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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia. Començam la sessió de la Comissió d'Hisenda i
Pressupostos, relativa a la tramitació dels pressupostos generals
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per l'any 1998;
i en primer lloc demanaria si hi ha substitucions. Sí?

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Catalina Bover substitueix Pere Sampol.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Margalida Thomàs substitueix Eberhard Grosske.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Carme Garcia substitueix Joana Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Pilar Ferrer substitueix Carles Cañellas.

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 1998
(RGE núm. 5644/97).

EL SR. PRESIDENT:

Passam, idò, a la compareixença de l'Hble. Conseller de
Treball i Formació, Sr. Guillem Camps i Coll, que ve
acompanyat de la Sra. Isabel Morey, cap de secció de la
Direcció General de Pressupostos, la Sra. Margalida Pizà, cap
del Departament de Relacions Laborals, Sr. Bartomeu
Cantallops, director general de Formació, la Sra. Margalida
Albertí, cap del Servei de Gestió Econòmica, i de la Sra. Rosa
Arregui, secretària general tècnica de la Conselleria.

Per informar sobre el tema, té la paraula l'Hble. Sr.
Conseller de Treball i Formació, Sr. Guillem Camps i Coll.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Intentaré, per l'hora, ser tan breu com sigui possible, i
després ja tindrem ocasió en els torns corresponents
d'exposició.

La Conselleria de Treball i Formació té assignat, com
vostès saben, tot allò que fa referència a la secció
pressupostària 19, que s'estructura orgànicament sota la
direcció del conseller excepte el centre de Secretaria
General Tècnica, Direcció General de Treball, Direcció
General de Formació. Durant l'exercici econòmic del 98 es
desenvoluparan tres programes: direcció i serveis generals
de treball, administració de relacions laborals i salut laboral,
i tot el que fa referència a programes comunitaris de foment
per l'ocupació.

En executar aquests pressupostos, la Conselleria de
Treball i Formació pretén assolir els objectius generals
següents: primer de tot, minvar la taxa d'accidents; 2
potenciar i estimular la creació de l'ocupació; i optimitzat,
en tercer lloc, el diàleg i la participació dels agents socials.
Aquests tres objectius fonamentals es complementen amb
un objectiu d'influència transversal de tota l'actuació de la
Conselleria, és a dir que és un tot i no uns ens separats, sinó
que hi ha un transvasament comunicant.

Una vegada feta la planificació d'objectius i la previsió
de les activitats necessàries per aconseguir-ho, la relació
entre les unitats orgàniques i els programes esmentats, per
raó de la matèria són els següents: Secretaria General
Tècnica, els programes la direcció i serveis generals,
Direcció General de Treball i administracions de les
relacions laborals i condicions de treball, i Direcció General
de Formació, tots els programes comunitaris de foment de
l'ocupació.

Direcció i serveis generals d'aquest programa, com
vostès saben, està gestionat per la Secretaria General
Tècnica, comprèn tot un grapat de funcionaments que
requereixen un tractament unitari dins la Conselleria, és a
dir impulsar, tramitar, estudiar, assessorar, controlar i
coordinar els diferents serveis i departaments, i alhora
ocupar-se de la gestió econòmica dels ingressos i despeses
de la secció.
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Administració de les relacions laborals i condicions de
treball: aquest programa, adscrit a la Direcció General de
Treball, durà a terme el desenvolupament de tres activitats
fonamentals, primer de tot donar suport al funcionament del
Tribunal de mediació i arbitratge, el TAMIB, aquest és un
sistema privat d'arbitratge i mediació, fomentat i sustentat amb
una fundació laboral, que pretén donar impuls a unes noves
relacions sociolaborals d'enteniment entre les parts, sense una
intervenció directa de l'administració, que cada vegada més ha
de ser aliena a aquests processos. B.- Procurar una política
adequada de prevenció de risc laboral, que ahir vàrem tenir
ocasió d'àmpliament exposar-se en ple, i qualsevol cosa després
podem detallar puntualitzar qualsevol moment que no hagués
quedat prou clar. I C.- Subvencionar l'ocupació de cooperatives,
societats anònimes laborals, promoure l'ocupació d'autònoms,
integrar laboralment les persones minusvàlides, i trametre els
ajuts previs a la jubilació ordinària als sistemes de seguretat
social per a treballadors afectats de reestructuració d'empreses.
Aquesta economia social també té una competència i una
prioritat dins la nostra secció de Direcció General.

Programes comunitaris de foment d'ocupació estan
gestionats per la Direcció General de Formació, i són els
següents: Primer de tot, desenvolupament de les accions de
Fons Social Europeu, amb els objectius 3, 2 i 5b; l'elaboració de
projectes d'accions de caràcter innovador i projectes pilot, a
l'empara de l'article 6è del reglament del FES, i
desenvolupament, gestió i seguiment de les iniciatives
comunitàries ocupació, recursos humans que prioritàriament
inclouen unes iniciatives prioritàries i molt importants per a la
nostra comunitat. Aquestes són, ocupació Now, igualtat
d'oportunitats d'ocupació per les dones, ocupació Horizon,
millora de les perspectives d'ocupació per a disminuïts,
ocupació Integra, integració dels grups de desfavorits, ocupació
Youthstar, promoció de la integració de joves, i l'Adapt,
l'adaptació a les noves tecnologies, i de manera molt especial
a aquest col•lectiu de majors de 45 anys en perill de
desocupació de llarga durada.

Hi ha un capítol important que estam seguint. Possiblement
a Europa s'obriran les iniciatives corresponents, i es fa
referència a telemàtica Leonardo da Vinci, que té referència
primer de tot a les noves tecnologies, i en el segon cas a la FP
reglada, que com vostès saben a partir d'1 de gener del 98
tindrem competències aquesta comunitat. Per tant, a partir d'1
de gener del 98 des d'aquesta comunitat podem dissenyar un
programa formatiu integral adequat a cadascuna i a totes les
illes de la nostra comunitat autònoma.

