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EL SR. PRESIDENT:

Començarem la sessió d’avui, i en primer lloc demanaré si es
produeixen substitucions.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, Sr. President, Miquel Ramon subst itueix Margalida
Rosselló. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam... Hi ha més substitucions? No.

Passam, doncs, al primer punt del dia d’avui, relat iu al debat
i la votació de l’escrit... Perdó. Hi ha una altra substitució? No.
Correcte.

I. Debat i votació de l’escrit RGE núm. 1094/02, presentat
conjuntament per tots els grups parlamentaris, mitjançant el
qual se sol A licita l’ampliació del pla de treball aprovat per la
comissió, amb la compareixença de l’Hble. Conseller
d’Interior.

M olt bé. Passam al primer punt de l’ordre del dia relatiu a
debat i votació de l’escrit RGE núm. 1094/02, presentat per tots
els grups parlamentaris. Qualcú té interès en fer una defensa
d’aquest escrit o el podem sotmetre directament a votació?

Se sotmet a votació. Vots a favor? Hi ha unanimitat. Molt
bé.

II. Anàlisi i votació de la proposta del pla de treball,
presentada pel Grup Parlamentari  Popular amb l'escrit RGE
núm. 661/02.

Passam al punt segon, relatiu a l’anàlisi i votació de l’escrit
RGE núm. 661/02, presentat pel Grup Parlamentari Popular. El Sr.
Camps té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Només és presentar el nostre pla
d’actuació, i en aquell m’agradaria fer constar que retiram el Sr.
Fernando Villalobos Cabrera, director general de Treball, un
representant del STEI i l’Hble. Conseller d’Educació i Cultura.
Els altres membres, encara que coincideixin amb molts altres
dels plans, consideram que seria bo que es votés. 

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha intervencions sobre aquesta qüestió? Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

No, només per dir que el Grup Parlamentari Socialista donarà
suport al pla del PP.

EL SR. PRESIDENT:

Sotmetem aquesta qüestió a votació. Vots a favor? Hi ha
unanimitat. Moltes gràcies.

III. Compareixença de l’Hble. Conseller de Treball i
Formació i acompanyants, a efectes informatius.

Senyores i senyors diputats, passam al darrer punt de
l’ordre del dia, relatiu a la compareixença a efectes informatius
de l’Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació i acompanyants,
als quals donam la benvinguda: el Sr. Fernando Galán Guerrero,
director general de Treball i Salut Laboral, la Sra. Carme Font
Morell, directora de l’Institut de Salut Laboral, el Sr. Miquel
Crespí Soler, tècnic de seguretat en el treball, i el Sr. Pere
Muntaner Burguera, tècnic de medicina laboral.

El Sr. Conseller m’ha indicat que farà primer ell una
intervenció i quan acabi aquesta intervenció donarà la paraula
a les persones que l’acompanyen, que també explicaran
qüestions més específiques dels temes amb els quals treballen.
Per tant, té la paraula el Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Eberhard
Grosske i Fiol):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, el primer que vull fer és agrair al Parlament de les Illes
Balears la constitució d’aquesta comissió d’estudi, que esper
que sigui d’utilitat per treure conclusions polítiques sobre un
tema tan important com el de la salut laboral a les Illes Balears,
i agrair especialment al Sr. Camps, que va ser el diputat que va
presentar aquesta proposició en el plenari del Parlament, la seva
iniciativa.

En aquesta primera compareixença la voluntat de la
conselleria és ser d’utilitat per a la comissió a l’hora d’enfocar
el problema, a l’hora de donar pistes sobre quines qüestions
podrien ser de major utilitat o rellevància per a la comissió a
l’hora de redactar finalment les seves conclusions perquè, en
definitiva, la salut laboral és un tema extraordinàriament ample
i complex que malauradament identificam d’una manera
generalitzada amb el tema de la sinistralitat però que és un
concepte, com he dit abans, que té un contingut molt més
ample. De fet que s’identifiqui salut laboral amb sinistralitat no
és més que un indicatiu de la situació endarrerida que vivim, és
a dir, ens preocupa sobretot allò que té unes conseqüències
potencialment més greus, allò que és més visualitzable, allò que
és més aparatós, allò que té més repercussió mediàtica, però
deixam en aquest sentit, sacrificam de la nostra atenció
qüestions molt importants relatives a malalties professionals i,
en definitiva, tot el deteriorament que per diverses vies pugui
venir a la salut d’una persona per la via de la seva activitat
professional.

Quan s’hagin posat les regnes al tema de les sinistralitat
estam segurs que serà possible donar més importància, o la
importància adient, al conjunt de problemes que afecten
aquesta qüestió i, en tot cas, és un objectiu del Govern donar
rellevància al tema de vigilància de la salut, al tema de malalties
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professionals i, en definitiva, a tot el que és la creació d’un
entorn més segur a la feina a les Illes Balears.

Quan es parla de salut laboral o quan es parla de sinistralitat
existeixen una sèrie de tòpics, que afortunadament s’estan
superant, sobre les causes de la qüestió. Hi ha dues
temptacions que van una mica en paralAlel, malgrat que siguin
contradictòries; una és donar la culpa de la sinistralitat al
Govern, sigui el govern que sigui; l’altra és convertir la qüestió
en alguna cosa de caràcter fortuït: passen els accidents perquè
els treballadors no es protegeixen, perquè efectivament aquesta
empresa no té la prevenció de riscs, la gestió de riscs enfocada
d’una manera adequada. La idea que ha defensat la conselleria
i el Govern balear és que, efectivament, en qualsevol situació hi
ha una causa immediata, una situació de risc que efectivament
pot provocar una malaltia o que pot provocar un accident, això
és així, però que hi ha unes causes mediates, que és la creació
o no d’un entorn segur en el conjunt de la feina que és molt
més complex i que efectivament abasta molt gent, hi ha molts
d’agents implicats i responsables del fet que es creï un entorn
més segur a les nostres empreses.

Més enllà, per tant, del que serien els treballadors
individuals, més enllà del que serien els empresaris individuals,
són responsables també de la salut laboral des del nostre punt
de vista les mútues, els serveis de prevenció, els sindicats, les
organitzacions empresarials, l’Administració de l’Estat i
l’Administració autonòmica; agents privats, agents públics,
tots responsables de la creació d’un entorn segur a la feina que
faci més difícil que efectivament es produeixin aquests casos
individuals, puntuals, cadascú amb la seva casuística particular,
que deriven en un accident o en una malaltia professional. Fins
i tot, de cadascun d’aquests agents, és a dir, de les mútues, del
Servei de Prevenció, dels sindicats, de les organitzacions
empresarials, de l’Administració de l’Estat i de l’Administració
autonòmica, s’ha d’exigir que compleixi amb la major cura, amb
el major sentit de la responsabilitat, el seu paper, i si tots
complim el nostre paper d’una manera òptima lògicament
crearem una condició suficient perquè es minimitzin -mai no
s’eliminin d’una manera radical- els accidents o les malalties
professionals.

