones.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies. Podem entendre que el Sr. Pericay

la proposat...

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, no, només volia precisar-li: el sentit de la meva, diguem,

del meu afegitó en el punt 3 era perquè aquí hi ha dos aspectes

clarament: l’aspecte infraestructural de manteniment de

l’oficina i l’aspecte funcional. I com que el primer punt fa

referència estrictament a l’aspecte de manteniment

infraestructural, d’aquí que em semblés oportú introduir també

la precisió en el punt 3, perquè crec que el primer no fa

referència a tot sinó només a un aspecte. 

EL SR. PRESIDENT:

D’acord.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Per tant, diguem que no estaria... no s’acceptaria el que

proposa el Sr. Pericay i vostè proposa l’esmena que ha fet avui

ara en aquests moments.

La resta de grups, tots, aquesta esmena que proposa el

PSOE avui aquí l’accepten? Està tot acceptat? Ho podem fer

per assentiment? Sí? Idò, s’aprova per assentiment. 

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei

RGE núm. 9689/15, presentada pel Grup Parlamentari

Socialista, relativa a actualització i manteniment de l’oficina

del SOIB a Vila.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2945/16, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a acadèmies de

formació.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 2945/16, per defensar-la té la paraula el Sr. Tadeo,

per un temps de deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, president, senyors i senyores diputats. Vull

dir que aquesta proposició no de llei la vam presentar en el

moment que també el Grup Parlamentari Ciudadanos havia

presentat una interpelAlació, era la nostra intenció probablement

haver fet una interpelAlació, però sabíem de la iniciativa i

crèiem que no era prudent també dur-ho a Plenari amb una

proposició no de llei en aquell moment. Creim que debatre allà

mateix el mateix concretament vam pensar que era millor dur-

ho a la Comissió d’Economia. 

A partir d’aquí vam optar per fer un text, una proposició no

de llei, idò, molt més genèrica i, fins i tot, dir que en el debat de

la moció a Plenari, que hi va haver de la moció de Ciudadanos,

idò, i també ja ho vaig advertir, que difícilment podria sortir

endavant, no perquè no fos correcte el que expressava la moció,

sinó pel contingut de cara al Govern que pogués sortir aprovada

en aquell moment. Per això, també havíem presentat dues

esmenes concretes al punt 2.

El que està clar, a partir d’aquí i dit açò, amb açò vull dir

que el debat crec que gairebé està... podríem dir que està

substanciat i crec que aquí el que interessa vertaderament és
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170 ECONOMIA / Núm. 12 / 14 d'abril de 2016 

 

que el Govern, i com vam veure també aquest cap de setmana

en el mitjans de comunicació, on tornava a sortir el tema, és

que el Govern s’assegui amb les acadèmies privades de

formació i arribi a acords. El que crec que no pot ser o no és

l’adequat, és que hi hagi aquest enfrontament. 

També vaig dir, i ho diré també d’una manera molt breu,

que crec que són dues situacions que hem de diferenciar, una

és la situació conjuntural específica actualment que hi ha d’un

conflicte que té el Govern amb les acadèmies de formació,

privades de formació, i per una altra banda, crec que també és

el canvi de criteri que fa el Govern, a mi quasi em preocupa

tant com l’anterior, que és intentar fer la major part de la

formació en lloc de fer-ho com s’havia fet fins ara a través dels

centres privats, idò, fer-ho a través de centres públics i només

deixar als centres privats allò que els centres... el que no puguis

fer a través dels centres públics.

A partir d’aquí és baixar la línia de concurrència de 8

milions a 3 milions, idò, afecta també aquestes empreses,

concretament ja dient com a empreses i llocs de feina que

representen, i és amb el que nosaltres no estam d’acord.

Sincerament, però, crec que el debat prou substanciat i la

problemàtica que hi ha, i el que nosaltres proposam amb

aquesta proposició no de llei és un punt molt concret, hi ha

esmenes per part del Grup Socialista i també del Grup

Parlamentari Podem, és que el Govern s’assegui i arribi a

acords perquè la formació es pugui seguir fent com es feia al

llarg de tots, jo vaig posar vint anys, al llarg de tots els darrers

anys, intentar que hi hagi la mínima conflictivitat possible,

perquè crec que va en detriment d’allò que diu moltes vegades

el conseller, bé, de crear un clima o com cream llocs de feina,

idò, aquí anam contra un sector determinat que ho pugui fer,

perquè ho pugui fer l’administració, que no sabem fins i tot si

ho haurà de fer o ho farà a un cost més elevat.

Per tant, són dues coses distintes. En aquest cas crec que

toca que es pugui asseure el Govern davant d’aquest

enfrontament crec que dur, que va quedar palès també aquest

cap de setmana a un  mitjà de comunicació el que sortia i crec

que és el moment on s’intenti arribar a tots els acords possibles.

En aquest sentit hem presentat aquesta proposició no de llei, no

em manifestaré en aquests moments sobre les esmenes, primer

deixaré que els grups que les han presentades lògicament les

puguin defensar.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies. S’han presentat quatre esmenes

RGE núm. 6208, 6209, 6210 i 6211/16, per part del Grup

Parlamentari Socialista. Per tant, per a la defensa d’aquestes

esmenes té la paraula el Sr. Casanova, per un temps de deu

minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, tornar a insistir que

aquest debat crec que també està prou substanciat i està clar,

tornarem a repetir, que hi ha dues maneres de veure les coses,

hi ha diferents maneres de veure les coses i diferents maneres

de plantejar. 

Respecte del model, respecte del model, de si és un model

públic o és un model privat, idò, el Govern actualment té una

opció molt clara, té una opció clara que és fer formació, fer-nos

formació de qualitat, fer formació allà on calgui amb les

professions que calguin i utilitzant les millors instalAlacions i

utilitzant la millor qualitat possible fent -per això governa-,

decidint què és vol fer o no.

