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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions?

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

David Martínez substitueix Alberto Jarabo.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí gràcies, Sr. President, Miquel Jerez substitueix Sara
Ramón.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò l’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de
les següents proposicions no de llei: RGE núm. 8427/17, del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a contractació per a les petites i mitjanes
empreses, i la segona, la RGE núm. 17051/17, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a implantació del sistema de xecs
de formació per a persones aturades.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8427/17, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a contractació pública també per a les
petites i mitjanes empreses.

Passam al debat de la proposició no de llei RGE núm.
8427/17. Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Melià,
per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, El Pi du avui una
iniciativa que el que vol és suportar les petites i mitjanes
empreses i les vol suportar a un àmbit on cada vegada han estat
de manera progressiva més discriminades o han sortit més
d’aquest àmbit d’actuació, que és l’àmbit d’actuació de la
contractació pública, perquè cada vegada el sistema i el
funcionament normatiu d’aquesta contractació pública i la
facilitat de fer grans contractes ha provocat que hi hagi una
espècie d’oligopoli a la contractació, i que siguin sempre les
grans empreses les que s’acabin adjudicant la contractació
pública, i les petites empreses es vegin impossibilitades de tenir
opcions reals de ser adjudicatàries de contractació pública.
Això sobretot passa a les grans obres, és un exemple
paradigmàtic de com les petites empreses han quedat fora de
l’execució de les grans obres d’infraestructures que treuen les
diferents administracions públiques.

Per tant, seguint les propostes que ha fet la Unió Europea i
algunes directives europees, el que proposam és que, sempre
respectant els principis que han de regir en matèria de
contractació, com són la lliure concurrència, com és la
transparència, com és la publicitat, les administracions
públiques i especialment les administracions públiques de les
Illes Balears, procedeixin a fer lots diferents de les
contractacions públiques que tenguin previst licitar, a fi i efecte
que a través d’aquests lots que surten a informació pública, que

surten amb tots els principis de publicitat, les empreses
mitjanes i petites tenguin més possibilitats de ser adjudicatàries
d’aquestes obres. 

Aquesta és la pretensió principal de la nostra proposició no
de llei.

Conjuntament amb aquesta proposta, volem incidir en una
cosa que la Unió Europea també hi ha fet referència, que és el
tema de les sots-contractacions, perquè, és clar, a les petites i
mitjanes empreses molt sovint no els adjudiquen l’obra, però sí
intervenen en aquella obra. I com hi intervenen? Com a sots-
contractistes de la gran empresa que s’ha adjudicat l’obra. I
resulta que molts dels problemes de morositat que tenen les
petites i mitjanes empreses, que, lògicament, acaben repercutint
en el seu bon funcionament i en la seva capacitat de fer front a
les seves obligacions laborals, fiscals, etc., provenen de què
aquestes grans empreses que les han sots-contractades a una
contractació pública, no les paguen així com correspon. 

I, per tant, atès que es canvia la normativa de contractació
i que evidentment a través dels plecs, l’administració pot
exercir un cert control en el funcionament d’aquestes
contractacions, entenem que l’administració ha de garantir, a
través d’aquests mecanismes, que el sots-contractat, que sol ser
la petita i mitjana empresa, cobri en condicions adequades, dins
els terminis legalment prevists i pugui, per tant, tenir un
funcionament normal, com seria desitjable. I, per tant, entenem
que sempre les administracions públiques han de penalitzar un
pagament endarrerit de l’empresa adjudicatària als sots-
contractistes. Existeixen mecanismes per fer-ho i pensam que
això s’ha d’introduir i s’ha de tenir en compte. 

Perquè si realment ens creiem el discurs que molts de partits
fan en el sentit de suport a les petites i mitjanes empreses, fa
falta passar de la retòrica als fets i, per passar als fets, entenem
que hi ha dues maneres molt concretes d’aconseguir-ho: una,
fer lots d’aquests grans projectes que surten a licitació, fer lots
petits on hi hagi més possibilitats d’adjudicació a les petites i
mitjanes empreses, i, segon, garantir que, com a sots-
contractistes seran tractats com correspon, d’acord amb la
normativa jurídica.

Esperam el suport dels diferents grups parlamentaris a
aquesta proposta a favor de les PIME.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Torn de fixació de posicions de major
a menor, tret del grup a què pertany la presidència del Govern,
el qual intervendrà en darrer lloc. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Tadeo, per un temps de deu minuts.

EL SER. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Dir primer de tot que votarem els dos punts de manera
afirmativa, hi estam totalment d’acord. De fet, crec que en anys
anteriors les distintes administracions, o a mandats anteriors o
en legislatures anteriors, que estava, com diu un poc l’exposició
de motius, en una situació econòmica dolenta, que s’havia fet
una destrucció del teixit empresarial, que en parla la mateixa
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PNL que avui tractam, crec que en aquell moment les
administracions com van poder i de la manera que van poder,
van intentar precisament fer el que demana sobretot el primer
punt, fer que les petites i mitjanes empreses puguin accedir a
aquelles obres que licitava l’administració pública.

