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EL SR. PRESIDENT:

Començarem la sessió de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts relativa a la tramitació dels pressuposts generals de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 1999.
En primer lloc deman si es produeixen substitucions.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Carme Garcia substitueix Joana
Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Margalida Thomàs substitueix Eberhard Grosske.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA: 

Pilar Ferrer substitueix Carles Cañellas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació, per tal d'informar sobre el Projecte de llei de
pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per
a l'any 1999 (RGE núm. 4580/98).

Passam, idò, a tractar la compareixença de l'Hble. Conseller
de Treball i Formació, el Sr. Guillem Camps i Coll, per tal
d'explicar els pressupostos de la seva conselleria. El Sr.
Conseller ve acompanyat dels següents alts càrrecs: Sra. Maria
Rosa Arregui Álava, secretària general tècnica; Sr. Bartomeu
Cantallops i Pons, director general de Foment, de Formació,
perdó; Sra. Margalida Pisà, cap del servei de Relacions laborals
i Sra. Margalida Albertí Garau, cap de la Unió de Gestió
Econòmica.

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. President de la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts, senyores i senyors diputats, la
Conselleria de Treball i Formació té previst, d'acord amb la
proposta de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma
per al 1998, un pressupost total de 7.035.837.008 pessetes.
D'aquesta quantitat, amb aquesta partida pressupostària, la
Conselleria desenvoluparà quatre grans programes: direcció
general i serveis generals de Treball, administració de les
relacions laborals i condicions de treball, programes
comunitaris de foment de l'ocupació, Pla de formació i
inserció professional. Les dades globals del Projecte de
pressuposts es concretaran en les xifres següents: Direcció
i serveis generals, 211 milions; Direcció General de Treball,
932; Direcció General de Formació, 5.891; en total, 7.035
milions de pessetes.

Les variacions respecte al 98 es produeixen per l'aparició
de nous serveis i activitats, com el Servei Balear d'Ocupació
i el Consell Econòmic i Social i per la incorporació als
pressuposts de les dotacions de les noves competències
rebudes de l'Estat. Les diferències es quantifiquen en més de
2.500 milions de pessetes que poden concretar-se en les
xifres següents: Capítol 2 més de 181 milions, capítol 4 més
de 85, capítol 7 més 400.000; total, més 267 pel que es
refereix a la Direcció General de Treball. Per a la Direcció
General de Formació hi ha, en el capítol 1, més de 156,
capítol 2 més de 69, capítol 4 més 1.192, capítol 6 més 974;
és a dir, un total de més de 2.394 milions de pessetes.

No vull, emperò, entrar en explicacions detalladament
detallades de cada partida ni avorrir a tots vostès amb una
relació exhaustiva de números que ja tenen i que poden
consultar a la documentació que els hem proporcionat. Tan
sols voldria transmetre els conceptes fonamentals que
animen aquestes previsions pressupostàries. Puc afirmar que
en executar aquest pressupost la Conselleria de Treball i
Formació pretén, a més de donar una continuïtat als
programes iniciats en exercicis anteriors, assolir el total
compliment dels compromisos adquirits en els acords dels
pactes per l'ocupació subscrits pel Govern i els agents
socials l'octubre del 96. 

Aquests acords -i no vull insistir en el debat suscitat pels
sindicats sobre intencions i compliments estrictes o no
estrictes de la lletra del document- aquests acords, dic,
proporcionaren que, en exercicis anteriors, es dotaren les
partides pressupostàries adequades per a la constitució del
funcionament de la Mesa del Diàleg Social, el tribunal de
mediació i arbitratge i el Consell Balear de Salut laboral.
També el Pla Mestral s'ha anat adequant als objectius per a
aquest pacte de l'ocupació per elevar el nivell de formació
i la qualificació professional dels treballadors de Balears per
situar-los en les millors condicions possibles per afrontar el
repte de la Unió Europea i, sobretot, dirigir a aquests
col•lectius que diu Luxemburg que hem de primar, és a dir,
majors de 45, menors de 25, dones i gent amb
minusvalideses, i també a tots els treballadors perquè es
puguin adaptar, adequar a les empreses perquè puguin ser
competitives en aquest món conflictiu que el segle XXI ens
oferirà.
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Els mesos vinents s'iniciaran les accions del Pla Mestral
Jove, que possibilitaran que 1.000 joves de la nostra comunitat
autònoma puguin aprofundir en el coneixement de l'anglès i
alemany amb estades d'estudi en el país d'origen. Nosaltres
pensam que aquest pla és un pla adequat a la nostra comunitat
autònoma perquè sempre tenir una segona llengua és
importantíssim per mantenir o tenir un accés als llocs de feina,
donada la nostra situació econòmica, de turisme i de serveis.

1999 suposarà, però, una fita important en la consecució
dels recursos i les competències necessaris per ordenar de
manera integral la formació i la integració laboral. El 1998 hem
rebut, com tots vostès saben, les competències en formació que,
fins ara, depenien de l'Inem, el denominat Pla Fib, dotat amb
més de 1.500 milions de pessetes. L'assumpció d'aquestes
competències farà possible no tan sols una programació
coordinada de tota l'oferta formativa, ocupacional, sinó també
l'organització integral de la formació professional, la formació
ocupacional, delimitant-ne i complementant-ne els camps
d'actuació i optimitzant els recursos existents, és a dir, que el
98, una volta assumides les competències de l'FP per Educació,
les d'ocupacional de l'Inem i la contínua, nosaltres podem ja
establir una coordinació integral de tots aquests subsistemes
perquè la sinergia pugui ser el més eficaç i raonable possible.

La intenció del Govern per al 1999 en aquest sentit és,
recollint una proposició del Grup Parlamentari Popular,
presentar, instrumentar i iniciar l'execució del Pla estratègic de
formació, que arribarà a un gran ventall de ciutadans i, de
manera especial, a les persones i grups amb més dificultats per
incorporar-se al mercat laboral: els joves, els minusvàlids, els
aturats de llarga durada i les dones seran els que més es puguin
beneficiar d'aquesta actuació del Govern, sense deixar la
formació normal que ha d'arribar a tothom com a una igualtat
d'oportunitats, a tots i cadascun dels racons de la nostra
comunitat autònoma. 

Dins les actuacions innovadores de la Conselleria, tenen una
especial significació la creació del Consell Econòmic i Social
i el Servei Balear d'Ocupació, i l'elaboració i instrumentació de
l'Ordre del foment de l'ocupació. Respecte al Consell Econòmic
i Social, desenvolupant el que disposa ja l'Estatut d'Autonomia,
es crearà mitjançant llei a principis del 1999 com a marc estable
i permanent de diàleg dels agents socials i l'Administració. Els
serveis de la Conselleria ja han elaborat un esborrany del
projecte de llei que, una vegada s'hagi sotmès a la consideració
de la Mesa de Diàleg Social i s'aprovi pel Consell de Govern,
s'iniciarà la tramitació parlamentària. Per a aquesta actuació es
destinaran 50 milions de pessetes. La creació del Servei Balear
d'Ocupació respon a la previsió de transferència de les
competències d'intermediació laboral que fins ara executa
l'Inem. Aquesta transferència implica transformar el servei
públic actual cap a un model nou propi, caracteritzat per
l'agilitat, l'eficàcia i l'aprofundiment dels nous recursos
tecnològics i adaptat a la nostra realitat sociolaboral. És a dir,
el que es configura és un nou Inem i nosaltres, amb actuació
paral•lela amb l'Estat, farem el nostre propi Servei Balear
d'Ocupació que doni resposta a les nostres realitats peculiars de
la nostra comunitat autònoma.

La Conselleria de Treball, com ja han fet els organismes
responsables d'aquest tema a altres comunitat, ha previst
adoptar el sistema que últimament s'ha transferit a la
Generalitat i a la Comunitat Autònoma de Galícia, i a partir
d'aquí millorar-lo, si més no, per tal, com he dit, de
reconstruir tota una xarxa informàtica; aquest sistema
permetrà comptar amb una xarxa de centres actius
connectats per mitjans telemàtics, els quals creuaran tota la
informació d'oferta i demanda i mantindran el currículum de
cada demandant per triar el més adequat per a cada oferta.
Hem previst per a aquesta activitat un total de 150 milions
de pessetes.

I respecte al foment de l'ocupació, s'ha previst elaborar
una ordre que, de fet, ja la presentarem també per a la
discussió a la propera Mesa de Diàleg Social de dia 17, per
convertir contractes temporals en fixos i conversió de fixos
discontinus a fixos a temps complet, amb unes quantitats
que podrien oscil•lar entre les 500 i les 700 mil pessetes per
treballador. Per a aquesta activitat hem previst diverses
partides: dins el pressupost hi ha una partida de 364 milions
i actualment en tenim una partida prevista de 200 fins
arribar a 600 actualment ja, és a dir, que això pot ser d'una
immediatesa una volta s'hagi aprovat per la Mesa de Diàleg
Social; tendrem, per tant, un conjunt d'uns 600 milions de
pessetes.

