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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes. Sr. Conseller, bones tardes, Sra. Secretària
General Tècnica, bones tardes. Anam a començar la sessió de
la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. En primer lloc, deman si
hi ha substitucions. Si?

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Mauricio Rovira sustituye a Cristòfol Soler.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Carme Garcia substitueix Joana M. Barceló.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Catalina Bover substitueix Antoni Alorda.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Margalida Thomàs substitueix Eberhard Grosske.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació, en relació al Projecte de llei de pressuposts generals
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 1997
(RGE núm. 5448/96).

Passam idò a tractar l'únic punt de l'Ordre del Dia d'avui,
relatiu a la compareixença, sol•licitada pel Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de l'Hble. Conseller
de Treball i Formació, Sr. Guillem Camps i Coll, sobre la
tramitació dels Pressuposts Generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per al 1997. El Sr. Conseller està
acompanyat per la Secretària General Tècnica, Sra. Rosa
Arregui i Alava.

Per informar sobre el tema, té la paraula el Conseller de
Treball i Formació.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Com
vostès saben, la Conselleria de Treball i Formació és de nova
creació, arrel de l'Ordre del President de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears de 8 de juny del 96, per tant, és
la primera vegada que presenta un pressupost, corresponent a
la secció 19.

Dins aquesta estructura hi ha tres centres, Secretaria General
Tècnica, Direcció General de Treball i Direcció General de
Formació. La Direcció General Tècnica té tots els programes
gestionats per la Secretaria General Tècnica, que comprèn, com
vostès saben, tot el funcionament que requereix un tractament
unitari dins una conselleria, tramitació, estudis, control,
personal, assessorament, etc., que vostès àmpliament saben i no
hi ha perquè aquí detallar més.

La Direcció General de Treball comprèn les àrees de
relacions laborals i ens centrarem sobretot en tres conceptes:
tribunal arbitral, prevenció i tot el que fa referència a salut
laboral, en el que fa referència a ocupació, intermediació de
treball, com a grans àrees d'actuació.

Com a grans àrees d'actuació dins la Direcció General de
Formació podem posar com a objectius, desenvolupar totes
les accions de fons social europeu dins els objectius 3, 2 i
5B. A més, el desenvolupament de tots els programes i
iniciatives de recursos humans de nova ocupació, o sigui
una igualtat d'oportunitats de l'ocupació de la dona, (...),
millora de les perspectives d'ocupació per a disminuïts i
grups desfavorits, ocupació (...), promoció i integració dels
joves i després, un de molt important, que és l'Adap, que és
l'adaptació del treballador i les empreses a les noves
tecnologies. A més, hi ha tot un desenvolupament de gestió
de seguiment europeus de Leonardo da Vinci que, de fet, és
FP, i cada formació en telemàtic que donem abast,
juntament amb els directius de línia europea a tots els
habitants d'aquestes illes.

Evidentment, també, hi ha alguna aplicació d'un
programa Fip d'ocupació, en previsió també en rebre les
competències de formació ocupacional corresponents a
l'Inem.

Secretaria General Tècnica, si podem fer una descripció
de programes, és la comú amb qualsevol conselleria,
comprèn totes les funcions que requereixen un tractament
unitari dins la conselleria, així com funcions de secretaria
general tècnica, així com funciona la secretari general (...),
de tramitació, estudis, assessorament, control i coordinació
entre els diferents serveis i departaments de la conselleria.
Descriure objectius i activitats, organització, com he dit
abans, de serveis, en hores i estudis, fixar criteris, etc.,
gestió d'assumptes com programes d'activitats de
contractació d'administratiu o registres-arxiu, coordinació,
supervisió, preparació, gestió econòmica, seguiment
pressupostari, elaboració, coordinació i supervisió
d'avantprojectes de programes, de pressupost de tota la
conselleria i a més, assessorament i assistència, suport
tècnic i jurídic a la resta de departaments en qüestions de
caràcter administratiu, jurídic i pressupostari.
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Dins el departament, Direcció General de Relacions
Laborals, nosaltres, per al 97, tenim previst dur a terme quatre
objectius, que es desenvolupen de la següent manera: fomentar,
com a objectiu primer, i sostenir, mitjançant una fundació
laboral, un sistema privat d'arbitratge, el Tamib. Açò es faria en
col•laboració amb les entitats professionals, empresarials i
sindicals més representatives a la Comunitat Autònoma
juntament amb el Govern balear per formar aquest Tribunal
d'Arbitratge i Mediació a les Illes Balears, que desenvolupi una
tasca de mediació en primer grau i, després, d'arbitratge, en un
segon. Hi hauria mediadors, designats per les parts cada, deu de
sindicats i deu de patronals, i després d'àrbits de sindicals i
patronals també; mediació, en primera instància, i si arriba o no
a acords, si arriba a acord, aquí s'acaba i, si no, d'obligat
compliment seria l'àrbit que es podria designar després. Creim
que açò és una bona iniciativa, que contentarà totes les parts i
crearà un clima més favorable per a les relacions laborals,
pensam.

Una altra activitat que ens preocupa és la mediació per a
llocs de feina, agències balears de col•locació, tenint en compte
que les darreres notícies són que de l'Inem vendrà bastant aviat,
de fet tendrem unes converses amb el Ministeri de Treball a
principi d'any, amb la qual cosa es planteja el quadre per dur
una agència balear de col•locació a les illes; primer de tot, ens
preocupa molt i estam disposats a fer-ho, però d'una manera
coordinada i que no estigui en contradicció amb les
competències que rebrem de l'Inem. Nosaltres el que voldríem,
en certa manera, és que tot el que faci referència que qualsevol
persona que vulgui tenir accés de feina, facilitar-li al màxim; i
per a açò nosaltres comptam amb la col•laboració
d'ajuntaments, de consells insulars i després també de sindicats-
patronals i qualsevol persona que pugui ajudar a col•locar i fer
intermediació. El concepte serà diferent perquè el que volem
nosaltres és que, en lloc d'anar-se'n a apuntar a l'atur, com es fa
ara amb l'Inem, la gent vagi a apuntar-se perquè vol treballar,
perquè vol tenir un lloc de feina. Estam analitzant actualment
el model valencià, el model de Galícia o el model del País Basc
o el català als efectes que quan rebem nosaltres les
competències de l'Inem no hi ha hagi cap contradicció ni cap
entrebanc i tot funcioni. I jo crec que tot aquest esforç
organitzatiu serà extraordinàriament positiu perquè la gent,
d'una manera normal, tengui lloc de feina en aquestes illes.