El que hem de dir és que certament açò fàcil no ho és, hi ha
tot un tema legal enmig, que s’ha de complir lògicament. Per
tant, jo crec que poder planificar com diu, que les grans obres
es treguin per lots, perquè permeti que les empreses petites i
mitjanes puguin accedir-hi, crec que és una cosa que ja s’ha
plantejat..., les administracions s’havien plantejat, o jo vull
pensar que tots aquells que han tingut responsabilitats de
govern en etapes anteriors, ho han fet.

Hi ha un tema a dir i és fins allà on permeti la llei, perquè
cert és que tenim una normativa que precisament no beneficia
tampoc açò en aquest sentit, i no hi vull entrar. Jo crec que la
proposició no de llei en aquest primer punt és clara, crec que és
cap aquí on hem d’anar. Però així i tot, torn reiterar que no és
fàcil, és una cosa que en el període d’aquesta crisi que hem
viscut, les mateixes empreses petites i mitjanes demanaven a
l’administració i vull entendre que les administracions ho feien,
i crec que donar passes perquè es continuï anant cap aquí és el
que toca.

Referent al segon punt, també hi estam d’acord.
Senzillament aquí l’únic que crec que s’ha de pensar és que
aquestes clàusules que es vulguin posar en els plecs de
contractació pública, han de ser molt clares, perquè, al marge
de tot el que hagi pogut dir i ha dit el portaveu d’El Pi, està clar
que en èpoques anteriors també hem vist com s’endarrerien
pagaments d’una empresa adjudicatària cap els seus
contractistes que havia contractat, però tal vegada era culpa de
la pròpia administració perquè no pagava la primera. 

Per tant, açò hem d’articular unes clàusules també en
qualsevol cas que siguin d’acord amb una realitat..., qui diu una
realitat, diu una situació que no sigui, per dir-ho d’alguna
manera, culpa aquest endarreriment per una negligència, per
dir-ho d’alguna manera, podríem emprar qualsevol altra
paraula, de l’empresa adjudicatària no fer el pagament, o
retardar el pagament cap els sots-contractistes. Aquí sabem el
que hi ha hagut els darrers anys, des del 2008 o 2007 quan va
començar la crisi, va ser un endarreriment precisament per
exemple del pagament per part de les administracions de
qualsevol àmbit cap a les empreses. I açò ocasionava
problemes a aquella empresa pròpiament, com també als sots-
contractes que pogués tenir.

Dit açò, amb aquestes ni tan sols excepcions, però sí amb
aquestes dues puntualitzacions que crec que és important dir-
les, torn reiterar que votarem a favor dels dos punts d’aquesta
proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. Saura, per un temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Crec que aquesta proposta és
una bona proposta per part d’El Pi. La contractació pública al
nostre estat suposa un 18% del PIB, i gràcies al fet que no s’ha
fet una contractació pública responsable i eficient s’han perdut
cada any 48.000 milions d’euros en corrupteles petites i també
grans. Pensam que fins ara no s’havia aprovat una llei més
decent que la que hi havia perquè no hi havia interès, perquè
sempre s’han volgut beneficiar grans empreses que després no
paguen els impostos que han de pagar, i que, bé, els seus
treballadors tenen unes condicions laborals molt poc
desitjables. 

Pensam que la contractació pública ha estat un autèntic niu
per als corruptes, una manera de malbaratar els doblers de tota
la ciutadania, però gràcies al fet que Europa ha pressionat el
Govern espanyol per traslladar aquesta directiva europea a una
nova llei de contractació pública, doncs el Govern va haver de
tramitar una nova llei de contractació pública, i gràcies a aquest
tràmit, per exemple, el grup de Podemos d’àmbit estatal va
aprovar 113 esmenes de les 184 que havia presentat. Pensam
que no és una llei de contractació pública idònia, però que dóna
facilitats almanco a les administracions que vulguin fer les
contractacions de manera responsable.

Encara és una llei dificultosa i oberta a interpretacions, però
pensam que la lliure concurrència, la transparència i la
publicitat, com diu la proposició d’El Pi, es podran respectar
una mica més, perquè abans les ofertes que donaven les
administracions només es podien presentar en realitat les grans
empreses, i nosaltres pensam des del nostre grup que la
contractació pública ha de ser una eina política, ha de ser una
eina política en qüestions econòmiques i també en qüestions
socials, i és una manera, utilitzar aquesta llei, de donar
dinamisme al teixit empresarial de les nostres illes, i això es fa
traient determinats lots que puguin donar facilitats a les petites
i mitjanes empreses per concórrer a aquestes ofertes. 