Aquests tres són els nous eixos d'actuació de la
conselleria. Hi ha una altra actuació important, perquè
suposa el reconeixement del paper dels agents socials amb
una dotació d'una partida específica de 15 milions per
compensar la seva participació en diversos òrgans paritaris
de l'Administració de la Comunitat Autònoma, en aquest cas
dins la Conselleria de Treball i Formació.

La resta de les qüestions de la nostra competència es
desenvoluparan tot seguint els paràmetres fixats en exercicis
anteriors. El Programa de salut laboral i de prevenció
d'accidents, la participació dels agents socials, la subvenció
de cooperatives i societats laborals, l'ocupació autònoma,
d'autòmos, els ajuts prevists a les jubilacions d'instal•ladors
afectats per reestructuració d'empreses, el desenvolupament
de les accions dels objectius 2, 3, 5B, el Fons social
europeu, es iniciatives europees d'ocupació i l'Adat, els
programes europeus i la resta de programes de formació
tenen la seva continuïtat i, per tant, es reflecteixen en el
projecte de pressupost que presenten, al parer nostre, amb
una dotació adequada i garantia suficient per preveure que
aconseguirem els objectius fixats.

I res més. En aquest cas, Sr. President, li deix la paraula.



1744 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 60 / 5 de novembre del 1998

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller per les seves explicacions.

I acabada la intervenció del conseller, entraríem e el torn de
preguntes i observacions formulades pels diferents grups,
excepte que algun portaveu sol•licitàs que hi hagués una
interrupció. Així, començarem amb el torn de preguntes.

Pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, té la paraula la
diputada Sra. Margalida Thomàs. Té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. També he d'agrair la presència del
conseller de Treball,i evidentment, quan se'ns presenten així, de
manera genèrica els pressupostos per a aquesta conselleria, és
evident que també nosaltres farem un tipus d'observacions o de
preguntes en pla genèric, perquè encara no hem tengut temps
d'estudiar amb calma totes les partides pressupostàries.

Però m'ha sorprès que..., bé, m'ha sorprès no, és curiós que
comença la memòria d'aquesta conselleria, i l'ha començada
també el Sr. Conseller, parlant del desenvolupament dels
objectius que estaven fixats en el pacte per a l'ocupació del dia
24 d'octubre del 96. El conseller ja s'ha curat en salut i ha dit
que no vol entrar en discussió sobre allò que han dit els agents
socials, sobre tot les dues centrals sindicals majoritàries, però
allò que nosaltres voldríem plantejar-li és que coneixem que
durant el mes de setembre precisament aquestes dues centrals
sindicals han presentat plans d'ocupació alternatius al del 96,
precisament durant l'any passat es va veure que no s'havia
complert, s'havia oblidat totalment, i és curiós que ara la
conselleria recuperi aquell pla del 96 i no esmenti si hi ha
incorporat, si ha estudiat, els plans d'ocupació alternatius
presentats i en què s'ha adequat aquell del 96 a les necessitats
per al 99, perquè després dels incompliments, és evident que es
revisen els pactes anteriors i si, a més a més, han fet una tasca
d'elaboració i l'han presentada a la Mesa de diàleg social, hauria
estat bé que la conselleria hagués dit què és el que hi ha
incorporat o què és allò que senzillament rebutja totalment.

Per altra banda, avui mateix, en la premsa estatal surt la
reunió d'ahir del Consell estatal de salut laboral i les distintes
valoracions de la realitat del món de la sinistralitat laboral i de
la salut i el compliment o no de la llei. A mi m'agradaria que el
conseller ens digués si coneix aquestes dades a nivell estatal,
però sobretot allò que fa referència a la nostra comunitat
autònoma. En els objectius de la conselleria es parla molt
d'informació, molt de guies i de prevenció; amb això, hi estam
d'acord, hi ha d'haver molta prevenció, però sobretot pensa que
l'objectiu de la conselleria ha de ser fer complir la llei, per això
hi ha inspectors, per això hi ha instruments administratius, i
precisament allò que es valora a nivell estatal, i supòs que a
Balears és encara més sagnant, és l'incompliment de la
normativa, de la legislació estatal per part de les empreses. En
aquest moment que a les Illes es viu aquest boom de la
construcció, precisament és un dels sector on més s'incompleix
la normativa, i fins on la tasca d'inspecció i els recursos
humans, administratius i també econòmics de la conselleria es
dedicaran a fer complir la llei.

Ens ha alegrat que el darrer any del Govern del Partit
Popular, per al 99, s'anunciï la creació del Consell
Econòmic i Social. Vostè sap que cada any l'oposició li
presentava l'esmena corresponent i que cada any ens
remetien que ja es farà. Segons sembla, enguany ja hi ha
partida, però una altra vegada és evident que a un projecte
de llei que encara no ha entrat en aquest parlament, hi hem
de veure si realment es podrà posar en marxa durant l'any
99, veurem si hi ha possibilitats que el projecte de llei
avanci davant d'altres que ja estan aturats en aquest
parlament i es posi en marxa.

I el Servei balear de l'ocupació, també ens sembla positiu
que es posi en marxa, però allò que voldríem és ampliació
una mica del tipus de servei, de novetat i d'innovació que es
planteja, perquè a l'exposició inicial pràcticament ha parlat
d'una xarxa telemàtica, com (...) d'informació, de creuar
dades, etc., però allò que sí que creim que ha de ser nou és
la creació d'itineraris per a la inserció laboral, no tant creuar
dades i conèixer tothom a través de la telemàtica, la realitat
personal de cada demandant d'ocupació.

I he d'insistir en un altre tema, en aquest aspecte, les
transferències de l'Inem, ja a la memòria de la conselleria es
diu que no se sap quan, es diu  que indeterminat, però allò
que des del nostre punt de vista ens preocupa és que es
transfereixi amb la realitat d'aqusta comunitat autònoma, no
amb allò que hi ha damunt els papers, sinó amb la realitat a
nivell de dotació de vacants, dotació de personal, que, com
sap el conseller, l'Inem, cada temporada baixa necessita
contractació de nou personal, que no és en nòmina, i que tot
això es reflecteixi en la negociació de les transferències.

Per altra banda, ens preocupa, dins els fons socials
europeus, és evident que és el gruix de la formació, la dada
que hem conegut a través de la confederació estatal..., bé, a
través d'organismes estatals, de la comissió de seguiment de
l'objectiu 3, del Fons social europeu, on es parla que el
Govern balear només ha executat de l'any 97 un 57% d'allò
que tenia pressupostat, i l'execució del conjunt a la resta de
l'Estat és d'un 97%. També es diu que l'execució acumulada
des del període 94 al 97 és d'un 37%, quan la mitjana estatal
és d'un 60%. Ens agradaria saber si aquestes dades que s'han
donat a una comissió estatal de seguiment, la conselleria...,
bé, què pensa fer amb aquests fons no executats del 97, on
van?, s'acumulen al 99 i, per tant..., o es perden? És un dels
temes que ens preocupa, precisament perquè quan es parla
de la transferència o de la nova transferència de formació
ocupacional, és important conèixer totes aquestes dades.
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I per acabar, perquè és evident que no tenim massa més
temps, el tema que ha dit al final el Sr. Conseller sobre allò que
pensa dur a la mesa de diàleg de dia 17 de novembre, una ordre
sobre ajuts per reconvertir fixos discontinus en fixos i
temporals en fixos, o temporals en altre tipus de contracte. Ho
coneguérem pels mitjans de comunicació, i en els mitjans de
comunicació va aparèixer que es donarien subvencions a les
empreses, que se subvencionarien els empresaris perquè
reconvertissin els contractes. No pensam que sigui la mesura
més adient, allò que nosaltres demanam i que segurament prest
es veurà en el ple d'aquest parlament és una proposició no de
llei nostra on parlam que allò que s'ha de treballar és que els
fixos discontinus tenguin més prestacions socials, tenguin una
altra manera de tenir les prestacions socials, de manera que
puguin tenir unes jubilacions, puguin tenir uns cobraments de
subsidis diferents, etc. No acabam d'entendere que la solució
miraculosa sigui donar ajuts a les empreses. Per això, ens
agradaria que ho pogués ampliar a la resposta, perquè ha dit que
anuncia una ordre, però no coneixem, evidentment, el contingut
i per on aniran aquests objectius. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, el Sr. Pere Sampol té la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, el que primerament voldria fer és
felicitar el conseller per l'important augment de pressupost,
supòs que n'estarà satisfet. De totes maneres, ens preocupa
també que el pugui gastar, perquè ha fet referència la Sra.
Thomàs a un informe de la Unió Europea, però també aquí
veim el grau d'execució del pressupost del 97, en tenim un
avanç del 98, però encara no és significatiu perquè s'ha tancat
a 30 de setembre, però sí que veim en el pressupost del 97 que
dels 4.487 milions, únicament se'n disposaren 3.257, és a dir,
que parlam d'un 75%, però si anam a allò que és la gestió dels
programes, capítol 6 i capítol 7, ja baixam als 65, 60, entre el
60 i el 70%. Per tant, quin grau d'execució preveu sobre el
pressupost de 1998, quines dificultats sorgeixen, i nosaltres
entenem que són uns fons a vegades difícils de gestionar, aquí
s'impliquen moltes entitats, però hauríem de fer tots els
esforços possibles, ja que en aquesta terra els doblers, tant de
l'Estat com de la Unió Europea, hi arriben amb comptagotes,
els hauríem d'intentar aprofitar al màxim.