Des d’aquest punt de vista, efectivament els temes de salut
laboral o els temes de sinistralitat no són per a la secció de
succeïts dels diaris, són un problema polític. A nosaltres ens ha
importat, durant el període en què hem tengut la responsabilitat
de la Conselleria de Treball, a l’equip de la conselleria, donar
rellevància a la salut laboral com a problema polític, que implica
-insistesc- administracions i entitats i organitzacions privades,
però que és un problema colAlectiu, no és un problema
individual, no és una suma de qüestions fortuïtes o de
qüestions puntuals amb allò que ens estam enfrontant, és un
problema global. Cream o no cream entre tots, cadascú des del
seu paper, un entorn segur a la nostra feina. Fins i tot hi ha
problemes polítics molt de fons, com són les pròpies
característiques del mercat laboral; hi ha una associació
estadística evident entre les condicions del mercat laboral i la
incidència de la sinistralitat o de les malalties professionals.

La salut laboral vol estabilitat, i efectivament en una
comunitat com la nostra, on no hi els llocs de feina, són
inestables i són estacionals en bona mesura, sinó que fins i tot
les mateixes empreses en una part significativa apareixen i
desapareixen segons sigui temporada alta o temporada baixa, en
aquest ambient d’inestabilitat és molt més complicat fer un
ambient saludable a les empreses. La salut laboral vol estabilitat
de les empreses, vol experiència en el lloc de feina. Evidentment
també hi ha una associació estadística molt clara entre
l’antiguitat a l’empresa i l’índex d’incidència dels diferents
colAlectius: és molt més fàcil tenir un accident a una persona
que està dins l’empresa en el primer període, en els primers
anys que està dins l’empresa; a partir dels tres any les
estadístiques baixen de forma molt significativa. Per tant,
aquestes persones que estan contínuament canviant de feina,
d’empresa, fins i tot de sector, que a vegades estan a
l’hostaleria, a vegades estan a la construcció, evidentment
tenen moltes més probabilitats, estadísticament parlant, de patir
un accident en un moment determinat.

Per tant, la creació d’un entorn laboral més segur és també
un problema de creació d’un entorn laboral de major qualitat i
de major estabilitat. Quan parlam de..., quan ens fixam com a
objectiu l’estabilitat en l’ocupació parlam també de seguretat en
l’ocupació, i en aquesta qüestió, lògicament, de l’estabilitat, ja
hi intervenen factors de caràcter econòmic, de la regulació del
mercat laboral, etc., etc., que són molt polítics i molt de fons.

Tot això ho dic una mica perquè ens facem la idea de la
complexitat de la qüestió, i en la mesura que incideixen factors
tan diversos, i factors tan estructurals, i factors tan de fons,
lògicament la salut laboral marca unes tendències que només
poden ser llegides a llarg termini. Ningú no pot esperar que per
una mesura concreta adoptada en un moment determinat, per
una qüestió puntual, ja sigui legislativa, ja sigui normativa, ja
sigui de creació de protocols d’actuació, ja sigui d’aportació de
recursos al tema, s’hagin de produir resultats de manera
immediata. Els resultats es produiran sempre en cicles de llarga
durada, perquè el conjunt dels factors és una marea molt de
fons; per tant, el treball de superfície és un treball que pot
arribar a incidir en la qüestió per acumulació però només a llarg
termini i amb períodes d’un cert temps. Ningú no pot esperar
miracles a curt termini -insistesc- en la millora de l’entorn laboral
des del punt de vista de la salut.

El context  en el qual ens movem és un context dolent;
l’Estat espanyol és l’estat de la Unió Europea que dóna pitjors
xifres respecte al tema en concret de la sinistralitat. Som els
primers en sinistralitat de la Unió Europea, l’Estat espanyol, i
amb uns índex que pràcticament dupliquen la mitja, malgrat que
hi hagi uns certs problemes d’homologació de les dades que es
faciliten des dels diversos països, però estam en una situació
realment dolenta, i dins aquesta situació dolenta les Illes
Balears tradicionalment han presentat una situació dolenta en
el marc de l’Estat espanyol, sempre hem estat de les comunitats
amb major índex de sinistralitat, és cert que amb un pes,
afortunadament, molt major de la sinistralitat lleu que és la que
marca el conjunt, és a dir, la sinistralitat lleu és el 80 i busques
de la sinistralitat general; per tant, el que passi amb els lleus ens
indica el que passa en el conjunt; en mortals normalment hem
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estat per davall de l’Estat, en greus estàvem per sobre i una de
les coses que ha anat millorant és estar per davall o en paralAlel
a la sinistralitat general, però les Illes Balears presenten una
situació significada per l’alt índex de sinistralitat, i això de
qualque manera correspon, entre d’altres coses, a les
característiques, com he explicat abans, del nostre mercat
laboral, qüestió en la qual no m’estendré més i que també figura
en el pla estratègic que en els darrers mesos es va elaborar
conjuntament amb els agents socials i les diferents entitats
implicades en el tema de la salut laboral.

Des del punt de vista del Govern aquí a les Illes Balears s’ha
fet un esforç important durant aquests tres anys, un esforç en
primer lloc pressupostari, que pràcticament s’ha multiplicat per
moltes vegades el pressupost destinat a aquesta qüestió més
enllà de les despeses de personal, s’ha creat l’Institut de Salut
Laboral, s’han incrementat les plantilles de tècnics en prevenció
de risc laboral, s’ha fet un esforç. Però més interessant que
l’esforç en brut des del punt de vista pressupostari, que és
aquest famós pas en capítols 2, 4 i 6 de 9 milions de pessetes a
500 milions de pessetes, més important que això és que les Illes
Balears en aquests moments estan de qualque manera a
l’avantguarda de les polítiques de prevenció de riscs laborals
de l’Estat espanyol. Aquí s’estan posant en marxa iniciatives,
propostes, que a vegades no s’estan posant en marxa a cap
altra banda de l’Estat, i en qualsevol cas jo crec que no hi ha
cap comunitat autònoma que en aquest moment estigui
implementant tot el ventall de mesures acumulades que s’estan
plantejant a les Illes Balears. Jo crec que és una cosa que s’ha
de dir, que inevitablement tendrà un reflex significatiu en el
futur i que des del nostre punt de vista està començant a tenir
un reflex en el present. Algunes d’aquestes mesures?, idò el pla
estratègic del qual he fet abans esment, és a dir, enlloc de
l’Estat espanyol s’ha produït aquesta posada en comú de les
reflexions de sindicats, patronals, mútues, Servei de Prevenció,
administracions autonòmica, estatal, etc., per fer una diagnosi
del que està passant en aquesta comunitat autònoma i establir
objectius amb un calendari i mesures a llarg termini per arribar
a un entorn més segur. S’està normalment idò on nosaltres érem
fins l’any passat, que és en l’elaboració de plans d’actuació
d’un any, de dos anys, però no amb la perspectiva estratègica
que aquí hem abordat i que tendrà la seva continuació en plans
estratègics ja de caràcter sectorial per al tema d’hostaleria, per
al tema de construcció, etc., etc. Arribar al que és un concepte
de pla estratègic és familiar per als diputats en matèria de salut
laboral, i pensam que és una passa significativa i que ens
singularitza en el conjunt de l’Estat.