També crec que és una bona notícia que no es tengui la
consideració de l’oferta que tengui menys preu com una qüestió
cabdal, sinó que també es valori la qualitat preu i les clàusules
socials, mediambientals i d’igualtat; d’aquesta manera es pot
donar feina a majors de 45 anys, a persones amb discapacitat i
a tota una sèrie de col·lectius que necessiten que les
administracions estiguin al seu costat. Crec que en aquest sentit,
i també ho comentava el portaveu d’El Pi, s’ha produït al nostre
país, a la nostra comunitat autònoma, un oligopoli que crec que
ha estat cercat, és a dir, no és una casualitat que s’hagin produït
tota una sèrie de situacions com és la de Castor a la comunitat
valenciana, una empresa que provocava terratrèmols a la terra
i que després volia cobrar una indemnització per part de l’Estat
que suposava una barbaritat per als pressuposts de l’Estat. Crec
que es comencen a fer coses bé des de determinades comunitats
autònomes, des de determinats ajuntaments del canvi. És el cas
de Palma, que contracta amb clàusules socials, malgrat que el
Govern central recorri aquestes clàusules; ara ja ho tindrà més
difícil amb aquesta nova llei de contractació pública. Crec que
també és una bona notícia que el risc ara sigui per a l’empresa
i no per a l’administració, com havia estat fins ara. 
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I em criden un poc l’atenció les paraules del portaveu del
Partit Popular, que diu “fins allà on permeti la llei que es
puguin fer totes aquestes coses”; però qui fa la llei? Qui ha
proposat la llei? Qui ha fet durant tots aquests anys que la
contractació pública fos un autèntic forat de doblers públics
que se n’anaven a les grans empreses i a les butxaques de
determinats polítics? Evidentment, si aquesta nova llei no és la
llei que nosaltres hauríem volgut o que la ciutadania demana és
gràcies al Partit Popular, i al fet que aquests límits de la llei no
s’han volgut ampliar per fer una política més social, més
responsable i més eficient. 

Per tant nosaltres donarem suport a aquesta proposta,
consideram que les PIME són les empreses que donen
moviment a la nostra economia, que són un factor cabdal
perquè aquesta economia millori, i que ja és hora de deixar un
poc de banda les grans empreses i donar oportunitats als petits
i mitjans empresaris, que s’ho mereixen després de tant de
temps.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Reus, per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. Aquesta proposta d’El Pi evidentment
tenia molt de sentit el juliol, el moment en què es va presentar,
perquè, com diu la proposta, precisament l’Estat espanyol
encara no s’havia adaptat a les directives europees que van en
el sentit que apuntava el Sr. Melià. Ara hem de dir que aquesta
adaptació ja s’ha fet.

Nosaltres donarem suport a la proposta perquè en certa
manera no seria dir altra cosa que s’acompleixi la llei pel que
fa al primer punt; la nova llei de contractes inverteix la divisió
en lots, que passa de ser una opció que s’ha de justificar a la
inversa, s’ha de dividir en lots, i si no es fa així s’ha de
justificar. Nosaltres creiem encertat tal com està proposat a la
llei i tal com està presentada la proposta.

I, d’altra banda, també s’introdueixen les clàusules de
penalització que en molts de casos, sobretot quan els sots-
contractistes representen més del 30% o les obres de més de 5
milions d’euros, són obligatòries. 

Per tant, la proposta en aquest sentit aniria alineada amb la
llei que s’ha aprovat i li donam suport.

Un petit apunt que diríem al segon punt, al final, que crec
que seria més adient, quan diu “les factures dels sots-
contractistes que intervenen a l’obra”, seria adient dir “que
intervenen a l’obra o al servei”, perquè en el cas dels serveis
també hi ha sots-contractació i també hi ha d’haver aquestes
garanties de control del pagament als sots-contractistes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca
té la paraula el Sr. Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo en la mateixa línia del Sr.
Reus vull fer referència, perquè em sembla que el Sr. Melià no
n’hi ha feta, al fet que precisament el mes de novembre es va
aprovar finalment la Llei de contractes del sector públic, que va
consistir en la transposició de la normativa europea; es va
aprovar aquesta llei, la Llei 9/2017, el 8 de novembre i es va
publicar l’endemà, el 9 de novembre, i entra en vigor al cap de
quatre mesos de la seva publicació; per tant estem a punt ja, el
9 de març entrarà en vigor, excepte alguns articles que van
entrar en vigor de forma immediata, i altres que entraran en
vigor al cap d’un any. I aquesta normativa, com ja hem anat
dient, perquè aquest debat no..., concretament potser en el tema
que ens planteja avui el Sr. Melià, que nosaltres hi estem
totalment d’acord, però en altres debats que hem tingut sobre
les clàusules socials, sobre la major facilitat per a les entitats
sense ànim de lucre per poder accedir a la contractació pública,
doncs hem estat fent referència a aquesta llei tan desitjada que
finalment s’ha aprovat i, bé, evidentment és una bona notícia,
però haurem d’anar veient que en la seva aplicació les diferents
administracions vagin posant en marxa els dispositius i els
ressorts que els dóna la llei. 