Evidentment hi ha el desenvolupament dels programes
previst al Decret 174/96 de formació professional ocupacional,
i l'elaboració de les normatives conseqüent, i millorament
sempre que sigui necessari per adaptar aquest decret a les
circumstàncies i moments de la realitat nostra sociolaboral.

La concreció de pressupostos és per al 98 similar a la del 97.
Hi ha modificacions, podríem dir purament de tipus tècnic, però
de manera global la realitat de les xifres finals pràcticament és
la mateixa. Açò vol dir que amb una visió global del,pressupost
es concreta per a tot el capítol les xifres següents: Secretaria
General Tècnica 220.159.280 pessetes, Direcció General de
Treball 663.341.971 pessetes, Direcció General de Formació
3.497.171.475 pessetes. 

I per capítols tindrem: Al capítol 1 460 milions, capítol
2 121, capítol 4 287, capítol 6 d'inversions 3.510. En total,
per tant, tenim un pressupost per a la nostra secció, per a la
nostra conselleria de 4.380.672.726 pessetes. 

I en percentatges, corrents és un 19,85%, amb 869
milions, i de capítol 6 i 7, inversió, un 80,15%, 3.510
milions. En total fa els 4.380 milions de què abans els
parlava.

Parlam d'ingressos. Pel que respecta als ingressos, llevat
de les partides obertes per qüestions purament tècniques,
una vegada la Direcció General de Treball té previst
ingressar en concepte de multes i sancions un total de
64.906.447 pessetes. Per altra banda ingressarem
282.756.731 del fons dedicat a estimular la creació
d'ocupació, a promoure l'ocupació d'autònoms, a integrar
laboralment els minusvàlids i concedir ajuts a jubilació.
Aquests fons de caràcter finalista, com vostès saben de
transferències de l'Estat que gestiona el Govern balear.

A la Direcció General de Formació se li assignen els
fons provinents de la Unió Europea pels programes i les
iniciatives comunitàries esmentades, per un total de
1.517.392.781 pessetes. Així doncs, el total d'ingressos
previst es quantifica en 1.965.060.959 pessetes.

Territorialització. Pel que fa a repartiment territorial dels
pressupostos tenim la distribució per illes següent: Mallorca
2.451.554.422, Menorca 621.000, Eivissa 438.000. 

Diferència entre pressupostos del any 97 i 98. La
diferència és de prop de 250 milions entre el pressupost 97
i 98, que pràcticament són molt similars. Aquestes
diferències obeeixen a les obligacions legals d'increment de
sou dels funcionaris, les transferències del fons finalista
esmentat per part de l'Estat, en el cas de la Direcció General
de Treball, i a la variació de la dotació dels programes
europeus en el cas de la Direcció General de Formació.

Conclusió: Com tots, voldria com a conseller, que tenir
uns doblers molt més per desenvolupar aquests programes
de la Conselleria, és ben cert; que tenim sota la nostra
responsabilitat temes al meu parer molt importants i e molta
rellevància social: El foment de l'ocupació, la formació
laboral dels joves, la prevenció d'accidentsl, i tothom sap
que per més doblers que dediquem a aquests assumptes, mai
no serà el que voldríem dedicar. Ara bé, amb una visió
global, jo crec que amb aquests pressupostos podem
afrontar sense triomfalismes, però d'una manera seriosa tots
els problemes i tots els programes i la trajectòria que
aquesta conselleria du endavant després d'un primer any de
rodatge i posada en comú. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Acabada l'exposició del
conseller, jo deman als diferents grups polítics si podem
continuar o si volen fer un recés. Podem continuar?

Grups que vulguin intervenir? Pel Grup Parlamentari Mixt
té la paraula la diputada Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. El Grup Mixt no farà cap pregunta al
conseller, al qual agraeix la seva compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

Sí. Un moment, per favor. Jo demanaria a totes les persones
presents dins aquesta sala que procurin guardar silenci per un
bon desenvolupament del debat. Moltes gràcies. Pot continuar.
Sra. Munar.

Ah, s'ha acabat? Gràcies.

Pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears
té la paraula la diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
També a l'hora d'analitzar aquests pressupostos volíem
plantejar, atès que el conseller ha estat molt sintètic en la seva
presentació, una sèrie de dubtes i qüestions a plantejar.

Primer, a la Secretaria General Tècnica hem vist dins els
objectius generals que es parla de realització d'estudis, i després
no hem trobat la partida corresponent que es destini a això. Per
altra banda, en resposta parlamentària a aquesta diputada, quan
demanàrem com es pensa treballar el preocupant problema del
treball submergit a determinades zones de la nostra comunitat,
com pot ser el cas de la pell i el calçat a la comarca d'Inca, la
resposta del Govern va ser textualment que "atès que s'ha creat
la Mesa pel diàleg social, aquesta proposarà fer un estudi per
conèixer amb detall l'abast del treball submergit, i en
conseqüència una vegada analitzats els resultats d'aquest estudi
procedirem en conseqüència". Aleshores allò que volia
demanar és que dins els objectius generals i dins la realització
d'estudis no havia vist cap apartat destinat a treball submergit,
a preocupació per aquest tipus d'economia submergida que
tenim, almanco en aquesta comarca d'Inca, però que també
existeix a altres zones geogràfiques, veure com es podria
treballar en aquest sentit.

Dins la Direcció General de Treball, amb la creació del
TAMIB, voldríem conèixer quina partida o quin pressupost
té destinat per al seu funcionament en concret; i dins el
Consell Balear de Salut Laboral hem vist els objectius
generals, i ahir va ser motiu d'una compareixença del Sr.
Conseller, i per tant dins els objectius generals estam
d'acord, però allò que també voldríem seria que ens pogués
concretar una mica el pressupost econòmic que s'hi
destinaria, tant per al funcionament habitual del Consell
Balear com per les campanyes previstes dur a terme.

Per altra banda no hem vist dins els objectius un acord
que l'any passat va ser motiu de debat, i que també pareixia
un dels objectius del pacte per l'ocupació que era la creació
del SIPE balear. No ho hem vist, no ho hem trobat,
voldríem saber si s'ha abandonat aquest objectiu o si es
manté, i en aquest sentit com estan els treballs.

