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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, abans d'entrar a l'únic punt de
l'ordre del dia, els vull fer saber que la comissió convocada per
demà divendres, 27, a les 12,30 hores, com a primer punt de
l'ordre del dia hi haurà la compareixença de l'Hble Sra.
Consellera de Presidència per tal d'explicar les accions de
govern que pensa dur a terme en relació a l'acció de govern de
les direccions generals d'Acció Social i de Joventut i Família,
que han quedat adscrites a l'esmentada conselleria.

I ara ja passaríem a la comissió d'avui. Hi ha substitucions?

(veu inaudible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Carme Garcia substitueix Miquel Gascon.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Alejandro Pax sustituye a Simón Gornés.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Mauricio Rovira sustituye a Juan Verger.

I. 1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació per tal d'explicar les accions de govern que pensa
dur a terme (RGE núm. 4000/96).

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem, idò, ara ja al primer punt de l'ordre del dia, que és
la compareixença de l'Hble. Conseller de Treball. Té la paraula
l'Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Aquesta compareixença voluntària té un objectiu molt clar, i és
explicar i desenvolupar tot el que fa referència a la Conselleria
de Treball i Formació, atès que és una conselleria de nova
creació, que el president Matas ha volgut incloure dins aquesta
estructura de govern per donar importància al fet sociolaboral,
importantíssim dins la nostra societat, i que de cada vegada
tindrà un pes específic molt més important. Per tant jo molt
breument intentaré explicar l'organigrama i estructures i
funcions d'aquesta conselleria.

La Conselleria de Treball té dues direccions generals: una
Direcció General de Treball i una Direcció General de
Formació, independentment de la Secretaria General
Tècnica. La Direcció General de Treball té dues grans àrees
d'actuació, una de relacions laborals i una de salut laboral.
La de relacions laborals s'ha de dir que fa competències i té
a veure sobre ordenació laboral, que com recentment hem
vist amb els convenis d'hostaleria i de transports
discrecionals ha tingut una intervenció decisiva per a un
enteniment entre les parts i un clima favorable de la pau
social. Per tant té a veure amb convenis col.lectius i acords
a nivell autonòmic, té a veure amb expedients de regulació
de feina, amb tramitació de vagues i conflictes laborals i
tancaments patronals, i tot allò que fa referència a jornades
i horaris laborals, permisos i autoritzacions d'hores
extraordinàries, etcètera, evidentment també amb el
calendari laboral.

Un altre capítol important que nosaltres pensam...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, els prec silenci, per favor.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

...que nosaltres pensam desenvolupar és tot el que fa
referència a l'economia social. Nosaltres creim que en una
època de crisi totes les societats anònimes laborals i les
societats cooperatives són un instruments pensam que vàlids
per superar qualsevol entrebanc dins l'economia productiva,
i en una sèrie de sectors és bastant eficaç; i a més dins
aquestes illes hi ha un cert esperit i una certa cultura a
aquest nivell. S'ha de dir també que en aquest sentit
nosaltres pensam celebrar la convenció nacional a Palma i
que sigui un fòrum de debat perquè l'economia social pugui
afrontar amb unes certes garanties el segle XXI, que està a
prop. Per tant nosaltres miram tot el d'estatuts d'associacions
de registre, ajuts estatals, i també tenim a veure amb la
tutela de fundacions socials; pràcticament a Balears només
n'hi ha una, que és la de construcció, que està entre sindicats
i patronals.

Un altre assumpte que tenim referència és el que fa
referència a sancions, sancions que dins infraccions laborals
podem fins a 15 milions, i tot el que fa referència a salut
laboral fins a 100 milions de pessetes. Nosaltres dins
aquesta inspecció volem que dins la salut sigui un primer
pas de formació, informació, i després ja anar d'una manera
bastant decidida cap a les infraccions. La salut laboral, com
veurem més envant, és un capítol que ens preocupa
enormement, i que pensam millorar per tal d'aconseguir uns
llocs de feina estables i segurs per la nostra comunitat.

Punt importantíssim per a nosaltres és el foment del
desfavorits, tots els ajuts de discapacitats i disminuïts físics
i psíquics, amb deficiències, nosaltres volem que tenguin un
lloc normal dins la nostra societat i dins el món de
l'empresa, i no deixarem cap esforç inútil perquè açò es
pugui aconseguir d'una manera normal. De fet hi ha
exemples bastant clarificadors, i que volem continuar així
perquè són punts de referència que fan possible que açò és
factible, que és així, i nosaltres volem que açò no sigui una
cosa excepcional, sinó que qualsevol persona que tengui
aquestes deficiències pugui trobar un lloc en el món de la
feina d'una manera, com he dit, normal.
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També és competència de relacions laborals dins aquesta
gran àrea de la Direcció General de Treball, el SMAC, el Servei
de Mediació, Arbitratge i Conciliació. És un instrument i un lloc
de mediació individual i col•lectiva i que fa conciliació. Hem
fet molta feina en aquest sentit, i és un instrument i un òrgan
que jo personalment estic molt satisfet perquè hi ha una qualitat
professional i humana molt acurada i es resolen realment molts
de problemes de tipus de relació laboral que es veuen gratament
resolts a través d'aquesta via. Evidentment, com es veu també,
té a veure amb estatuts d'associacionisme professional i en tot
el dels depòsits també d'aquests estatuts. Igualment, també, amb
eleccions sindicals.

Si passam al capítol, una altra gran àrea de la Direcció
General de Treball, és el que fa referència, com he dit abans, a
salut laboral que té a veure amb medicina, és tot el
reconeixement mèdic del personal de les empreses, anàlisi
també d'origen de les condicions laborals i després amb la
seguretat, seguretat que té a veure amb les condicions de treball,
les condicions d'estructura d'edificis, d'instal•lacions, de
maquinària, etc., i després amb higiene que són els processos,
per exemple, químics, les contaminacions, els renous que estan
immersos dins el món de l'empresa.

Un capítol importantíssim per millorar el que fa referència
a la salut laboral és la formació. Per tant, continuarem impulsant
mòduls d'actuació i en millora amb els delegats d'empresa de
sanitat i salut laboral, a efectes que les condicions siguin el més
segures i favorables per als qui fan feina. Quin objectiu pensam
impulsar?, primer de tot una campanya de prevenció
d'accidents, a nosaltres ens preocupa molt l'índex d'accidents i
el volem disminuir d'una manera accelerada. A quins àmbits
d'actuació?, primer de tot, una campanya que es farà amb uns
30 milions de pessetes que quedarà cofinançada amb
Luxemburg (...) les mútues d'accidents, tindrà una incidència
d'un any amb una primera mesura de xoc que anirà dirigida a
diferents sectors amb gran capacitat de risc, com pot ser
construcció o hostaleria; i a més es faran, a part d'una manera
general, es farà incidència i cursos sectorials, d'acord amb
patronals i sindicals mirarem d'incidir sectorialment i a totes
aquelles activitats que més riscs tenen ho farem d'una manera
molt acurada i després la inspecció, si que nosaltres voldrem
que faci un seguiment molt estricte, perquè res, res en aquesta
vida no és tan important, creieu-me, com la vida de les persones
i la seva integritat física.