Per tant, em sembla oportú aprovar aquesta proposició no
de llei i fer arribar al Govern i als consells insulars el nostre
recordatori que hi ha aquí uns mecanismes nous, a la llei, que
són els mecanismes que preveia la directiva europea i que han
de permetre tots aquests mecanismes que dèiem, entre els quals
els que ens proposa avui la proposició no de llei i, per tant, hi
votarem a favor.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Abans de res m’excús per no haver
pogut sentir la intervenció inicial del Sr. Melià, però hem
vengut, diguem, uns quants diputats venim de la televisió i
llavors... també en acte de servei, per dir-ho així. 

Bé, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposició no de
llei, votarem perquè, a més, hem estat copartíceps d’aquesta
nova llei de contractes, i a més de manera singular, en el
Congrés dels Diputats, té una sèrie d’aspectes que, com a
mínim, tenen, van en la línia, a més, del que aquí s’exposa i del
que aquí es reclama i és, bé, un poc tot el que fa als lots, al que
fa també al control que s’ha de fer sobre els procediments de
sots-contractació i, per tant, vaja, ens sembla absolutament
raonable la proposició no de llei.
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També hi ha una qüestió important, per a nosaltres com a
mínim, perquè aquest és un criteri que mantenim en més d’un
lloc, i és que aquesta llei preveu aquesta autoritat independent
de regulació i de supervisió, que és una garantia també que,
efectivament, això no està sotmès als interessos polítics sinó
que està sotmès, diguem, a uns criteris com a mínim tècnics,
independents i que estiguin en relació amb la llei.

Supòs que, evidentment, això ja haurà dit el Sr. Melià al
començament, i és que aquesta proposició no de llei d’El Pi és
anterior evidentment a l’aprovació d’aquesta llei i, per tant,
crec que, en aquest cas, el que podríem dir és que la
coincidència també és benvinguda amb el que en aquesta llei
s’ha estipulat. 

Poca cosa més, indicar que els dos punts són dos punts que
són, al nostre entendre, perfectament encaixables en aquest
marc i que, per tant, li donarem suport.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Sr. Casanova, per un temps de
deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Seré molt breu perquè crec que no
hem de repetir tots els arguments. Nosaltres, des del Grup
Parlamentari Socialista, també donarem suport a aquesta
iniciativa, pensam que és una iniciativa que en el seu moment
era necessària quan la va presentar, però també consideram,
com ja s’ha dit abans, que amb la Llei de contractes, 9/2017, de
8 de novembre, es fa la transposició de les directives europees
i, per tant, s’avança cap a mesures per facilitar que les petites
i mitjanes empreses puguin participar dels contractes d’obres
i serveis.

Creiem que, vist el teixit industrial i el teixit empresarial del
territori espanyol i concretament de les Illes Balears, és
important que les petites i mitjanes empreses puguin participar,
per tant, aquesta contractació per lots és més que necessària, i
després el control sobre el pagament també.

Crec que, teòricament, aprovant aquesta iniciativa el que
deim en aquell moment, en el moment que es va presentar, era
que calia adaptar-se a les directives europees, ara el que diem
és que cal fer un compliment estricte de la llei i desenvolupar
aquest compliment, malgrat que ja, pel que tenc entès, per part
del Govern de les Illes Balears ja es fan tots aquests aspectes.
Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Té la paraula per
contradiccions el grup proposant, Sr. Melià, per un temps de
cinc minuts. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, primer de tot, agrair el
suport de tots els grups parlamentaris a la nostra proposta, dir

que, efectivament, la llei s’ha aprovat, que han passat set mesos
des que vàrem presentar aquesta proposició no de llei, i que la
llei permet establir alguns mecanismes per aconseguir el que es
proposa a la nostra iniciativa. Per tant, satisfets del suport,
satisfets que això sigui possible, ara només ens queda que els
grups que donen suport al Govern facin arribar aquesta reflexió
que s’ha de donar oportunitats als petits i mitjans empresaris,
per exemple, al conseller de Territori i Mobilitat i a la seva
gran contractació de concentració de línies d’autobusos en tres
grans operadors, en lloc de diversificar la contractació a favor
de les PIME. Esper que els ho facin arribar i que el cridin a la
reflexió, d’acord amb la filosofia que ens han explicat aquí
també.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sr. Melià. Puc entendre que queda aprovada per
unanimitat?

Idò, queda aprovada per unanimitat la Proposició no de llei
RGE núm. 8427/17, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a
contractació pública també per a les petites i mitjanes
empreses. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 17051/17, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a implantació del
sistema de xecs de formació per a persones aturades.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 17051/17. Per defensar-la té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Bé, senyors i senyores diputats, el xec
formació m’imagín que és una mesura que es va implantar el
juliol de l’any passat, de l’any 2017, i que formava part de
l’acord d’investidura entre el Partit Popular i Ciutadans, així
com també havia format part de l’acord d’investidura anterior
entre Ciutadans, fallit, entre Ciutadans i el Partit Socialista, era
un dels punts que també constava a l’altre acord d’investidura.