I respecte a l'objectiu 3 de subvencionar l'ocupació, i una
mica treballar per millorar tot aquest aspecte. Ens ha
semblat també un oblit, que serien els temes dels fixos
discontinus i, de qualque manera, la Conselleria de Treball
dins tot aquest objectiu general cap als sectors més
desfavorits, ja pensava crear alguna comissió d'estudi,
alguna línia d'ajut o alguna partida destinada a això, sobretot
perquè hi va haver la reunió el mes d'octubre de consellers
aquí a Mallorca, es va arribar a un acord, a una espècie de
compromís de creació de comissions de treball i de partides
o d'ajuts en aquest sentit, i voldríem saber tot això en què ha
quedat.

I respecte de la Direcció General de Formació, cada any
ens trobam que és la més rica, a través dels fons socials
europeus i tots els programes europeus; però el programa
Íntegra, d'integració dels grups desfavorits, voldríem
conèixer quina previsió hi ha destinada, i si ja hi ha
programes, ja hi ha accions programades per dur l'any 98.
Coneixem que hi ha hagut iniciatives per part, per exemple,
del Consell Insular de Mallorca que han estat rebutjades pel
Fons Social Europeu, però voldríem saber si tenen altres
tipus d'iniciatives presentades o per ajuntaments, o consells,
una mica com està aquest programa, perquè pensam que és
un programa molt interessant, i que realment s'hi ha de
destinar tot l'esforç que es pugui.

I res més de moment.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Sr. Conseller, per contestar, té
vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. El treball submergit és un dels
temes que tractarem en la Mesa de diàleg social, està previst
i nosaltres ho tenim en compte. El que passa és que encara
no s'ha inclòs o no s'ha considerat convenient perquè la
confecció un poc de l'ordre del dia que va a la Mesa es fa en
consens entre tots, i és un dels temes que encara no s'ha
prioritzat.
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El tema del TAMIB, hi ha partida de 18 milions de pessetes.
Ja n'hi va haver a la del 97, que està ja finalitzada, i per l'any
pròxim també n'hi ha un altre, perquè consideram que és un
organisme de relacions modernes sociolaborals a potenciar. Per
tant també es manté aquesta partida pressupostària.

Quant a salut laboral, hi ha una partida de 17 milions de
pessetes en principi, però és que, com vaig comentar ahir, les
mútues tenen un pressupost importantíssim a nivell nacional,
que són les que han d'impulsar la fundació, i segons els darrers
estudis, per al 98 nosaltres tindrem a més a més una aportació
suplementària de 350 milions de pessetes. És una xifra,
repetesc, aproximada. En qualsevol cas es tramitarà tot aquest
fons per mitjà del Consell de Salut Laboral, on hi ha els agents
socials i nosaltres, a efectes de prioritzar les actuacions a tots
els sectors, i d'una manera molt especial al sector de
construcció. Per tant, jo crec que en principi hi ha els òrgans
pertinents, seguim el tema de fundació, i jo pens que podem
tenir una bona finalitat de fons per dur accions puntuals.
Malgrat  tot, he de dir que nosaltres estam a la Conselleria d'una
manera molt directa té més de 20 persones tècniques treballant
i elaborant en tot el que fa referència a prevenció i a salut i
higiene en el treball. D'una manera constant, hi ha elaboració,
seguiment i estudis, a part de l'acció inspectora. És a dir, que hi
ha tot un cost immaterial que és importantíssim, de recursos
humans, destinat a aquesta tasca que nosaltres consideram a
més prioritària.

El tema del SIPE, quan tinguem nosaltres les competències
actives de l'Inem en tema d'intermediació laboral, nosaltres
podem elaborar ja d'una manera definitiva l'òrgan nostre
adequat a la realitat de les nostres illes. Nosaltres seguim molt
estretament les transferències que l'Estat ha fet a Catalunya, en
aquest cas, i també a Galícia en un proper pas, i aquests models
nosaltres els seguim malgrat hi ha unes diferències que no ens
acaben d'encaixar en la nostra realitat sociolaboral. Però
nosaltres sí tenim present que quan tinguem les transferències
de l'Inem hem de tenir en compte l'estructura, i li diré de
manera molt clara: La instal•lació informàtica de l'Inem és la
millor d'Europa, i nosaltres estam a més lligant aquest sistema
de l'Inem d'intermediació activa a nivell nacional a nivell
europeu, i açò és la gran preocupació de la Unió Europea. Per
tant nosaltres no és que (...), el que passa és que ens sembla
impossible o contraproduent iniciar i dedicar uns recursos a
agència balear d'ocupació, quan nosaltres seríem tot i part, i
després sortir-ne per crear un altre ens, que té moltes més
possibilitats en la dotació humana i tècnica que ens ve ja
transferida.

Així i tot nosaltres potenciam les SIPE, nosaltres tenim dues
accions molt concretes que li voldria explicar. Una és al
Raiguer dedicat als joves, amb una experiència a iniciativa
comunitària amb altres socis europeus, i estam potenciant-la, és
a dir, que tota la intermediació i que aquests joves que aprenen
cursos tenguin una sortida laboral adient. I estam també, una
iniciativa exemplar davant Europa, a tot el que fa referència a
Jovent. Jovent 2000 nosaltres creim que és una bona iniciativa
que fa dos anys ja que ens dura, igual que la del Raiguer, i que
sortosament puc anunciar que està aprovada per la Unió
Europea de cara als dos anys propers. Per tant, per allà estan
passant més de 600 joves, i que l'any que ve es doblaran en el
cas de Jovent, i en el cas del Raiguer, tenc les dades aquí, estam
parlant de més de 300 joves que tenen una informació i una
inserció en el món laboral. Per tant, són dues iniciatives
puntuals dedicades a jovent que nosaltres estam potenciant, i
potenciaran les que facin falta. I açò complementarà tot el
disseny nostre de l'institut d'ocupació a nivell laboral.