Nosaltres ens hem preocupat molt ja i nosaltres som
membres, juntament amb altres tres comunitats autònomes,
de la comissió permanent de la Comissió Nacional de Salut
que és l'òrgan permanent que assessora en matèria de
prevenció i relacions de salut i d'accidents en el Ministeri.
Això crec que ens dóna una situació privilegiada per fer un
seguiment i aportar les nostres idees i suggeriments a nivell
nacional i per poder incidir després en la legislació i la
regulació a nivell nacional. Puc avançar que hi ha idea de
poder organitzar el Consell balear de salut laboral que
també serà un òrgan consultiu on hi haurà suggerències per
a tot el que fa referència a la llei de prevenció d'accidents i
de salut laboral, tengui una aplicació pràctica i eficient dins
el món sociolaboral nostre, i és una de les coses que també
volem posar damunt la taula d'una manera bastant
immediata.

També dins aquesta relació laboral, hi ha el pacte de
l'ocupació que és ni més ni manco que fer possible un
entorn favorable per a la innovació i l'ocupació, per tal de
crear llocs de feina de qualitat i tan estables com sigui
possible. L'objectiu d'açò és que nosaltres, dins els objectius
de Maastricht, nosaltres, la nostra comunitat camini cap al
mateix camí, i té a veure també evidentment amb el pacte o
les directrius de la Unió Europea, que la presidència
irlandesa, com objectiu 3, té també l'estabilitat per a
l'ocupació.

El pacte es firmaria entre el Govern i els agents socials
més representatius i són els que integren actualment la mesa
de diàleg social, pensam que a la llarga també volem fer,
dins aquest període legislatiu, el consell econòmic i social,
que seria l'òrgan assessor i consultiu on es debatrien totes
les qüestions sociolaborals de les nostres illes.

Què contendria aquest pacte? Tots els pressuposts i les
sinèrgies que el Govern pugui aportar a la nostra societat, el
pressupost de l'agricultura, el pressupost de comerç i
indústria, el PRI bé nou, el pla de comerç, turisme,
innovacions tecnològiques, i tot el que fa referència, per què
no?, al quaternari i al món del treball en temes de formació,
que després, més àmpliament exposaré.

Importantíssim per a nosaltres és també la creació del
Temir, pel Tribunal de mediació i arbitratge. El Temir,
nosaltres volem que dins les illes, i és una societat que
volem que sigui més dialogant i més tolerant, els conflictes
sociolaborals es desenvolupin i es dirimeixin a través d'un
tribunal de mediació i arbitratge.
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Mediació, hi haurà deu representants dels sindicats, deu
representants de patronals dirigits per ells, que aquesta mediació
podrà arribar a un acord o a un desacord, si arriba a un acord
s'acaba la mediació i si arriba a un desacord voluntàriament les
parts es passen als àrbitres que estan integrats també per deu,
nosaltres volem que siguin proposats, però independents,
proposats pels sindicats, i deu persones d'anomenada qualitat
humana i tècnica i de solvència d'independència, proposats per
les patronals; aleshores, aquest acord després sí que és d'obligat
compliment. Jo crec que açò serà un instrument que la nostra
societat agrairà enormement i pensam que es dirimeixin tot
tipus de conflictes sociolaborals com he dit abans, en aquest
organisme.

I si em referesc a la Direcció General de Formació, el
Govern dóna una importància extraordinària a la formació,
extraordinària com una eina per lluitar contra l'atur i en favor de
l'ocupació, d'una ocupació de cada vegada de més qualitat i més
estable, nosaltres som conscients que una societat amb formació
és una societat cada vegada més lliure i de cada vegada amb
més possibilitats de superar els entrebancs, nosaltres estam dins
un món de mercat i economia única, anam cap a uns objectius
imparables de Maastricht, estam dins la Unió Europea i en
aquest sentit hem de ser competitiu, i la manera de ser més
competitius és donar una formació permanent de qualitat a tots
els que fan feina en aquestes illes.

Pensam destinar al període 96-97, més de 1000 milions de
pessetes a la Comunitat Autònoma, que pot representar fins a
3.000 milions d'Unió Europea, també. Podem atendre, amb
aquest pressupost, totes les demandes de formació existents i les
demandes suficients que puguin arribar. S'intensificarien les
opcions, evidentment, de formació de les illes de Menorca,
Eivissa i Formentera. Nosaltres incorporarem a la teleformació
de les Illes Balears, en especial jo voldria destacar la formació
presencial per videoconferència i la connexió amb xarxa
telemàtica per a l'accés a la formació en un termini bastant curt.
Hem signat un conveni o el signarem amb Telefònica perquè
l'accés al RDCI sigui d'una manera normal, pugui haver
videoconferències, però açò no significa una mancança i una
degradació dels estudis, sinó al contrari, la tutoria serà sempre
permanent i les directrius d'acord, molt estrictes, i d'acord
sempre a les que marca la Unió Europea.

Tots els centres col•laboradors també podran tenir accés als
nostres cursos i al nostre banc de dades, i també les persones
que visquin aquí i també a l'estranger, a través d'Infovía o
Internet, aquest és un programa que ja s'està muntant i serà una
realitat per al proper curs. Com saben vostès també, dia 14 de
setembre es va aprovar un decret que regula els programes de
formació ocupacional de la Comunitat Autònoma, jo destacaria
en els seus principis la unificació de competència i gestió de la
formació. És a dir, tota aquesta legislació, totes aquestes ordres,
tots aquests decrets que estaven dispersos a diferents
conselleries s'han unificat i es coordinaran i faran a través de la
Conselleria de Treball i Formació, i concretament amb la
Direcció General de Formació.

Cal dir que es manté un diàleg i actuació conjunts i
permanents amb els interlocutors socials, sindicats i patronals,
ells són presents al consell de formació d'una manera paritària,
i les seves aportacions, creguin-me que són bastant valuoses, i
creim, per tant, que les nostres directrius i els nostres programes
estan bastant d'acord amb la realitat socioeconòmica d'aquestes
illes. Açò, què és que farà?, que puguem fer una formació
coordinada amb eficàcia i de qualitat de formació. 

Quins són els objectius?, integració i promoció laboral
del treballador, número 1, nosaltres creim que la formació
és una eina que cadascú té per millorar i guardar el seu lloc
de feina; formació i inserció dels joves, dels joves de 15 a
25 anys, i sobretot també ens preocupen totes aquelles
persones joves que són a barris marginats i que nosaltres
amb accions ja després molt concretes, puguin tenir un
accés normal al món del treball. Evidentment també,
formació i inserció de col•lectius amb especials dificultats
d'integració laboral com ja he dit abans un poc, disminuïts
físics i psíquics o amb discapacitats, però també tot aquell
col•lectiu afectat per la droga o que surt de la presó en
situació familiar bastant deplorable, que desgraciadament
n'hi ha, i nosaltres volem ajudar d'una manera molt decidida
tot aquest col•lectiu i ja hem iniciat accions puntuals molt
concretes perquè es puguin dur a terme.