Quant a prevenció de salut laboral, nosaltres tenim uns
objectius molt ambiciosos, molt amples, que no signifiquen
necessàriament unes grans dotacions pressupostàries, sinó més
bé posar-hi imaginació, i amb els recursos humans que tenim i
amb els recursos tècnics que tenim, amb una posada al dia de
tota una sèrie d'actuacions a nivell formatiu, a nivell
educacional, i també amb unes línies de mitjans, sobretot,
telemàtiques i d'informació, puguem nosaltres millorar d'alguna
manera la sinistralitat laboral, per una banda, que és una de les
qüestions que ens preocupen; que fent esmena molt estricta
amb una actuació amb aquelles 70 empreses que més incidència
laboral tenen i sensibilitzar i saber si realment són accidents
laborals o no, si són professionals o aquí hi ha unes baixes
amagades que açò després desvirtua qualsevol estadística
possible. Per tant, comptam també amb (...), creim que és una
de les feines molt acurades que puguem tenir. Pauta d'actuació,
per tant serà un objectiu, mesures de sinistralitat laboral que ja
es va presentar al Parlament i se seguirà aquell programa.

Quant a seguretat, a part d'unes mesures de prevenció, es
faran, a més, tota una iniciativa per crear bases de dades
d'ordinador del Departament de Salut Laboral on figurin les
empreses i institucions que presentin una sinistrabilitat per
fer una actuació molt més estricta i molt més seguida, com
he dit abans. L'higiene, nosaltres, dins aquesta línia de
prevenció de malalties professionals, també considerar com
a punt fonamental a actuar, incidirem sobre el marc
mediambiental-laboral, és a dir, les condicions físiques,
químiques, biològiques d'un lloc de feina, amb unes accions
de crear tres unitats d'acció mòbil per a les illes, amb
dotació instrumental suficient per atendre emergències i
labor (...) d'higiene mediambiental (...) pels nostres tècnics
de la conselleria. Hi haurà uns materials medidors de
corrents, medidors de posta de terra, sonòmetres,
explosiòmetres, medidors de gasos, medidors de vibracions,
els termòmetres, etc.

Després també es farà una, el laboratori nostre que està
en unes bones condicions, s'acabarà de dotar de més
avanços perquè puguin tenir una funció adequada. És més,
nosaltres farem una col•laboració amb la Facultat de
Ciències de la Universitat de Mallorca i amb tots els
laboratoris de les illes, amb un inventari d'ells, als efectes de
tenir una coordinació perquè en base a ells ens puguin
també ajudar.

Dotació per a nosaltres de base de dades, ho veim
imprescindible; base de dades actualitzada sobre substàncies
químiques per a ús d'ordinador, revistes, llibres sobre
toxicologia mediambiental, laboral, contaminació d'agents
físics i biològics.

I quant al Departament de Medicina del Treball, és
l'especialitat mèdica que enfoca la problemàtica de salut
dels treballadors en relació al medi laboral. Nosaltres volem
fer una valoració de la capacitat per fer feina del treballador,
a més de realitzar les revisions mèdiques generals, més que
açò nosaltres el que volem és canviar-ho i, juntament amb
l'Institut de Biomecànica de València i d'altres llocs, tenir
una actuació en biogenètica, bioenginyeria, que ens
permetrà a nosaltres adequar els llocs de feina perquè la
persona, més dignament, el pugui exercir. Amb açò,
evidentment, comptaríem amb la Universitat, amb les
mútues i donar un altre caire de com sempre amb la Unió
Europea, amb un nou enfocament de personal especialitzat
de la unitat de biomedicina.
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No s'ha d'oblidar dins aquest capítol important la persona,
el treballador és una persona i com a factor humà a nosaltres
ens preocupen dues vessants: la psicològica i la (...), i amb açò
també pensam que mesures de malaltia o estrès poden influir
d'alguna manera la seva capacitat laboral, i amb açò farem
estudis previs i d'actuació. Sense oblidar, evidentment, la
formació, nosaltres consideram sempre que una formació
acurada i una informació a totes les parts és fonamental. I en
açò qualsevol coordinació amb Comerç i Indústria, amb
Conselleria de Foment, amb Conselleria de Sanitat, Seguretat
Social, a més dels interlocutors socials, ho veim fonamental. A
més, pensam impulsar amb la Universitat un màster de
medicina laboral.

Dins FP pensam fomentar també els mòduls professionals,
que és una de les assignatures, pensam, pendents també
d'aquestes illes.

Com a punt important, nosaltres, és la creació del Consell
Balear de Salut. Nosaltres tenim unes competències executives
de feina i la fundació que es preveu a nivell de Govern, a base
de romanents de les mútues, es muntarà una fundació de 80.000
milions de pessetes, i nosaltres pensam que a les Balears en
poden venir uns 200 milions i aquesta gestió la podrà tenir el
Govern balear i per açò es crearà el Consell Balear de Salut,
òrgan col•legiat assessor i participatiu del Govern en la
formulació de les polítiques de prevenció, en matèria de
seguretat i salut laboral. Aquest estaria compost per quatre
membres del Govern, quatre d'organitzacions empresarials més
representatives i quatre organitzacions sindicals, també, més
representatives. Nosaltres pensam que aquest consell tendrà una
tasca prou important dins la nostra comunitat per a la salut,
prevenció, amb objectius de seguretat i higiene i medicina en el
treball.

No oblidem tampoc i per açò nosaltres hi som presents
també, a Europa, al fòrum d'accidents laborals, i pensam que la
nostra línia en el programa 1996-2000 de la Unió Europea,
estam i seguirem en aquesta línia de salut laboral.