Evidentment hi ha hagut aquest esforç des del punt de vista
de plantilles, fins i tot d’orientació de la feina dels tècnics de
prevenció de risc laboral, que és una qüestió que en tot cas el
Sr. Crespí podrà explicar millor que jo, però és un cos
funcionarial que ha sofert un canvi respecte a la seva funció
inicial, respecte a la que s’espera d’ell a partir de la Llei de
prevenció de l’any 95. Aquí s’ha fet un esforç important i
políticament significatiu de coordinació amb la Fiscalia per tal
de determinar, per esbrinar, per donar contingut a les
responsabilitat penals derivades d’incompliment de la Llei de
prevenció de riscs laborals. És una figura que està en el Codi
Penal però que hi havia una resistència important a posar-la en

marxa, en definitiva, no? Difícilment qüestions de prevenció de
riscs laborals es materialitzaven en sentències condemnatòries;
això està canviant, afortunadament, en el conjunt de l’Estat, i
aquí amb la Fiscalia hem fet un esforç important per passar-li
tota la informació i que la Fiscalia pugui actuar en la depuració
de les responsabilitats de caràcter penal. 

Aquí s’està impulsant una cosa que és molt important, que
encara està arrencant simplement però que des de
l’Administració hi feim molt d’èmfasi, que és el tema de la
negociació colAlectiva. És fonamental que sindicats i patronals
a l’hora de negociar els convenis desenvolupin normativa de
prevenció de riscs laborals en el seu sector o, com a mínim,
desenvolupin instruments de control del que es fa en el seu
sector en matèria de prevenció de riscs laborals. Fins ara el tema
de la prevenció de riscs era -i em perdonaran- una “maria” de la
negociació colAlectiva, de les qüestions a negociar; al final el
nus del conflicte se centrava o se sol centrar en el tema dels
increments salarials, i el tema de la creació d’un entorn més
segur i de les garanties que això sigui així de qualque manera no
arribava a tenir un desenvolupament suficient en pràcticament
cap cas. Nosaltres hem obert línies fins i tot de finançament
d’aquests instruments de seguiment de les parts que negocien
el conveni, que firmen el conveni, sobre temes de prevenció de
risc laboral. 

També hem fet una altra política. Simplement enumer
polítiques noves i singulars, no el conjunt de mesures que
estan en el pla d’acció que, en tot cas, serà facilitat a la
comissió si així s’estima pertinent. Hi ha el tema de la subvenció
als sindicats per a l’extensió del delegat de prevenció. Per a
nosaltres és importantíssim que aquests 2.000 delegats de
prevenció potencials que, donat la nostra estructura
productiva, hi podria haver a les Illes Balears, hi siguin i hi
siguin actuant d’una manera conseqüent i efectiva. En aquests
moments estam aproximadament a la quarta part d’aquest
objectiu; vol dir que hi ha moltes empreses que podrien tenir un
delegat de prevenció que no tenen delegat de prevenció i, fins
i tot, dubtam que aquests delegats de prevenció tenguin la
formació òptima i el coneixement òptim sobre la seva funció i
les seves obligacions i els seus drets com per actuar tal com la
llei preveu. Subvencionar els sindicats perquè estenguin la
figura del delegat de prevenció perquè treballin això i
subvencionar les línies formatives, etc., d’aquest delegat de
prevenció ens ha semblat també una línia important a posar en
marxa.

O com el tema, que és un tema que ha generat una certa
controvèrsia, que és el tema de l'u-u-dos, que de qualque
manera el que pretén és implicar el conjunt dels ciutadans en
aquesta qüestió, i facilitar també que aquells treballadors que
són a una empresa on no hi hagi presència sindical, des de la
més absoluta discreció que facilita l’u-u-dos, puguin fer
denúncies sobre incompliment de la Llei de prevenció,
lògicament en el benentès que això no genera cap tipus
d’indefensió per a l’empresari perquè, lògicament, aquesta
denúncia sempre serà contrastada més endavant pels tècnics
o per la Inspecció de Treball i, lògicament, només donaria peu
a un expedient sancionador si es comprova que efectivament
aquest incompliment ha existit. Però el fet que qualsevol
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ciutadà que comprovi un incompliment de la normativa de
prevenció, una situació de risc evident al carrer, o dins una
empresa, o allà on sigui, o un treballador que ho pateixi en el si
de la seva pròpia empresa tenguin la facilitat de, simplement
cridant a l’u-u-dos sense fer cap tipus d’instància per escrit,
etc., etc., posar això en coneixement de l’Administració ens ha
semblat una qüestió també important.

Després -que això no és singular de les Illes Balears, però
probablement és un tema molt important- hi ha el pla específic
d’actuació en empreses amb major sinistralitat, aquestes
empreses que tenen una sinistralitat d’un 50% per damunt de
la mitjana del seu sector. A les Illes Balears hi havia l’any 2001
unes 600 empreses d’aquestes característiques. Amb això s’ha
fet una actuació específica; això ha tengut la virtualitat que
s’han sentit, diguéssim, observades nominalment per part de
l’Administració, hi ha hagut una actuació concreta i,
efectivament, durant l’any 2001 aquestes empreses que l’any
2000 estaven un 50% per damunt de la sinistralitat, l’any 2001
han conegut una davallada -segons hem pogut saber- d’un
32% en la seva sinistralitat. Clar, ningú..., no és una dada
tampoc per tirar les campanes a volar, perquè... -echar las
campanas al vuelo, vamos, ho dic perquè és una traducció una
mica forçada- ...perquè en definitiva són efectivament les
empreses on és més fàcil, precisament per com és l’hiperdolenta
la seva situació, que la qüestió millori, però ha estat significatiu,
ha estat una contribució al descens de l’índex de sinistralitat del
2001, i ara ampliarem aquest programa a les empreses que
estiguin a un 30% de la mitjana del sector i, lògicament,
aquelles que hagin estat a un 50% per damunt de la sinistralitat
del sector en el 2000 i també s’hagin mantengut així el 2001
malgrat aquest pla d’actuació específica, efectivament seran
objecte d’una actuació molt singularitzada per part de
l’Administració.