I evidentment un altre objectiu és la competitivitat de les
empreses a través d'un desenvolupament de les capacitats
dels recursos humans. Nosaltres pensam que dins un món
econòmic i social que va avançant en un món únic, la
competitivitat de les empreses és una meta que cal superar
dia a dia. Nosaltres hem de ser molt presents a totes les
directrius i cap allà on va el mercat i per açò hem de
permetre que els nostres treballadors, primer de tot,
s'adaptin a les noves tecnologies i ens preocupem molt
d'aquella franja de 45 a 55 anys que són les persones amb
més perill d'atur i amb més perill de desocupació de llarga
durada, en açò també farem actuacions molt concretes.

Presidenta, jo no tenc res més a dir, en qualsevol cas, em
pos a disposició dels parlamentaris i de vostès.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Jo deman a les senyores i
als senyors diputats si entenem que és convenient un temps
... Sí, un temps de quinze minuts, serà suficient? Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, recomençam la sessió.
Abans d'entrar a les preguntes que faran els distints grups,
també voldria dir que acompanyen al conseller el Sr.
Fernando Villalobos, director general de Treball, el Sr.
Javier Cubero, director general de Formació, i la Sra. Rosa
Arregui, secretària general tècnica.

Passarem ja a les preguntes. Per part del Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula el diputat Sr. Balanzat.
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EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, Sr. Conseller. UN parell
d'observacions i un parell de preguntes, coses que no m'han
quedat clares de la seva intervenció i li agrairia que ens ho
aclarís. Vostè ha parlat, per exemple, d'un pacte per a
l'ocupació, que l'objectiu seria crear llocs de feina de qualitat i
estables, segons he cregut entendre, i crec que ens ha dit que la
idea de tots els diferents plans que tenen les diferents
conselleries que poden incidir en el tema de creació de feina,
d'alguna manera juntar-los i crear aquest gran pacte per a
l'ocupació, no m'ha quedat clar com s'aconseguiran crear llocs
de feina de qualitat i estables, perquè crec que no ho ha dit.

Per altra banda, quan parlava de formació, s'ha fet, crec que
bastant insistència en la novetat de les videoconferències i
d'Internet, la meva preocupació és si aquest sistema de
videoconferències substituirà d'alguna manera, progressivament
o de cop, els cursos tradicionals de formació que fins ara ha fet
l'Inem i que continua fent.

Després m'ha sorprès veure les quantitats de què vostè
parlava quant a formació, parlava de 1.000 milions per part del
Govern, més 3.000 milions per part de la Unió Europea. Si això
és veritat ens sembla perfecte, però són quantitats molt
importants i no estic molt segur que tenguem garanties que
puguem disposar d'aquests fons per a formació. Voldria que ens
ho aclarís.

I, per últim, no ha fet referència a una qüestió que jo crec
que és important i que darrerament se n'està parlant bastant i
s'està treballant bastant a Europa i fins i tot a llocs del nostre
estat, que és que cada vegada per al foment del treball, la
creació de llocs de feina, cada vegada la tendència és a
descentralitzar i deixar que siguin les institucions locals, és a
dir, ajuntaments o consells insulars, les que, com que estan més
a prop de la realitat, del seu municipi o de la seva illa, les que
es dediquen o compten amb convenis amb institucions que en
aquest cas pot ser el Govern balear, per desenvolupar aquestes
tasques de foment de treball i de creació de llocs de feina. La
meva pregunta és si el seu departament ha pensat o té previst
algun tipus de conveni o de col•laboració o d'acord amb
institucions locals per tal de, no només em referesc, als típics
cursets que de vegades es fan entre Inem i ajuntaments, sinó
d'un abast més gros; si hi ha un programa previst amb algun
ajuntament en concret per potenciar o per fomentar la creació
de llocs de feina.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar, té la paraula
l'Hble. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, respecte del pacte
per a l'ocupació, he de dir que evidentment és el gran esforç
inversor que va dirigit a l'economia productiva, i nosaltres
creim que és la manera, dins una economia de mercat, per
crear llocs de feina, que s'inverteixi i es creïn d'una manera
tan estable com sigui possible. Vostè sap que a finals
d'agost teníem una taxa d'un 7'1% sobre la població activa,
de desocupats, i encara no estam satisfets. El que volem és
millorar tot açò, i com?, vostè ho ha dit a la segona qüestió:
invertir en formació, creim importantíssim i imprescindible
que la formació sigui l'eina per guanyar la lluita per una
ocupació de qualitat i un lloc de feina digne, perquè tant els
sectors desfavorits com de joves que inicien el món del
treball o l'adaptació a les noves tecnologies sigui un fet
normal en aquestes illes. I la videoconferència no és res més
que donar cobertura a les tres illes que al mateix temps
puguin tenir accés a les escoles, però a més de
videoconferències, els centres col•laboradors podran tenir
accés als nostres cursos d'una manera també tutelada i
directa per RDCI, però a més, si qualsevol persona
d'aquestes illes o de fora puguin adaptar el seu horari als
cursos nostres, és a dir que, si per exemple, a les sis del matí
un vol entrar per Infovía o Internet als nostres cursos, ho
pugui fer, però aquest control serà molt estricte quant a
qualitat i segons la normativa de la Unió Europea.

Evidentment, nosaltres parlam de 3.000 milions de
pessetes, creim que és una xifra imprescindible i important,
nosaltres la complim, i li he de dir més, el 65% que van
seguir els cursos nostres l'any passat, han tingut feina, açò
significa que a més hi ha un comitè o un consell de
formació, on hi ha paritàriament sindicats, patronals i
nosaltres, que fa un seguiment dels programes molt estricte
i que tot està totalment i absolutament controlat i dirigit. A
més, amb el decret que es va aprovar pel Consell de Govern
dia 14 de setembre, fa que tot quedi absolutament regulat,
pens que va sortir dissabte o sortirà d'una manera immediata
i hi podrà tenir accés.

Per qualsevol aclariment, estic a la seva disposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.
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EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

El local, l'Administració local, ajuntaments, nosaltres creim,
primer de tot, que els que han de crear llocs de feina són les
empreses, dins una economia crec que és així, els que tenen el
valor de l'empresa, açò no significa que amb els ajuntaments no
puguem arribar a convenis o col•laboracions, i exposaré un cas
molt clar, l'altre dia, dijous, vaig esser a la inauguració de la
nova Mestral, a Maó, l'ajuntament de Maó va cedir 40.000
metres quadrats, Càritas, amb fundació Mestral, van construir
juntament amb el Consell Insular un (...) de més de 1.000, i
nosaltres amb ells vam subscriure perquè 40 persones marginals
puguin tenir accés al món del treball a través d'una reconversió
de residus sòlids urbans i un ecoturisme. Açò és un exemple
factible que de qualque manera també es poden fer, no que els
ajuntaments directament creïn llocs, però que ajudin a crear-ne,
per això estam totalment i absolutament oberts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per part d'Esquerra Unida, té
la paraula la diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller per la seva
compareixença. El nostre grup parlamentari considera important
que s'hagi creat aquesta conselleria de Treball i Foment de
l'Ocupació, va ser una de les reivindicacions que plantejàvem
el període anterior i, per tant, pensam que és interessant que
s'hagi creat i que pugui tenir unes tasques importants a dur a
terme.