Hi ha respecte del xec formació, jo crec, un cert malentès,
és a dir, no és una alternativa a les polítiques actives
d’ocupació, és una possibilitat més, no és, per tant, una solució,
però sí que és una fórmula més per afavorir la inserció i la
reinserció dels treballadors que estan aturats.

El que té de particular respecte de les altres mesures és que
posa en mans de l’interessat, cosa que no fan les altres, la
possibilitat de triar entre diverses opcions, és a dir, trasllada al
treballador, a partir d’una sèrie de requeriments, evidentment,
li trasllada aquesta llibertat de triar entre una determinada
oferta. Aquests requeriments que són, evidentment, que les
entitats on tengui la possibilitat de fer aquesta formació que li
cal, o que ell considera que li cal, col·laborin amb aquesta
iniciativa, per tant, que això, evidentment, l’administració
també ho controli i ho tengui perfectament estipulat; que la
implantació evidentment és una implantació progressiva, és a
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dir, es tracta de fer-ho en la mesura que efectivament hi hagi
aquesta oferta i que l’oferta formativa també sigui acordada
amb organitzacions empresarials i sindicals. És a dir, que tot
això no es faci com una cosa completament al marge sinó
integrada.

Tot això, de fet, està en el reial decret que el Govern va
aprovar el juliol passat, es tracta d’una normativa creiem que
garantista, insistesc, no una alternativa a les polítiques
d’ocupació, sinó una fórmula més perquè aquestes polítiques
d’ocupació puguin tenir èxit i alhora per facilitar, per fer més
fluids tots aquests mecanismes entre particular i empresa, entre
particular i administració i, si volen, ara amb aquesta paraula
que està de moda, per facilitar un cert empoderament de la
persona, del treballador que està aturat o de l’aspirant, diguem,
a tenir un lloc de feina.

Per tant, aquest és el principi, aquesta és la voluntat
d’aquesta proposició no de llei, instar el Govern de les Illes
Balears a utilitzar aquest recurs que a partir d’ara té, perquè
nosaltres creiem que realment és un recurs útil i que d’alguna
manera ha d’enriquir totes les polítiques que en aquest moment
es fan ja de formació ocupacional.

I això és tot. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Tadeo, per un temps
de deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyores diputats.
Igual que a la proposició no de llei anterior també donarem
suport a aquesta proposició no de llei per instar el Govern de
les Illes Balears a la implantació del sistema del xec de
formació per als treballadors desocupats regulat pel decret que
regula la llei que ja ha comentat també el portaveu en aquest
cas de Ciutadans, principalment per poder dur a terme allò que
ja ha dit també el portaveu, que és un acord que forma part de
l’acord d’investidura, en aquell moment, i com també ha dit...
que crec que a l’exposició de motius no hi figura, però també
era a un acord anterior. Per la qual cosa crec que aquí les grans
formacions estam d’acord que això sigui així.

Crec que és una passa més i crec en aquest sentit que es
pugui donar als treballadors, puguin elegir directament els
recursos de formació que més s’adapten al que creiem que és
el seu perfil com diu la mateixa PNL de l’ocupabilitat crec que
és interessant, crec que així es va desenvolupar, crec que així
ho han manifestat pràcticament totes les formacions polítiques
per la qual cosa li donarem suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. Saura, per un temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Pensam que aquest govern
promou un accés a la formació pública, que això és una aposta
dels acords pel canvi i no donarem suport a aquesta proposta de
Ciutadans, que, per cert no parla de Balears, menciona les
dades de l’atur d’Espanya, que és d’un 17,22%, però no diu que
aquí la situació és diferent, malgrat que la situació d’alguns
treballadors sigui molt precària i que hi hagi treballadors
pobres a la nostra comunitat autònoma a causa de la reforma
laboral del Partit Popular, que té el suport de Ciutadans, que hi
hagi molts de contractes temporals, idò pensam que la situació,
almanco en termes d’atur, a la nostra comunitat autònoma va en
una bona línia.

El que dóna a entendre aquesta proposició no de llei és que
els països del nostre entorn que tenen aquests xecs de formació
tenen menys atur precisament per això i crec que hi ha molts
altres factors que conflueixen en aquesta situació.

L’atur estructural d’Espanya és molt elevat ja des de fa
molts d’anys, hi ha molta economia submergida i hi ha altres
factors que tenen a veure amb aquest nombre d’aturats.