Bé, ens preocupa també que hàgim passat, a nivell
d'estadístiques..., que també ho tenguem tot quant als accidents
laborals. Aquesta estadística, que som la primera comunitat
autònoma quant a accidents laborals, segurament ve motivada
pel frenesí que hi ha en el sector de la construcció, del qual el
govern en part és culpable, és a dir, un creixement del 18% en
el sector de la construcció fa que es facin les obres molt aviat.
Aleshores, ens hauria de detallar un poc les accions
pressupostàries, és a dir, quines línies pressupostàries es
destinen a tot el camp de la prevenció de la sinistralitat laboral.
No sé si té aquesta dada aquí però seria interessant veure quines
sancions s'han posat ja al llarg de  l'any 1998, perquè,
naturalment, dins les accions preventives també hi ha la
repressió de les infraccions, especialment a les empreses que
siguin més reiteratives en aquestes infraccions.

També ens preocupa, ja ho ha dit la Sra. Thomàs, el
tema de com s'atacarà la precarietat. Estam d'acord que el
tema hauria de venir a través de la legislació estatal, la
reforma laboral va ser especialment perniciosa per a les Illes
Balears, però donarem suport que des d'aquí, mentre no es
resolguin aquests problemes a nivell d'Estat, des de les Illes
Balears el Govern faci algunes accions per disminuir, per
pal•liar, els problemes de la precarietat laboral. I en aquest
sentit també ens preocupa que aquestes 500, 700.000
pessetes per treballador, per a la modificació dels
contractes, es gestionin a través de les empreses. Nosaltres
també ho veim complicat, ja li ho ha demanat la Sra.
Thomàs. També ens agradaria que s'estengués un poquet en
el sistema de com es posaran en pràctica aquests incentius
en la millora de les condicions laborals, tenint en compte
aquesta situació, és a dir, que no només es tracta de resoldre
una situació en el present, sinó les conseqüències negatives
de la precarietat en el futur, és a dir, el tema que aquí
tenguem una de ls mitjanes de pensions més baixes, molt
per sota de la mitjana estatal, en part és conseqüència d'unes
males condicions laborals quant a les cotitzacions.

Bé, dins el tem de formació és on hi ha el gruix més
important del seu pressupost. Hi veim una partida molt
important dins el 5B. Dins el 5B hi ha 1.408 milions de
pessetes, naturalment dirigits al que ha de ser la
dinamització del món rural, i aleshores ens preocupa que
aquests recursos arribin, efectivament, al món rural, que
arribin a l'agricultura i a la ramaderia, i en aquest sentit li
faria una pregunta, a veure si s'ha previst reobrir l'escola
d'agricultura, atès que una de les frases del president Matas
en el passat debat general va ser, si no me'n record
malament, que necessitam nous pagesos, és a dir, que
necessitam que s'incorporin joves a la pagesia. deu fer tres
o quatre anys que es va tancar l'escola d'agricultura,
segurament perquè hi havia pocs alumnes, però nosaltres
creim que això és vital, és a dir, la formació de nous
pagesos és essencial, i als hores, dins aquests 1.408 milions
que vénen del 5B, què té previst especialment per a la
formació i, naturalment, per a la formació dels pagesos
joves.

Igualment, dins el programa de formació, de 1.666
milions de pessetes, que vénen dins l'objectiu 3, quines són
les prioritats que abordaran.
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Dins aquest camp, també un poquet relacionat amb el que
és el món rural, que jo crec que l'hauríem de considerar com un
sector estratègic, és a dir, no només de la seva conselleria, avui
hi hauria d'haver tots uns programes transversals des de Medi
Ambient a Agricultura, Treball, cap a la dinamització del món
rural, voldríem que detallàs un poquet més les accions de
foment del cooperativisme, de societats anònimes laborals.
Nosaltres tenim una visió, no importa s'hi banyi vostè, però jo
li diré la visió que en tenim, nosaltres entenem que des del
Govern, aquests anys, s'ha fet la competència a les cooperatives
agràries a través de les empreses públiques, com Semilla, que
han fet una funció des d'una empresa pública que haurien pogut
fer perfectament les cooperatives agràries i haurien tengut una
rendibilitat que hagués repercutit molt directament sobre els
socis de les cooperatives. Aleshores, amb vista al
cooperativisme agrari, si vostè també hi tenen algunes línies
d'accions.

Quant a les transferències de l'Inem, pareix que estan un
poquet verdes, si tenen ja una estimació de la valoració, no sé
si hi fan eina vostès o si correspon aquesta tasca a la
Conselleria d'Economia i Hisenda, però crec que a tots també
ens preocupa una valoració efectiva d'aquesta competència, atès
que tot sabem les línies un poquet estranyes de finançament a
què ha hagut de recórrer l'Inem a Balears per poder-se dotar de
tota una infraestructura. Ho han denunciat els sindicats, això, i
des de les distintes administracions tenen constància que és
així, que els pressupostos de l'Inem no reflecteixen totalment
les necessitats de finançament que té  l'administració de l'Inem
a les Illes Balears.

I ja per acabar, li recordaria, ho sabrà perfectament, que a la
Llei de règim especial de les Illes Balears, aprovada fa uns
mesos a les corts espanyoles, hi ha una disposició que fa
referència que els cursos de formació, perquè ens entenguem,
a les Illes Balears es podran fer en temporada baixa. Aquí era
impossible realitzar cursos de formació a l'estiu, com era
preceptiu per la normativa que regulava els cursos de
formació,perquè a l'estiu teníem els treballadors ocupats. Per
tant, aquí és vital que els cursos de formació es puguin
començar a fer a partir de l'octubre fins al març, abril, així es va
recollir dins el règim especial de Balears i, per tant, ja haurien
d'intentar que aquesta mesura es posàs en pràctica enguany.
Voldria saber si ha fet cap gestió perquè es pogués materialitzar
aquest acord. I això  és tot. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la diputada Sra. Carme Garcia.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President., Sr. Conseller, bon dia, jo no el puc
felicitar com ha fet el portaveu del Grup del PSM per
l'increment de pressupost, perquè gràcies a vostè molt no és, és
gràcies a les transferències noves de competències que l'any
passat no tenia i és gràcies a un increment dels fons europeus,
que l'obliguen,a vostè, a duplicar la despesa..., els doblers que
rep de la Unió Europea, l'obliguen, perquè si no, no ho podria
fer.

Però com que ja li han dit que vostè no gestiona els fons
europeus de formació que rep, en la seva totalitat, no els
gestiona i, a més té una execució molt baixa, amb els seus
nombres, amb el compte general seu, té una execució baixa,
per tant, no el podem felicitar per un increment de
pressupost. Tampoc no el podem felicitar perquè posi 200
milions de pessetes per al Servei balear d'ocupació, perquè
ja els tenia l'any passat i no els va executar, tenia 80 milions
de pessetes a pressupost i no els va executar. Almanco això
és el que ens ha dit el conseller en la seva compareixença,
que aquells 80 milions eren per a això i no els va executar.
Per tant, no el podem felicitar per un increment de
pressupost que no sabem com acabarà.

En qualsevol cas, efectivament, enguany vostè
gestionarà prop de 3.000 milions de pessetes més, si no ho
calculo malament, que no gestionava l'any passat.

Ha dit la Sra. Thomàs que a les memòries es continua
dient que aquests pressupostos responen al pacte per a
l'coupació signat l'any 96, i jo li volia demanar, Sr.
Conseller, considera vigent el pacte per a l'ocupació
encara?, des de la Conselleria de Treball i Formació es
considera que el pacte per a l'ocupació signat amb els agents
socials el novembre del 96 encara és vigent?, considera que
és vigent?