De tota manera jo crec que en aquesta PNL es confonen

també dues coses, una cosa és el model de si es fa a través de

públic o privat, que ja ho hem dit i pensam que és una opció del

Govern i el Govern ha optat per fer aquest model, i per una

altra banda aquesta PNL també parla dels problemes

sobrevinguts, que són problemes sobrevinguts perquè faltava

liquidar les convocatòries anteriors, és a dir, falta liquidar...,

quan aquest govern va arribar al SOIB estava per liquidar des

de la convocatòria 2010-2011, és a dir, quan va arribar aquest

govern al SOIB faltava per liquidar tota una legislatura. És a

dir, totes les convocatòries d’una legislatura estaven sense

liquidar. Clar, aquesta falta de liquidació ha estat on s’han

generat aquests problemes o enfrontaments que (...). Què ha

passat? S’ha hagut de posar fil a l’agulla i, clar, una cosa és

liquidar i l’altra cosa és pagar, que és el que també es confon,

és a dir, les acadèmies han fet una liquidació i ara els serveis

tècnics estan (...). 

Per tant són dos problemes, una part és el model de

formació, que ara en parlarem, i per altra banda és el tema de

la liquidació. Per això també pensam que les esmenes van en

aquest sentit, en el sentit de parlar de les dues coses; per això

separem no sols un punt tan genèric sinó en diversos punts. El

que està clar és que, segons ja va dir el Sr. Conseller no fa gaire

en plenari, s’està posant fil a l’agulla i s’està començant a

liquidar, s’ha liquidat part de 2010, part de 2011-2012, i s’està

començant a liquidar 2012-2013. Per tant una de les esmenes

que fem és que també s’acabi la liquidació de la legislatura

anterior; també s’ha de reconèixer que liquidar en un any el que

no s’havia liquidat en quatre és una mica complicat, val?

El que està clar és que l’opció del Govern respecte del

model és una opció com una altra, en la qual hi ha tota una

sèrie de centres públics com són el Parc Bit, el centre de

referència de la mar, l’Escola d’Hostaleria i tota la xarxa de

centres d’educació secundària que fan cicles de formació

professional amb una dignitat més que lloable, i per tant

pensam que és tota una sèrie de recursos que s’ha d’aprofitar.

Un dels principis de l’administració és l’eficàcia i la utilització

al màxim de recursos. Miri, jo li diré que el centre de formació

ocupacional de Blanca Dona, que és un centre que és a Eivissa,

el 2007..., el 2007 tenia una ocupació del 6,4%; tenint una

instalAlació com aquella -i ho dic perquè vaig fer l’anàlisi i ho

sé- una instalAlació com aquella que valia, que val, moltíssim,

té les millors instalAlacions en formació professional de tot

Eivissa, i que tengui una ocupació del 6% és per fer-s’ho mirar.

És preferible utilitzar més una instalAlació pública encara que

vagi en (...). Per tant ara s’ha fet una convocatòria a través de

la xarxa pública que reuneix els requisits, i per això es demana

ara també una convocatòria per a centres colAlaboradors, és el

joc d’equilibris que hi ha. També penso que els centres
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colAlaboradors no sols participen de la formació professional de

la convocatòria pública de desocupats, sinó que també fan

formació per a ocupats. La formació de la tripartida es fa a

través de centres..., moltes vegades a través de centres privats,

les empreses contracten centre privats. Per tant també poden

explorar altres (...).

Per tant nosaltres el que volem és que, en definitiva, les

accions formatives siguin adequades, siguin excelAlents i siguin

de qualitat. Per tant per això li feim aquestes quatre esmenes.

La primera esmena va en el sentit de rectificar la redacció del

punt que vostè fan, que és un punt molt genèric, i diu “com ho

havien fet durant els darrers anys”; crec que això de “com ho

havien fet durant els darrers vint anys” pot dur a confusió,

perquè sembla que es faci igual, i hi ha canvis, canvis

substancials, en la manera de fer, introduir la formació on line

i demés; per tant crec que l’esmena és adequada, perquè

simplement diu que puguin continuar la seva activitat formativa

com fins ara ho estaven fent, val? 

Per això, perquè puguin fer aquesta activitat formativa,

plantegem l’esmena número 2, que és afegir un punt en el qual

s’insta el Govern a treure amb la màxima celeritat una

convocatòria d’activitats de formació. Per ajudar també al

manteniment d’aquesta xarxa de centres privats fem l’esmena

del punt 3, que el Govern resolgui durant 2016 les liquidacions

de les convocatòries des de 2010; jo crec que instar el Govern

que en un any resolgui el que no s’ha fet en cinc és també

agosarat. I, finalment, i incidint en això, instam que es

prioritzin els criteris de qualitat i d’excelAlència per qualssevol

altres; és a dir, el que interessa és la qualitat.

També, i ja per acabar, l’únic que volia dir és que en les

esmenes de Podem crec que estem d’acord, si de cas les

acceptàs nosaltres també les acceptaríem. L’únic és que a

l’esmena de com s’ha de fer l’avaluació de les necessitats jo

demanaria una transacció al Sr. Saura, que posaria “...a realitzar

una avaluació de necessitats i de resultats de la formació de les

acadèmies privades, de la mateixa manera que es va l’avaluació

als centres públics”. 

És tot, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. També s’han presentat dues

esmenes, RGE 6218 i 6219/16 per part del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears, i per defensar aquestes esmenes té la

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

EL SR. SAURA I LEÓN:

Gràcies, Sr. President. Avui he vingut en taxi aquí al

Parlament perquè si no, no tenia temps d’arribar, i el taxista

m’ha dit que havia de ficar un poc de canya, així que...