Simplement per acabar, i el Sr. Galán ja exposarà això amb
una mica més de cura, podem exposar una nota esperançadora;
no una nota bona, perquè jo crec que hauran de passar
decennis, decennis, perquè es pugui dir que a les Illes Balears
la situació de la sinistralitat és bona, si és que efectivament és
possible mai poder dir que una situació, un índex de sinistralitat
és bo, però vaja, pensant que això sigui teòricament possible
passaran decennis perquè a l’Estat espanyol o a les Illes
Balears es pugui dir que l’índex és bo, però sí que hi ha una
nota esperançadora: la sinistralitat a les Illes Balears, és a dir, la
relació entre sinistralitat i nombre de treballadors descriu una
paràbola; ha conegut un creixement constant, any rere any, com
passava, per cert, en el conjunt de l’Estat, és a dir, la sinistralitat
a les Illes Balears i a l’Estat espanyol de qualque manera són
línies paralAleles a la gràfica, un creixement constant a partir,
paradoxalment, de l’aprovació de la Llei de prevenció de riscs
laborals, i de qualque manera això a principis hi ha hagut un
decreixement, una desacceleració d’aquest creixement
particularment significativa l’any 99, l’any 2000 també ha
conegut una desacceleració i diguéssim que a principis del
2001, aproximadament el març del 2001, això, la paràbola arriba
al seu punt superior, que no sé com es diu tècnicament en
parlar de paràboles, i comença el descens, i l’any 2001 ha estat
el primer any de les sèries que nosaltres tenim enregistrades on
l’índex de sinistralitat ha estat una mica inferior, ha davallat

respecte a l’any anterior, és a dir, respecte a l’any 2000, i ho ha
fet en un percentatge fins i tot lleugerament superior a la
mitjana de l’Estat i, per tant, pensam que estam en un
redreçament de la situació.

L’anàlisi dels primers mesos de l’any 2002 ens confirmen
aquesta qüestió; fins i tot sembla que aquesta davallada es fa
d’una forma més accelerada malgrat que estam encara molt a
principis de l’any 2002, i en aquest sentit és una nota
d’esperança que evidentment ens anima a continuar posant
recursos i esforços en això, que no són només els nostres
esforços, ho vull fer constar, són els esforços que estam
impulsant perquè el Servei de Prevenció faci millor la seva feina,
perquè les mútues facin millor la seva feina, perquè els sindicats
tenguin més delegats de prevenció que facin la seva feina en el
si de les empreses, perquè els empresaris se sentin més
responsables d’aquesta qüestió, etc., etc. És a dir, és un esforç,
en definitiva, de tots, però aquest esforç s’està realitzant, està
tenint resultats i això ens anima, lògicament, a continuar amb
ells i esperam poder-los orientar millor a partir de les
conclusions d’aquesta comissió d’estudi del Parlament.

I ara amb el permís del president jo pregaria que donàs la
paraula al director... Perdó, millor primer a la directora de
l’Institut de Salut Laboral, Sra. Carme Font. 

EL SR. PRESIDENT:

(Intervenció inaudible)

Sra. Carme Font, té la paraula.

LA SRA. DIRECTORA DE L’INSTITUT DE SALUT
LABORAL (Carme Font i Morell):

Bon dia, Sr. President, senyors, la meva exposició es basarà
en informar de quins són els objectius i les funcions de
l’Institut de Salut Laboral, del qual ara mateix tenc encarregada
la direcció. En primer lloc intentaré ser breu tocant aquests dos
punts.

En primer lloc l’Institut de Salut Laboral no és una cosa
totalment nova quant als seus continguts. Per una banda és
una continuïtat del que teníem abans, que es deia Gabinet de
seguretat i higiene al treball, que ja estava adscrit a la
Conselleria de Treball. Surt aquest institut per decret de la
Conselleria de Treball i Formació, en el BOIB de 17 de març del
2001, i té una naturalesa que és la d’un servei sense
personalitat jurídica pròpia, adscrit a la Conselleria de Treball i
Formació, i està configurat com un òrgan desconcentrat, que
depèn de la Direcció de Treball i Salut Laboral, representada
aquí pel Sr. Fernando Galán. 

La seva finalitat és gestionar la política de seguretat i salut
laboral en aquesta comunitat autònoma, com un òrgan
especialitzat en aquesta matèria, i que es concreta amb
l’execució i promoció de totes les mesures necessàries per
aixecar el nivell de seguretat i salut dels treballadors en
l’exercici de la seva activitat laboral. 
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Com a funcions vénen descrit es -passaré simplement una
mica per damunt-, vénen descrites en aquest butlletí, serien,
resumint, en primer lloc anàlisi i investigació de les causes
determinants dels accidents de treball i malalties professionals,
promovent en correspondència mesures per a la seva
prevenció. En segon lloc gestió de la informació al voltant de
tot aquest punt anterior, seria gestionar i analitzar tots els
informes que rebem de notificació d’accidents i malalties
professionals. Tenim la responsabilitat d’acreditar entitats que
actuen com a serveis de prevenció, entitats formatives, i
entitats auditores de prevenció de sistemes de gestió de
prevenció de riscs laborals. S’ha de fomentar, com a quarta
funció, fomentar, promoure i donar suport a les activitats
desenvolupades per empresaris, treballadors, i les seves
respectives organitzacions representatives, dirigides a millorar
les condicions de seguretat i salut al treball, eliminació i control
de riscs laborals, investigació i posada en marxa de noves
formes de protecció, a la vegada que la implantació
d’estructures eficaces de prevenció. En cinquè lloc seria la
colAlaboració de caràcter pericial amb la inspecció de treball, i
també amb altres autoritats administratives i judicials en matèria
de riscs laborals, com per exemple el cas que ha comentat el
conseller de la Fiscalia. I en darrer terme, amb caràcter general,
serien totes aquelles altres funcions i activitats que resultassin
necessaris per complir aquests objectius de prevenció i
promoció en matèria de seguretat i salut en el treball.