Quant a formació, la Direcció General de Formació es
proposa establir les següents vies d'actuació: el
desenvolupament de les condicions del Fons Social Europeu;
objectius 3, 2 i 5B, de les següents finalitats. Respecte a
l'objecte 3, tot el que fa referència als fets i programes
operatius, facilitar la inserció, sobretot professional, dels aturats
amenaçats per situació de llarga durada, especialment accions
formatives de formació professional ocupacional, accions
específiques orientades i assessorament; facilitar la inserció
professional de joves que cerquen la primera feina i ens
preocupa molt, sobretot, en barris de marginació, amb accions
puntuals. Promoure la igualtat entre homes i dones dins el
mercat laboral, mitjançant accions assenyalades a tal efecte.

I després, sobretot, tot el que feia referència, com he dit
abans, a l'adaptació a les noves tecnologies, tant amb empreses
com empresaris i sobretot ens preocupa aquell segment de 45,
50 anys de persones amb perill de llarga durada, i que nosaltres
creim que a través d'una adaptació forta i continua podem
actuar d'una manera decidida, com a eina per lluitar contra
l'atur. Per tant, creim imprescindibles les noves tecnologies
amb programa Leonardo da Vinci i, tot açò, d'acord amb la línia
europea, amb la Direcció General Quinter, la 12, 13, 22 i 23.

Nosaltres hem creat el Decret, com hem dit abans, 174/96
que regula tota l'acció formativa, la transparència de totes
les seves actuacions, amb un Consell de Formació
Ocupacional de la Comunitat Autònoma, format per
patronals i sindicats més representatius de la Comunitat
Autònoma. A més, hi ha un consell operatiu que dóna i fa
feina més de dia a dia, que presenta al Consell Consultiu.
Per tant, està garantida, en certa manera, la difusió a la
igualtat d'oportunitats per a tothom i pensam que amb la
implantació de noves tecnologies, videoconferència que ens
ofereix teleformació, creim que qualsevol habitant
d'aquestes illes pot tenir un accés normal a tots els nostres
cursos de formació, objectiu primer que, com he dit, és una
de les eines importantíssimes de lluita contra l'atur.

Per acabar, voldria expressar que el pressupost de
despeses per a aquest any és de 4.137.629.003 pessetes. Açò
representa de despeses corrents, capítols 1, 2, 4, un 14'49%;
i operacions de capital, capítols 6 i 76, un 85'51%. De
capítol 1 hi ha 462.724.052 pessetes; de capítol 2, despeses
corrents, 131.706.400; capítol 4, 5 milions; i capítol 6,
3.538.198.551 pessetes, que fa el total, com he dit abans de
4.137.629.003 pessetes.

Quant a ingressos, del capítol 1, 2, 3 hi ha 55.064.420.
Després del capítol 7, 1.668.529.905. I açò fa, pràcticament,
un 96'81% en capital i de corrents un 3'19. En total són
1.723.596.325. Detallat més per capítols pens que vostès ho
tenen tot, en qualsevol cas, estic obert a qualsevol
suggerència i qualsevol explicació que els pugui donar a les
preguntes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller, per les seves explicacions.
Comunic a les senyores i senyors diputats que s'han
incorporat a la compareixença del Conseller, els alts càrrecs
següents: Director General de Treball, Sr. Fernando
Villalobos i Cabrera, i el Director General de Formació, Sr.
Javier Cubero i Sánchez.

Acabada l'exposició del Sr. Conseller, deman als
portaveus dels grups si volen que suspengui la sessió, si
podem continuar amb el torn de preguntes? Sí.

Gràcies. Doncs, pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
té la paraula la Sra. Margalida Thomàs i Andreu. 

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President, gràcies Sr. Conseller i senyors
alts càrrecs i Sra. Secretària General Tècnica per la seva
compareixença. Els felicitam per la creació d'aquesta
Conselleria de Treball i Formació, de fet als pressuposts de
l'any 96 ja vàrem nosaltres esmenar els pressuposts
reclamant aquesta conselleria, i pensam que el fet que hagi
començat ja la seva tasca a partir del mes de juny és un bon
símptoma que, suposam, tendrà tot el contingut possible i
tota la bona voluntat per part d'aquest Govern.
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El que nosaltres volíem destacar, essent conscients que és
una compareixença de línies generals i que després el debat es
concretarà molt més, en altres ocasions parlamentàries, el que
volíem destacar és que ha estat un dels objectius que ha
explicitat el Sr. Conseller quan parla que la prevenció de salut
laboral, en tot els objectius que ha plantejat, allò que es nota ha
estat un gran accent en tot allò que significa aspectes
educacionals i formatius i poca dotació pressupostària.
Reconeixem que el fet que s'hagi de crear aquest consell de
salut laboral, amb participació dels agents socials, és una bona
passa; però allò que voldríem seria veure fins a quin punt
aquesta dotació pressupostària per a enguany, per a l'any 97,
serà exclusivament cap a aquests aspectes educacionals,
formatius, hi haurà poca dotació per allò de dur a terme
programes efectius de prevenció de la sinistrabilitat laboral i
d'una bona actuació respecte a salut laboral a les empreses, en
el lloc de feina.

Respecte a la Direcció General de Treball, en els
pressuposts se'ns han especificat tots els objectius del pacte per
a l'ocupació, que s'ha signat fa molt poc temps, i allò que ens ha
sorprès és que, així com estan explicitats tots els objectius del
pacte, sembla, allò que hem notat és que hi ha molt poca
dotació pressupostària. De la Direcció General de Treball
finalment destacam 85 milions, retirant el capítol 1 i, per tant,
llevant el capítol més important. Allò que voldríem saber és
fins a quin punt amb 85 milions podran dur a terme actuacions
d'intervenció directa per dur a terme aquests programes del
pacte per a l'ocupació que s'ha signat amb les centrals sindicals
i amb els representants empresarials. És cert que dins la
Direcció General de Formació hi trobam tots els doblers, vull
dir allà és evident que hi ha tots els fons europeus amb el seu
tant per cent pertinent, més la resta que ha de posar el Govern
balear i tots els programes europeus; però allò que voldríem
saber, si, a part de formació, en tots aquells objectius que
significa incentivar el canvi de contractes eventuals a contractes
fixos, tot allò que significa l'ocupació de la dona, tot allò que
significa promoure l'ocupació amb tants de col•lectius que
especifiquen a aquests objectius, si només es pensa dur a terme
a través de la Direcció General de Formació o si hi haurà
dotació pressupostària suficient com per incentivar, no tant
subvencionar, sinó nosaltres pensam incentivar, donar
informació, donar peu que hi hagi tots aquests grans objectius
a dur a terme.