De tota la seva exposició, és cert que en general els objectius
i les previsions estaríem d'acord amb les línies generals que
s'han exposat, però volem insistir que consideram que hi ha una
manca de concreció important. El tema del pacte per a
l'ocupació, sabem que hi ha contactes informals amb els agents
socials, les centrals sindicals, les patronals, etc., però no arriba
a concretar-se, no arriba a formalitzar-se una taula, un calendari,
un dia per constituir aquestes taules, i m'agradaria que no em
contestàs, com va fer ahir també un altre conseller, amb el
problema de la representativitat, perquè sabem que hi ha una
llei que reglamenta la representativitat dels agents socials, parla
de tants per cent i de presències, i si per l'altra part de la
patronal també hi ha problemes de representativitat, aplicant la
llei ràpidament se solucionen, per tant allò que nosaltres
demanaríem és que de qualque forma tots aquests contactes
informals que, a més a més sabem que han requerit esforços
importants per part de les centrals sindicals en el sentit d'aportar
documentació i feina feta, aquests contactes informals finalment
es formalitzin i puguin realment constituir-se les taules
adequades per poder posar en marxa el pacte per a l'ocupació.

Sobretot perquè sabem que tots aquests fons de la Unió
Europea, com els fons estatals que es puguin donar per a
l'ocupació, un dels requisits que demanen és que hi hagi aquest
pacte entre els empleats i els empleadors i que es formalitzi tot
això, aleshores sabem que hi ha doblers, la Unió Europea
destina doblers a ocupació, destina doblers a formació, però
insistim que es pugui concretar, que es pugui donar un calendari
i que puguem saber si abans de final d'any, si en un mes, en dos
mesos, tot això s'haurà concretat i hi haurà ja un acte formal,
unes firmes, etc.

En aquest sentit, pensam que dins el pacte per a l'ocupació
i dins tota la discussió que s'hagi de dur a terme, també seria
interessant que hi hagués tot allò que fa referència al famós
Pacte de Toledo, amb quines repercussions afectarà els
nostres treballadors, sabem que a les Illes, la majoria dels
contractes no són a temps complet, no són treballs fixos, i
fins a quin punt totes aquelles mesures que es discuteixen a
la ponència del Congrés de Diputats, del Pacte de Toledo,
tendrà una repercussió negativa per als nostres treballadors,
precisament per la característica d'eventualitat del tipus de
treball que tenim.

Respecte del Consell econòmic i social, hem escoltat la
seva voluntat de crear-lo, i li demanaríem igualment que ens
concretàs quan, si als pressuposts del 97 hi haurà partida
destinada i si està prevista la concreció per al gener, per al
febrer o per al desembre.

Igualment pel que fa al Servei balear de salut, recordam
que hi va haver ja, a l'anterior període de sessions, una
interpel•lació sobre el tema de la sinistralitat laboral i, per
tant, pensam que és urgent la constitució d'aquest servei
balear de salut, fins a quin punt també està previst un
calendari, un pressupost i quan es podria crear, com el
Servei balear de l'ocuipació, que sabem que hi ha converses,
igualment informals, sense concreció, però fins a quin punt
aquest servei balear de l'ocupació, afecta la creació d'IP de
consells insulars o l'IP d'ajuntaments, etc., tot això està mig
paralitzat i necessita ja posada en marxa i concreció.

I respecte de formació, pensam que és interessant la xifra
de què ha parlat, és cert que hi ha el consell de la formació,
etc., però el que a nosaltres més ens preocupa és com tots
els doblers, tots els esforços destinats a formació, tendran
també un aspecte de concreció i de vigilància de la inserció
laboral després de la formació. Si estan previstes mesures o
organismes d'articulació empresa o treballadors, en una
paraula, agents socials perquè realment aquella formació
després tengui una repercussió immediata i hi pugui haver
seguiment de la inserció laboral, és evident que els sectors
laborals a qui ha d'anar destinada aquesta formació,
coincidim amb vostè, des dels joves fins a aquests
treballadors a partir de 45 anys que tenen vertaderes
dificultats per tornar a reenganxar-se a la vida laboral, però
tota aquesta formació si no va acompanyada d'una inserció,
d'un pla d'inserció laboral i d'un compromís per part de les
empreses de reservar llocs de feina, etc., tota aquesta
formació finalment no té una repercussió immediata.

I en aquest sentit volíem també demanar si tenen
diagnòstics elaborats o si pensen elaborar-los sobre les
necessitats de formació i sobre les actuacions més
immediates que han de fer.

Per tant, insistiríem que hi hagués més concreció, un
calendari i unes possibilitats  pressupostàries immediates
per posar en marxa totes aquestes mesures. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar, té la paraula
l'Hble. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, Sra. Presidenta. Agraesc de la seva part que
reconegui la importància de la creació d'aquesta conselleria que
realment compartim i que açò és bo. 

Pacte per a l'ocupació i la representativitat que vostè
relaciona molt directament. Jo li seré molt clar, nosaltres anirem
damunt llei, però perquè totes les parts vagin per la llei s'han de
fer una sèrie de tràmits i en açò estam. Açò no és cap excusa
perquè s'allarguin perquè tota la documentació es fa, es fa feina
d'una manera paral•lela, no és que estiguem aturats, i nosaltres
confiam que tal vegada aquesta setmana, possiblement, el tema
de la representativitat quedi totalment aclarit i puguem convocar
ja d'una manera formal la mesa de diàleg social, dins la primera
quinzena d'octubre, a mi m'agradaria deixar tot açò aclarit.

El Pacte de Toledo. Vostès saben que l'Administració central
i els sindicats han subscrit ara un conveni i pot ser objecte
d'informació i discussió amb una mesa que es crearà a l'efecte.

Consell econòmic i social, ja he dit abans que no serà l'any
que ve, serà dins aquesta legislatura, per tant l'any que ve no hi
haurà partida pressupostària.

El Consell balear de salut, és voluntat que es creï el més
ràpidament possible, jo voldria que dins aquest any, jo pens que
sí, perquè, a més hi ha molts de temes en política de salut i
d'accidents amb la campanya que açò d'una manera ben clara es
faci, jo voldria que dins aquest any quedés tancat.

Amb el servei balear d'ocupació hi ha un problema,
actualment, nosaltres feim molta feina sobre les agències o el
Servei balear d'ocupació i els (...) que no quedin inclosos. El
que passa és que sembla ser que les transferències de l'Inem
vendran molt més aviat del que jo mateix em pensava, aleshores
ens crea un problema de tot i part, i ho hem de fer bé, perquè la
nostra interferència no sigui dins les agències d'ocupació, i per
això demanam estudis paral•lels jurídics a efectes de muntar-lo.
En qualsevol cas, nosaltres tenim i feim feina també a sindicats
i patronals, fins i tot a ajuntaments i al Consell Insular de
Menorca, que concretament l'altre dia hi vàrem ser. La voluntat
és d'una manera immediata, fer-ho.