D’acord amb tot això, i com a òrgan diguem tècnic
responsable de dur a terme aquestes polítiques, la segona part
que volia comentar seria en base a quin projecte estam
nosaltres ara mateix fent feina, amb quins objectius. El
denominam projecte de salut laboral, i té també una llista
d’objectius a complir, que inclou lògicament tot el que s’ha
comentat fins ara, però amb algunes coses més, que crec que
també són ilAlustratives, i està bé que les comentem aquí. Per
una banda el projecte de salut laboral té com a objectiu primer,
objectiu general seria obtenció de resultats; o sigui, no volem
posar en marxa procediments, mobilitzar recursos de tot tipus,
pressuposts, si no obtenim resultats. El primer d’ells que se’ns
demana, de tots els àmbits, és aquesta reducció mantinguda de
la sinistralitat laboral, no tan sols una millora, sinó que aquesta
millora sigui continuada, sigui permanent. Això en primer lloc,
quant a resultats.

En segon lloc ens plantejam com a objectiu augmentar la
notificació de la malaltia professional. Espanya té una situació
molt curiosa: som els primers en sinistralitat, però som els
darrers en malalties professionals, i no és degut que no n’hi
hagi, sinó que hi ha un subregistre molt important. Per tant
s’han de fer esforços perquè les xifres en aquest sentit
empitjorarien, però simplement és perquè no és que no
existeixin, sinó que no es registra.

En tercer lloc tenim com a objectiu una millora de la qualitat
de la prevenció. Fins ara sí que s’han donat canvis quant a
gestió de la prevenció en el si dels centres de treball i de les
empreses, però en aquest moment el compliment és de caràcter
bastant formal, de caràcter documental, però no s’ha traduït en
una gestió efectiva, que es tradueixi en resultat a les empreses.
Hi ha una prevenció de tipus formal, o fins i tot de tipus

aparent, que és complir amb una normativa, però amb manca de
continguts que realment produeixin canvis i resultats.

Un altre punt seria l’establiment efectiu de les propostes del
Pla estratègic, que crec que Fernando Galán explicarà una
miqueta més quin és el seu contingut. Un altre seria la millora
de la participació en el si dels òrgans tripartits. La nostra feina
necessàriament precisa d’estar en permanent feina i concert i
discussió amb tots els agents socials; i creim que hi ha millores
a fer en aquest sentit.

Un altre objectiu seria, relacionat també amb aquest, seria
impulsar la implicació activa de les organitzacions empresarials
i sindicals per aconseguir que la prevenció sigui prioritària dins
la gestió de l’empresa. O sigui, tot el que s’està fent en
prevenció té un caràcter encara molt fragmentat. Hi ha uns
agents més interessats que altres, però el que és la integració
efectiva dins aquella gestió de l’empresa, que no tan sols ha de
dur una gestió comptable o una gestió de recursos humans, la
prevenció també en aquest moment encara no està integrada,
i precisam d’empresaris i treballadors perquè facin seva aquesta
integració. A dins aquest punt també es podria parlar del que
també s’ha comentat, de negociació colAlectiva, de programes
de formació conjunts, amb impuls que s’ha fet de gabinets
tècnics, tant d’organitzacions empresarials com sindicals, que
puguin donar informació i formació a empresaris i treballadors.
També l’aspecte de designació i formació de delegats de
prevenció, que també s’han ordenat ajudes en aquest sentit.

Un altre punt seria treballar per la qualitat de la gestió, per
tal d’introduir criteris de qualitat d’una manera transversal, no
tan sols a dins l’Institut, sinó també cap a fora. Per a aquesta
funció que es té, de caràcter assessor i també lligat amb la
funció de vigilància i control que té l’autoritat laboral, s’ha de
caminar cap al fet que la qualitat tengui criteris i tengui el seu
lloc no tan sols al que feim de cara a dins, sinó també amb els
agents que hem comentat, tant siguin serveis de prevenció com
mútues o altres. 

Un altre punt seria promoure introducció de criteris també
a les mútues i serveis de prevenció. Ho he destacat perquè són
agents considerats en aquests moments fonamentals perquè
aquests resultats siguin els que esperam. L’Administració no
pot tot sola tirar endavant per tota aquesta complexitat que
s’estava comentant, si mútues, que són qui asseguren
l’accident de treball, i serveis de prevenció, que són qui han de
dur la tasca preventiva i han de també contribuir a aquesta
integració en el si de les empreses de tota la prevenció, no ens
bastaria. 

També hem de parlar de qualitat quant a gestió de recursos
humans, que això també s’està fent feina en un projecte de
qualitat. I en darrer terme, i com a generalització, dir que
l’Institut de Salut Laboral el que pretén seria ser un òrgan
tècnic bàsicament, que sigui un òrgan de referència, de control,
d’assessorament i promoció en general en matèria de salut
laboral del Govern de les Illes.

Moltes gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Font. Qui intervendrà? Sí, el Sr.
Galán té la paraula.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE TREBALL I SALUT
LABORAL (Fernando Galán i Guerrero):

Bon dia, señoras y señores. Bien, la salud laboral
lógicamente hay que aplicarla en un determinado ámbito. A mi
me parece que para el trabajo de la Comisión, incluso para
orientar de alguna forma el conjunto de intervinientes que
puedan ir pasando por la Comisión, sería conveniente saber
dónde han de aplicarse todas las medidas que esta propia
comisión desarrolle, o las que puedan exponerse en diversas
entidades, porque no es algo neutral, sino que es algo
fundamental. Todos los análisis de salud laboral hacen especial
hincapié en que el mercado de trabajo, las empresas, los
sectores, con qué personal se cuenta, dónde se aplica, en
resumen, tiene una importancia fundamental. Yo, por lo pronto,
lo importante creo que sería conveniente saber qué es lo que
tenemos aquí. 

Bien, he traído un cuadro, que simplemente supongo que en
todo caso se puede pasar, están las 17 comunidades
autónomas, y hay una línea más gruesa, que es la media
española. Y esto que ven aquí, en rojo, esto es Baleares. Aquí
empiezan en enero los trabajadores, y la población activa, 200
y pico mil; temporada alta 300.000, 370.000; llega el invierno,
volvemos, caen 100.000 trabajadores en cuestión de un mes,
temporada baja, son dos años. Bueno, ésta es la situación.
Aquí están las 17 comunidades autónomas. No nos parecemos
para nada ni a Canarias ni nada. Concretamente una punta que
está por aquí arriba es Cantabria, en un mes. Por lo tanto,
lógicamente para analizar la prevención de riesgos habrá que
situarse en el marco donde estamos. Además hay que tener en
cuenta que en julio y en agosto hay 8.000 empresas más -entre
6 y 8, van oscilando año a año- que en diciembre. Por lo tanto,
de las 40.000 empresas que tenemos hay 8.000 empresas que
tienen una vida de seis meses, lo cual implica que en ese plazo
difícilmente aquél que tiene la obligación de gestionar la
prevención, el empresario en este caso, tiene incluso el tiempo
material de tener los instrumentos formativos de adecuación de
los trabajadores a los sistemas productivos, y por lo tanto su
riesgo de accidente es brutal. Por lo tanto, cuando analizamos
la accidentabilidad de Baleares, si esto no se tiene en cuenta,
pues estamos hablando de otras cosas, y estamos en un
espacio absolutamente vacío, que no es el que corresponde a
la situación, por lo cual será conveniente a la hora de analizar,
insisto, la problemática de salud laboral en Baleares, analizar
esta situación: no somos similares a ninguna otra comunidad
en cuestión de mercado de trabajo, y por lo tanto nuestra
actuación necesita en algunos casos medidas diferentes, con
otro tipo de perspectivas, y es lo que trataré de explicar a lo
largo de una serie de datos.