Fixos discontinus efectivament és una preocupació
d'aquest conseller i d'aquest govern, o açò ja ho vaig
anunciar a la sectorial de treball, a Madrid, ho vaig tornar
anunciar aquí, i per primera vegada tant dels agents socials
com des del Ministeri de l'administració central com
nosaltres, d'una manera decidida farem el seguiment. El
règim especial de Balears, em sembla que a l'article 39,
contempla aquest fet per primera vegada, i jo crec que es
tindrà en compte dins l'elaboració de la reglamentació i la
llei laboral. Per tant jo crec que és un tema que almenys ho
hem encetat, ho seguirem amb molta cura, i totalment i
absolutament al costat dels agents socials i de
l'Administració central, com no pot ser d'altra manera.

El tema d'integrar. Efectivament, hi ha hagut un gran
retall de fons europeus, però malgrat tot, nosaltres estam
disposats, perquè és un segment, donada la nostra estructura
d'ocupació, de desocupació molt sagnat, sobretot d'aquesta
gent marginal, i el que volem fer nosaltres és integrar-la el
més normal dins el món laboral, i per a aquest cas aquest
conseller està disposat a estudiar fins i tot amb el Consell
Insular de Mallorca, com no pot ser d'altra manera, que
aquesta iniciativa, que no es va aprovar a nivell d'Europa,
s'intenti reconvertir i anar a un acord perquè no quedin
desatesos, tant en la part social com en la part formativa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, Sra. Thomàs,
té la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. Conseller, per les respostes, que m'han
aclarit un parell de dubtes, però una cosa que havia oblidat
inicialment era el tema de la inspecció. Voldria conèixer o
saber si el Sr. Conseller està satisfet amb la plantilla actual
d'Inspecció de treball, si considera que hauria de ser una de
les línies de l'oferta d'ocupació pública que ha anunciat el
Govern balear, i si es pensa ampliar la plantilla de la
Inspecció de treball.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, en torn de
contrarèplica, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, Sr. President. Se m'ha passat, sense voler. Jo vaig
anunciar ahir que s'ha aprovat per Les Corts la nova
reglamentació d'inspecció, la nova Llei ordenadora d'inspecció.
Actualment teníem que orgànicament depenia de
l'Administració central i que després, funcionalment, depenia
de quines competències teníem nosaltres, estava, orgànicament,
sota nosaltres. Açò feia que es duplicassin a vegades les
actuacions, però a partir d'ara, segons la llei, es crearan uns ens
territorials on l'autoritat laboral presidirà aquesta acció
inspectora, i d'una manera coordinada i ordenada farà i
programarà la inspecció.

Jo li puc dic, com ja vaig anunciar ahir, que, quant al que fa
referència a higiene en el treball i a protecció de riscs laborals,
hi ha tota una distribució geogràfica, per zones, per tipus
d'activitats, i on s'intensificaran?, s'intensificaran més en els
sectors que més incidència laboral d'accidents tenen, i també
s'intensificarà més en aquelles zones que més en tenen, per tant,
hi ha un mapa calent d'accidents laborals on hi haurà unes
actuacions previstes. I hi ha una quantitat important prevista de
sancions; m'agradaria que no fos així, però malauradament no
tindré cap més remei que actuar si les mesures no es posen així
com la llei ens mana.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller Pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, té la paraula la diputada Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. he d'agrair als responsables de la conselleria de
Treball i formació la seva informació. Sabem que la
compareixença de pressuposts té un objectiu, com una
informació global, que després anirem definint en els propers
debats.

Passaria, per tant, del pressupost... No li demanaria cap
concreció del pressupost del subprograma 3151, de (...), tot i
valorar la seva funció que pugui tenir de coordinació entre les
àrees, i li demanaria ja una concreció de la resta de programes.

En el subprograma 3152, de Direcció General de Treball,
l'objectiu 01 planteja el foment..., planteja foment mitjançant
una fundació laboral, un sistema privat d'arbitratge i mediació,
el tribunal d'arbitratge i mediació. Ens agradaria quin
pressupost té de la pròpia conselleria, per diferenciar el TAME;
quin finançament té.

L'objectiu 02, de prevenció de salut laboral; malgrat ahir
ja vàrem tenir un debat en plenari sobre aquest tema, ens
agradaria recalcar més que s'han de tenir en compte els
col•lectius de més incidència d'accidents, que s'han de tenir
en compte també àrees d'actuació, els sectors, la tipologia
d'empresa que més accidents té, i també ens agradaria saber
si es plantegen unes actuacions conjuntes amb la conselleria
d'Indústria, Agricultura i Comerç per disminuir el risc
laboral en aquestes empreses petites, gairebé podríem dir-ne
empreses artesanes. Si ens podria dir si hi ha pressupost
específic per a aquest tema i si s'ha plantejat qualque mesura
de col•laboració entre aquestes dues conselleries. També
ens agradaria saber el pressupost específic que té des de la
conselleria per a aquest objectiu de prevenció de salut
laboral, perquè no he entès si ha contestat a la diputada
d'Esquerra Unida.

L'activitat 0201, gairebé creim que són actuacions
derivades de la normativa europea. Ens pot dir si té el
pressupost propi de la conselleria que es dedicaria a
aquestes actuacions?

També, a les altres actuacions sobre el tema de
prevenció i salut laboral, és positiu el fet que ja vàrem
comentar ahir que es facin actuacions específiques dins
centres escolars i dirigides a escolars. Ens agradaria saber la
concreció d'aquestes activitats i com es pensen dur a terme,
vénen a ser les activitats 0202, concretament, apartats a) i
b), d'aquestes actuacions.

Del total d'aquest subprograma, dels 663 milions i
busques d'aquest total, es dediquen 287 milions a unes
actuacions per, diguem-ne, foment de l'ocupació. Ens pareix
que aquestes actuacions són línies adequades, ara bé,
pensam que l'aportació tal vegada sigui petita per fer feina
o per fer front a aquests elements. De tota manera, ja
demanaríem més informació per al grau de compliment des
de la conselleria.

L'altre tema o l'altra àrea és Direcció General de
Formació. Pensam que el plantejament que fan en aquest
pressupost és un plantejament i unes orientacions que vénen
donats des de la Unió Europea, i, per tant, el que sí
demanaríem és que les característiques de l'actitivat
formativa estiguessin contextualitzades al mercat laboral i
econòmic de les Illes, com vostè ha plantejat o ha comentat
en un moment donat. 