(Rialles de l'intervinent)

Bé, jo crec que ens hem de preguntar d’on ve aquest

malestar creat amb les acadèmies privades; no és un malestar

que ve d’aquesta legislatura, és un malestar que ve perquè crec

que s’han donat algunes ajudes, algunes subvencions, alguns

concerts, en altres casos, de manera arbitrària, i a em preocupa

un poc que al Partit Popular li preocupin massa els llocs de

treball que es puguin perdre a les acadèmies de formació, però

que no parli en cap cas de la qualitat d’aquesta formació, i

precisament per això presentam aquesta esmena i no tenim cap

problema a fer aquesta transacció. Crec que és molt important

avaluar no només el contingut de la formació, sinó els resultats,

i si és útil per a la societat, perquè al final allò important aquí

és la rendibilitat social i l’interès general, i no l’interès privat

de determinades empreses, que a vegades poden coincidir

l’interès general amb l’interès privat, i crec que això forma part,

aquesta proposta, del neoliberalisme, que a mi a vegades em

costa un poc d’entendre però crec que vaig entenent com

funciona: l’economia s’ha d’autoregular però si podem ajudar

un poc que s’autoreguli donant determinades subvencions o

ajudes a empreses, idò millor. Jo crec que això no és el que està

intentant fer aquest govern, i crec que no és dolent que no es

facin les coses de la manera que es feien abans, perquè abans

es donaven ajudes de manera arbitrària.

Crec que és bo que les empreses de formació continuïn la

seva activitat si estan fent un bon servei, i per això demanam

l’avaluació d’aquest contingut, dels resultats, si hi ha objectius

que es compleixen, si la gent troba feina després de realitzar

aquesta formació, perquè si no fa la sensació que estam fent

com que feim qualque cosa, però no estam fent absolutament

res, és a dir, impartim cursos però aquests cursos no serveixen

després per trobar feina, i només serveixen perquè

determinades acadèmies de formació conservin les seves ajudes

i conservin, com diu aquesta PNL, els seus llocs de feina. Per

això crec que és bo fer una reflexió i que no hi hagi arbitrarietat

en la concessió de doblers públics.

A més hem presentat una esmena més que prioritzi la

formació en els centres públics i que allà on no pugui arribar la

pública, idò que sigui privada, no passa absolutament res, però

prioritzant sempre, com dic, la seva qualitat.

Crec que això té molt a veure amb el que hem parlat del

SOIB i per què serveixen els cursos i per què serveixen no

només les prestacions que es donen, que són totalment

necessàries, sinó aquesta formació que s’imparteix. Jo mateix

he estat aturat i m’han cridat per fer un curs que no tenia cap

sentit que fes, però era obligatori, perquè si no, no podia

demanar la prestació. Crec que és hora que canviïn aquests

criteris.

Sobre les esmenes del Partit Socialista, no tenim cap

problema que es faci aquesta transacció amb la nostra esmena.

Quant a les convocatòries dels centres colAlaboradors, que

és el punt 2, si no va en detriment d’allò públic, idò hi estam

d’acord. Amb la liquidació dels anys anteriors al 2016,

perfecte. I en el punt 4, parlam del mateix quan parlam

d’excelAlència i de la qualitat de la formació que s’imparteix.

Així que res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Torn de fixació de posicions. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca, Sr. Reus, deu minuts.
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EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. Crec que la moció, la proposició no de

llei del Partit Popular confon el que ha de ser una finalitat amb

el que ha de ser un mitjà. La finalitat ha de ser que el Govern

dugui una política de formació que pugui ser de qualitat per als

usuaris, eficient, efectiva des del punt de vista de despesa

pública, i les acadèmies a un moment determinat poden ser un

mitjà, però mai no pot ser una finalitat en si mateixa sostenir les

acadèmies privades de formació. Per tant, no estam d’acord

amb aquest plantejament. 

Crec que s’ha explicat també extensament per la resta de

grups, de quina manera en moltes ocasions s’ha disposat de

centres públics que han estat totalment infrautilitzats. Per això

creiem que estam d’acord amb les esmenes que es presenten,

sobretot creiem que ho resumeix prou bé l’esmena 6211 del

Partit Socialista, que diu “El Parlament de les Illes Balears

insta el Govern a prioritzar els criteris de qualitat i excelAlència

de la formació i les activitats formatives sobre qualsevol altre

criteri”, això creiem que és la base. I el Govern ha de fer una

planificació d’aquesta formació, ha de fer una priorització en

base a criteris de qualitat i en base també, afegiríem nosaltres,

a criteris d’eficiència i, si arran d’aquesta planificació, és

necessari comptar amb acadèmies privades per cobrir alguns

aspectes, idò així s’ha de fer, però no plantejar que la finalitat

del Govern hagi de ser sostenir les acadèmies privades.

Aquesta és la nostra posició.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS el Sr. Melià, també

per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sr. President. El nostre grup parlamentari

donarà suport a aquesta iniciativa, estam en sintonia amb la

preocupació manifestada pel grup proposant en relació amb els

canvis que es fan en aquesta matèria. També estic d’acord amb

el Sr. Reus, l’objectiu és la formació, és clar que sí, l’objectiu

és la formació i una formació de qualitat. 

Hi pot haver casos de poca eficiència s’imparteixi aquesta

formació a través de centres privats o s’imparteixi a través de

centres públics, perquè també hi pot haver empleats públics que

no facin feina o que facin la feina malament, com ho pot fer

l’empresa privada. Per tant, tant... l’argument del Sr. Reus i

dels partits que donen suport al Govern serveix per a una cosa

i per a l’altra, perquè hi pot haver poca eficiència a un model

i a l’altre. 

Nosaltres pensam que un model mixt on hi hagi formació

impartida amb els mitjans públics i on també hi hagi una

participació de l’acadèmia privada és un model que pot

funcionar perfectament, i qui s’ha d’encarregar que funcioni

amb eficiència és qui fa les convocatòries. Qui fa les

convocatòries? El Govern, i el Govern ha de controlar que les

seves convocatòries posin bé les obligacions que tenen les

empreses, les obligacions que tenen les acadèmies, que vagin

ben orientades aquestes convocatòries, és el Govern qui al final

lidera aquest procés. 

Per tant, no acabam de veure aquestes dificultats ni aquesta

dicotomia que es vol plantejar i ens preocupa que es vulgui

plantejar la dicotomia, perquè, ja dic, amb un model o amb

l’altre es pot fer formació de qualitat o es pot fer una formació

dolenta. 