Dins la direcció general o dins la Conselleria de Treball no
hi hem trobat la partida cap al Consell Econòmic i Social,
sabem que en el pacte per a l'ocupació es parla del Consell
Econòmic i Social dins la legislatura, per tant a llarg termini, a
tres anys com a mínim de termini. Amb això nosaltres,
evidentment, no hi podem estar d'acord, i esmenarem els
pressuposts en el sentit que per a l'any 97 ja hi hagués partida
per a la creació d'aquest organisme de participació; però allò
que sobretot volíem que ens concretàs és, independentment de
la formació, amb quines dotacions pressupostàries es compte
per dur a terme actuacions concretes a plantejar aquesta
necessària activació de l'ocupació en tot allò que els objectius
especifiquen a la Direcció General de Treball? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar, té la paraula el
Conseller Sr. Camps.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada li agraesc
moltíssim la seva felicitació quant a la creació de la nova
conselleria que compartim, creim que era necessària i açò li
agraesc moltíssim, perquè pens que és una bona mesura per
al bon funcionament d'aquesta societat nostra.

Formació, prevenció de salut laboral. La laboral per a
nosaltres és un d'aquests objectius prioritaris, a part d'unes
campanyes de prevenció i tota la creació d'aquest Consell
Balear de Salut que ens ajudarà moltíssim per arribar a totes
les empreses i a tota la societat. Per tant, es nodrirà,
nosaltres calculam d'uns 160 milions, però que vendran de
fundació del Govern central directament, que vendran
després, com he dit abans, d'un excedent de les mútues, que
açò ja està, sembla ser, segons el tant per cent que ens
tocarà, anirà per aquest caire. Amb la qual cosa aquesta
quantitat estarà en certa manera, encara que la gestionarà el
Govern, estarà al que diguin un poc les parts de sindicats i
patronals, per una part.

Per a la formació, per a tot allò de salut laboral i tot el
que fa referència a açò, els programes didàctics, programes
d'iniciativa, els fa la Direcció General de Treball amb,
sobretot, el Departament de Salut, que són els que proposen,
de fet aquesta setmana n'hi ha un, i sempre després, a través
de la Direcció General de Formació, acaba d'organitzar i es
dota de manera adequada i convenient si és factible. Per
tant, açò tenim el finançament aclarit. He de dir que sortirà
prest una ordre que tenim nosaltres, perquè vostès saben que
vénen també subvencions directes de l'Estat, per al 97
nosaltres calculam uns 300 milions de pessetes per a
promoció d'ocupació de subvencions financeres a ocupació
autònoma, renda de subsistència 40 milions; a integració
laboral de disminuïts, manteniment de llocs de feina, uns
116; creació de llocs de feina, uns 13; ajudes previstes de
jubilació ordinària en el sistema de seguretat social a
treballadors afectats per procediments de reestructuració
d'empreses, 22-25; i suport a creació de cooperatives i
societats (...) laborals, assistència tècnica i rendes de
subsistència, uns 18 milions de pessetes. Açò fa uns 250.
Però és que, a més, el pacte per a l'ocupació va dirigit a
l'economia productiva, va dirigit a agricultura, comerç i
indústria, i tots els plans que cada conseller presenten aniran
a la mesa de diàleg social als efectes d'enfortir, dirigits
sobretot a primar aquelles economies que més creïn llocs de
feina i més el sostenguin. Per tant, hi haurà una actuació
directa d'aquesta conselleria, però indirectament tota una
acció de Govern, amb economies productives, aniran
dirigides perquè, de fet, qui crea llocs de feina és l'empresa
i és la que han d'implicar dins aquest assumpte.
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Evidentment el Fes no hi és, però li puc dir que hi ha una
partida de dotació, la 24000 de 18.400.000 que hi està per al
Tamib, i després una partida de 37 milions de pessetes, que
aniran un poc destinades a intermediació i a mesa de diàleg, als
efectes d'una segona passa, fer el Fes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada, vol fer ús del torn de
rèplica?

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

No, res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Nacionalista-PSM, té la paraula la Sra.
Catalina Bover i Nicolau.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. També donar l'enhorabona una altra
vegada al Sr. Conseller per haver aconseguit que es creàs la
Conselleria de Treball i Formació. A partir d'aquí intentaré no
repetir les preguntes que ha anat contestant a la diputada que
m'ha precedit.

Vostè, a la compareixença de 26 de setembre del 96, va
anunciar, si no vaig equivocada, uns 30 milions de pessetes
quant a campanyes de prevenció en salut laboral. Nosaltres no
hem vist reflectida al pressupost que vostè ens ha fet arribar
aquesta partida específica; si ens podria comentar després si
està transmesa a aquests pressuposts, si aquests 30 milions de
pessetes és per anualitats o si el temps que manca per acabar,
diguem, aquesta legislatura o com es preveu realitzar aquestes
campanyes.

Després, al programa 3152, a l'activitat 0303, vostè exposa
que es donarà suport a societats anònimes i a societats limitades
a través de subvencions a l'ocupament col•lectiu. Explica que
és una subvenció cofinançada pel Fons social europeu, ens
agradaria saber quina partida hi ha específica del Fons social
europeu i quina partida des de la Conselleria de Treball. En el
mateix programa 3152, a l'activitat 0304, també s'estableixen
unes ajudes, unes subvencions, a economia social, a
associacions de cooperatives, ajudes per a la formació, difusió
i foment de l'economia social; quina quantitat tenim prevista
gastar per a aquesta activitat determinada? Tampoc no ho hem
vist reflectit per a aquesta partida.