Per altra banda, i pel que fa al resum dels capítols, li
voldria demanar: A què respon que la Secretaria general
tècnica disminueixi el capítol 1? Va  augmenta l'any 98 i
disminueix l'any 99, a qui ha comiadat?, qui va contractar
l'any 98 que ha comiadat l'any 99 perquè li davalli el
pressupost, no sé, 30 milions de pessetes de capítol 1? Això
són un parell de persones amb un sou alt o més persones
amb sou baix, a qui ha comiadat de la Secretaria general
tècnica perquè li davalli el capítol 1?

A la Direcció General de treball hi ha un increment de
capítol 2 molt important, que passa de 34 milions a 200
milions de pessetes, i ens agradaria saber a què respon
aquest increment de despesa corrent, de despesa corrent, a
capítol 2, passa de 34 milions de pessetes l'any passat a 216
milions de pessetes enguany, i això és un increment
considerable de despesa corrent que deu respondre a
qualque cosa.
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Pel que fa a termes concrets de què ha rallat i que són als
pressupostos, alguns, i d'altres que no hi són, jo li voldria
demanar: On és el pla estratègic de formació que ha de redactar
el Govern abans de final d'any i que es va aprovar la setmana
passada, no, la setmana passada no, aquest dimarts, en el Ple
del Parlament?, quants recursos té aquest pla estratègic de
formació al qual el Grup Popular va instar el Govern que
redactés abans de final del 98?, i on són aquests doblers en els
pressuposts de la seva conselleria, perquè jo no els hi he
trobat?, què significa, amb doblers i amb projectes, el pla de
xoc de seguretat laboral que es va signar ahir entre totes les
comunitats autònomes, el Govern i els sindicats?, el que es va
fer públic ahir; quants recursos nous té previstos?, perquè jo, si
n'hi han de nous, no els he sabut trobar, i  quants inspectors de
treball té?, perquè tal com va sortir, tal com ho coneixem, una
de les mancances més importants que hi ha en aquest sentit és
precisament la inspecció, la de posar sancions i la de cobrar les
sancions a les empreses que no compleixin la normativa. On hi
ha polítiques actives d'ocupació? La seva conselleria és de
treball i formació, quins doblers té per a polítiques actives
d'ocupació? Jo no n'he trobat cap. Vostè ha parlat del Pla
Mestral Jove, anglès i alemany als països d'origen, que els joves
aniran a estudiar anglès i alemany als països d'origen, i això,
segons sembla, serà finançat per la conselleria, n o sé com, però
també podria explicar com ho pensa finançar, amb quins
doblers, amb quines partides, perquè probablement Pla Mestral
Jove és el mateix que Pla Mestral, que Pla estratègic de
formació i que els doblers són els mateixos que aquells que al
Unió Europea envia per a la formació, per tant, sembla que
sumam, quan en realitat es donen diferents noms als mateixos
doblers.

Pel que fa al  (...), estic d'acord que és una de les noves
competències que té enguany, que signifiquen 1.192 milions de
pessetes, no?, i que en rep 1.192 milions de pessetes, és a dir,
que vostè, la conselleria, el Govern balear, no hi posa ni una
pesseta, allò que rep, gasta.

Efectivament, un dels problemes que tenien els cursos que
es feien amb aquest plans era que, per llei estatal, havien
d'acabar, és a dir s'havien de justificar, no acabar els cursos,
sinó justificar totes les despeses abans de 31 de desembre, i
com ha indicat el portaveu del PSM això a la nostra comunitat
autònoma és una dificultat, suposo que ho gestiona la pròpia
comunitat i que ho tendrà previst, i com ho pensa resoldre?

Pel que fa a foment de l'ocupació, vostè ha indicat una nova
mesura que jo no he trobat en els objectius de la conselleria,
però en qualsevol cas vostè diu que enguany hi han 364
milions, que per a aquest any hi ha 364 milions per a les
polítiques de foment de l'ocupació fixa. On són aquests 364
milions? M'agradaria que em digués el número de la partida, és
a dir, a quina partida aniran aquests 364 milions? Jo no els he
sabut veure tampoc.

Després ha parlat de compensació a òrgans..., de
compensació per a assistència a òrgans de la comunitat, com
suposo que deu ser el Consell de salut laboral, la Mesa de
diàleg social, i ens ha parlat que això suma 15 milions de
pessetes, que suposo que corresponen al que vostè vol dir
que són dietes per als qui assisteixen a aquests òrgans. Jo ho
suposo, no ho ha dit així, "compensació als agents socials,"
això és el que posa en els objectius del pressupost,
"compensació als agents socials per a l'assistència a aquests
actes", però jo suposo que el nom és real, és el nom que
entenem tots són dietes per a l'assistència als òrgans.

Per últim li volia demanar: Pel que fa la CES, vostès
porten tota la legislatura dient que en aquesta legislatura es
constituirà el Consell econòmic i social, i ara ens diu que a
principis del 99 hi haurà un llei a tràmit, és clar, que a
principis del 99 hi hagi en aquesta cambra una llei a tràmit,
quan la legislatura acaba quatre mesos després, quan els
mesos de gener i febrer no són hàbils parlamentàriament,
quan, a més, en aquesta legislatura el Parlament acabarà
abans, probablement, perquè les eleccions són el 13 de juny
i quan el Govern, a més, ha fet un allau de plans i de lleis
que han entrat justament ara en aquest parlament, és molt
agosarat dir que el CES, que el Consell econòmic i social,
si es tramita com una llei, estarà aprovat abans que acabin
les eleccions. Home, és clar, no em miri així, perquè és que
sembla que no som els parlamentaris els qui hem de fer
feina, nosaltres tenim quatre anys per fer feina, no la fem
tota els dos últims mesos com el Govern, als parlamentaris
també ens agrada fer feina els quatre anys de legislatura i no
els últims dos mesos. Per tant, li deman si existeix un
compromís formal que el Consell econòmic i social, m'ho
pot dir així, compromís formal, personal meu, que el
Consell econòmic i social es tramitarà com una llei en
aquest parlament, compromís formal que es tramitarà com
una llei.

Pel que fa al Servei balear d'ocupació, del qual ja portem
parlant molts anys, des que es va constituir la seva
conselleria, també li demanam respecte del Servei balear
d'ocupació, m'agradaria que ens digués alguna cosa més,
apart que gastarà 150 milions de pessetes en ordinadors, que
em sembla molt bé, perquè, d'entrada, és el que
primerament necessitarem, se suposa, ordinadors, però, serà
públic o privat? És molt senzilla la resposta, públic o privat,
amb quina figura jurídica; quina participació s'hi preveu
dels agents socials i d'aquesta cambra, és a dir, dels grups de
l'oposició, en dissenyar el que hauria de ser un servei balear
d'ocupació?

I per últim, Sr. Conseller, també una pregunta molt
concreta: Quants doblers gasta la conselleria, propis, és a
dir, que no venguin d'altres administracions, propis, en
creació d'ocupació, jubilacions, autoocupació, integració de
minusvàlids i pla de formació  i inserció professional,
quants doblers propis posa la conselleria en tots aquests
programes que vostè ens ha definit? Moltes gràcies, Sr.
President, Sr. Conseller.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Contestant en principi per odre a
Esquerra Unida, pacte per a l'ocupació del 96, va ser un pacte
subscrit pel Govern...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, un minut.

Senyores i senyors presents en aquesta sala, per favor,
procurin guardar silenci, perquè si no, dificulten que puguem
escoltar tant les preguntes com les respostes dels senyors
diputats. Moltes gràcies.

Pot continuar.

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

Gràcies, Sr. President. El pacte per a l'ocupacuió que es va
subscriure l'octubre del 96 pel Govern, patronals i sindicats, en
principi, és un compromís que va mantenir el Govern i que
complirà, el complirem fins al final, perquè tenia un període de
tres anys, i nosaltres sempre ho hem dit així, malgrat que
puntualment hi ha hagut un desacord per part de dues centrals
sindicals, que no hi han estat d'acord, i que en coses admeten
que s'ha acomplert, com és en formació, i en d'altres, creuen
que encara no, però com veuen, pressupost rera l'altre, les
partides hi són, i ho podem aclarir.

Salut laboral. El tema d'accidents laborals a la nostra
comunitat autònoma i a Espanya és greu, és una realitat que ens
copsa a tots, el conseller és molt sensible d'açò i fa tot el que
pot i més.

Hi va haver una cimera ahir, efectivament, on es va
presentar un pla de xoc, i aquest pla de xoc serà finançat per
una fundació que es nodrirà d'uns excedents de les mútues
laborals. Jo pens que les mútues laborals avui, aquí, a la nostra
comunitat i a Espanya, han estat les grans absents en la
implicació per resoldre el problema dels accidents. Si nosaltres
fem una anàlisi de les mútues, veurem que només el 5% es
destina a prevenció de risc laboral, només el 5%, i açò per a
nosaltres és un malbaratament, una despesa que no podem
admetre de cap de les maneres. Per tant, jo crec que d'una
manera activa hem de participar pre resoldre aquest problema;
una.