La infrautilització de mitjans..., la infrautilització, que s’ha

utilitzat aquest terme aquí, molt sovint és l’administració

pública la que fa una infrautilització dels seus mitjans i molt

sovint és l’administració pública la que actua amb poca

eficiència, molt sovint. Per tant, hi ha casos de tot tipus. El que

ha de fer el Govern és intentar aprofitar bé els seus mitjans i

intentar fer les seves convocatòries. Estam d’acord que es facin

avaluacions, de totes maneres això no és un servei a llarg

termini, per tant, cada convocatòria, tu la vas variant en funció

dels resultats que has obtingut.

Per tant, no es tracta tant de posar l’accent a l’avaluació,

sinó de posar més l’accent a la convocatòria pública que al final

és la que acaba d’introduir l’evolució, els canvis, les necessitats

d’adaptacions que sempre hi ha d’haver, que és intrínsec que hi

sigui en aquesta qüestió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, el Sr. Castells, deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. No sé si seré capaç de fer la

meva intervenció, no pas per la tos que han vist que tinc, sinó

perquè he quedat molt afectat per la confessió del Sr. Saura que

havia vingut en taxi...

(Alguna rialla i remor de veus)

... jo crec que aquest tema, el Sr. Jarabo, que és aquí

present, ha de prendre cartes en l’assumpte per garantir la

integritat ètica i moral dels seus diputats, perquè, escolti, es

comença anant en taxi i s’acaba a Panamà, eh?, ja saben que

això del casticismo s’encomana, eh?, o sigui que... no ens doni

aquests ensurts, Sr. Saura, perquè ens trenca les oracions, eh?

Bé, bromes apart, que el Sr. Saura ja sap que li ho dic amb

tota la simpatia, vull dir que ell, precisament el Sr. Saura crec

que ha posat el dit a la nafra i és que aquí parlam com si aquí

féssim l’oposició entre públic i privat i aquí no fem l’oposició

entre públic i privat, fem l’oposició entre públic i subvencionat,

aquí el Partit Popular s’omple la boca de la iniciativa privada,

escolti, això, una iniciativa privada, aquí parlam d’un sector

subvencionat, totalment subvencionat, amb tots els defectes, i

amb això jo secundaria la postura del Partit Popular, que moltes

vegades tenen les coses subvencionades, aleshores, a veure,

formació privada és ESADE, és IESE, però no té cap mena de

subvenció, fa una formació de qualitat al preu que volen i la

gent que vol i pot s’ho paga.
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Aquí parlam d’una altra cosa i el debat va en la línia, com

han dit els que m’han precedit en la paraula, de la qualitat, de

la formació de qualitat.

Aleshores, aquí tots sabem que el tema de la formació

subvencionada al nostre país des de fa, no vint anys, des de fa

trenta anys, que han dut a terme sindicats, que han dut a terme

organitzacions patronals, que han dut a terme acadèmies

privades concertades, té uns problemes de qualitat evidents, és

a dir, el resultat, amb tot el respecte perquè evidentment, segur,

que hi ha gent que ho ha fet amb tota la bona fe, amb la

màxima dedicació i que amb els pocs recursos disponibles han

fet una formació de qualitat i tenim una formació ocupacional

que és contestada per gairebé tothom, no dóna els resultats que

toca i en aquest sentit crec que el model subvencional no ha

contribuït a millorar aquesta qualitat, sinó tot el contrari.

És evident que els centres públics també..., és a dir, igual

que el sector subvencionat presenta problemes de

competitivitat, per dir-ho així, o de qualitat, els centres públics

també, tot i així crec precisament que el que intenta fer el

Govern, i en la línia del que ens retreia d’alguna manera el Sr.

Melià, precisament és deixar d’infrautilitzar unes instalAlacions

públiques, que aquí sí que hem de dir que, en general, les

instalAlacions, no vol dir que no siguin infrautilitzades, però les

instalAlacions formatives del sector públic tenen un nivell de

qualitat molt millor que el que pot fer el sector privat. I vaig

posar uns exemples quan es va fer aquest debat al Ple, en cicles

formatius de cuina o cicles formatius de soldadura en què tenim

uns instituts de formació secundària que tenen uns equipaments

i unes instalAlacions de formació que cap centre... amb els quals

cap centre privat o concertat no pot competir. 

Per tant, aquí, estic d’acord, es tracta de qualitat i en aquest

sentit crec que aquesta és la línia que segueix la conselleria i

per això és vol... o sigui qualitat i bon ús dels recursos públics

i amortització de les inversions públiques, és a dir, treure a les

inversions públiques el rendiment que correspon. Per tant,

nosaltres ho dúiem en el programa electoral i hi estam

totalment a favor, utilitzar al màxim els recursos públics de

formació que tenim i a més a més, anar cap un model integrat

de formació, on la formació inicial i la formació ocupacional no

siguin compartiments estancs, sinó que siguin diferents

expressions d’una mateixa necessitat de formació al llarg de

tota la vida, que és el que necessitem.

El Sr. Tadeo parlava, estava preocupat pel canvi. És que

clar, aquest canvi tan brusc, a veure jo aquí crec que les

empreses que vivien d’aquesta subvenció, i amb tot el

reconeixement perquè han fet una funció social perquè han fet

una funció social, amb més o menys qualitat, l’han feta; crec

que, a veure, aquí cadascú, quan una persona munta una

empresa, cadascú ha d’assumir els seus riscos i ha de fer el seu

anàlisi de debilitats i fortaleses. Si jo tenc una empresa que viu

cent per cent de la subvenció, doncs estic permanent exposat

que aquesta subvenció s’acabi un dia, o es redueixi un dia.

Aleshores, home, sí evidentment sempre està bé avisar la gent

amb el màxim temps possible, però crec que l’administració ha

de vetllar per l’interès general, i el que ha de guiar la seva

actuació és l’interès general.