També, veim que tenen prevista la creació de la
Fundació per a l'ocupament balear, on hi hauria integrada la
fundació del Sipes i també d'una agència de col•locació.
Veim que dins aquesta fundació hi entraria el Consell
Insular de Menorca i l'Ajuntament de Palma. Vostè a la seva
compareixença també ens va informar que estava en
contacte amb altres ajuntaments o corporacions locals i
consells insulars i només veim que a la informació dels
Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears només contemplen l'Ajuntament de Palma i
Menorca; a nosaltres ens agradaria saber com és que només
contemplen aquest Consell Insular de Menorca i Palma i si
no s'ha donat obertura a altres corporacions locals?

També ens agradaria, si ens pogués informar, la previsió
que tenen d'ingressos per posar en marxa l'agència de
col•locació i el Sipe, la previsió d'ingressos, si ja s'ha
realitzat, aquest tipus de pregunta que li faig.

En el subprograma de administració de les relacions
laborals i condicions de treball, el codi 315201, també
voldríem que ens concretàs les següents partides, potser que
amb l'anterior demanda que li he fet estiguin incloses dins
aquestes: al subprograma 2400, dotació per a serveis nous,
al capítol 2 tenen prevists 18.400.000 pessetes per a aquest
capítol; ens podria concretar un poquet més? Al capítol 4,
d'aquest mateix subprograma, o del programa 47000, tenen
transferències a empreses privades 5 milions de pessetes;
ens podria concretar també? I l'altra partida que ens
agradaria que ens concretàs és el capítol 6, al subprograma
64000, de 80 milions de pessetes, que trobam que és molt
poca aportació econòmica si s'han de complir tots els
objectius que tenen prevists des d'aquesta direcció general.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té la paraula per
contestar.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Diputada, agrair-li una altra vegada la seva felicitació, com
he dit abans, per la creació d'aquesta nova conselleria que
ens agradaria que fos adequada per a la societat i solucionàs
el problema greu de l'atur permanent que tenim, i millorar,
si s'escau, els llocs de feina fent una societat més digna i
més justa.

La campanya de prevenció de salut laboral és del 96, no
és del 97. Hi va haver un problema amb Luxemburg que és
perquè abans havia firmat el protocol el President, ja que era
el que tenia les competències i ara ja no, ha hagut de firmar
i és purament burocràtic, vull dir que es manté la partida,
però que és del 96; en qualsevol es mantendria per al 97, i
açò els agents socials també ho saben igual que l'acord que
s'ha arribat a Luxemburg, només purament burocràtic.
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El de les cooperatives i Sals, ja ho he explicat abans, hi ha
una partida de 300 milions de pessetes que vendran del Govern
central, concretament a cooperativisme hi ha uns 20 milions de
pessetes per a l'any calculam, els que són directament del
Govern central, com ens han vengut ara 216 per al 97. En
qualsevol cas, tant cooperatives com comerç i indústria vendran
detallades i vendran suportades també amb les actuacions de
comerç i indústria amb el Pla de comerç i amb el Pla
d'industrialització, fins i tot amb el Pla agrari. Vull dir que açò
lligarem aquests pertinents i donarem més suport i més inversió
a aquells que demostrin que fan més creació de llocs de feina
i més manteniment de llocs de feina.

Les Sipes i agències balears d'ocupació, nosaltres tenim
prevista, en principi, una partida de 80 milions de pessetes. El
que passa és que he dit abans que avui no solament és aquesta
comunitat, sinó que és València o és Galícia o és el País Basc
o fins i tot Catalunya, que les seves experiències amb agències
de col•locació, tothom recomana per la seva experiència, rebre
les transferències de l'Inem als efectes que nosaltres no creem
un òrgan que sigui inútil i es contradigui després amb tot el que
fa referència a les agències de l'Inem. Per tant, el que volem és
un model que es complementi i faciliti d'una manera decidida
el mercat laboral, demandes i ofertes.

Nosaltres, si nomenam l'Ajuntament de Palma o el Consell
Insular de Menorca no és limitatiu, fins i tot vàrem dir que sí a
l'Ajuntament de Ciutadella i hem dit que sí al de Maó;
nosaltres, com més gent ajudi a treure gent de l'atur per posar-la
a fer feina, tant de bo i ben arribats siguin. I totes les agències
Sipes aniran encaminades cap aquí, ajuntaments, entitats locals,
consells insulars i després també a patronals i sindicats. En
principi hi ha una partida de 80 milions perquè, una volta
definit el model, tenguem partida pressupostària i ja per iniciar-
ho, independentment que vengui o no l'Inem.

Els 18 milions són el Tamib, el Tribunal de Mediació i
Arbitratge que, com he dit abans, està integrat per Comunitat
Autònoma i les entitats més representatives, tant sindicals com
patronals.

Després els 5 milions són una partida que està a disposició
dels agents socials per a coses que de comú acord creguem
d'interès, una publicació; més que estudis, coses més creatives
i productives que pogués servir per a la conselleria, per a un
sindicat o per a una patronal, però una cosa molt escollida i
molt restringida.

EL SR. PRESIDENT:

Ha acabat, Sr. Conseller? Gràcies. Vol fer ús? No. Pel Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el diputat Sr. Mesquida.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, crec que és d'agrair
el bon to que a les seves compareixences ens tenen
acostumats perquè sempre comencen igual, felicitacions de
la creació de la conselleria i em permetrà que li prengui una
miqueta d'aquestes felicitacions per autofelicitar-nos a
nosaltres com a grup, perquè vàrem ser nosaltres els que
vàrem proposar al pressupost de l'any passat la creació
d'aquesta conselleria. És a dir, em permeti que m'autofeliciti
una miqueta.

Crec que es fa difícil fer una anàlisi d'un pressupost que
fa referència a una conselleria de nova creació, per la falta
de perspectiva, la falta de referències per poder comparar,
evidentment es fa difícil perquè a una tasca de control i de
fiscalització, doncs no tenim la possibilitat d'analitzar una
evolució, un passat, analitzar uns possibles incompliments.

Com a primera valoració de la documentació rebuda, ens
trobam amb una gran quantitat d'objectius i funcions
interessants, la qual cosa ens dóna una bona possibilitat de
fer-nos una idea del que es vol aconseguir, però referent als
números la informació és una miqueta més limitada i es fa
difícil fer una anàlisi per avaluar si estan correctament
calculats, si s'han tengut en compte criteris d'eficàcia; en
definitiva, si són o no adequats per acomplir els objectius
que àmpliament des de la conselleria s'han marcat.