I no crec que la solució sigui crear aquest xec de formació
perquè crec que és un enfocament que té a veure amb la
concepció de llibertat que té Ciutadans i que és diferent de la
que tenim nosaltres. Nosaltres pensam que donar llibertat a les
persones és fer clàusules socials efectives, abans parlàvem de
contractació pública; pensam que el programa Visibles o que
el programa que incorpora joves a la seva primera experiència
laboral a l’administració, perquè després trobin una feina a
l’empresa privada, això també és fomentar la llibertat posterior
de les persones, i no el fet de tenir un xec de formació, que és
un poc la idea també de triar el teu propi pla de pensions, molt
en la línia econòmica neoliberal, que no és la que tenim
nosaltres.

I per aquests arguments nosaltres votarem en contra,
entenent que donant suport a com es fan les coses en matèria
econòmica i en matèria laboral en aquestes illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Reus, per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. Nosaltres, en la línia del que ha
expressat el Sr. Saura, ens adherim a les seves paraules, creiem
que implica... aquest model a nosaltres no ens agrada, aquest
model que es planteja a la proposició no de llei, perquè és un
model que implica en certa manera renunciar a una planificació
pública de la formació i dissenyar una oferta d’acord amb la
política econòmica que s’implanti a la comunitat autònoma, i
aquest sistema de carregar la responsabilitat a la persona que es
troba a l’atur nosaltres no ho veiem. Nosaltres som partidaris
d’una planificació i un disseny públic de la formació que vagi
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d’acord amb els interessos econòmics de la comunitat
autònoma.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca
té la paraula el Sr. Castells..., perdó, pel Grup Parlamentari El
Pi té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, president, ja sé que molta gent ens vol esborrar del
mapa, però...

(Rialles i remor de veus)

... no, no dic que sigui vostè, eh?

Bé, vull anunciar que el nostre grup parlamentari
s’abstindrà a aquesta iniciativa. S’abstindrà perquè no acabam
d’estar convençuts de les bondats d’aquest xec formació.

Per una banda, entenem que aquest xec formació pot ser
una font i pot tenir una tendència... massa accentuada al curt
termini, perquè el treballador en la seva recerca de feina
legítimament pot estar més preocupat de tenir feina aviat que de
fer un recorregut llarg i sòlid de la seva formació. Per tant, a
través d’aquesta formació aconseguir una feina, ja dic, a llarg
termini.

Per tant, li veiem aquest risc. Pensam que... les polítiques
actives d’ocupació que pot fer i dissenyar l’administració,
sobretot l’orientació individualitzada, tenen més garanties que
això sigui a llarg termini i no tant a curt termini.

Per altra banda, la mateixa exposició de motius diu que hi
ha hagut frau i que hi ha hagut abusos en el tema de les
polítiques actives d’ocupació i és cert, és cert, però també és
cert que el xec formació no ens dóna cap garantia que tampoc
no hi hagi frau; el contrari, fins i tot veiem que hi pot haver més
frau a través d’aquesta via.

Per tant, la veritat és que no acabam d’entendre que això
millori aquest altre aspecte que és..., evidentment és un aspecte
secundari, perquè l’important és que el treballador sense feina
trobi feina i evidentment l’administració ha de posar a tots els
sistemes que utilitzi, també en aquests, les màximes garanties
de control, etc., perquè no hi hagi frau, però bé, no acabam de
veure en aquesta dicotomia que fa un poc la iniciativa que el
sistema actual hagi generat frau i que aquest sistema... per què
no n’ha de generar, no? No acabam de veure clar això.

I per tant, com que no veiem clar aquests dos factors que
són determinants per entendre la iniciativa, nosaltres ens
abstindrem i crec que és un tema complex que en el nostre cas
requereix veure-ho més clar que com ho veiem en aquest
moment.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, ara sí, té la paraula el Sr. Castells, per un temps de
deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. La posició del nostre grup
respecte d’aquesta proposta d’alguna manera va en la mateixa
línia d’algunes altres -diguem-ne- idees genials que Ciudadanos
ven amb la seva... excel·lència del màrqueting, cal dir-ho
també, com a idees d’aquestes que es llancen a l’opinió pública
de dir: com és que ha hagut de venir Ciutadans per donar
aquesta idea que no se li havia acudit a ningú?, sempre amb
aquest toc liberal, no?, amb aquest poc d’empoderar la
ciutadania, i després xoca amb la dura realitat que és el Partit
Popular que normalment... els acostuma a donar, a fer passar
bou per bèstia grossa, com es diu normalment, no?, com en
aquest tema; és a dir que d’alguna manera els dóna peixet per
aconseguir el seu suport, no sé si també és el que degué passar
amb el Partit Socialista, amb el pacte també que van fer.

I bé, això a vostès els permet anar fent el seu màrqueting,
però a l’hora de la veritat ni cinc de calaix, i ara li ho explicaré,
Sr. Pericay.

És a dir, el Reial Decret 694/2017 continua establint com a
via ordinària i prioritària de planificació i d’execució de la
política de formació dels aturats la de subvencionar els
programes de formació de les empreses que s’acullen a les
convocatòries de l’administració, en aquest cas laboral.