I l’administració no només té el dret, sinó que té l’obligació

de garantir un ús adequat dels fons públics. I si el Govern, amb

la seva competència, amb la seva llibertat d’orientar la seva

acció política, considera que la finalitat de la formació

ocupacional es dur a terme millor en centres públics, o donant

major protagonisme als centres públics, doncs si això és

l’expressió de l’interès general, el que no farem serà eludir

aquest interès general per beneficiar en aquest cas unes

empreses privades. A part que sempre que els conflictes,

aquesta conflictivitat a què fa referència el Sr. Tadeo, sempre

que hi ha un canvi d’actuació de l’administració, en què hi ha

un sector particular que es veu afectat, evidentment hi ha una

reacció corporativa. 

Sense anar més lluny, jo ahir vaig haver d’anar al notari i el

notari m’explicava que no podia fer els tràmits telemàtics

perquè el ColAlegi de Gestors Administratius s’oposa que els

tràmits es puguin fer telemàticament, perquè ells volen que es

continuï fent en paper, perquè volen cobrar el seu preu. Bé,

escolti això és legítim, però no per això evidentment haurem

d’aturar la telematització dels registres públics i de les notaries.

Aleshores, en aquest cas, lògicament a aquestes empreses, i

amb tot el meu respecte i la meva solidaritat, no els agrada

aquest canvi del Govern. Però nosaltres el que hem de valorar

és si això obeeix i dóna resposta a l’interès general o no, no si

hi ha empreses més o menys perjudicades.

Per acabar i abans d’entrar en el comentari de les esmenes,

si em queda temps. Jo crec que vostè mateix Sr. Tadeo ha anat

corregint la seva proposició no de llei a mesura que anava

parlant. Deia: “als 20 anys és una manera de parlar, els últims

anys”. Clar, però és que la proposició no de llei i el text que

votem diu “els últims 20 anys” i vostè venia a dir, bé el que

venim a dir és que el Govern s’assegui. Bé, ja, però és que això

no ho diu la PNL, jo estic totalment d’acord que el Govern

s’assegui amb tothom i parli amb tothom, ara bé, no estic

d’acord que el Govern necessàriament hagi de fer seves les

queixes o els posicionaments corporatius de determinats

sectors, perquè el Govern ha d’estar per damunt d’això.

Aleshores, a mi em sap greu perquè vostè in voce ho

expressa d’una manera més suau, però la proposició no de llei

diu el que diu.

Aleshores, per tant, si vostè no accepta les esmenes,

nosaltres ens veurem obligats a votar en contra, perquè, per una

qüestió de lògica total, no podem instar el Govern què faci les

coses com les ha fetes els últims 20 anys, perquè això no és un

criteri d’acció política, fer les coses com s’han fet tota la vida.

El contrari, sempre diem que si vols resultats diferents, no facin

les coses..., això ho deia Einstein, si vols resultats diferents no

facis les coses sempre igual. Jo crec que aquí s’intenta millorar

i per tant començar a fer coses diferents.

Per tant, en coherència amb tot això, les esmenes que s’han

presentat em semblen adequades, el conjunt d’esmenes del

PSOE em semblen adequades totes. Si només acceptés la

primera, sense res més, Sr. Casanova, tindria dubtes de votar-hi

a favor, perquè clar d’alguna manera venim a dir el mateix que

diu la proposició no de llei, que és que es continuïn fent les

coses igual. El que passa és que després amb les altres esmenes,

es veu que vostè està dient, home amb la funció de què això
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sigui útil i també d’alguna manera en coherència amb les

esmenes de Podem, amb que això sigui útil, amb què sigui

complementari, amb que es facin coses allà on no arriba

l’administració, doncs es pot continuar evidentment fent feina

amb aquestes acadèmies. I per tant, si s’acceptés el paquet

d’esmenes del PSOE, hi votaríem a favor de totes i també en la

línia del que hem dit, totalment d’acord amb les esmenes de

Podemos i també doncs, si s’accepten, hi votaríem a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies. I celebrant la ràpida recuperació

del Sr. Castells i només fer-li un petit matís, que el Sr.

Casanova sol molestar-se, és que el Sr. Casanova és en

singular, com sol repetir ell, demanar i solAlicitar, perquè heu

dit “Casasnovas” els dos d’aquí davant, era perquè només és

una la casa, que és nova...

(Algunes rialles) 

Ho dic perquè ell ho sol dir...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies per la correcció, Sr. President, i això em

serveix per dir que jo sóc Castells en plural, que vostè ho diu

moltes vegades en singular...

(Rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Està molt bé. Perdó per aquesta petita llicència, però ja que

havia començat el Sr. Castells, ara acabarem amb el Sr.

Pericay, si li sembla, també, per un temps de deu minuts, el

Grup Parlamentari...

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, ho ha dit abans el Sr.

Tadeo a la seva exposició, efectivament nosaltres vàrem

presentar una interpelAlació, seguida d’una moció, relacionada

justament amb el tema que avui discutim aquí.

Per tant, és un poc normal, em permetran que em refereixi

també al que discutim aquí, més enllà de la redacció realment

de la proposta que entenc que pugui prestar-se a una doble

interpretació. Però què hi ha aquí darrera? Bàsicament hi ha un

doble problema, hi ha un problema que té a veure amb el

passat, un passat que arranca, per cert, no només de la

legislatura anterior, sinó de l’anterior hi tot, és a dir, de dues

legislatures i no d’una, i que és un deute acumulat que té

l’administració respecte d’aquestes empreses. Fa dos dimarts,

en el plenari que vàrem tenir en aquest Parlament, va donar

unes xifres el conseller de Treball sobre els doblers d’alguna

manera que ja s’havien liquidat, xifres que varen ser

contestades al cap d’uns dies per les mateixes empreses, amb

una diferència que era considerable entre les xifres oficials i les

que elles, com a tals les associacions d’empreses, reconeixen

haver rebut de l’administració.