El problema dels accidents laborals i seguretat és un
problema que jo consider que de tothom, evidentment de
l'aministració central i autonòmica, que hi té competències,
però també dels agents socials, tant dels treballadors com
dels empresaris, que hem de complir la llei de prevenció de
riscs laborals, però és que a més a més és un concepte de
crear una nova cultura en seguretat al treball, i en açò
s'implica tota la societat, i mentre nosaltres no tinguem
aquest concepte ben aclarit i que des de la infantesa,a les
escoles, es procuri mantenir una actitud didàctica en aquest
sentit, en FP, en mòduls de prevenció, després, abans de
començar una feina, un curs i una sensibilització per a la
prevenció, i després que els empresaris siguin conscients
que aplicar i posar en marxa les mesures preventives no tan
sols va en contra del producte i de la seva manera de fer
empresa, sinó que, a més a més, hi donen qualitat, hi donen
qualitat, al producte, i el fan més digne, i jo crec que açò és
el que realment després té més garanties de futur.

Els problemes de la nostra comunitat han estat dos
últimament, darrerament hi ha hagut més persones que s'han
incorporat al món de la feina, açò ha estat així, avui tenim
d'alta, entre autònoms i (...) més de 350.000 persones a la
Seguretat Social, i, a més, hi ha hagut un gran creixement en
el sector de construcció, que representa el 35% dels
accidents totals. Nosaltres, per tant, vam fer una actuació
molt exhaustiva, amb un pla de xoc molt concret en la
fundació de la construcció, vam subscriure un conveni amb
la fundació, laboral, on hi ha els sindicats i les patronals, i,a
més a més, hem desenvolupat una acció formativa
permanent a una aula permanent perquè tota aquesta gent,
abans d'incorporar-se a la feina, puguin tenir les mesures
preventives. A més a més fem i hem elaborat un CD-ROM
interactiu on qualsevol pugi fer una planificació i un pla
d'actuació per a obres.

Però si nosaltres tenim, suposem, 600 empreses en
construcció, basta que n'hi hagi dues..., una que tengui un
accident, dos, dos accidents, i ja se'ns dispara.

Evidentment, han augmenta, però han augmentat els
lleus, els mortals i els greus en aquesta comunitat autònoma
han disminuït, si comparam gent que fa feina relació gent
desocupada. Però açò  a nosaltres no ens satisfà, i el que
volem és, juntament amb aquest pla, on tendrem una
col•laboració interterritorial amb totes les altres comunitats
autònomes, amb els agents socials, que, a través el Consell
de salut laboral cada mes es reuneix, fa i elabora i avalua
totes aquestes condicions, jo pens que estam en el camí
adequat, que és lent, que és lent, és complicat, però és més
ferm.
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Nosaltres podem dir que no és veritat que no existeix una
partida específica per a salut laboral, però les accions de
promoció que durem a terme en aquest àmbit es finançaran amb
10 milions,que son a la partida 22706, d'estudis i treballs
tècnics, i amb 6.500 milions..., amb 6.500.000 pessetes, a la
partida 22709, inclosa dins la Direcció General de Treball. La
resta d'accions de formació i, com he dit abans, amb els
convenis aquests amb la fundació laboral de construcció,
campanya a escoles, a més a més, hem elaborat un màster, hem
estat la primera comunitat autònom a on hi ha hagut dos
especialistes en diferents àmbits, després un curs de
coordinador de seguretat i salut laboral, on han participat 142
especialistes, enginyers, arquitectes, aparelladors i encarregats
d'obres, i s'ha destinat exclusivament a la construcció, i a més
hem estat la primera comunitat autònoma que ha tret vuitanta
auditors  joves, és a dir, tenim les persones qualificades ja per
fer les avaluacions de risc, les avaluacions de termini de
prevenció i donar la formació a la nostra comunitat autònoma.

Però és que ara anirem a la segona part, és a dir, a la primera
ja ho vam dir: formació i informació, però anirem, evidentment,
dins les inspeccions.

Nosaltres li podem dir que el 97 hi va haver un total de 296
expedients sancionador amb un import de 101.757.347
pessetes; el 98, fins a final del mes passat, hi havia
126.521.940, amb un total de 257 expedients. Per tant,
l'actuació inspectora dins la nova llei de reordenació, on hi ha
els ens territorials d'inspecció, que estaran presidits pel
conseller pertinent, podem elaborar d'una manera molt més
coordinada l'acció aquesta d'inspecció.

El tema del CES. Hi ha una voluntat política, evidentment,
que es tramiti per llei, una volta passat pel Consell Econòmic
i Social, per totes les entitats implicades directament o
indirectament, i que després es presentarà en el Consell de
Govern i es presentarà en el Parlament. Que s'arriba..., no
s'arribarà?, però hi ha la partida oberta i com que hi ha una
voluntat política, a més, ho diu l'Estatut, jo crec que és qüestió
de tràmit i de programació parlamentària.

El Servei balear d'ocupació. El Servei balear d'ocupació,
actualment, el que hi ha és que s'està creant un nou Inem,una
nova concepció del que avui es té, és a dir, qui únicament ha
rebut competències de l'Inem a intermediació és Catalunya i
Galícia, i, segons sembla, les ha de tenir ara València i Navarra;
i la resta, hi ha una sectorial de treball el mes de desembre on
es constituiran les tres comissions, entre les quals una
d'informàtica, en la qual som presents, que durant el 99 farem
feina en paral•lel perquè tots els models es puguin, d'una
manera coordinada, fer-se conjuntament.

La nostra comunitat autònoma tindrà i seguirà un poc el
model de Galícia, però és més nou, (...)  nostra comunitat
autònoma d'illes.

Evidentment, serà un servei públic, estarà dins la
Conselleria de treballi Formació i tendrà com a col•laboradors
els agents socials, els consells i els ajuntaments, perquè tota
aquesta acció interactiva pugui aprofitar-se i agafar tota la
sinergia.

Jo crec, per tant, que és una bona posada en comú. Jo, si
mes no, que sobrepassa l'àmbit estrictament d'aquesta
presentació, m'oferesc a presentar d'una manera molt més
exhaustiva, una volta també passada per la Mesa de diàleg
social, tot aquest disseny del Servei balear d'ocupació, o
abans, tant m'és.

Però vet aquí la voluntat que, amb una partida de 150
milions, farem possible que aquest nou servei es pugui posar
en marxa el 99 per assumir les competències dins el 99, al
finals o, com a més tardar, segons amb el ministre vaig
parlar ahir, dia 1 de gener del 2000, però no serà un temps
perdut perquè és una concepció totalment i absolutament
innovadora.

I què es farà? Apart d'uns currículums, es farà un
seguiment de la persona que va l'atur, amb un itinerari, un
seguiment d'orientació, una preformació i una formació
adequada a la demanda que hi hagi i segons l'aptitud de
cadascú. Hi haurà una actuació eminentment personalitzada
i, per tant, s'entreveu un nou sistema totalment diferent del
que és l'actual Inem.

El tema d'execució. Nosaltres podem dir que,
efectivament, en el tema d'execució hi havia unes..., tot el
que no s'ha executat en els anys anteriors, objectius 2, 3 i 5
B s'incorporaran en el 99, i en el 99 finalitzarà el programa
operatiu 94-99, i l'execució del 98 jo la calcul
aproximadament en un 90%, i dins el 99, jo estic convençut
que en objectiu 2 i 3 serà total, el 100%,. i dins el 5B,
sobrepassarà el 70%, les previsions,i consider i voldria que
arribés, efectivament, al 100%, perquè estic d'acord que tots
els recursos que tenim són pocs i que el que hem de fer és
executar-los al màxim.

Els ajuts de l'ordre de foment de l'ocupació. Hi ha una
gran preocupació avui en els temes de fixos discontinus, una
preocupació del Govern, que recull el règim especial de
Balears, article 32, on es diu que hi haurà una mesa mixta
entre l'Administració central i la comunitat autònoma per
tractar aquesta figura específica de la nostra comunitat
autònoma. Li puc dir que la sensibilitat, i ja entenen més de
Madrid, els agents socials, la patronal i el ministeri el que és
un fix discontinu, que no és una altra cosa que un temps
parcial però més complert i que nosaltres hem consagrat
dins els convenis col•lectius com a  nou.

Què passa? Hi ha un problema de pensions, perquè si no
es cotitza el 100%, no es pot complir el Pacto de Toledo, que
són 15, 35, 65, i açò és el que ens preocupa i que volem
millorar.