Formació, jo li enviaré la memòria amb CD rom, vostè
la llegeix i la podrem discutir, jo li puc dir que, en principi
que l 65% dels que passen els cursos tenen llocs de feina.
Les necessitats de formació depenen del mercat, depenen de
la realitat socioeconòmica de cada moment, i açò significa
que després, el consell de formació, patronals, sindicats i
nosaltres, elaboram programes d'acord amb els centres
col•laboradors, i aquests són, com que estan enmig, els que
veuen quines necessitats més immediates tenim, i nosaltres
els durem a terme. Hi ha el suport tecnològic i financer
adequat perquè açò es pugui complir.

Pens que, no sé si hi havia res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per part d'Esquerra Unida,
té la paraula la diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí, només aclarir-li que la representativitat, nosaltres
consideram que no és problema, sinó que sabem que és un
problema que argumenta el Govern balear, és a dir, si està
resolt, i sembla que la primera quinzena d'octubre ja es
podrà constituir la mesa, li donam l'enhorabona i ho
seguirem. Pensam que realment s'ha  torbat molt i que si es
pot constituir l'octubre, és un gran avanç.

Respecte del Consell econòmic i social, a mi em
semblava que havia entès que havia parlat de la legislatura,
però no acabam d'entendre les raons de per què un any rera
l'altre, davant la discussió dels pressupostos, ens promet que
hi haurà la constitució d'aquest organisme i, en canvi
sempre queda per fer dins la legislatura i tornam a tenir tres
anys per endavant i no s'arriba a concretar quines dificultats
hi ha perquè no es pugui posar en marxa l'any que ve, l'any
97. Quins problemes hi pot haver perquè el Consell
econòmic i social no es constitueixi i no pugui començar les
seves tasques.

I respecte al Servei balear de salut, igualment insistir en
la urgència i si quan em diu aquest any vol dir el 96, és a dir
que no vol dir la legislatura, no vol dir l'any que ve, sinó
l'any 96, i que igualment hi hagués tota la participació i tota
la constitució sense cap entrebanc legal, no?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar, té la
paraula el Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Presidenta, tal vegada insistir un poc en el tema de la
representativitat que ha estat un entrebanc històric, aquí, crec
que ho hem d'aclarir definitivament. Em permeti que en l'inici
d'aquesta conselleria posi en marxa totes aquestes coses, i que
dins la meva perspectiva i la meva política hi hagi el Consell
econòmic i social dins aquesta legislatura, no serà l'any que ve,
però sí està previst. Cregui'm.

I quant al Servei balear de salut, evidentment és una cosa
immediata.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula la diputada Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sra. Presidenta. També en primer lloc voldríem
donar l'enhorabona al conseller i al seu equip tècnic per haver
comparegut, i també per haver format la Conselleria de Treball,
així com ja li ha donat l'enhorabona la companya d'Esquerra
Unida.

Som conscients tots els que som aquí, i també la gent del
carrer, que no existeix en el camp laboral cap solució
miraculosa que doni solució als problemes del món laboral, per
tant trobam molt oportú i adequat que les diferents institucions
facem una labor de coordinació per donar un poquet més
d'al•licient a aquest tema.

Per a nosaltres, és positiu que des de la Conselleria de
Treball ja es comenci a parlar d'un tema molt important i del
qual el portaveu del Grup Socialista de Mallorca ja va fer
esment a un debat, que és el tema d'economia social, ja que dins
aquest sector ens trobam amb tota una tipologia d'empreses i
també per a nosaltres, un tipus de filosofia, una manera
d'entendre el món d'una altra manera que pot arribar a una gran
part de ciutadans i ciutadanes d'aquí, de la nostra comunitat, per
tant el que jo li demanaria és si ens podria especificar algun
projecte que tengués sobre aquest tema, sobre economia social,
si pensa realitzar dins el sector de corporativisme o empreses
alternatives. Sabem que aquí, dins la nostra comunitat tenim la
Unió de cooperatives de treballs associats, pensen dur
actuacions concretes amb aquesta unió de cooperatives o amb
altres tipus de seccions que puguin estar dins aquest llenguatge.

Pacte per a l'ocupació, és necessari, però també és necessària
una forta coordinació entre diferents conselleries, però també
cal tenir en compte el que hem comentat abans, el Ministeri de
Treball, quins convenis hi ha amb l'Inem, quins suport tenen,
quins temes tenen emparaulats amb l'Inem?

Tribunal de mediació i arbitratge, és molt positiu, ara,
sempre i quan també la representació sindical dels treballadors
estigui representada suficientment per tenir la força i el ressò de
les seves peticions.

Sobre la Direcció General de Formació, volia repetir una
mica el que ha comentat la portaveu d'Esquerra Unida. Per
a nosaltres és molt positiu que s'inverteixin doblers públics
en formació, sempre i quan aquesta formació tengui una
incidència directa en la inserció laboral. Formació per
formació, trobam que no és adequat, ara bé, es pensa fer una
detecció -i és la pregunta concreta que feim- de necessitats,
com la fan?, quin seguiment es fa sobre la inserció laboral?
Vostè ha comentat abans a la portaveu d'Esquerra Unida que
la incidència de formació o d'inserció laboral a activitats
formatives és d'un 65%, aquest 65% és gent que no tenia
feina o és gent que ha progressat dins la seva empresa o és
gent que ha canviat de feina? Aquests barems, com es
quantifiquen? Quins objectius seran prioritaris al pla
d'actuació d'enguany de Codefoc? Quins criteris segueixen
per poder ofertar activitats formatives, com es regulen? I
també m'agradaria que pogués especificar possibles
convenis que tenguessin amb consells insulars,
mancomunitats o ajuntaments. Remetre'ns una mica al que
ha dit el Sr. Balanzat sobre que seria positiu que els consells
insulars, els ajuntaments canalitzassin aquesta formació, ja
que els organismes municipals estan més en contacte amb
la realitat i amb el context de cada poble.

Si em pogués respondre a aquestes preguntes, li ho
agrairíem.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per respondre les preguntes, té
la paraula l'Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, Presidenta. Agraesc també per part del Grup
PSM el suport a la creació d'aquesta nova conselleria, que
jo crec també, com vostès, que era imprescindible per a la
nostra societat. I m'alegra també que faci referència a
economia social, una de les primeres entrevistes que vaig
tenir va ser precisament amb el president de la UCAIB. I
puc dir que el que volem és fer una anàlisi a tot el que fa
referència a economia social, tant cooperativisme com
societats anònimes laborals, i saber també qui és qui, què és
i quin pes té en els sectors i com pot incidir i desenvolupar
més. En aquest sentit, el que vaig a impulsar, i des de
Madrid amb el Ministeri ho hem fet, que el mes d'abril se
celebrarà a Palma el quart congrés nacional de
cooperativismes de treball associat. Jo vull que sigui un
fòrum de discussió i debat a fi i efecte que es pugui adaptar,
com he dit ja a la meva primera intervenció, aquesta
economia social a l'any 2000, que els reptes que ens
presentin es puguin adaptar, per tant farem un seguiment i
és d'una sensibilitat especial per a aquest conseller,
l'economia social.
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Pacte per a l'ocupació, evidentment nosaltres el que volem
és que es firmi de manera immediata, i aquest pacte es vol que
sigui factible perquè es creïn llocs de feina estables i adequats,
com abans he dit, i no volem que això es retardi, sinó que sigui
resolt de manera immediata una volta resolt el problema de
representativitat segons la llei.