Llavors ha afegit, suposo que per satisfer les seves
exigències, s’ha afegit com a alternativa una alternativa en què
pot haver-hi... el finançament en lloc de fer-se via subvenció
directa a les empreses que empren aquest servei, es pot fer
donant un xec formació als treballadors, però fixi-s’hi, sempre
en aquella oferta que haurà seleccionat i que haurà programat
l’administració.

Per tant, estam donant moltes voltes per arribar al mateix
lloc, és a dir, qui programa? Qui selecciona les empreses que
poden donar aquesta formació? L’administració. El que passa
és que en lloc de donar els doblers directament a l’empresa es
fa d’alguna manera aquest teatre liberal de donar un xec al
treballador perquè se’l vagi a gastar on vulgui.

I jo crec que això és voler mesclar dues lògiques diferents
en l’àmbit del que seria l’assegurament de l’ocupabilitat del
treballador, igual que podem parlar de l’assegurament de la
salut del treballador, que és la lògica dels programes públics i
la lògica dels programes privats. Els treballadors, com tots
sabem, han de cotitzar..., dintre de les seves cotitzacions socials
cotitzen per la seva formació en el sistema pública, i també
podrien fer-ho, també podrien..., en aquest cas no se sol fer,
però igual que hi ha gent que cotitza privadament per una
assegurança de salut també podrien fer-ho per la formació de
la seva ocupabilitat; en aquest cas no es fa, però sí que vull
posar de relleu la diferència entre la lògica d’un sistema públic
i la lògica d’un sistema privat, i en aquest cas amb el tema de
la salut es veu molt clarament. És a dir, la lògica d’un sistema
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públic està en el fet que el treballador..., no és la lògica que el
treballador posa els diners en una guardiola i quan té necessitat
se li donen aquests diners i ja està; no, la lògica de la cotització
pública està en què tots els treballadors, solidàriament, aporten
a una guardiola i després l’administració, atenent a l’anàlisi
dels interessos generals, dedica aquests doblers a la millora de
l’ocupabilitat de la comunitat autònoma o de l’estat o del que
sigui. 

És a dir, la cotització que el treballador fa per a la seva
formació no és un dret incondicionat al fet que se li retornin
aquests doblers que ha cotitzat perquè es formi en el que li doni
la gana, sinó que és una aportació solidària perquè després
l’administració, com a gestora d’aquest fons públic, orienti
aquell treballador en l’itinerari adequat per a la seva inserció,
i aquí subscric el plantejament que ha fet el Sr. Melià respecte
de les emergències que pot tenir el desocupat i de la
conveniència que per a la sostenibilitat del sistema
d’assegurament dels treballadors pot fer en aquest cas
l’administració.

Per tant, tenint en compte que al final, des del meu punt de
vista, llegint-me el decret, anem a parar al mateix lloc, i a més
a més tenint en compte que els fons originats per les
cotitzacions dels treballadors, que són administrats per
l’administració responsable de les polítiques actives
d’ocupació, estan dirigits a millorar l’ocupabilitat global de la
força de treball, jo considero que el sistema del xec no és la
fórmula adequada, no és la fórmula adequada perquè
precisament tenim un sistema públic, aquest sistema públic té
la seva lògica, i el que hem d’exigir i hem d’avaluar és que
aquest sistema públic funciona com toca, funciona com toca i
doni els resultats que toca, que ha de ser la millora de
l’ocupabilitat dels aturats.

Per tots aquests arguments no donarem suport a la seva
proposició no de llei. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Casanova, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Respecte del xec de formació el
Grup Parlamentari Socialista tampoc no donarà suport a
aquesta proposta, i tampoc no donarà suport a aquesta proposta
per una sèrie de raons que crec que queden més que posades de
manifest abans pels altres intervinents. Però també jo voldria
remarcar dues coses; en primer lloc, que, com ha dit el Sr.
Pericay, es posa en mans de l’interessat i li dóna llibertat, és a
dir, és un procés liberalitzador d’aquesta formació per
teòricament apoderar-lo, però el que està clar és que per poder
apoderar un treballador no l’has d’apoderar donant-li un xec i
dir-li “campi qui pugui i fes el que vulguis”, sinó que se li ha de
donar la possibilitat de fer un itinerari (...). És a dir, el xec
formació seria una solució sempre que hi hagués un sistema
d’orientació molt exhaustiu. Clar, analitzat el SEPE actualment,
el sistema d’orientació del Servei públic d’ocupació estatal, no
és precisament un servei d’orientació desenvolupat sinó més bé
al contrari. Per tant el que fem és traslladar a una persona que

té problemes d’ocupació la seva responsabilitat de cercar la
formació adequada, que consideri adient per poder trobar feina.
Jo crec que per aquí anem malament.