També demanaríem si té contacte amb el món
empresarial per (...) necessitats formatives, com es fa? 

Si tenen relacions amb Universitat, amb la Universitat,
per relacions o convenis amb la Universitat, per detectar
mancances formatives en aquests elements.
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I també una crítica que sempre he fet és que pens que els
cursos formatius són uns cursos massa genèrics, a vegades
sense que contextualitzin aquesta formació.

Un altre element a tenir en compte, crec, és el dels
percentatges d'ocupació que deriven d'aquestes activitats
formatives. Sabem que és alta l'ocupació de les persones que es
formen a cursos que vostès realitzen, però no sabem si és a
causa dels cursos de formació que han realitzat o si és a causa
de l'època de turisme, quan majoritàriament la gent troba feina.

També li volia plantejar si té previst en aquest pressupost,
no ho veim contemplat, plans de..., convenis, contractes,
programes amb altres conselleries. Amb la Conselleria
d'Educació, per exemple, ja que ens vénen les transferències
d'educació, estaria bé iniciar contactes per a actuacions
formatives. Vostè sap que dins els professionals de l'educació
hi ha centres de professorat, allà on també es duen a terme
molts projectes o moltes actuacions formatives. Per tant,
demanaria si s'ha contemplat ja aquesta possibilitat en el
pressupost d'enguany i, si no, demanaríem, ja ho farem en
qualitat d'esmena, que es facin actuacions conjuntes; uns, per
tenir en compte els plans d'educació i formació de persones
adultes, i altres, també per donar possibilitat a projectes de
formació a professió no reglada i realitzar mòduls
d'ensenyament per a persones titulades que són a l'atur ara.

Per ara, res més. M'agradaria que em pogués concretar
aquests temes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. diputada. Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, molt breument.

Primer de tot, el tema del TAME, vostè ha dit que hi ha una
partida de 18.400.000 pessetes, com ja he dit abans, enguany hi
era i es manté per a l'any que ve, per tant, el funcionament
normal ha de ser suficient perquè aquesta partida pugui dur a
terme aquesta relació sociolaboral, d'intermediació, que els
agents socials puguin tenir endavant.

Tema de salut laboral. Nosaltres farem una iniciativa
importantíssima, sobretot en construcció, que és qui produeix
pràcticament el 33% dels accidents greus en aquesta comunitat
autònoma. Per tant, nosaltres hem signat un conveni amb la
Fundació de construcció, on són els agents socials, mitjançant
els quals, d'aquest paraigües, tenim uns cursos programats de
formació i informació constants, a més, per l'edifici preventiu
que s'està construint en el polígon passaran totes aquelles
persones abans d'entrar en l'activitat de construcció, des dels
fonaments fins la teulada, i on puguin veure d'una manera molt
pràctica els riscs i perills que tenen, per les mesures de
seguretat. I nosaltres, d'una manera obligatòria, ho farem. A
més, estam elaborant unes guies tècniques que, dins el
programa SEIF, repartirem a totes les petites i mitjanes
empreses, perquè sigui una constant de la seva prevenció.

Ha fet una referència importantíssima a les pimes.
Efectivament, les petites empreses són les que més
dificultats tenen per fer els seus plans preventius, així com
diu la llei. Nosaltres, per tant, el que hem encetat són dues
coses: primer de tot, una acció formativa a nivell bàsic,
d'FP, i amb els mestres de la Universitat per tal de crear
tècnics en matèria de prevenció de risc laboral, perquè
aquests tècnics puguin ajudar a planificar les petites i
mitjanes empreses, com a assessorament més, que
obligatòriament hauran de tenir, per llei.

Però així i tot, nosaltres estam elaborant mitjançant
disquets i mitjançant uns programes molt senzills que cada
empresa es pugui avaluar i elaborar el seu propi programa.
Com he dit abans, nosaltres tenim un equip tècnic de més de
vint persones molt qualificades, enginyers, metges, químics,
físics i psicòlegs per fer adaptacions i consultes, o sigui que
nosaltres podem donar un absolut suport. Per açò, ho hem
de començar, si no es comença, és com el peix que es
mossega la cua.

Nosaltres, en pel programa destinat, hi tenim 17 milions
de pessetes, apart de tot el personal que he esmentat abans,
i, com he dit també, hi ha 350 milions de pessetes prevists
que ens vindran dels excedents de les mútues, les quals
forçosament, per llei, els han d'invertir en la fundació. La
fundació gestionarà aquests diners a través del Consell
Balear de Salut. 

Per tant, jo crec que serà suficient, en principi, tota
aquesta acció pressupostària per dur a terme aquesta acció
de prevenció.

El tema del Pla Mestral. Evidentment, nosaltres tenim
unes prioritats, que són sobretot, a les empreses, els joves,
i a aquelles, d'adaptació de les noves tecnologies, amb
aquells, com he dit..., més perill de desocupació de llarga
durada, majors de 45 anys.

Quina formació hem de donar? Evidentment, l'adequada
a la realitat de cada circumstància. Li diré que amb els
agents socials, s'ha signat, o hi ha previst signar, 450
milions de pessetes per a pimes balears, Comissions
Obreres, UGT i la CAEB, açò com a programa inicial. A
més, amb la Universitat, nosaltres hi vam signar un conveni
de col•laboració, Universitat-empresa, on hi ha un pla
formatiu de més de vint accions concretes, el qual, d'una
manera molt diversa, està destinat a postgraduats, per
exemple, li'n diré un, especialista en didàctica de les
matemàtiques a ensenyament secundari, un dels cursos, un
altre és especialista en seguretat informàtica, un altre és
màster d'universitat en drogodependència, formació de
formadors, disseny implantació i evolució de projectes per
a la inserció laboral de joves, interpretació ambiental i
patrimonial, màster de producció agrària i ecològica, màster
de ciències tècniques de gestió ambiental, especialista
universitari en nutrició dietètica i alimentació, especialista
universitari en protecció i experimentació animal,
especialista en viticultura i enologia, tècnic especialista
atomicobiològic, i millora de la indústria alimentària. És a
dir, que el nivell que impartim junt amb la Universitat és un
nivell postgraduat, i a partir d'aquí nosaltres estam
dissenyant després tot un SIPE, perquè aquests tenguin una
sortida i puguin beneficiar-se sobretot les petites i mitjanes
empreses. Així, donaríem una doble sortida, una formació
adequada a la nostra realitat sociolaboral, una formació de
qualitat, i que aquesta qualitat vagi al món de les pimes, i la
universitat i l'empresa sigui una cosa no aliena, sinó, molt
més, de cada vegada, convergent.
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Nosaltres, per acabar, li he de dir que dedicam 282 milions
de pessetes a: A promoció i ocupació autònoma, 67; a
integració laboral dels minusvàlids, 174 milions; a ajudes,
després, a creació d'empreses anònimolaborals i cooperatives,
17, i 22 a sistemes de seguretat dels treballadors en els
processos de reestructuració. És a dir, que...