Bien, ¿dónde se aplican todas las medidas que decidamos
acordar, que son las mejores en este marco?, en este marco que
es difícil. ¿Porqué es difícil? Bueno, siempre se ha dicho que la
precariedad laboral, las condiciones de trabajo, es un elemento

fundamental. Pues aquí el 76% de las empresas en nuestra
comunidad tienen menos de 6 trabajadores. Por lo tanto, sus
elementos de prevención de riesgos no son sistemas que estén
integrados en las empresas, sino que en la gran mayoría son
ajenos, la prevención de riesgos no es algo que esté integrado
en el funcionamiento diario de la empresa, sino que es algo que
se contrata, que tiene un coste, en algunos casos abusivo. Ya
pasarán por aquí servicios de prevención y mutuas de
accidentes, y en todo caso habrá que preguntarles cuáles son
sus tarifas por el trabajo. En todo caso eso ya lo dejaremos para
posteriores, pero son situaciones que ahí están. Quiero decir,
para las empresas, para la gran mayoría de empresas de nuestra
comunidad la prevención de riesgos, eso es un coste, algo
ajeno, y por lo tanto la situación y la obligación que tienen
conforme con la ley de asumir la gestión de prevención de
riesgo es algo que no deja de ser un elemento preocupante.

Después, bueno, pues lo que todos sabemos: los
trabajadores tienen una media de 4,7 contratos por año,
contratos muy bajos, el 70% tiene una duración inferior a 6
meses. Por lo tanto los elementos son temporalidad,
eventualidad, que son todas las condiciones, y además una
población relativamente joven, son todas las condiciones de
aquél que se ha diseñado como trabajador tipo para tener
accidentes. Es decir, ese diseño de trabajador tipo varón, menor
de 29 años, con una antigüedad inferior a 6 meses, pues ése es
nuestro trabajador, además en un contexto ideal para tener un
accidente. Tenemos la mejor de la condiciones para que esa
situación se produzca. 

Bien, esa obligación que tiene la empresa de gestionar la
prevención de riesgos laborales no se hace solo, sino que tiene
que verse con una serie de agentes que están implicados:
mutuas de accidentes, servicios de prevención, agentes
sociales, sindicatos, trabajadores, porque debe darse en un
marco común, que es la empresa. Y además no existe
prevención de riesgos si no hay un uso común de la misma, si
no hay un acuerdo tácito de todos. Es imposible la prevención
de riesgos si no se parte de un elemento común, y que todo el
mundo tiene que colaborar, si no, es imposible. Y aquí no
estamos hablando, vamos yo no lo pretendo, de si lleva uno
casco o no lleva casco, que eso no tiene importancia, y además
no es lo importante; eso no deja de ser una cierta anécdota,
porque si está uno en el último piso, del cielo no caen tochos;
y cuando se cae de un séptimo piso, el casco se ha quedado
por el camino; si no de la voluntad de implicarse todos los
agentes en el tema de la prevención de riesgos. Bueno, ¿y cuál
es el rol que cada cual tiene?

Mutuas y servicios de prevención. Por ejemplo, en el sector,
simplemente como anécdota, pero real, y que puede valer,
sector de hostelería, por decir nuestro sector mayoritario. Todo
pasa por una primera, lo que se llama la evaluación de riesgo.
Cualquier empresa en cualquier sector, hay que hacer una
evaluación de riesgo, y eso, insisto, en el conjunto de agentes
deben verse implicados. Yo la propuesta que le hacía, por
hablar con mutuas y servicios de prevención, que son el
elemento fundamental de asesoramiento, porque es quien la
empresa contrata a estas entidades, para que asesoren al
empresario a gestionar su prevención, yo le preguntaba: “¿Se
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valora desde los servicios de prevención esta situación que
tenemos en Baleares?” “¿Se valora que de la noche a la mañana
se incorporan 100.000 trabajadores a las empresas con unos
contratos de muy escasa duración, sin formación, a unos ritmos
de trabajo brutales, que lógicamente eso tiene una incidencia,
las condiciones de trabajo son fundamentales, en su
posibilidad de tener accidentes, en la evaluación de riesgos?”
Pues en la mayoría de los casos no.

Segundo: la negociación colectiva, sindicatos. Otro dato
evidente, el convenio de hostelería, se rebajó el descanso de un
día a dos días, no se incrementaron plantillas; las camareras de
piso de hacer 30 o 40 habitaciones, pues tenían que hacer 50 o
60. Esos ritmos de trabajo, y todos sabemos lo que ocurre en
ese sector y lo que son los accidentes, lesiones de espalda,
etcétera. ¿Se valoran esos temas? Absolutamente no, no se
valoran. Por lo tanto hace falta un engarce del conjunto de
agentes implicado, y habrá que aprovechar, una vez que vayan
pasando los comparecientes por aquí, en ese sentido que digo,
en la implicación absolutamente de todos, si queremos trabajar
seriamente en los temas de salud laboral. Por eso nosotros en
la medida de lo posible estamos incidiendo en que las mutuas
y los servicios de prevención lógicamente son entidades que
tienen ánimo de lucro, y como tales así actúan, pero también
deben de implicarse en que sus evaluaciones de riesgo, el
asesoramiento a los empresarios, sea adecuado como mínimo
a la realidad en que deben aplicarse. No deben valer las
fotocopias de cualquier otra comunidad, que se suele hacer,
para una empresa de aquí no debe valer, porque no es lo
mismo; bueno, y después se cobra en determinados casos.