Per altre costat també crec que aquesta liberalització, aquest
traspàs de responsabilitat al treballador, detrau competències al
Servei d’Ocupació. El Servei d’Ocupació té unes funcions molt
clares, que són la detecció de necessitats tant de mà d’obra com
de formació per part dels treballadors, la intermediació i
l’orientació. El Servei d’Ocupació ha de connectar les
necessitats del teixit productiu amb les necessitats dels
treballadors; per tant, el que s’ha de fer és planificar, el que
s’ha de fer és ordenar i el que s’ha de fer és fer una oferta que
pugui anar formant els treballadors en aquelles necessitats
immediates, com s’ha dit aquí, però també a llarg termini. El
servei d’orientació ha de fer planificació a llarg termini, amb
una formació a 20 anys vista perquè els treballadors es puguin
formar a llarg termini i mentre que el xec de formació l’únic
que fa és actuacions de caràcter (...).

També dir que es parla aquí de la picaresca de la formació
i dir que en el sistema de xecs de formació també es pot produir
aquesta picaresca perquè les empreses lluitaran per un tipus de
treballadors. Les empreses amb el xec formació, tal com està
plantejat, cobraran més quan menys formació tingui el
treballador. És a dir, més recorregut de formació pública.

Per tant, jo crec que aquí el que hem de fer és oblidar-nos
del xec formació i apostar per una formació professional, tant
reglada com ocupacional, que estigui inscrita dintre de les
necessitats de mà d’obra per part de l’empresariat i que vagi
encaminada a la formació de la reordenació econòmica que
vulguem.

Per tant, des d’aquest grup no podem suport a aquesta
iniciativa perquè realment aquesta iniciativa del xec de
formació ha de ser decidida a les meses sectorials i ha de ser en
el conjunt de la mesa sectorial on es decideixi com posar-ho en
marxa, per evitar precisament les diferències territorials
importantíssimes que es puguin (...).

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Té la paraula per contradiccions el
grup proposant, Sr. Pericay, per un temps de cinc minuts.

EL SR PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Bé, abans de res, gràcies al grup que ens
ha donat suport, al Partit Popular, en aquesta proposició no de
llei.

I respecte un poc de les objeccions dels altres grups, en fi,
jo tinc com a mínim una certa sorpresa davant, per exemple, la
reacció del Partit Socialista, que finalment jo entenc que havia
subscrit un pacte per alguna raó, però veig que això en
determinats partits, o en determinades franquícies del Partit
Socialista no és així.
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També li voldria recordar al senyor..., al senyor de qui no
record el nom, en Carlos Saura, perdó, en fi, que nosaltres la
reforma laboral no té el suport de Ciutadans. Jo, com és natural,
les coses s’han de dir amb claredat. Sí, sí, però no té el suport
de Ciutadans, és simplement això, les coses com a mínim no
s’hauria de mentir.

Respecte de la resta de consideracions, bé, nosaltres creiem
que en les polítiques públiques d’ocupació s’han de combinar
o es poden combinar perfectament amb l’existència d’empreses
privades que també treballen en aquest mateix camp. I per
descomptat una oferta d’aquest tipus és una oferta que diu
també que aquest xec serveix perquè qualsevol persona que
requereixi aquests serveis pugui ser atesa en un ventall
evidentment molt més ampli, a partir d’unes determinades
ofertes que determinades empreses també puguin fer en aquest
mateix camp, i eliminar evidentment intermediacions, eliminar
intermediacions perquè a aquest Estat tradicionalment són un
dels motius del frau a què abans ens hem referit.

Idees genials? No, no és cap idea genial, es una idea que a
altres països s’ha utilitzat i per tant, no és genial, simplement és
una adaptació d’una cosa que ja ha tingut una explicació, països
on per ventura hi ha algun teatre liberal, jo no sé si hi ha teatres
liberals en aquests països, com em deia el Sr. Castells, que
forma part de la nostra representació, o de la representació que
fa a Ciutadans, en general.

En tot cas, entenc que vostès confien en una lògica de
sistema públic estricte, el sistema públic que determina per on
han d’anar les coses estrictament i que desconfien de qualsevol
mesura que introdueixi aquí, en combinació evidentment amb
aquestes polítiques públiques d’educació, i no és una qüestió de
dir si aquells doblers que jo he invertit, ara me’ls qued jo,
perquè els he invertit i així puc tenir una determinada política
de formació; sinó simplement que hi hagi una possibilitat per
part dels treballadors de decidir també, amb el marge que
evidentment, i ho he dit ben clar, hi hagi també una supervisió
de l’administració, uns acords amb empreses i amb sindicats,
és a dir que això a l’àmbit empresarial i a l’àmbit sindical, que
puguin decidir també què és allò que més li convé, dintre d’una
oferta evidentment reglada i determinada.

En tot cas, ho lament i intentarem que en el futur això sigui
possible. Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Passam a la votació de la Proposició
no de llei RGE núm. 17051/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

5 vots a favor; 7 vots en contra i 1 abstenció.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 17051/71, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,

relativa a la implantació del sistema de xecs de formació per a
persones aturades.

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

Moltes gràcies a tots.
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