I evidentment, convenis amb altres organismes i empreses.
Nosaltres hi estam absolutament i totalment oberts. Abans ja ho
he dit a la Sra. Diputada, que en els casos concrets
institucionals, si qualque iniciativa europea ha estat fora,
nosaltres podem fer enginyeria formativa perquè no en quedi
exclòs cap dels nostres habitants de les nostres illes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Bover, si vol... No. Pel Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Diputada Carme
Garcia.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, voldria fer la meva
intervenció intentant no incidir en les coses que ja li han
demanat i, per tant, aplicar coses noves. Si en tot cas hi
incideixo en algunes, és perquè no me quedat aclarida la seva
explicació.

Perquè quedi clar, la secció 19 dels pressupostos de la
Comunitat Autònoma, de Treball i formació, té un pressupost
total de 4.380 milions de pessetes, i espero que m'ho confirmi,
i dic que açò quedi clar perquè vostè, en les últimes setmanes,
diria que en l'últim mes, ha fet declaracions bastant
controvertides, que si té 3.000 milions per promoure l'ocupació,
que si té 3.000 milions per a formació, i és clar, 3.000 i 3.000...,
arriba a dir, fins i tot, en qualque moment que té 6.000 milions
de pessetes per promoure l'ocupació. Idò, per començar, i
perquè quedi clar, m'agradaria que vostè em digués el que jo li
estic dient, 4.380 milions de pessetes té la seva secció, total, la
seva secció, en global, inclòs el personal, inclòs la Secretaria
General Tècnica, inclòs tot, 4.380 milions.

La intervenció que vostè ha fet és pràcticament idèntica  a
la que va fer l'any passat. Jo l'he seguida al Diari de Sessions i
és pràcticament idèntica, perquè ha fet el mateix que va fer
l'any passat, que és llegir-nos les descripcions d'activitats i
d'objectius que té le pressupost escrit, i que són idèntics, són tan
idèntics que en algun cas s'han deixat fins i tot de canviar l'any,
i diu "per a l'any 1997", amb una excepció que li comentaré
després, l'explicació de la qual m'agradaria que em fes.

 Si ho he apuntat bé, vostè diu que, d'ingressos, la seva
conselleria rebrà 287 milions de pessetes de l'Estat, que van
a promoció de l'ocupació per a minusvàlids, i 1.517 milions
de pessetes que provenen de la Unió Europea. M'agradaria
que em digués si és així, perquè si és així, la despesa total
que vostè hi posa no em quadra, és a dir, el que van decidir
l'any passat és que els fons europeus..., el que vostè va dir
l'any passat és que els fons europeus implicaven una pesseta
de fons europeus, una pesseta de la conselleria, i
m'agradaria que em confirmés açò.

Pel que fa a treball, jo en diria promoció de l'ocupació,
aquí és l'únic lloc on desapareixen de la descripció dels
programes algunes coses que són, sota el  meu punt de vista,
sospitoses. La descripció d'objectius i resultats és
exactament igual, excepte que d'aquest programa
desapareixen coses tan important com Pla d'integració de la
dona, la SIPES i l'Agència de col•locació, com en diuen
vostès, jo en diria l'Agència pública d'ocupació. Aquests
objectius desapareixen sospitosament i crec que requereixen
una explicació per la seva part, perquè, com li dic, tot és
idèntic excepte la desaparició d'alguns programes, n'hi han
més, però que els més importants són aquests, i voldria que
m'expliquès perquè desapareixen.

On són els milions i quants en rebrà del pompós Plan de
empleo del reino de España que ha anunciat el Sr. Aznar?
Vostè diu a una roda de premsa, que surt a tota la premsa de
Balears, que açò farà pujar el seu pressupost fins 6.000
milions, jo li he dit al començament que la seva secció en té
4.300.  Per tant quants milions rebrà Balears del Plan de
empleo del reino de España?, on els aplicarà i amb quin
concepte els aplicarà.

Vostè diu que reb 287 milions de pessetes de l'Estat per
a creació de llocs de feina per a minusvàlids, on són aquests
milions? Vostè té una única partida que diu "Integració
laboral de minusvàlids" de 174 milions, hi ha una diferència
entre 287 i 174. Voldria saber quina partida hi té
exactament, si és la de 174, confirmi-m'ho, i si llavors, els
287 que reb, no els aplica, vol dir açò. Quants en
corresponen a creació de llocs de feina per a minusvàlids i
quants a manteniment. A quins projectes els destinarà?, que
jo sàpiga, vostè té un compromís almenys amb una empresa
de Menorca, voldria saber quants doblers hi destinarà i
quina normativa regularà la distribució d'aquests doblers.

Ha anunciat vostè en premsa, no així en la descripció de
pressupostos de la Comunitat Autònoma, bonificacions a les
empreses que contractin estudiants titulats de la UIB per
300 milions de pessetes en dos anys, les quals es
començaran aplicar l'any 98, on són aquests doblers i quina
normativa regularà que es donin aquests doblers.
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Ha anunciat vostè també 300 milions de pessetes més per a
la promoció de l'ocupació de qui ha passat pel Pla Mestral. On
són aquests doblers, quina normativa els regularà i si açò
implicarà que qui ha assistit a una de les mils de conferències
que s'han fet amb el nom de Pla Mestral també tindrà dret a
tenir bonificacions quan sigui contractat.