Per tant, aquí hi ha un problema, hi ha un problema que té

a veure amb el compliment o no compliment d’una determinada

normativa i amb uns criteris d’intervenció en aquest cas que

responen, en teoria, a les exigències de la Unió Europea, qui

finalment és qui facilita aquests fons i que tenen un sistema de

valoració distint del que havien tengut en el passat i del que

tenen ara. De tal manera que aquestes empreses que

evidentment varen prestar aquests serveis, crec que des del

2010, no sé si 2009 encara queda qualque partida, 2010 em

sembla que crec que és el que hi ha. Bé, el sistema en aquell

moment de valoració era un i així aquestes empreses varen fer,

varen organitzar els seus cursos, i en aquest moment aquest

sistema de valoració d’aquests mòduls assignats, és un altre

quan es valoren coses de l’any 2010. Això representa un

desajust entre, evidentment, el pressupost d’aquell moment i el

que ara acabarà sent el pressupost consolidat d’aquest exercici.

Per tant, és del tot natural que aquestes empreses intentin,

com a mínim procurin, i d’aquí la necessitat d’aquest diàleg,

que s’ha donat i s’ha donat de manera poc fluïda, i ara no

entraré en el per què, entre l’administració i aquestes empreses

privades, aquestes acadèmies de formació. Aquest és un

problema.

I l’altre problema té a veure amb el present, el present i el

futur sobretot, ja que aquest present bàsicament és futur;

problema que és ver el que han dit alguns portaveus que m’han

precedit, aquí el que importa és efectivament, la formació i

aquest és l’objectiu darrer que hi ha i que tots crec que estarem

d’acord, la formació de desocupats i per tant, que és una peça

en aquest moment importantíssima, en la situació social que ens

trobam i que hem d’aconseguir que aquesta formació tingui el

màxim d’eficàcia i d’eficiència. 

El que passa és que aquí jo he tengut la impressió que en

aquestes acadèmies privades els han caigut un poc tots els

morts. És a dir, m’agradaria recordar el paper que varen tenir

aquí les organitzacions empresarials i sindicals en totes

aquestes qüestions. I molt sovint aquestes organitzacions

sindicals i empresarials, encara és hora, de moment s’ha fet,

que ja és alguna cosa, s’ha aturat, diguem, aquesta línia, per la

política en aquest moment que té la conselleria, cosa que a

nosaltres ja ens pareix bé, nosaltres no som en absolut

partidaris d’aquest mecanisme d’intermediació de sindicats i

patronals, sobretot pel que ha donat de si, però és injust

carregar el mort d’això a les acadèmies privades. Hi pot haver

hagut irregularitats en acadèmies privades, clar que sí, per això

hi ha realment elements d’intervenció.

Ara bé, crec que aquest model futur, que ja és un model

present encara que la convocatòria encara no sigui efectiva, sí

que sabem que estarà al voltant d’uns 3 milions, per damunt o

per davall, això encara no s’ha acabat d’aclarir, però, bé, que

els centres, diguem..., que el sistema sigui un sistema mixt ens

sembla bé; ara, que aquest sistema mixt consisteixi sobretot a

agafar tot el que des del punt de vista públic convé, convé no

és només els centres, és també la naturalesa mateixa del que

són aquests cursos, i passar olímpicament de quines són les

infraestructures, la preparació, tot el que poden haver invertit

durant aquests anys aquestes empreses en determinats aspectes,

doncs això ja no ens sembla evidentment tan bé. 
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No hi ha res que demostri que la gestió pública sigui millor

que la gestió privada. Estem evidentment tots d’acord que

parlam de doblers públics, aquí, i per tant que hem de procurar

que aquests doblers públics s’inverteixin el millor possible; en

això estam tots d’acord. Ara bé, per què la gestió privada

d’aquests cursos ha de ser pitjor que la gestió pública? Jo crec

que això és un apriorisme; jo no cauré en l’apriorisme contrari,

no dic que la gestió privada sigui millor que la pública, però no

tenim cap sistema d’avaluació dels aspectes -cap sistema

d’avaluació que coneguem, com a mínim que sigui públic- cap

avaluació dels aspectes purament formatius; ara no parl de la

gestió econòmica, que és el que realment en aquest moment...,

és a dir, si s’ha pagat, no s’ha pagat, si s’han justificat bé, no

s’han justificat bé les ajudes rebudes, això és un altre tema; em

referesc a la part estrictament formativa. Quan parles amb

aquestes empreses et diuen que, la feina, l’han feta a plena

satisfacció de la gent que han tengut, i que així els consta, i que

en cap moment l’administració no els ha dit que no ho fessin

bé, insistesc, des del punt de vista formatiu. Per tant no hi ha

cap motiu tampoc per considerar que aquestes empreses no han

fet bé la seva feina.

Els diré, per cert, que a vegades, amb això de la gestió

pública, l’altre dia em comentaven, per exemple, que des de

l’Escola d’Hoteleria havien subcontractat una d’aquestes

empreses a les quals negaven els cursos; l’havien subcontractat

perquè no disposaven d’instalAlacions per..., no record

exactament ara quin curs. És a dir, bé, també a vegades és bo

absorbir a l’espai públic molt més del que està aquest espai en

condicions d’absorbir.

En tot cas quan es parla de qualitat i d’excelAlència crec que

s’hauria de pensar que aquesta qualitat i aquesta excelAlència

poden ser ofertes, poden ser donades tant a través d’una gestió

privada com d’una gestió pública, i en tot cas el que sí crec que

és important és que, si bé nosaltres pràcticament hem estat

esbudellant les acadèmies privades, sabem ben poc de la gestió

pública d’aquests cursos; és a dir, no sabem quant cobra, per

exemple, un professor; no sabem si se li exigeix el mateix que

s’exigeix a un professor, a una acadèmia privada, que és una

experiència professional en el camp on imparteix les seves

classes. De tot això no en sabem absolutament res, donam per

fet que com que, per exemple, un centre de formació

professional té, fora de l’horari lectiu del centre de formació

professional, imparteix també diguem aquest tipus de cursos,

donem per fet que qui els imparteix és una persona

absolutament competent, etc., que no ho sabem, no tenim cap

dada ni aquestes dades són públiques, com a mínim en aquest

moment no són públiques. Per tant crec que també aquesta

transparència que s’exigeix al sector privat s’hauria d’exigir

també a l’àmbit públic, i per descomptat l’avaluació, els

resultats, que vol dir en gran part els índexs d’ocupabilitat, és

a dir, quanta gent que efectivament ha passat per aquestes

acadèmies privades o ha passat pel sector públic que ha ofert

també els seus serveis en el mateix camp, quanta d’aquesta gent

ha trobat després efectivament feina, quanta no, etc.