Quines passes hi ha? En tot el de treball, a fons, els
contractes a fons parcial, es contempla que un (...) servirà
per a una hora i mitja, i aquest un temps (...), un temps i
mig, perquè els efectes puguin tenir també una cobertura
social a posteriori adequada. I açò és el que nosaltres volem
també per als fixos discontinus. 
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I a més a més, nosaltres, què és el que fem ara? Nosaltres
fem, amb aquestes ordres que presentarem a la Mesa de diàleg
social, presentar unes partides per afavorir..., que açò vagi a
l'empresa, en principi, és així, emperò no tenc cap recança del
que la mesa digui, es farà, no són tampoc unes ordres tancades,
sinó que són obertes perquè es puguin discutir, precisament, i
arribar a una concertació, a més d'un diàleg com el que es
demana.

El que m'ha exposat el diputat del PSM, l'execució, més o
manco ho he explicat, tal vegada li podria donar molt més
xifres, s'hi han incorporat 152, 800 milions, emperò el 100%
dins el 98 seran totals, d'objectiu 2 i d'objectiu 3.

A l'objectiu 5B, s'ha executat un 65, i aquest s'incorporarà,
la resta, aquí, i, com dèiem, acumulàvem 94, 98 i 99, i en el 99
és quan hem de fer el gran esforç per al compliment del 100%.

Evidentment, en el 95 hi havia un compliment no
satisfactori, però li puc dir que s'ha anat millorant en el 96 i 97,
i en el 98, molt més, amb unes cots d'objectiu 3..., repetesc, 2,
del 100%, i açò d'acord amb Brussel•les, que, a més hem rebut
el reconeixement d'aquest esforç que nosaltres hem fet.

Els accidents laborals, ho he explicat abans, però, donat que
és una cosa que ens preocupa a tots, també estaria disposat, una
volta el programa i el pla d'actuació del Govern d'Espanya
s'apliqui i, a més amb unes partides de la fundació, posar-ho i
convocar el Parlament per exposar com nosaltres ho veim, i, en
paral•lel, quines actuacions podem fer per millorar-lo, i
acceptar qualsevol suggeriment que ens puguin fer.

Quant a la precarietat del sistema, estam totalment i
absolutament d'acord. Jo crec que precisament en la
configuració d'un sistema econòmic nostre, propi, que
començava el març i acabava el setembre, açò ens dificulta tota
una sèrie de compensacions objectivament ineludibles que tenia
el treballador, i aquesta és la lluita que fem. Per açò, ho hem
recollit en l'article 32 del règim especial de Balears, per açò
fem feina amb l'administració de Madrid i per açò s'ha muntat
la mesa, per aconseguir que aquesta situació  nostra sigui el
més legal possible.

Hi estam d'acord també, i el que volem és que com més
persones arribin a la situació laboral estable, molt millor; si
nosaltres podem també complementar-ho amb tots els
contractes aquells a temps parcial, aquells que a Europa i a
Holanda arriben al 35%, i nosaltres només al 8, jo crec que és
una passa adequada, per què?Sobretot perquè la dona pugui
anar al món laboral, i crec que és una de les mesures que, a més
a més podem enfortir mi podem aconseguir.

La formació en el món rural, jo la tenc com a prioritària.
Evidentment, el 5B és un fons destinat prioritàriament a aquest
tema, en decadència o en transformació. Nosaltres li podem dir
que fem formació amb Unió de Pagesos, amb totes ls
associacions patronals i, sobretot, ens preocupen, evidentment,
les cooperatives. Amb Ucabal tenim una interacció molt fluïda,
i nosaltres fem uns cursos, tots els que ens demanen i més.

I quant a l'escola de capacitació d'agricultura, hi estic
d'acord, jo crec que és un plantejament que fem nosaltres
actualment amb la Conselleria d'Agricultura, per veure de
quina manera l'enfortim i hi donam una sortida. Hi ha uns
problemes, diguem-ne, d'organització, i estam esperant que
el sector agrari ens doni també unes idees perquè pugui tenir
una sortida reglamentària o puntual, emperò operativa, sí, hi
estic totalment d'acord, és a dir, unes accions formatives
adequades d'acord amb el Fons social europeu, que ens ho
indiquen, o ja estructura-hi uns cursos d'una manera reglada,
com un a FP. I aquesta és un poc la discussió que avui
tenim.

El cooperativisme. Nosaltres estam per l'economia
social, malgrat s'ha de dir que a la nostra comunitat
autònoma no és elevada, té un percentatge bastant més petit,
però iniciarem ara unes jornades nacionals de
cooperativismes, aquest mes mateix, la setmana que ve, i
tractarem de la Llei de cooperatives, i tractarem de
l'esborrany de la Llei de cooperatives a la nostra comunitat
autònoma. I per tant, hi ha un valor i un interès que aquest
món cooperatiu bàsic i fonamental, sobretot per al món
agrari, es tengui. Exemples emblemàtics tenim amb
cooperativisme dins el món agrari, com les cooperatives de
Menorca i de Mallorca, jo crec que és una via adequada per
resoldre molts dels seus problemes i abaratir els costos que
es tenen.

Estic d'acord que en el tema de l'Inem nosaltres el que
hem tingut quan vàrem rebre el mes de maig les
transferències de l'Inem, teníem que ja tota la programació
estava donada des de Madrid, per tant, poca cosa hem pogut
fer. Nosaltres ja rebrem totes les peticions abans de final de
novembre per planificar tot el 99 de formació de Pla (...) a
tothom, ampli; i açò ve una exigència també de Fons Social
Europeu, el compliment de les accions formatives després
nosaltres les hem de justificar. Atesa la nostra peculiaritat
que realment en el mes d'agost no podem fer formació, per
açò nosaltres a priori ja volem que ara tinguem la
programació, per adequar-la i ja començar a fer formació el
desembre o gener, i acabar en el mes de maig, i després
continuar-la fins al novembre. Jo sé que açò és un poc
complicat, feim feina amb Madrid per veure si Brussel•les
pot admetre unes modificacions d'aquests justificants, però
som conscients del problema, i crec que d'aquesta manera,
si ho podem planificar des de ja, puguem tenir una solució
adequada a aquest problema que se'ns presenta.
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Diputada del Partit Socialista Obrer Espanyol, per la nostra
part el pacte per l'ocupació, com ho he dit, nosaltres consideram
que té una vigència de tres anys, i que nosaltres estam complint
el pacte per l'ocupació, malgrat puntualment qualque partida
encara deien fa mig any que s'havia posat a l'abast, però, com
veieu, una darrera l'altra nosaltres estam complint aquest pacte.
El Consell Balear d'Ocupació, ja he explicat abans per què no
s'havia fet fins ara. És que jo sempre deia que començar i
muntar un servei d'ocupació nostre, independentment de saber
què farien les altres comunitats, sense tenir un model
homogeni, no igual, homogeni, i d'una interacció més normal,
ens vèiem que era un doble cost, i per açò nosaltres esperàvem
el moment oportú. I quin és el moment oportú? Quan, una volta
ja transferits aquests serveis a la Generalitat i a Galícia, i
després de le seves experiències, podem millorar el sistema, i
tota la sectorial de treball puguem fer feina en paral•lel a
l'Administració central i a Europa, perquè a través del (...)
també nosaltres puguem tenir una relació amb Europa, amb
Espanya i amb altres comunitats autònomes. El servei, ja ho
explicat abans de quina manera estaria integrat dins la
Conselleria. El capítol 1 és perquè abans el que feia referència
a la Direcció General de Formació estava integrat i ara s'ha
separat en partides.

La despesa del capítol 2, la més important de 200 milions és
el (...) i el Servei balear d'ocupació, 150. El Pla de xoc laboral
de la fundació a nivell d'Espanya, he dit que estarà finançat pel
fons que les mútues han de dotar aquest pla i que oportunament,
encantat de presentar-ho en aquest parlament i àmpliament el
podrem debatre, perquè és que jo crec que és importantíssim,
és una qüestió tan greu per a tots, que jo crec que val la pena
que en parlem i debatem tots els suggeriments que puguem
tenir per resoldre.

Polítiques actives són aquelles que van, segons Europa,
directament a la persona, i per tant ens interessen, i són aquelles
on hi ha sobretot formació, perquè formació, quina és?, és la
que dóna una igualtat d'oportunitats, és la que tothom,
independentment de les seves possibilitats econòmiques pot
accedir a un lloc de feina i, a més, mantenir-lo, perquè, de
vegades, això tampoc no es compren ni s'entén. I té grans eixos,
uns són els majors de 45 anys aturats de llarga durada que tenen
un perill de mantenir-se en el lloc de feina, aquelles dones que
de cada vegada pens que són manco a la nostra comunitat
sortosament, que tenen dificultats d'accedir al món laboral, els
disminuïts, gent marginal i després els joves, els joves que per
a nosaltres són també una de les accions prioritàries.