Entram una miqueta a analitzar els pressuposts.
L'estructura pressupostària de la secció 19, comprèn la
Secretaria General Tècnica, que tendrà un cost de 212
milions de pessetes, dels quals 99 seran despesa de personal
i 113 despesa corrent. D'aquest centre voldríem conèixer,
per exemple, quins edificis es tenen en lloguer, quin cost
unitari tenen del total de la partida, quins estudis es pensen
realitzar, existeix una partida d'estudis per valor de 3
milions de pessetes. Quins són els criteris de distribució i
quin ha estat el càlcul de la partida dietes, locomoció i
trasllat 15 milions de pessetes. Consideram també que ens
pot parèixer una miqueta elevada la partida d'atencions
protocolàries en un moment d'austeritat pressupostària, es
destinaran a aquesta despesa 3 milions de pessetes. Veim
que en aquesta Secretaria General Tècnica no està previst
fer cap tipus d'inversió.

Pel que fa referència al programa d'administració de les
relacions laborals, que està sota la tutela de la Direcció
General de Treball, dir-li que l'objectiu 1, efectivament
vostè ha dit que el tribunal d'arbitratge tendrà un cost anual
de 18 milions de pessetes, si no he pres malament la xifra;
ens agradaria saber com estan distribuïts aquests 18 milions
de pessetes, és a dir, com es destinaran?
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Objectiu 2, prevenció de riscs laborals; li he de dir que m'ha
paregut molt completa la relació de subprogrames que afecten
aquesta matèria, em pareixen uns objectius absolutament
ambiciosos i, en aquest cas, preocupa que pugui haver-se fet un
pressupost que aparentment pugui parèixer que està per davall
de les necessitats si es vol donar contingut seriós als quatre
objectius englobats dins aquesta direcció general. Li faig
aquesta referència perquè m'agradaria conèixer si realment
comparteix aquesta opinió.

L'objectiu 3, pacte per a l'ocupació. Aquest objectiu, li he de
dir que em pareix que és tot menys un exemple de política
lliberal; si no estic equivocat, avui el President de la Comunitat
dóna una conferència amb el títol de, no me'n record molt bé,
però més o menys ve a dir això: Como una política liberal ha
hecho de la Comunidad Autónoma que seamos la comunidad con
más renta per cápita o más rica de España. Quan analitzam
aquest objectiu 3, doncs, efectivament, ens trobam un conjunt
de mesures per procurar una major i millor ocupació, objectiu
absolutament lloable, però dic que em pareix tot menys un
exemple de política lliberal. Mesures, incentivar empreses que
contractin amb contractes indefinits, subvencionar empreses
que transformin contractes temporals amb indefinits,
subvencionar ocupació col•lectiva quan no es pugui dur a terme
mitjançant fórmules clàssiques d'economia social, ajudes per al
suport de l'ocupació a cooperatives, subvenció a projectes
d'ocupament autònom, subvenció per crear llocs de feina per a
discapacitats; en definitiva, un conjunt de mesures que, tot i
aplaudint que siguin així, jo crec que no són molt coherents
amb el que es pot denominar una política lliberal i sí, més bé,
coherents amb el que podria ser una política social demòcrata.

Dins aquest punt veig una cosa que també m'ha cridat
l'atenció, quan parla de subvenció per a la contractació,
mitjançant corporacions locals o entitats sense ànim de lucre,
de col•lectius especialment desfavorits, toxicòmans, emigrants
retornats, que és possible que estiguin a punt de jubilar-se
perquè jo crec que l'emigració es va produir fa molts d'anys i ja
els emigrants que retornin estaran més prop de la jubilació, però
no vaig veure cap referència al col•lectiu d'immigrants, no sé si
és que es té prevista cap tipus de política dirigida a la integració
laboral del col•lectiu d'immigrants. Veim que algunes
d'aquestes activitats estan cofinançades amb el Fons social
europeu, crec que ha contestat ja i ha donat el detall de quines
eren.

Vull fer una referència a l'activitat 013, economia
submergida. També m'ha cridat l'atenció, el seu objectiu, quan
parla d'economia submergida, és de crear una comissió especial
amb la finalitat d'estudiar els diferents paràmetres que
configurin el problema, la localització als sectors més afectats.
Sr. Conseller, economia submergida, jo crec que no hem de
crear cap comissió per estudiar res, crec que el més adient és
combatre l'economia submergida, els sectors estan ben
detectats, les zones, pens jo, que estan bastant localitzades i el
que interessa és aflorar tota aquesta economia submergida amb
tots els mitjans que té l'Administració, mitjans bàsicament
coactius per un principi pur de justícia, de cara als ciutadans i
a les empreses que compleixen correctament amb la legislació
laboral i fiscal.

Com a objectiu 04, ens trobam amb la intermediació en
el mercat de treball, agències de col•locació, serveis per a
l'ocupació, en definitiva, ens trobam amb uns objectius
també molt ambiciosos i aparentment molt costosos, a no
ser que el que se subvencioni sigui amb quantitats
insignificants, perquè veig que es compta amb un pressupost
de 467 milions de pessetes, dels quals el 78% és despesa de
personal i la resta, 104 milions, són els que serviran, pareix,
per fer front a aquests objectius. Voldríem conèixer,
efectivament, els 18'4 milions fan referència a la mesa del
diàleg, perdó, els 18'4 milions no sé a què fan referència;
crec que ho ha repetit abans, mesa del diàleg social pot ser,
no estic molt segur, si de cas em contestarà. També li
voldria demanar que ens digués com es gastaran, si van
dirigits a aquesta mesa de diàleg social.

La mateixa pregunta li faria dels 80 milions d'inversions
immaterials que se'ns ha dit aquí que serien destinades a
agències de col•locació, com es gastaran, com seran els
criteris de distribució?