En síntesi, crec que el que tenim aquí és un problema que

certament va més enllà d’aquesta proposició no de llei, no fa

falta dir-ho, hi ha moltes de les esmenes proposades que

objectivament em pareixen bé, alguna no però d’altres sí, i que

podria subscriure, però jo crec que realment el que hem de fer

és afrontar això i afrontar això des d’una òptica general i des

d’una òptica de rigor tant en l’àmbit públic com en l’àmbit

privat, i sobretot tenint en compte, com és natural..., no dic jo

que tota empresa..., hi ha empreses d’aquestes d’àmbit privat

que també, aquestes acadèmies privades de què estem parlant,

que també han estat..., tenen els seus sistemes d’impartició de

cursos... -de seguida acab, m’imagín que dec estar fora de

temps, eh?; sí, de seguida- ...que tenen altres, diguem, cursos

que no formen part evidentment d’aquest paquet que estem

analitzant aquí, però és ver que n’hi ha moltes que duen molts

d’anys vivint a través d’aquest sistema de subvenció. Això és

un risc, és ver, com ha dit abans el Sr. Castells, i és un risc que

té qualsevol empresa, però així i tot crec que en aquest cas,

tenint en compte un històric, no pot ser que nosaltres ens

solidaritzem amb treballadors que queden, com per exemple el

cas de Bimbo, que queden fora dels circuits laborals per raons

que ara no fa falta recordar, i que en canvi en aquest cas no ens

importin en absolut ni el petit empresari, ni els treballadors

autònoms que fan feina per a aquest petit empresari, que és

realment la impressió que jo tenc sentint-los parlar aquí.

I res més.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Procedeix ara la suspensió de la

sessió per un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana

al grup proposant si vol una suspensió de la sessió o si podem

continuar. Podem continuar?

Bé, idò, si així pertoca, intervenció del grup proposant per

fixar la posició i assenyalar si accepta les esmenes, i té un

temps de cinc minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Clar, aquí debatem al final,

com ja vaig dir també en el moment que vam debatre la moció

del Grup Parlamentari de Ciudadanos, i ho he dit a l’inici de la

primera intervenció, dos temes diferents, i crec que s’està fent...

o per part de quasi tots els grups parlamentaris s’ha incidit més

pròpiament en la formació que en el problema: per què es va

fer la interpelAlació, per què es va fer una moció subsegüent, i

per què nosaltres també vam decidir entrar aquesta proposició

no de llei, i està entrada d’una manera genèrica amb tota la

intenció, i és cert que aquí no diu que el Govern s’assegui amb

les acadèmies de formació, però diu “instar el Govern de les

Illes Balears a arribar als acords necessaris perquè les

acadèmies de formació...”, i ha de ser el Govern amb les

acadèmies de formació que arribi a aquests acords, i mirar com

pot fer que aquest sector, subvencionat o no, jo no hi entr, si hi

ha empreses que són a Menorca, a Menorca hi ha empreses que

fan formació que deuen tenir trenta anys d’història, i no crec

que s’hagin mantingut durant trenta anys perquè estiguin

subvencionades; hi pot haver de tot, totalment d’acord.

Nosaltres no som d’aquells que van... o la nostra ideologia vagi

per anar cap a una economia subvencionada o sectors

productius subvencionats, llevat de qualcun en concret. Per tant

jo no estic parlant d’açò sota cap concepte.

De fet les esmenes que vam presentar en el seu moment el

dia de la moció, del debat de la moció en el plenari, en el punt
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2 deia molt concretament: “El Parlament de les Illes Balears

insta el Govern balear a respectar els criteris establerts i

publicats en cada convocatòria de subvencions”, que és el que

també demanava gairebé diguem el representant de

Ciudadanos; ho posava d’una altra manera i nosaltres pensàvem

que ho havíem d’alleujar per intentar que s’aprovés. I el segon

punt demanava, en consonància un poc amb una esmena que

presenta avui el Grup Socialista, que dins un termini raonat de

temps, i jo deia raonat, l’esmena avui va un poc més concret, es

procedís a la liquidació d’expedients anteriors. Deim açò

perquè, dic açò perquè no vaig tant amb la proposta d’avui a

parlar del tema de la..., perquè sabem que a més tenim

pensaments distints en aquest sentit, si la formació ha de ser

més pública o més privada, o a través de les acadèmies

privades de formació, i ho dic d’una manera genèrica i en

general a tots els grups.

Jo crec que davant el que s’havia suscitat i davant, per

exemple, titulars com “el Govern nos ha estafado”, que diuen

les acadèmies de formació, “la indignación ya es absoluta”, hi

ha hagut un canvi de criteri de comptabilització dels cursos

anteriors ja fets, que aquestes empreses van fer una despesa

determinada i que potser al cap de dos o tres anys, sigui culpa

del govern anterior o sigui d’aquest, en açò no hi entr perquè

no tothom quan governa ho fa tot bé, i no vull dir que en aquest

sentit s’hagués fet malament, no ho sé perquè jo no hi he entrat,

però hi ha un problema amb aquestes empreses. Per tant,

nosaltres demanàvem que s’assegui el Govern, que sembla que

és el que no ha arribat a poder consensuar tota aquesta

problemàtica, idò, que s’assegui i que intenti resoldre aquesta

problemàtica. 