Les competències de l'Inem, totes les polítiques actives
vindran de manera immediata, ja he dit abans que segons
informacions tot el de competències, no solament de formació,
sinó tot serà d'una manera més accelerada del que nosaltres
pensàvem, que és el que ens fa repensar un poc tot el tema del
Servei balear d'ocupació.

El Temir està a punt de fer-se, estam pendents únicament
que les parts sindicals i patronals ens indiquin quines persones
creuen i proposen pel tema de l'arbitratge, nosaltres creim que
han de ser persones de solvència humana i de categoria
professional ben provada i com més independents siguin, millor
per a aquest instrument.

El tema de formació, pens que hi ha dues coses que
m'agradarien, els enviaré les memòries, primer de tot, de l'any
passat, després, el decret que ha sortit, crec que convendria
llegir-lo, perquè allà s'aclareixen molts dubtes i preguntes que
vostès tenen, ara, en qualsevol cas, després, a posteriori, estic a
la vostra disposició per fer una altra compareixença voluntària
per parlar específicament de formació, que crec que és un tema
extraordinàriament important per a la nostra societat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el diputat Sr. Joan Mesquida.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot, Sr. Conseller,
donar-li la benvinguda a vostè i a la seva conselleria, de nova
creació. Crec que per part del Grup Parlamentari Socialista
aplaudim de manera considerable la creació d'aquesta
conselleria que entenem que afecta el primer problema social i
que surt sempre a totes les enquestes sociològiques com a
primer problema, que és l'atur i l'ocupació.

El fet que sigui una conselleria nova, crec que li dóna un
gran marge d'actuació, té la gran oportunitat de crear, no té
herència viciades del passat o rèmores que puguin produir-li una
mala gestió, jo crec aquest fet és un fet que li permetrà, amb
dificultats, lògicament, accedir a una política que nosaltres
desitjam, pel que li deia abans, perquè el bé jurídic protegit és
l'ocupació, desitjam que tengui èxit.

Per part del Grup Parlamentari Socialista li vull dir que li
oferim el màxim diàleg, li oferim també i li anunciam una
oposició positiva, similar a la discriminació positiva, concepte
que va posar en marxa el Partit Socialista en el tema de les
dones, i crec que amb gran encert perquè aquí veim tres
diputades, li farem una oposició positiva, una oposició de
plantejar solucions i li oferim diàleg.

La seva intervenció, en principi, ens ha semblat bé en la
filosofia, veurà que existeix un consens de totes les forces
polítiques de quins són els problemes, crec que és important
veure i concretar més les solucions i les actuacions. Ens
preocupa que davant els problemes que li plantejaré ens
digui que es crearan dins la legislatura, nosaltres començam
a tenir experiència sobre l'efímera que pot ser la vida d'un
conseller, per tant ens preocupa que se'ns digui que es crearà
dins la legislatura, quan no sabem què passarà demà, i
aposta li demanam la màxima agilitat, sense que això vagi
en perjudici del rigor.

Pel que fa referència al pacte per a l'ocupació, veim que
fa un any que es parla d'aquest tema, és un tema
pràcticament paralitzat, no hi ha mesures concretes, no
sabem quines mesures seran, se li han fet comentaris per
part d'altres grups, jo continuu sense saber quines seran
aquestes mesures que permetran que es pugui aconseguir
una ocupació més estable, que es pugui crear més ocupació.

Pel que fa referència a la mesa del diàleg social, crec que
és un tema ..., comprendrà que la pressa no només ve
motivada per la importància que dóna el Grup Parlamentari
Socialista a aquest assumpte, sinó perquè hi ha un
compromís per part del president de la Comunitat
Autònoma, assumit dia 25 de juliol, crec, en una entrevista
amb els sindicats, de la creació pel setembre, queden cinc
dies, el tema sembla que encara no està resolt, he sentit la
contestació que ha dit, que pràcticament demà quedaria
ultimat, si el tema està tan avançat, li demanaria que ens
digui qui la forma, si el tema està tan avançat que demà hi
pot haver una resolució i es pot convocar per a la primera
quinzena d'octubre, seria interessant saber qui formarà
aquesta mesa del diàleg social. Ens agradaria conèixer quin
és el concepte de gent més representativa, efectivament el
problema que fa que la mesa no estigui encara constituïda.

Ens alegren les paraules que ha dit en economia social,
li demanam que tuteli aquest sector, que en tengui cura, és
molt important per a Balears.

En matèria de salut balear també li demanaríem més
concreció, hi va haver una interpel•lació en l'anterior
període de sessions, hi va haver bastant de consens entre
tots els grups polítics, de quines actuacions s'havien de dur
a terme -si no vaig malament hi va haver unanimitat-, plans
sectorials de salut laboral, enquestes de salut laboral, farem
un seguiment rigorós de tot el que faci referència a la
inspecció, sabent que la inspecció, tal com diu la llei, ha de
ser el darrer estadi, formació, pràcticament educació i la
sanció com el darrer, el que sí és cert és que el que no es pot
deixar, quan hi hagi incompliments reiterats, el pes de la
inspecció caigui sobre les persones o les empreses que hagin
incomplit, pel que deia abans, que el bé jurídic protegit és
la vida humana.
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Pel que fa referència al Consell econòmic i social, també li
volem dir i reiterar que ens preocupa el fet que s'afirmi que es
crearà dins la legislatura, no sabem quins són els motius pels
quals no es pot donar una data, és a dir ens agradaria conèixer
quins són els problemes que hi ha per part de la Conselleria per
concretar aquest fet, dins el món de l'empresa privada hi ha el
concepte americà del death line, que es diu, si no tenim unes
dates clares, si no hi ha uns compromisos clars, tot es va
allargant i després ens trobam que no hi ha pràcticament res fet.

Tribunal de mediació i arbitratge, el Grup Parlamentari
Socialista també està d'acord a donar importància a la creació
d'aquesta figura, si no vaig equivocat hi ha un protocol, ens
agradaria saber també quins termes conté aquest protocol, quan
es convertirà en una realitat.

En matèria de formació, estam satisfets que per una vegada
es produeixi una unificació dels fons de formació, la veritat és
que la maranya que hi havia, la dispersió que hi havia feia molt
difícil un seguiment dels fons, ens agradaria conèixer amb
profunditat aquest pla Mestral de formació, que per la poca
informació que tenim i per la publicitat que es va fer no passa
de ser un fenomen meteorològic, de vientos de futuro, però no
tenim massa informació.

Ens alegram que hi pugui haver destinades aquestes
quantitats de mils de milions de pessetes, quan a un moment en
què la situació econòmica i l'austeritat són les banderes de totes
les administracions, ens alegram que sigui així, evidentment en
farem un seguiment important.