Las organizaciones empresariales y las organizaciones
sindicales deben de implicarse más, porque las condiciones son
más penosas que en otros sitios. Y si a final de año, el 20 de
diciembre creo recordar, de este año pasado, se firmó un
acuerdo interconfederal, ent re agentes sociales y económicos,
para desarrollar elementos de negociación colectiva, y en ello
se hace un punto especial en el tema de salud laboral, debe de
forzarse..., bueno, forzarse igual no es la palabra adecuada, pero
debe alentarse que los agentes sociales en esta comunidad
también se impliquen en todos los sectores, a nivel de acuerdo
marco, pero en cada uno de los sectores: comercio, hostelería,
construcción, a que ellos también hablen en la negociación
colectiva de salud laboral, con medidas concretas. Nosotros
tenemos una partida, que desgraciadamente el año pasado no
se usó, este año la hemos doblado, para aquellos proyectos
con compromisos de empresarios y trabajadores, porque sigo
insistiendo que sin compromiso no es posible la salud laboral,
nos estaremos quedando en la superficie, para tratar de alentar
e incentivar todas aquellas medidas que quieran llevar a la
práctica, porque es un elemento también fundamental.

La formación. Habrá que hablar de dos formaciones: la
formación específica en lo que es la empresa, y la formación
como elemento transversal de educación. Elemento transversal
de educación porque en todos los sectores educativos, y en
todos los elementos de educación, sea independientemente
formación profesional, enseñanza regular, incluso enseñanza
universitaria, debe de ponerse en valor el elemento prevención
y el elemento salud. Eso es una labor a largo plazo, pero hay

que hacerlo. Nosotros hemos empezado en este primer año una
situación pionera, solamente en Cantabria y aquí se ha hecho,
de a todas las escuelas un concurso que hemos sacado de
dibujo, redacción, sobre prevención de riesgos, con una serie
de (...) para empezar a implicar al conjunto de niños que están
estudiando en las escuelas, y este año lo volvemos a hacer, e
incluso ampliando todo ese tipo de medida. Pero es un
elemento la formación. La formación también para los
representantes de los trabajadores. En esta comunidad, el
conseller lo indicaba, hay muy pocos delegados de prevención,
precisamente por eso: tenemos una empresa pequeña, que tiene
muy poca vida, y por lo tanto la gente no es estable en el
centro de trabajo, y los delegados de prevención escasamente
existen, o no se acaban de designar, dado que su mandato es
de escasa duración, dado que la empresa se cierra, o cambia su
contrato, o lo que fuera.

¿Qué hemos hecho? Hemos creado un registro de
delegados de prevención. El delegado de prevención tiene que
consensuar con el empresario, es el representante de los
trabajadores experto, por decirlo así, o con mayores
conocimientos en salud laboral, tienen que tratar de consensuar
con el empresario las medidas que se aplican en el marco de la
empresa. Por eso hablaba de su prevención. ¿Qué hemos
tratado de hacer? Una, el registro de delegados de prevención,
estamos trabajando para saber qué delegados tenemos, qué
nivel de formación tienen, y cuál es la necesidad que hay que
llevar, o en qué tenemos que formarlos para que pueda ejercer
bien su función. Y segundo, hemos acordado, y eso también es
pionero en esta comunidad, de incentivar a los agentes sociales
por un lado, a sindicatos, en la designación de delegados de
prevención. De alguna forma hay un cierto incentivo en que se
incentiven con una serie de compromisos, de que nos facilitan
cuál es su nivel de formación, y una serie de datos para que
nosotros podamos seguir actuando sobre los delegados de
prevención, que insisto que es un elemento fundamental, y al
mismo tiempo con los empresarios hemos acordado también de
formar a los empresarios. No es una labor posiblemente de la
Conselleria de Trabajo, también es una situación pionera en
esta comunidad. Pero formarlos ¿en qué?, no en prevención de
riesgo, porque hay otro tipo de técnico que tiene esa
competencia, sino en formar al empresario en cuáles son sus
derechos y sus obligaciones; sus derechos respecto a aquél
con el que concierta, mutuas de accidentes, servicios de
prevención, para que se pueda mover en una situación mejor de
la que hoy tiene; y segundo, de sus obligaciones respecto a la
obligación de gestionar la prevención que tiene con los
trabajadores que tiene a su cargo. 

Y tercero, y no se puede olvidar, la Administración. La
Administración juega también un papel fundamental en una
doble vía: control, inspección, asesoramiento; y contratación
con la Administración. Y en todo caso por ahí iría algo de
propuesto. Y habría que decir, como elemento fundamental para
que todo esto funcione, qué tiene o qué hace en su labor de
inspección y de control la Administración? Bien, pues cuatro
datos:

Inspección de trabajo. Simplemente decir una cosa, y no sé
si debo decirlo muy alto. Hoy le estamos cediendo a la
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inspección de trabajo personal y le estamos dando dinero,
económicamente, a la Administración del Estado,
concretamente 5 administrativos, 2 a tiempo completo y 2
compartidos, 15 millones de pesetas para que compren material
para que puedan actuar, y ésa es la situación. Si la Conselleria
de Trabajo hoy retirara la ayuda que tiene la inspección,
supongo que tendría que ir a la quiebra y cerrar. Ésa es la
situación que tiene. Digamos, ¿es consciente el Ministerio? ¿Se
deben decir aquí estas cosas o no? Digamos, es consciente el
Ministerio de eso, de la precariedad que tiene, y tenemos
compromiso con la Dirección General de la Inspección en tratar
de ayudarnos mutuamente. Quiero decir, no estamos utilizando,
a mi me parece el egoísmo que no tiene ningún sentido, de
lucha entre administraciones, sino todo lo contrario, para eso
firmamos un acuerdo de colaboración con la inspección, y
estamos ayudando en lo que podemos. Al mismo tiempo falta
dotar del personal administrativo en Menorca. Tenemos el
inspector pero no tenemos personal administrativo que le
escriba los papeles, por lo tanto tenemos que ayudarle desde
la Administración de la comunidad. Nos falta el inspector en
Ibiza; está el compromiso del ministro de Trabajo, del director
general de la Inspección, pero el ministro de Administraciones
Públicas es el que decide en los temas de personal, y estamos
a la espera. Sigue también faltando el personal administrativo,
como falta el personal administrativo en la sede de Palma de
Mallorca. Los fondos son, porque tienen dificultad, para algo
t an increíble como una cámara de esas que filma como están los
andamios, y una serie de cosas..., sin entrar en más anécdotas,
legislación, documentación, que no tienen absolutamente nada.

Ésa es la situación de una parte de la inspección. La otra
que nos corresponde a nosotros, hemos ampliado plantilla,
hemos ampliado en Ibiza, en Menorca creo que el concurso
acaba de hacerse y se dotará, para que esté ahí de forma
estable. En Ibiza se ha notado de forma importante el hecho de
tener allí una actuación estable. Se han modificado los sistemas
de trabajo de la propia inspección, del propio gabinete técnico,
dentro de los recursos que se tienen y se puede, y estamos en
ello, en la obligación esa que tienen del seguimiento del
control, y el asesoramiento a las empresas, que es lo que se
está haciendo.