Com es regulen les ajudes pressupostàries del capítol quatre
pel que fa a treball?, quines normatives té? Vostè té una
normativa per a formació, però no té cap normativa específica
per a promoció de l'ocupació. M'agradaria saber quina
normativa o quins decrets ho regularan.

Pel que fa als col•lectius que necessiten promoció de
l'ocupació, que, com ja li he dit, han desaparegut dels objectius,
la integració laboral de la dona, els joves que busquen la
primera ocupació, els aturats de llarga durada, vostè anuncia
constantment..., ahir va anunciar 3.000 milions de promoció de
l'atur, jo supòs que volia dir de promoció de l'ocupació, i altres
vegades n'ha anunciat 6.000. Aquests programes no estan
especificats, i com que han desaparegut també dels objectius,
m'agradaria saber què en farà, de tot açò.

Pel que fa a la formació, no vull entrar en valoracions
polítiques sobre si els cursos s'han realitzat adequadament o si
corresponen al mercat de treball, si no hi corresponen o si tenen
rendibilitat, no hi vull entrar, ho deixarem per a l'esmena que
presentarem als pressupostos, en plenari,però sí que vull que
m'expliqui on és el Pla de formació professional i ocupacional
que va anunciar el conseller d'Educació l'altre dia, no en fa ni
quinze dies, on és?, Pla de formació professional i ocupacional.
El Sr. Conseller va dir que açò era un desastre, que no estaven
coordinats, que la formació ocupacional anava per una banda,
la universitària per l'altra i la Conselleria de Formació per una
altra, i va dir que açò requeria d'un pla, i va ser molt específic
en dir-ho. Per tant, jo li deman on és aquest pla i quan el pensa
treure.

Competències en gestió de la formació ocupacional. Torna
a mencionar-ho vostè als objectius del pressupost. L'any passat
ja ho va anunciar, ja va dir que no podia ser, i enguany hi torna
a ser, ho torna a dir, torna a dir que vindran les competències,
açò és una part de l'Inem, dels fons que gestiona l'Inem. Per
tant, com està açò?, com estan les transferències de l'Inem?

Vostè diferencia el programa de formació, una cosa que
no feia l'any passat, que és diferenciar els fons per als
objectius 3, 2 i 5b; em sembla molt bé, però no ho
diferencia per col•lectius. A nosaltres ens agradaria, si està
especificat en el Decret, vostè té una especificació molt
detallada en el Decret que regula els fons de formació, però
aquesta no es veu traslladada després a pressupost. Quina
planificació de formació té? Els anuncis que surten en
premsa dels cursos que es donen, hom té la sospita que no
tenen absolutament cap planificació; llavors ens agradaria
saber si vostè té planificat quins sectors s'han de formar
d'una forma o d'una altra i com pensa fer això.

I una altra última cosa que també crec que és important
i que només depèn de vostès: el Decret 174, si ho dic bé,
deia que vostè havia de constituir una comissió de
coordinació entre les diferents conselleries per tal que els
seus fons, que vostè els té tots, de formació anassin
destinats allà a on els consellers troben que haurien d'anar
en cada sector, especialment la Conselleria de Presidència
pel tema de la dona, li esmentaria jo, especialment el
conseller de Turisme per als temes de formació en aquest
sector i, especialment, la Conselleria d'Agricultura, Comerç
i Indústria. Li dic per endavant, perquè no vull ser dolenta,
que el conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria en la seva
compareixença va dir que aquesta coordinació no havia
existit l'any 97 i que, per tant, no existia cap comissió de
coordinació, que vostè tendria necessitat de tenir-la i, a més,
té l'obligació perquè el Decret 174 diu que es constituiria. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Els pressuposts de la Conselleria
són 4.380.672.726, però hi ha una partida oberta per a les
transferències que possiblement ens vendran dia 1 de gener,
de polítiques actives de l'Inem. Per tant, aquí hi ha aquesta
quantitat més que vostè..., jo vaig dir que possiblement ens
vindran a més dels 4.000 milions aquests de què jo li
parlava avui.

287 milions -està en el capítol 4- són despesa corrent,
són d'operació corrent. Ens ve finalista i li puc dir que de
promoció de l'ocupació autònoma hi ha 67.222.837;
integració laboral de minusvàlids, 174.997.880; ajudes
prèvies a la jubilació ordinària en sistema de Seguretat
Social, treballadors per processos de reestructuració
d'empreses, 22.596.897; suport a creació d'ocupació de
cooperatives, societats anònimes laborals, 17.539.117.
Aquestes són finalistes i, a més, hi ha una ordre del
conseller que regula totes les subvencions pertinents que
nosaltres feim, la còpia de la qual, si la vol, li podem passar.
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Agència d'ocupació. Nosaltres -el que he dit diverses
vegades- no hem dit que no s'assumim. Quan nosaltres assumim
les competències de l'Inem de polítiques actives d'intermediació
laboral i promoció, nosaltres farem el nostre pla adequat aquí,
però ens sembla una despesa innecessària, i això ho han entès
perfectament els agents socials- que nosaltres muntem un
institut d'ocupació que no tengui res a veure, després, amb el
que ens transferiran i nosaltres haguem de sortir perquè siguem
tot i part. Quan rebem les transferències de l'Inem, tal com fa
Catalunya, tal com fa Galícia o el País Basc, dissenyarem el
nostre propi, que ja el feim, a afectes d'adequar-lo a la nostra
realitat sociolaboral, perquè, entre altres coses, hem d'aprofitar
el personal que ens vendrà transferit i altres coses, sobretot les
instal•lacions informàtiques que són de les millors d'Europa,
perquè després no tan sols haurem d'estar interconnectats amb
Espanya sinó també amb la Unió Europea perquè el mercat serà
únic.