Volem conèixer, i connect això amb el que li deia al
principi, li oferim el màxim diàleg, volem conèixer quins són
els criteris de distribució, volem que siguin uns criteris clars,
transparents, volem que s'eviti el màxim de discrecionalitat,
volem que vagi acompanyat també d'un pla d'inserció laboral,
i li vull dir una cosa que a mi m'ha preocupat, quan vostè ha dit
que atendran totes les demandes de formació, jo li diria, no, no
atenguin totes les demandes de formació, tothom sap que al
voltant d'importantíssims fons en matèria de formació s'han
creat pseudoempreses, pseudocooperatives que no han servit per
al fi pel qual tenien aquestes quantitats, sinó per beneficiar
persones concretes, i això s'ha d'evitar. No s'han d'atendre totes
les demandes.

Pel que fa referència a l'Agència de publicitat per a
l'ocupació, jo els demanaria en aquest cas la màxima rapidesa.
Hem vist aquí com hi ha ja ajuntaments que han creat unes
oficines d'ocupació, és un tema molt important, i és ver, vostè
ho ha dit, qui crea ocupació són les empreses, però també és
cert que des de l'administració es poden posar totes les mesures
i es poden afavorir les condicions perquè les empreses creïn
més ocupació. Li deman que estableixin polítiques actives
d'ocupació, li deman també que la Conselleria de Treball es
converteixi en un motor dinamitzador  de l'economia de
Balears, això s'està aconseguint a ajuntaments de Balears, no és
una fita impossible.

Per no ser repetitiu d'altres coses que ja s'han comentat,
el que m'agradaria saber també és si s'han produït denúncies
en matèria de persecució de representants sindicals i quina
serà l'actuació de la Direcció General de relacions laborals
en el tractament d'aquestes denúncies, en cas que no se
n'hagin produïdes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar, té la paraula
l'Hble Conseller, Sr. Camps.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, Sra. Presidenta. Agraesc moltíssim al
representant del PSOE la congratulació juntament amb
nosaltres de la creació d'aquesta nova conselleria. Gràcies
pel diàleg i per la seva oposició positiva, jo la prenc així i
sàpiguen que també li correspondré amb la mateixa mesura
i més.

Pacte per a l'ocupació, s'ha fet moltíssima feina des del
juliol, durant l'agost, no hem aturat, i el setembre. La mesa
jo crec que es pot convocar d'una manera immediata salvat
el tema de representativitat que d'una vegada m'agradaria
deixat total i absolutament aclarit. Com mesurar açò?, la llei
ja diu com es mesura, i nosaltres hem de seguir estrictament
la llei, per tant tenim la documentació i estam en
condicions, avui, de dir que açò d'una manera bastant
immediata es podrà determinar i constituir. Qui? Jo preveig
que hi haurà Comissions Obreres, UGT, la CAEB i Pimes
balears, però hem de ser molt estrictes i també hem d'anar
segons la llei. Quan es convocarà? D'una manera
immediata, com ja he dit, si no és aquesta setmana, serà
principi de la que ve, nosaltres ens havíem donat de termini
el setembre, per tenir-ho tot aclarit, jo crec que estam encara
dins un període normal, tenint en compte que el mes d'agost
hi ha hagut vacances i molts de membres de patronals i
sindicats no es podien localitzar, no és fàcil juntar la gent el
mes d'agost a Palma per tractar sobre qüestions.

L'economia social, jo crec que ha quedat suficientment
explicat, i crec que el fort de debat el mes d'abril pot ser
molt il•lustratiu, estic absolutament d'acord amb vostè que
és un dels segments que volem cuidar, i pens que pot ser un
instrument també, per molts de col•lectius, empreses i
sectors, una sortida normal i bona, però que sigui d'una
manera eficient i s'enfronti d'una manera decidida el segle
XXI.
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Salut social, estam d'acord amb vostè. Formació, educació
i intervenció estricta i directa. Per açò la creació després, d'una
manera també immediata dins aquest any del Servei balear de
salut laboral, per aplicar tot el que fa referència a la llei de
prevenció laboral i que tengui els mòduls educatius i formatius
i que hi tenguin un accés directe tots els representants sindicals
i les empreses.

Consell econòmic i social, he dit abans que es crearà, no hi
ha previst res per a l'any que ve, però tal vegada per a l'altre
any, sí. La voluntat és que es creï, el que passa és que a la nostra
política i a les nostres prioritats no existeix per a l'any que ve,
sinó que està previst per a aquesta legislatura, com també he dit
abans.

El Temir està pràcticament tot a punt, i les parts sindicals i
les patronals estan totalment d'acord, hi ha uns preacords signats
i nosaltres únicament, com també he dit abans, esperam que
sindicats i patronals ens diguin i ens proposin definitivament els
membres no de mediació sinó els àrbitres, els de mediació ho
sabem, de mediació és normal que cadascú tengui i proposi gent
de la seva confiança, evidentment el tema dels àrbitres hauria de
ser, nosaltres creim, persones amb una categoria humana i
professional tan independents i imparcials com sigui possible.
Estam únicament pendents que se'ns nomenin les persones.

Formació, no es preocupi, vostè llegeixi detingudament el
decret que ha sortit, allà hi ha tota la reglamentació, tota la
tramitació i tots els controls possibles, a més vostè sap que hi ha
un consell de formació integrat per patronals, sindicats i la
Comunitat Autònoma, que fa un seguiment estricte,
evidentment nosaltres no donarem suport a qualsevol tipus de
formació. Jo he dit al principi de tot, una formació permanent
i de qualitat, i seriosa, que tengui un objectiu i aquests objectius
es plasmen als programes, els programes contracten, després hi
ha la comissió tècnica que els aprova el consell aquest, que de
manera neta i nítida està representant. Li enviarem també, en
prenc nota, la memòria de l'any passat, i tota la informació
pertinent per a enguany.

Agència balear d'ocupació, dir que hem avançat moltíssim
en aquest tema d'una manera comparada, i amb els agents
socials, el Consell Insular de Menorca i amb diversos
ajuntaments hem tengut reunions, darrerament també amb
l'ajuntament de Palma, però l'accelerament possible de les
transferències de l'Inem a nosaltres com a comunitat ens fa, no
replantejar, però sí tenir en compte de quina manera més
efectiva, sense deixa de tutelar el que ens interessi, perquè
cregui'm que adequar al món del treball els llocs de feina perquè
tenguin un lloc instantani i ràpid, és una de les nostres grans
preocupacions.

De denúncies de tipus sindical, jo no en tenc referència, en
tot cas, si m'ho permet la presidenta, podria donar pas al
director general de treball.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí. Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Villalobos.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE TREBALL
(Fernando Villalobos):

Muchas gracias. 

(Principi de la intervenció inaudible)

... al órgano instructor de la Dirección General de Trabajo.
El órgano instructor lo que hace es remitir esta propuesta al
presunto infractor que a su vez dispone de un plazo de
tiempo para contestar. Cuando ésta se conteste, se remite la
contestación al inspector actuante que a su vez formulará su
propio informe. Una vez que todo esto se reúna ante el
órgano instructor, el órgano instructor formulará una
propuesta de resolución que en ningún modo vincula a la
autoridad laboral competente para resolver que en función
de la cuantía soy yo. Sería muy osado y muy aventurado por
mi parte decirle qué voy a hacer dentro de dos, tres meses,
cuando termine esta actuación por parte de la Inspección de
Trabajo. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Villalobos. Sí, té la paraula el Sr.
Conseller, ha acabat ja la seva intervenció?