El Pla Mestral jove, l'objectiu són 1.000 joves de la nostra
comunitat que puguin anar a Alemanya o a Àustria, Anglaterra
o Irlanda a perfeccionar els cursos. Com ha estat finançat? Dins
el capítol 6, Fons Social Europeu, Govern balear. El Govern
balear, vostè sap, que finança amb el 50% del Fons Social
Europeu, quins avantatges té açò?, que les directrius europees
són les que marquen el destí del fons, i açò és el que a nosaltres
ens interessa, també. Tenir la mateixa línia formativa que té
Europa, té Espanya i tindrem nosaltres, i per això nosaltres
sempre creim que Europa és la guia i nord que hem de seguir,
perquè allà hi ha el govern de la Unió Europea.

El Pla Cip nosaltres, evidentment, és totalment, de mil
... és que no sé què m'ha demanat ...

El (...), ja ho he dit abans, és voluntat també, i el Servei
balear d'ocupació jo crec que també ho he explicat.

Després hi ha la partida de 373 milions que van a
remodelació de cooperatives, autònoms, disminuïts i tal que
evidentment és de l'administració central, però que nosaltres
sabem com ho hem de repartir. I després, sí, les partides
aquestes de suport, programes de suport a l'ocupació, són les
640391, 640392, 640393, 64513, no, perdó, 64631, 640632,
640633, són les partides de foment de l'ocupació, que, a més
a més, hi ha per a enguany la partida de 200 milions que
s'afegirà a aquesta ..., perquè començarem l'ordre ara, quan
ho aprovi la mesa de diàleg social.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica, Sra. Diputada
d'Esquerra Unida, Margalida Thomàs, té la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, ens ha agradat
sentir el seu compromís que el Servei balear d'ocupació serà
públic, perquè sabem que hi ha un afany privatitzador de
molts de serveis públics i era un perill, per tant, la pregunta
de la diputada socialista, ens ha agradat la seva resposta,
que serà públic i que hi haurà col•laboració amb els
ajuntaments, els consells insulars i els agents socials, ens
sembla importantíssima aquesta col•laboració, perquè
sabem que hi ha consells que treballen en el foment de
l'ocupació i ajuntaments que creen oficines d'ocupació i
plans d'ocupació, i, per tant, és important que el servei
balear, el servei autonòmic, sigui també un òrgan de
coordinació i de major rendibilitat de tots els esforços en
aquest tema.

Respecte del pla CIP, Esquerra Unida va presentar una
proposició no de llei, que va ser rebutjada pel grup
majoritari, on dèiem això, que el Pla CIP pogués tenir els
cursos en temporada baixa, va ser rebutjada per part del
Grup Parlamentari Popular dient que com que ara venien les
transferències, en mans de la conselleria ja s'arreglarien els
problemes, i realment acaba de dir que almenys la
programació la demanen ja anual per veure com es pot fer
això, però sobretot m'imagin que és, més que res, voluntat
i capacitat de realment poder fer la programació anual o
bianual de segons quins cursos, tenint present que la
temporada baixa comença el novembre i acaba el març, per
tant agafa dues anualitats. Allò que no m'ha respost i que
havia anunciat aquest ordre que durà la mes és el tema de la
bonificació a les empreses per als fixos discontinus. La
resposta, nosaltres també havíem fet un seguiment d'aquests
acords per ara només amb els agents, només amb (...)
sindicals del ministre de Treball sobre la major
quantificació del contracte a temps parcial, vol dir es
comptarà per un any i mig, un contracte d'un temps parcial,
en lloc d'un any, per a la jubilació, les prestacions socials,
a nosaltres ens agradaria que el tema dels fixos discontinus
pogués anar, en part, per aquest camí, però allò que no
entenem és que s'hagin de bonificar les empreses amb
quantitats de fins a 700.000 pessetes, si s'ha de fer això ha
de ser amb un control estricte, amb un seguiment estricte i
amb una participació dels comitès d'empresa per vigilar
aquesta bonificació, en general les ordres de la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria sobre ajuts a pimes i a
empreses, el barem de mèrit o el barem per donar aquests
ajuts, la creació d'ocupació, pràcticament està molt baix
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respecte d'altres tipus de condicions, si a més a més es
bonifiquen les empreses per canviar el tipus de contracte, si no
hi ha un control estricte dels comitès d'empresa, dels
treballadors directament, no ens sembla correcte, perquè una
altra vegada serà engreixar els beneficis dels empresaris i no es
veurà quin rendiment realment donarà cap als treballadors i les
treballadores.

I, finalment, una cosa que no havia dit a l'inici, però que
m'agradaria que m'aclarís, i ho ha tret també la diputada del
Grup Parlamentari Socialista. Hi ha una partida destinada als
agents socials, diríem, ella ha parlat de dietes, i tal, bé, a mi
m'agradaria saber si per part de la Conselleria de Treball també
es pensa donar ajuts als agents socials, sobretot a les centrals
sindicals, als representants dels treballadors i les treballadores,
no tant a l'altra gent social, que són els representants dels
empresaris, per tot allò que fa referència a aspectes de
normalització lingüística dins el món laboral, perquè, amb
aquesta conselleria ens passa de vegades allò que sol passar
amb altres, i és que sempre es remeten, la pilota va d'una
conselleria a una altra, si parles amb el conseller d'Educació de
normalització lingüística en el món laboral en general, contesta
que és un tema de la Conselleria de Treball; si a la Conselleria
de Treball se li demana això, contesta que és un tema de la
Conselleria d'Educació, i, per tant, la pilota va d'un a l'altre i,
per tant, tot allò que significa utilització i normalització de la
nostra llengua dins el món laboral, acaba sempre essent la
germana pobra que ningú no pot assumir perquè ningú no dóna
ajuts i ningú no fomenta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Més intervencions? Sra. Carme
Garcia, del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, de les coses que li he
demanat, n'ha deixada una sense contestar, que era la partida
dels agents socials per 15 milions de pessetes, li he demanat si
això eren dietes per participar als òrgans que tenia la Comunitat
Autònoma.

Crec que se n'ha deixat alguna altra, però la que sobretot no
he entès, i per açò li deman, igual que la diputada d'Esquerra
Unida, és la dels fixos discontinus, jo no he entès res, vostè
m'ha dit que 364 que estaven a no sé quines partides, i 200 que
posarem de nous, dec ser molt curta, però no ho he entès, així
com ho ha explicat; m'agradaria que ens digués exactament
quines partides té per a aquest cas concret i quines mesures ha
d'aplicar en aquest cas concret.

Em diu que les polítiques actives són formacions, les
polítiques actives d'ocupació no acaben amb la formació, no
hi acaben, comencen, en tot cas, amb la formació, però el
cercle de l'atur-formació-ocupació, s'ha de poder tancar,
perquè si no es tanca, la formació que tenim, els doblers que
gastam en formació, no serveixen per a res, i supòs que amb
això hi estarem tots d'acord. és a dir, l'objectiu de la
formació és que cada vegada hi hagi més gent ocupada, i
que de cada vegada aquesta gent ocupada tingui millors
llocs de feina, millors pagats i tengui unes condicions de
feina més adequades. Per tant les polítiques actives no
acaben amb la formació, hi comencen. I per això jo li
demanava quines polítiques actives tenia previstes.

El Servei balear d'ocupació, tal com vostè diu, bé, el que
no entenc és per què esperam que el tinguin Catalunya i
Galícia, per què no esperam que el tinguin totes les
comunitats autònomes i llavors tendrem un coneixement
encara més efectiu de com funcionen les altres comunitats
i nosaltres encara ho podrem fer millor? Però ho tinguin o
no ho tinguin les altres comunitats autònomes, no és una
justificació, Sr. Conseller, nosaltres ja li hem dit moltes
vegades, de fet l'any 96, vostè ja ens va presentar un servei
balear d'ocupació, agència d'ocupació, ha tingut diversos
noms, públic, privat, públic mai no ho havia dit, privat, amb
una fundació, tres o quatre coses ens ha presentat. Per tant,
vostès ja ho tenien fet, vostè va reconèixer que tenien ja
projectes, que tenien fins i tot uns estatuts elaborats o
almenys ho va dir en aquell moment, no sé si després ha
estat així o no. Per tant, li deman: aquest servei balear
d'ocupació que vostè m'ha dit que serà públic, amb la qual
cosa nosaltres li agraïm aquest aclariment, que tenguem clar
que serà públic, què més farà a més d'intermediar, és a dir,
a més de posar en contacte oferta i demanda? Aquest servei
balear d'ocupació, l'únic que farà serà posar en contacte
l'oferta i de demanda de treball, o farà més coses?