Amb la Universitat nosaltres, en canvi, (...), com he dit, (...)
el fomentam i nosaltres estam disposats a col•laborar amb el
Raiguer com col•laboram amb el jovent, com col•laboram amb
la Universitat. Tots els que passin el postgraduat tendran una
incidència. Hi ha unes ordres de subvenció de la Conselleria
d'Agricultura que primen que els titulats o tècnics superiors que
s'integrin a l'empresa, una bonificació; però és que, a més a
més, nosaltres -i això ho sap la Mesa de diàleg social- preparam
també unes disposicions perquè hi hagi una quantitat provinent
del fons europeu per destinar a tots els que facin Pla Mestral,
joves o aturats de llarga durada, que puguin incidir després, i
subvencionar-la amb un lloc de feina.

En F.P. jo li puc dir que, efectivament, aquí, la coordinació
i la col•laboració amb el conseller d'Educació és extraordinària
des d'un inici. Nosaltres, a partir de l'1 de gener del 98, tendrem
competències en F.P. i, com vostè sap, hi ha el Consell General
de F.P. a nivell nacional a on hi ha el Ministeri d'Educació, el
Ministeri de Treball i, després, cada representant de les 17
comunitats autònomes, més els agents socials. Per tant,
nosaltres estarem en disposició, amb el segon pla de F.P.,
d'adequar-lo a la realitat de les nostres illes, i en açò -em
cregui- hi feim feina, amb col•laboració i per adaptar-ho a la
realitat de les nostres empreses.

Coordinació entre conselleries. Jo li puc dir que la
coordinació ha estat total i absoluta des de l'inici. El secretari
general tècnic d'Agricultura, Comerç i Indústria, fins i tot,
l'altre dia va tenir una reunió amb el director general de Comerç
i amb el director general de Formació per elaborar i coordinar
els programes formatius pertinents en cada àrea. Jo no sé que
els va dir concretament, però els puc dir que les reunions i la
col•laboració és totalment i absolutament estesa. 

Per tant, 287 milions sap que estan a la partida 4 i els fons
que ens vénen europeus també estan en el capítol 7, com vostè
pot saber exactament; exactament són 1.617.392.781.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Garcia, té la paraula per
contrarèplica.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. No em pensava que acabàs tan
aviat, però bé... Pel que fa a les polítiques actives d'ocupació
que li han de transferir de l'Inem, no he tengut temps
d'agafar quants de milions m'ha dit que li transferiran i quan
arribaran aquestes competències, ens agradaria saber; jo li
he demanat quan té previst assumir les competències perquè
per l'1 de gener del 98 sembla ser que no serà. Quants de
milions arribaran?, i quan aniran a aquestes competències?
Quants de milions arribaran del Plan de empleo del reino de
España?, li he demanat, (...) Balears, quants de milions?

I pel que fa a la despesa innecessària que significa una
agència d'ocupació no li vull fer cap comentari; si de cas
només li recomanaré que canviï de llenguatge quan parla de
despeses innecessàries en promoció de l'ocupació.

Dels 300 i 300 milions, uns amb la Universitat i els
altres per a contractacions dels que provenen de la formació
del Pla Mestral, jo li he demanat a quina partida són. Vostè
no em digui 300 perquè això ja ho ha dit a la premsa, jo vull
saber quina partida recull 600 milions de pessetes, una per
contractar o promocionar la contractació d'universitaris i
l'altra per contractar els que provenen del Pla Mestral.

Dels fons europeus ho havia apuntat bé, 1.517 milions de
pessetes, val?, 1.600?, idò 1.617 milions de pessetes; quants
en posa, vostè?, 1617?, això és el que li he demanat, vostè
posa exactament el mateix que li donen de la Unió Europea.

I pel que fa... No tenc més preguntes. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, en torn de
contrarèplica té vostè la paraula.

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

Miri, polítiques actives de l'Inem n'hi ha de dos tipus:
formació, el Pla (...), etc., i després l'altre d'intermediació,
que parlam, de l'Inem. Per tant jo el que li dic és que, en
principi, pens, confii i m'agradaria que fos així, i a mi em
sembla que és així, que dia 1 de gener tendrem les de
formació.

Quin pressupost? Més de 1.000 milions de pessetes. Ara
no tenc la xifra exacta però passarà els 1.000 milions de
pessetes.
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Dos. Aquest pla d'ocupació que li he comentat de formació
Mestral, açò està, clar, dins el capítol 6, que permet a la Unió
Europea donar uns ajuts d'aquest tipus. Per tant, dins el capítol
6, dins totes aquestes iniciatives, dins tots aquests programes hi
ha una part que podem destinar, sortosament, a açò i, per tant,
amb un poc d'imaginació, podem fer que es beneficiïn els
nostres treballadors, els joves i les empreses.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la diputada Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
des del Grup Popular volem donar, com és normal, les gràcies
al conseller i a l'equip de la seva conselleria per haver vengut
aquí, a la Comissió d'Hisenda i Pressuposts a explicar-nos
quines són les línies més importants que fan comptes dur a
terme de cara a l'any que ve, de cara als pressuposts de l'any
1998, i des del grup li donam el nostre suport i esperam que
puguin dur endavant aquestes polítiques que ens ha explicat per
intentar reduir el tema de l'atur i intentar, cada dia, formar
millor els nostres treballadors perquè així redundarà en benefici
de la nostra col•lectivitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Vull agrair a la diputada del Grup del Partit Popular la seva
preocupació per l'ocupació i per l'atur i que aquesta ocupació
sigui el més segura i estable possible a la nostra comunitat
autònoma, i açò ho feim també d'una manera molt decidida a
través de la formació, perquè nosaltres creim que és prioritària
per a tothom, una igualtat d'oportunitats perquè els nostres
joves i els nostres treballadors puguin tenir el lloc més estable
i segur possible en la nostra comunitat autònoma. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

Conclòs el debat d'aquesta compareixença, només em queda
agrair la presència de l'Hble. Conseller i dels alts càrrecs que
l'han acompanyat en aquesta compareixença. Vull agrair també
als senyors i senyores diputats la seva col•laboració, que ha fet
possible que aquesta compareixença anàs dins el termini
previst. Moltes gràcies.

S'aixeca la sessió.
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