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. He acabat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si el Sr. Conseller ha acabat, passaríem al torn de
rèplica, té la paraula el diputat Sr. Mesquida.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, no em faci
oposició positiva, perquè no arribaríem enlloc, ha dit que
em correspondria amb la mateixa actitud, supòs que es volia
referir a una altra cosa.

Mesa del diàleg social, agafam el compromís, hem
esperat tants d'anys i hem viscut tants d'anys de despreci al
diàleg social, que bé podem esperar quinze dies. No hi ha
cap problema.

Consell econòmic i social, bé, en principi li he de dir que
no conec i no m'ha desvetllat els motius pels quals hi pot
haver problemes a la creació, i més quan hem vist que fa
molts pocs dies s'ha creat el consell econòmic i social a
Catalunya i ha estat absolutament alabada la seva creació
per part de tots els agents socials.

El tema del Tribunal de mediació i arbitratge, jo li diria
que supòs que no només està que el tema sigui les propostes
de nom, supòs que s'haurà de dotar de contingut jurídic el
seu funcionament, no conec si hi ha un calendari o si hi ha
qualque tipus de document, d'esborrany que ens pugui
ajudar a saber quines seran aquestes normes jurídiques de
funcionament.
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I bé, en matèria de formació dir-li que, en principi, tan
important és analitzar un projecte a l'hora de donar els doblers
públics a aquest projecte de formació, com després fer el
seguiment dels resultats. Jo li diria que amb els meus anys
d'experiència dins l'Administració pública, crec que una de les
coses que hi fallen és el seguiment dels resultats, el seguiment
posterior de les inversions que es puguin haver fet per conèixer
si s'ha produït una correcta eficàcia i eficiència en la utilització
de doblers públics. Creim que s'ha d'intensificar al màxim el
seguiment dels resultats i nosaltres voldrem estar-hi present
respecte dels fons de formació.

Res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l'Hble. Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, Presidenta. Evidentment, d'oposició positiva, res,
hi ha hagut un lapsus, nosaltres som el Govern, vostès l'oposició
positiva, és claríssim. Però crec que açò facilitarà que tirem
endavant pel bé de la societat nostra de les Illes Balears.

Estam d'acord que quinze dies, si hem esperat tant, és un
període normal.

El Temir, hi ha subscrit un conveni, en principi amb les
patronals i sindicals, després açò es farà a través fundació, hi ha
tot un articulat i açò és a punt de firmar, únicament estam
pendents que ens donin els noms dels àrbitres, nosaltres no hi
volem entrar, que ens els donin, i açò estarà dotat
pressupostàriament.

El tema de formació, jo pens que vostè, cregui'm, hauria de
llegir dues coses, el decret i la memòria que li enviarem per CD
rom o per decret, perquè veurà com es fan i quins controls hi ha
i quins resultats s'han obtingut. Jo n'he explicat un de molt clar,
en principi, que de 1.800 alumnes del 95-96, el 65% tenia llocs
de feina. Jo em pos també a disposició del Parlament per fer una
sessió monogràfica sobre el tema de formació. Hem fet feina
durant tot el mes d'agost i dir que hi ha totes les directrius, els
controls, açò està en diapositives i ho puc passar quan vulguin,
crec que avui estava fora de lloc. Jo m'oferesc a fer una
intervenció voluntària, com que és un tema que preocupa
moltíssim, els doblers són de tots i nosaltres els intentam
defensar, els seus programes i la seva eficàcia, nosaltres,
evidentment, serem aquí per donar totes les explicacions que
calgui, però pensam que hauria de ser una actuació més
momentània.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup Popular,
té la paraula la Sra. Alberola.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, volem
agrair la presència de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació, així com dels Il•lustríssims Srs. Directors
Generals de Treball, de Formació, i de la Il•lustríssima Sra.
Secretària General Tècnica, als quals els desitjam molt
d'èxit en les seves gestions.

Hem escoltat amb molt d'interès l'exposició que ha fet el
conseller i el nostre grup valora molt positivament
l'estructuració d'aquesta nova conselleria així com els
objectius, que veim perfectament definits. També valoram
positivament tota la sensibilitat que mostra l'Hble. Conseller
quant als col•lectius de persones que es troben amb
especials dificultats, perquè, com tots sabem és una gran
preocupació per a la nostra societats els temes relacionats
amb el treball i la formació.

Per acabar, li diríem que el Pla Mestral dóna uns bons
resultats i que pensam que la nostra comunitat autònoma és
de les comunitats que, mitjançant la feina que ha fet el
Govern ha aconseguir més fons pressupostaris per part de la
Unió Europea i que aquests fons s'han reflectit a diferents
actuacions a les nostres illes amb resultats espectaculars.

Dir-li també a l'Hble. Sr. Conseller que el nostre grup
donarà sempre suport a totes aquelles iniciatives que pugui
presentar per tal de millorar, si cal, i assolir els objectius
que s'ha proposat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, senyora diputada. Per contestar, té la
paraula l'Hble. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, Sra. Presidenta, agrair també al Grup Popular el
seu suport a la creació d'aquesta conselleria, que creim
realment que, com he dit abans, serà molt positiva per a la
nostra societat. Els objectius, evidentment, són per a bé de
creació d'uns llocs de feina favorables.

Agraesc molt que m'hagi recordat la sensibilitat dels
sectors més desfavorits, sobretot a joves, a igualtat de les
dones, i després també els segments aquests de disminuïts
sensorials i psíquics, que nosaltres volem que tenguin una
inserció normal dins la nostra societat. Per a nosaltres,
tendran una atenció bastant puntual.
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Evidentment, el Mestral, respecte de totes les accions
formatives de la Unió Europea, darrerament vaig esser a
Brussel•les i vaig visitar la Direcció General 5ª, la 12, 13, 22 i
23, i puc anunciar que a principis de novembre farem una
convenció europea estrella, recolzada pel Parlament de la Unió
Europea. Açò significa que ells dins el seu programa d'Adap i
de formació permanent i adaptació de noves tecnologies, per
açò la inèrcia en diferents direccions europees, aquí hi haurà
presents 250 de diferents països, de 7 països i de 13 regions, la
qual cosa fa que la nostra comunitat davant europa sigui
capdavantera quant a formació, i la nostra seriositat sigui palesa
i tenguem les portes  completament oberta i ens donin suport a
tots els projectes, que en molts d'aspectes són capdavanters. Si
em permeten, tendrem ocasió, més envant, en la pròxima
compareixença explicar-los més àmpliament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Abans d'aixecar la sessió, agrair la presència del conseller
per explicar aquests projectes, agafar-li la paraula perquè ens
expliqui en una sessió monogràfica el tema de la formació.
També agrair als directors generals i a la secretària general
tècnica la seva presència aquí avui, a aquesta comissió i també
a tots els senyors i senyores diputats. Bon dia, s'aixeca la sessió.
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