I, per últim, una cosa que m'he deixat, a pesar que la
tenia apuntada a la primera, era saber si de tots aquests fons
que vostè gestiona, que són 7.000 milions de pessetes, sap
quants formen part del Pla d'igualtat de la dona. Sí, sí, no
em rigui, perquè és clar, si la consellera que du el Pla
d'igualtat de la dona diu que això està distribuït per totes les
conselleries, i una de les conselleries més importants en el
sentit de la igualtat de la dona és la Conselleria de Treball
i Formació on vostè sap, nosaltres ho hem denunciat moltes
vegades, que en aquesta comunitat autònoma, probablement
en altres, però també en aquesta comunitat autònoma,
encara hi ha desigualtats a l'hora d'accedir als llocs de feina,
encara hi ha dones que queden com a força de treball de
reserva, és a dir, esperen que els homes tinguin feina per
buscar-ne elles, i encara les dones tenen sous més baixos per
fer la mateixa feina i a més accedeixen a pitjors contractes
de feina, els temporals i els més mal pagats, és important
que vostè tingués previst quins d'aquests doblers són els que
farà servir per aplicar el Pla d'igualtat de la dona. Per tant,
m'agradaria que em contestés.
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I, per últim, en un tema com aquest jo li he insistit molt que,
per exemple, el Servei balear d'ocupació, que la Llei de consell
econòmic i social, tots aquests temes passessin pel Parlament,
però no li diem per què sí, li diem amb un esperit positiu de
col•laboració i de consens, perquè aquests temes si surten amb
el màxim consens possible, tenen moltes més garanties d'èxit
dins el Parlament i també socialment, i amb això supòs que
vostè hi estarà d'acord igual que jo. No és el mateix un pacte
per a l'ocupació unilateralment del Govern, que l'únic que
considera que el compleix és el Govern, que un pacte per a
l'ocupació on empresaris i treballadors se'l creuen, se li
analitzen els problemes que pugui tenir en un any d'execució,
els milloren per a l'any següent, i la societat, els agents
principals de la societat, en aquest cas econòmica, el tenen i se'l
creuen. Per tant, els efectes no són mai els mateixos, sempre és
molt més positiu que hi hagi consens i, per tant, a part de donar-
li la nostra col•laboració, que supòs que ja sap que la té, li
agrairíem que aquests temes els dugués al Parlament per deixar
participar els grups que no tenen, de moment, el govern de la
Comunitat Autònoma, i, per tant, els deixàs donar algunes idees
que, tal vegada, serien bones.

Sembla que no em deix res. Gràcies, Sr. President

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. El tema dels agents socials, els agents
socials no són dietes, perquè, a més IRPF, a més van directes i
és una modalitat que s'ha consensuat que no sigui així, sinó que
és una partida que anirà als agents socials per a compensació a
tota aquesta feina que fan dins la Conselleria de Treball, amb
què, amb el Consell de salut laboral, la Mesa de diàleg social i
altres feines de submeses que anirem fent. Per tant, açò crec
que pot quedar clar.

La partida és la 19201, 315201, 48015, que són 15 milions
de pessetes.

El control dels contractes fixos discontinus. Nosaltres el que
hem pretès amb aquesta ordre és no amagar les altres
bonificacions que l'Estat dóna, sinó fer una cosa més adequada,
adaptada aquí, i açò els agents socials és el que ens han
demanat. S'exigeix una estabilitat al treball, com a mínim, de
dos anys, de treball efectiu, es remetran tots els contractes a la
Inspecció de Treball, cada semestre haurà de presentar els (...),
si es produeix un acomiadament, l'empresari és obligat a
contractar un altre treballador fins a complir els dos anys, i si,
a més a més, hi ha d'haver un altre tipus de control, tant de bo,
jo estic obert que sigui així. I aquesta és un poc la línia, ara, si
això són ordres esborrany que els agents socials han d'estudiar
i han de modificar, estam disposats a fer-ho.

Però, què hem volgut fer amb açò? Demostrar a Madrid
que nosaltres hem donat la primera passa i que ells han
d'acabar de fer la seva. Per què?, perquè aquest problema
que tenim es pugui resoldre ja d'una manera definitiva.

La normalització lingüística, home, nosaltres en principi
també el que podem fer, i els agents no ens ho demanen, és
tot tipus de cursos per normalització en català,
encantadíssim, a més amb estilística, amb el que vulgui i
més, estam oberts, que això és competència del conseller
d'Educació nostre?, hi ha prevista una compareixença del
conseller d'Educació dins la Mesa i un dels temes és
precisament aquest, per acabar d'esbrinar quins tipus de
col•laboració i contactes ells puguin fer.

No sé si ... Els agents socials, ja ho he dit, no?, ho he
explicat ara, el tema dels fixos discontinus es un poc la línia
aquesta que he dit ara i amb els controls, que el que volem
és (...) que realment l'estabilitat en feina de tots aquells que
fan feina en precari puguin reforçar tot el tema de fixos
discontinus o més fix, no superposant-se amb altres ajuts
que dóna l'Estat, sinó fer una cosa més específica per a tots
aquells col•lectius que no poden accedir a les bonificacions
que tenen des de l'administració central.

Per què és que hem tardat tant amb el Servei balear
d'ocupació?, perquè València, per exemple, ha hagut de
rectificar tot el que havia de fer, és a dir, ell tenia una
fundació, tenia un servei semipúblic, i tenia un híbrid del
qual no sabia sortir-se'n, havia iniciat també Canàries un
altre disseny que no ha anat d'acord, i quan és que podem
fer feina seriosament? Ara, i per què?, perquè, primer de tot,
ja hi ha una voluntat de l'administració central amb tots els
serveis d'intermediació laboral perquè puguin tenir (...)
transferit a les comunitats autònomes.

Què passa? Nosaltres, si deim Catalunya o Galícia és
com a punt de referència per millorar el seu sistema, però és
que amb la sectorial que nosaltres farem el desembre, ja hi
ha quatre grups de feina, un és el Pla d'ocupació del Regne
d'Espanya, l'altre és tot el que fa referència a informàtica,
l'altre és tot el que fa referència a l'estructura (...) I a més
aquest servei per les indicacions i directrius europees ha
d'anar lligat a l'Eures, a Europa, perquè estam dins una Unió
Europea, i nosaltres el que no podem permetre és fer
aventures com qualque ajuntament o qualque grup
d'ajuntaments han fet pel seu compte, que s'hauran d'adaptar
al que nosaltres diguem ara, perquè ha d'anar lligar en
paral•lel a tot el que es desenvolupa a les altres comunitats
autònomes. Nosaltres no és que copiem, volem o esperem
perquè sí, sinó perquè dins una racionalitat de disseny i
bases de futur, pensàvem que d'aquesta manera era el més
estable. 
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Evidentment que les polítiques no solament és la formació,
per açò nosaltres ja tenim un grup de tres pedagogs nostres que
serà l'embrió de l'orientació, nosaltres el que volem és
personalitzar el servei d'intermediació, amb una orientació
personalitzada, amb una manera d'indicar-los de quina manera
ha de fer una preformació o un complement de formació per la
feina que farà, i açò és el que nosaltres volem fer. I volem que
tots els agents socials, els ajuntaments i els consells tenguin una
actuació activa perquè ells són els que d'una manera molt més
directa saben del problema que els correspon, o una ciutat, o
una illa o un sector. I jo crec que aquesta és la via i és aquesta
via de què realment nosaltres podem gaudir.

Estic d'acord que a moltes d'aquestes qüestions ... De la
igualtat de la dona, sí, jo li podria donar dues dates, miri, des
del 96 hi ha 25.000 persones que han fet formació del Pla
Mestral, i el 55% han estat dones, el 55%, i si nosaltres feim un
càlcul de tota la formació que hem destinat, jo crec que
sobrepassa àmpliament els 3.000 milions de pessetes. Crec que
aquesta és la millora manera per dignificar la dona que tengui
una formació, una igualtat d'oportunitats i una inserció digna al
món laboral.

I després agrair, i estic d'acord amb vostè, que jo crec que
amb diàleg i amb molts de temes importantíssims que tenim
damunt la taula, i que el conseller es compromet a presentar
aquestes propostes al Parlament per arribar a punts comuns,
perquè, evidentment, hi ha qüestions que sobrepassen l'àmbit
estrictament de partit i que és una qüestió per al bé de la nostra
comunitat autònoma.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. I ja només queda agrair al Sr. Conseller i als
acompanyants les seves explicacions, agrair també la
col•laboració de les senyores i els senyors diputats i, acabat
l'ordre del dia, s'aixeca la sessió.
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