Una altra cosa és, que les línies que treuen passen de 8

milions a 3 milions? Bé, idò, el Govern estarà legitimat per fer-

ho, nosaltres hi estarem tal vegada en contra, podríem fer molts

de matisos, etc., però la problemàtica, i crec que la

interpelAlació que va fer el Grup Parlamentari Ciudadanos, la

moció subsegüent i aquesta proposició no de llei, no van tant en

aquest sentit, sinó que van en el sentit de dir: hi ha un sector, on

darrera hi ha una sèrie d’empreses i una sèrie de treballadors,

que té una problemàtica amb el Govern, el Govern en aquests

moments és incapaç de poder-la solucionar i crec que aquí

també hi ha hagut gent que tal vegada han parlat, portaveus

anteriors, que no s’han reunit amb les acadèmies de formació,

o no han parlat amb aquestes, i tal vegada no coneixen

exactament la problemàtica. No sé si és així o no, però m’ho ha

semblat.

A partir d’aquí, i per no desvirtuar el que acab d’explicar,

que sigui un tema concret que el Govern s’assegui amb

aquestes acadèmies i pugui arribar a acords, acceptaríem

l’esmena del grup... el que faríem seria acceptar l’esmena del

Grup Socialista, de modificació, per llevar allò dels vint anys,

que quedi redacta.

I acceptaríem també, perquè va en funció també del que

s’havia tractat en Plenari i també en la línia del que, com he dit

abans, de l’esmena que vam presentar en el seu moment a la

moció, l’esmena 6210/2016, també del Grup Socialista, que

diu: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a resoldre els expedients de liquidació de formació

de convocatòries anteriors durant el 2016 per poder procedir al

seu pagament”.

En aquest sentit crec que afegint l’esmena, modificant,

llevant allò dels vint anys i afegint aquest altre punt, que era

una esmena d’addició, idò, reflecteix el propòsit que crec que

com a grup parlamentari perseguíem, que és que el Govern

s’assegui amb les acadèmies de formació i arribi a un acord

amb aquestes.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies. 

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Sí, bé, no s’ha comentat si hi ha votació separada o no n’hi

ha, etc., vull dir...

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sr. President, nosaltres havíem presentat tan sols un punt,

tenia només un punt. Vull dir que acceptam l’esmena de

modificació que presenta el Grup Socialista, amb la qual cosa

queda incorporada modificació. I després afegiríem el segon

punt, amb la qual cosa també hi hauria... però bé, és una

esmena presentada per ells, que si jo l’accept entenc que la...

bé, hi ha altres grups, lògicament.

EL SR. PRESIDENT:

Diguem que vostè el que fa és aquestes dues esmenes i fem

una votació conjunta sobre aquestes dues esmenes, eh? Molt

bé. Estupend, idò i...

EL SR. SAURA I LEÓN:

Perdoni, Sr. President. No hi ha possibilitat de votació

separada, no?

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sí, sí, sí.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Sí?

EL SR. TADEO I FLORIT:

No hi ha cap inconvenient. 

EL SR. PRESIDENT:

Hi pot haver votació separada? 

Au, idò, venga. Molt bé. Passam a la votació del punt 1,

modificat per l’esmena 6208. 

Vots a favor? 
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Un momentet? Sí, esperam un moment, idò. 

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Perdó, a la redacció final simplement d’aquesta moció

hauria de dir, “... com ho han fet fins ara”, supòs que...

EL SR. TADEO I FLORIT:

Hi ha dos finals.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

... és una badada de picatge, “...com ho han fet fins ara”, és el

final, és, entenc, que si no el Sr. Casanova que em desmenteixi.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, diu, “... com fins ho han fent fins...”, en tot cas hauríem

de llevar el primer “fins”.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Com ho han fet fins ara.

EL SR. PRESIDENT:

Exacte, hauríem de llevar el primer “fins”, “... com ho han

fent fins ara”. Sembla que és un error de...

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, estan en present o ho han fet o...

(Se sent una veu de fons que diu: “Això els serveis de la

casa...”)

Sí, els serveis de la casa ho corregiran, segurament. Ho

tenim? Hauríem d’haver demanat deu minuts.

(Algunes rialles)

Bé, si us sembla començam. Venga. Anam a la votació, idò.

El que votam és el punt 1 modificat i amb aquesta correcció

sembla que ortogràfica o correcció de redacció, més aviat, el

punt 1 amb l’esmena 6208.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 7.

(Remor de veus)

Abstencions? Cap. 

Per tant, queda rebutjat el punt 1, el punt primer.

Passam ara, si us sembla, a la votació de l’esmena 6210.

Vots a favor?

Per unanimitat. 

Per tant, en conseqüència queda aprovada la Proposició no

de llei RGE núm. 2945/16, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, amb l’esmena 6210. Correcte?

Idò, no havent-hi més assumptes a tractar...

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sr. President, jo volia demanar l’explicació del vot, ja que

hem votat en contra de la nostra pròpia esmena, volia demanar

l’explicació del vot perquè quedi constància en el Diari de

Sessions.

Nosaltres hem votat en contra de l’esmena que havíem

presentat perquè nosaltres hem presentat un conjunt de quatre

esmenes on no sols es parlava de canviar el que s’havia fet fins

ara, però es canviava el que s’havia fet fins ara introduint el

criteri de qualitat, que és el que nosaltres perseguíem, que és

l’esmena que no s’ha acceptat, per un costat. I, per una altra

banda, tampoc no s’ha acceptat que es realitzi una nova

convocatòria, és a dir, un dels problemes que tenen les

acadèmies es que tenen problemes de liquidesa i durant tot el

debat hem parlat que no hi ha concurrència pública i no

accepten l’esmena per la qual es demana una convocatòria. 

Per tant, com que no s’ha acceptat el gruix de totes les

esmenes, hem votat en contra. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. El Sr. Tadeo també... ja hem acabat el debat, eh?

EL SR. TADEO I FLORIT:

Bé, és que havia acabat abans el debat.

EL SR. PRESIDENT:

No, però ell tenia, crec, dret d’explicar..., l’explicació de

vot és correcte. No, això s’arregla amb una altra proposició no

de llei, no es preocupin. 

EL SR. TADEO I FLORIT:

Hauré de venir amb taxi, hauré de venir amb taxi també.

(Algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, bon dia. S’aixeca la sessió.
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