I per acabar, vull fer una referència a la tercera àrea o
programa que va dirigida a programes comunitaris de
foment de l'ocupació. Aquí ens trobam el gruix de les
partides de formació, que pugen fins a 3.458 milions de
pessetes; ens interessa saber bàsicament els criteris de com
es distribuiran també, si seran unes despeses directes o
s'entregaran quantitats a organitzacions empresarials,
sindicals. Em corregeixi si estic equivocat, aquests
programes de formació estan dins el marc d'iniciatives
comunitàries; la finançació serà una pesseta Unió Europea,
una pesseta comunitat Autònoma? I voldria que m'explicàs
el motiu pel qual tots aquests programes de formació es
contemplen dins el capítol 6, inversió real, quan, en el meu
mode d'entendre, la inversió real és aquella despesa
destinada a la creació d'infraestructures i a la creació o
adquisició de béns de naturalesa inventariable, necessaris
per al funcionament de serveis. No acab d'entendre molt bé
com uns programes de formació poden estar integrats dins
la comptabilitat com a inversió real. I res més, moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mesquida. Sr. Conseller, té la paraula per
contestar.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Diputat, crec que ens felicitam mútuament idò per aquesta
creació de nova, tots fantàstic. Dins el capítol, Direcció
General Tècnica, capítol 2, home, jo crec que estam dins
uns paràmetres normals de conselleria, evidentment a
nosaltres el que ens es difícil fer és una avaluació, per tant
hem pressupostat aquestes quantitats, que no ens agradaria
de vegades arribar-hi; però vostè sap que vàrem tenir tota
una setmana europea de formació i açò val qualque cosa i
qualque cosa has de fer i unes atencions protocolàries
mínimes les has de tenir.
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Amb estudis, 3 milions. No és que vulguem, jo som
antiestudi, vull dir, però sí has de tenir un mínim de coses per
a un moment determinat saber si realment fer un estudi previ
amb experts, en uns camps de dades per veure si la implantació
d'unes agències de col•locació són adequades o no i adaptades
a aquestes illes, i açò de vegades has d'agafar agències o
auditories externes per realitzar-ho.

Tema de salut laboral, li he de dir que 160 milions de
pessetes vendran per la fundació que ens servirà per reduir, ara
bé, nosaltres tenim un mínim d'estructura, tenim una estructura
feta; material i immaterial. El que passa és que nosaltres l'hem
de dotar d'un mínim, primer de tot, imaginació, després esser
prou hàbils perquè tant Insalud, com la Conselleria de Sanitat
o la Universitat o els laboratoris de Menorca o d'Eivissa, el que
hi pugui haver, ajudar-ho i que ens facin les funcions, més que
crear nosaltres estructura, és aprofitar-nos. I jo pens que
nosaltres amb un químic o amb un enginyer, com més de
dotació de personal i amb unes dotacions mòbils de mediació
i de prevenció podem, pens, d'una manera bastant decent
almenys per al 97 fer front. Tendran una activitat inspectora
molt coactiva en l'aspecte de reduir els accidents laborals i
després, sobretot, el tema de formació informativa amb unes
campanyes, com he dit abans, que estan incloses per a aquest
any ja i, si no, seguiran per a l'any que ve.

El pacte per a l'ocupació és un acord entre les parts, no és el
pacte que nosaltres haguéssim pogut fer tal vegada, ni crec que
haguessin pogut signar ni els sindicats, ni crec que és el que li
agradi totalment a les patronals; el pacte sempre qualcú ha de
posar la seva part i hem de recollir el bo i tot; el que sí puc dir
que des del final de juliol hem estat fent feina molt seriosament
i ha estat un consens ampli per totes les parts, sindicats,
patronals i el Govern, que hem duit a terme. Evidentment hem
hagut de donar cosa de nosaltres, com altres han hagut de donar
d'ells, jo pens que açò ho hem tengut.

Moltes d'accions de marginats, hi ha programes específics
dins la Unió Europea. L'altre dia vaig ser per exemple a la presó
i ja vàrem programar per a les noves instal•lacions crear uns
programes específics directes de la Unió Europea per a aquells
joves que tenguin un títol quan surtin, aquells aturats, aquells
que estan en aquestes situacions, que puguin aprofitar el temps
i quan surtin tenguin un lloc digne dins la nostra societat. I açò
és el que ens preocupa, independentment de crear llocs de feina
allà dins mateix. Per tant, no és que els marginem, el que passa
és que tots els programes de formació que ens presentin
nosaltres els desenvoluparem.

Com funciona amb nosaltres també amb el tema de
formació. Com he dit abans, i si vostè llegeix bé el Decret
174/96, veurà que hi ha consell, com he dit abans,
d'ocupació, format per sindicats, patronals i Govern balear
que allà subscriuen (...) els programes, adaptats a les
realitats i necessitats formatives d'aquesta comunitat, i açò
sempre en base al que ells proposen i que nosaltres estam i
avaluam les condicions tècniques. Per tant, sempre els
programes formatius van d'acord amb les necessitats reals
de la Comunitat Autònoma i de la societat o dels llocs que
tenim. I és més, podem fer accions puntuals i de xoc que ens
puguin interessar a un moment determinat per solucionar
qualsevol tema de feina.

Els 18 milions són del Tamib, del Tribunal de mediació
i arbitratge, com ja he dit abans. I els 80 milions, home, jo,
en principi, com agència de col•locació, pensam que pot ser
un bon punt o almanco tenir-los pintats aquí per veure si
qualque cosa podem fer. Però he dit abans, com que les
transferències de l'Inem poden arribar més aviat del que
nosaltres pensam, el que no volem fer és precipitar-nos,
però tampoc no deixar de banda aquesta necessitat i aquesta
realitat que tothom demanda a la societat i els agents socials
i nosaltres mateixos estam disposats a donar-los sortida.

Pens que li he contestat a tot, em sembla.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Mesquida, torn de rèplica.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Bé, s'ha deixat qualque cosa. El tema, li havia demanat,
d'edificis, hi ha partida d'edificis, voldria conèixer
exactament quins són. El tema del Tribunal de mediació, sí
m'agradaria conèixer el desglossament dels 18 milions de
pessetes.

Després, m'ha paregut entendre, quan ha explicat allò del
pacte per a l'ocupació, que existeix com una porta oberta a
la possibilitat d'anar per les diferents parts, sindicats,
associacions empresarials i Govern, d'anar plantejant la
possibilitat de fer programes que no estiguin contemplats en
aquell moment. Quan li he plantejat el tema no parlava dels
reclusos, sinó que parlava de la inserció laboral a la
immigració; és a dir, em crida l'atenció veure que es fa una
referència concreta a la inserció laboral dels emigrants
retornats, quan jo crec que és un col•lectiu molt petit, em fa
l'efecte, i no es fa cap referència a la inserció laboral de la
immigració que a Balears encara és petita, però sí que crec
que és un col•lectiu important. No sé si és un tema que no
es va plantejar en aquell moment en la negociació del pacte,
si no es pensar en aquell moment, bé, doncs és una
oportunitat per tenir-ho en compte.
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Els 80 milions, bé, efectivament, és obrir partida, entenc jo,
els 80 milions com a inversió immaterial és obrir partida; el que
també em costa molt entendre és com és possible que es
pressupostin com a inversions immaterials, és a dir, en tècnica
comptable una inversió immaterial és una marca, una patent, no
és això, i el mateix, reafirmar també el fet que sigui una
inversió real un programa de formació. Possiblement rebin unes
instruccions per part de la Intervenció de la Comunitat o de la
Conselleria d'Economia que diuen que s'han de pressupostar
d'aquesta forma, però costa molt entendre que un programa de
formació sigui una inversió real.

I no tenc res més. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mesquida. Sr. Conseller, per contrareplicar té
la paraula.

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

Anem a veure. El tema dels lloguers; els lloguers hi ha allò
de l'Esmac, que tenim un lloguer allà i, per tant, açò correspon
a aquesta partida; pràcticament és el lloguer de l'Esmac, sí, la
conselleria és propietat i l'Esmac és de lloguer.

El tema d'immigrants està, vostè sap que la immigració està
protegida pel programa nacional, observatori permanent de la
immigració i fòrum dels emigrants, és més competència diem-
ne estatal, en qualsevol cas, la mesa balear d'ocupació és una
mesa de diàleg social, és una mesa amb temes oberts i no
tancats, evidentment, i qualsevol problema, no és una mesa
estàtica, sinó que és dinàmica en el temps i segons les
necessitats, per tant, és estar obert amb un diàleg franc i sincer,
per açò es diu mesa de diàleg econòmic i social.

Que estigui el capítol 6 com a inversió de caràcter
immaterial, és una qüestió tècnica que, jo no som un expert en
pressupost, evidentment, tal vegada sí que tengui raó; en
qualsevol cas, pensam que el capítol 6 és el que ens han admès
quant a despesa, quant a ingressos, evidentment, és el capítol 7;
són els fons que en vénen d'Europa, capítol 7; capítol 6 són
despeses que nosaltres posam de la Comunitat Autònoma com
a resta i diferència.

El detall dels 18 milions, em cregui que l'he duit, però no el
trob.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Ens anirem veient aquests dies.

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

No el trob. En qualsevol cas, amb molt de gust li faré
arribar un detall, però, si mal no record, és inversió
immaterial i em sembla que són una o dues persones que hi
faran feina com a primera, i ordinadors, etc., dues persones.
Però jo més detallat li puc passar perquè està fet.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari del Partit
Popular, té la paraula el diputat Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President. Solament per agrair la
presència aquí davant aquesta comissió tant al Conseller Sr.
Camps, com a la Secretària General Tècnica i alts càrrecs de
la conselleria, que ens ha explicat d'una manera crec bastant
detallada quines són les actuacions i quin és el pressupost
per al pròxim any 1997. Pensam que el pressupost és bastant
considerable, malgrat que sempre jo crec que tots hi
podríem afegir allò que ens pareix que es podria, com es
natural, incrementar; però hem de ser conscients que els
pressuposts que té la Comunitat Autònoma més o menys
s'han de distribuir amb una sèrie de seccions i que no es pot
fer més del que tenim. Crec que el treball que es pugui fer
tant en les relacions amb els treballadors com en formació
crec que són molt necessaris, molt importants; crec que tant
per la recerca d'ocupació, com sigui la primera ocupació,
d'altres ocupacions, com per a la millora dels nostres serveis
i la millora de qualitat dels nostres serveis; no oblidem que
la nostra comunitat autònoma pràcticament un percentatge
molt elevant de les empreses són empreses de serveis.

I bé, també com no podia ser d'altra manera, jo també
em vull sumar a la felicitació aquesta per la creació
d'aquesta Conselleria de Treball i no solament sumar-m'hi,
sinó que recordar, que és el President del Govern de la
Comunitat Autònoma el que té la competència d'ordenar el
Govern i d'alguna manera nomenar les conselleries. Per tant,
crec que la felicitació ha d'anar al conseller, al President de
la Comunitat Autònoma i com no, també voldria dir al Partit
Popular, perquè el President de la Comunitat Autònoma
molta cosa té a dir en relació al Partit Popular també. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Sr. Conseller, per contestar té la
paraula.
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EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Diputat, agrair-li molt acuradament la seva felicitació per
aquesta creació, i estic d'acord amb vostè que el responsable
primer és el president qui té la facultat de crear-la i de nomenar;
però crec que en aquest cas ens hem de felicitar tant el partit
com els altres grups per la creació i el suport a aquesta
conselleria. Evidentment, nosaltres procurarem amb el mínim
els pressuposts que tenim posar-ho al màxim als efectes de tenir
llocs segurs en aquestes illes; que hi hagi menys gent a l'atur,
que és una de les lacres que més ens preocupen i que la
formació sigui eina per lluitar contra l'atur i millora d'un lloc de
feina més segur i més digne, per crear i fer que la nostra
societat balear, efectivament, sigui més justa i més digna, cosa
que tots estam, pens, en aquest camí. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Conclòs el debat d'aquesta
compareixença, només em queda agrair la presència de l'Hble.
Conseller i acompanyants i, com no, felicitar tothom, aquesta
presidència vol felicitar a tothom.

Senyores i senyors diputats, s'aixeca la sessió.
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