Y tercero, y fundamental también, contratación con la
Administración. Algo había que hacer. No es admisible que un
sistema perverso, como la Ley de contratos del Estado, o la Ley
de contratación con las administraciones públicas, favorezca el
incumplimiento generalizado de la prevención de riesgos. Como
se prima lo más barato, lo que menos calidad tiene, en los
concursos, ocurre que lógicamente en la merma de las
condiciones de trabajo, en la merma de la prevención de riesgos
laborales es donde se recortan los precios de los concursos.
Algo habría que hacer, nosotros ya estamos elaborando una
especie de orden que estamos tratando de consultar a nivel del
Estado, Consejo Consultivo..., bueno, a nivel nacional, a ver si
es posible introducir elementos para que sea obligatorio para
aquellas empresas que conciertan con la Administración el
compromiso de tener la evaluación de riesgo hecha, no reducir
sus presupuestos en materia de prevención de riesgos, y
cumplir determinados requisitos. Hay una gran laguna, y hay
una costumbre que yo creo que no obedece al espíritu incluso

de la Ley de contratos del Estado, en una exigencia en estar al
día en las cuotas de seguridad social, y no estar al día en otros
elementos que también son leyes que deben aplicarse. La Ley
de prevención de riesgos es una ley como cualquier otra, y
debe tener el mismo rango y el mismo valor. Por lo tanto, la
Administración contrata mucho y con muchas empresas, y por
lo tanto yo creo que debe haber un nivel de exigencia.

Pues todo este tipo de órdenes estamos tratando de sacar,
formación a empresarios, formación a trabajadores, extensión de
delegados de prevención, formación de delegados de
prevención, fomentar la negociación colectiva, tratar de incidir,
ir a la educación, como decía antes, de común acuerdo con la
Conselleria de Educación, y llegar ya a las escuelas, a los niños,
para poder ir poniendo en valor el valor prevención y el valor
salud, todo eso. Todo eso, pero vuelvo al principio, y ahí
acabaría: insisto que esto se hace de común acuerdo o
buscando el máximo consenso con todos. Ninguna
administración, y por eso -a mi criterio- es el fracaso de la
prevención de riesgos en este país, ninguna administración por
si sola tiene ni los recursos ni los medios para llevar adelante
este tema, y por lo tanto la exigencia y la implicación del
conjunto de agentes implicados, como decía, de empresarios,
trabajadores, sindicatos, mutuas de accidentes, servicios de
prevención, es absolutamente necesario. Si no, estaríamos
cayendo en el error de dejar en manos de los técnicos que
trabajan en la administración, en la inspección de trabajo, algo
tan grande y tan importante, y al mismo tiempo que genera
situaciones de tal nivel de gravedad y de daño, sería un error
dejar en manos simplemente de lo que debe ser el control, la
vigilancia y el asesoramiento, la resolución de un problema de
esta magnitud.

Yo simplemente quería poner de manifiesto, tampoco he
querido dar muchos datos, que se tienen y se pueden facilitar,
simplemente para que viéramos el contexto en el cual nos
movemos, y para que se tuviera un poquito de idea de cómo
está la situación, y a la hora de que vayan pasando los
diversos agentes, cada una de las partes que la comisión
considere oportuno que intervenga, porque de alguna forma
pues en todo caso hacerles un llamamiento a eso, a la
implicación, al consenso y a trabajar en común en un problema
de esta gravedad.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Galán. Entréguenos este documento si quiere
que se incorpore, me ha parecido entender que lo ofrecía para
que se incorpore al expediente. Ahora se lo recogerán, no se
preocupe.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE TREBALL I SALUT
LABORAL (Fernando Galán i Guerrero):

Este es el documento consensuado en Baleares en el
Consejo de Salud Laboral, que es el máximo órgano en donde
se tratan estos temas de prevención de riesgos, no era esto me
parece era el otro, es un plan a largo plazo donde hay un
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análisis, que viene a ser en parte algo de lo que he comentado,
un análisis de la situación en Baleares, insisto está
consensuado con todas las partes, mutuas y con todos los
agentes. Los objetivos que a largo plazo deben desarrollarse,
no en este año sino a largo plazo y 86 medidas concretas de
actuación que deben desarrollarse. Ese es el documento y esto
ha sido con carácter urgente, ha habido que sacarlo, no se si
vale la pena, lo traeré, pasaré el documento completo esto es
parte de un tocho más grande en donde vienen todas las
comunidades.

EL SR. PRESIDENT:

Ahora tiene la palabra el Sr. Crespí. 

EL SR.TÈCNIC DE SEGURETAT EN EL TREBALL (Miquel
Crespí i Soler):

Bon dia Sr. President i comissió. Bé ara el senyor i la
senyora directora lògicament han exposat jo diria la política i
filosofia d’allò que es fa i allò que s’ha de fer, però m’agradaria
posar en coneixement d’aquesta comissió perquè crec que és
interessant d’una manera molt resumida, després ja aclarirem els
punts que vostès trobin op ortuns, d’allò que realment diguem
la infanteria, que ja dic de salut laboral que es fa, com ho fa i si
tenim temps el per què ho fa.

Lògicament els tècnics de prevenció de la conselleria, una
de les activitats principals és, ja s’ha dit, l’assessorament
tècnic. Assessorament tècnic per als treballadors, per a les
empreses, per als sindicats, per a les administracions i per a les
noves figures que la nova llei ha creat, indubtablement
l’aparició de la nova Llei de prevenció de rics laborals ha creat
les figures de delegat de prevenció, ha potenciat els comitès de
seguretat i lògicament hi ha unes modalitats de gestió de risc
que s’han creades, ja s’han mencionades aquí, per exemple pot
dur la gestió el propi empresari, pot designar treballadors, pot
contractar un servei de prevenció extern, pot muntar un servei
de prevenció propi, fins i tot, diferents empreses poden muntar
un servei de prevenció mancomunat. Lògicament entre les
nostres funcions una d’elles és assessorar a totes aquestes
figures, a més d’allò que he mencionat abans. A partir d’aquí
lògicament la salut laboral el que ens provoca, perquè el tema
que més surt a la llum pública són els accidents, lògicament
nosaltres ens preocupam d’investigar tots aquells accidents
mortals, molt greus, greus i tots aquells lleus que lògicament
veim o detectam que la causa és un poc específica o és una
causa que nosaltres deduïm que allà s’ha produït un accident
lleu i que no s’ha produït un de greu per altres circumstàncies.

Aquests expedients d’accidents es remeten a les empreses
i es remeten a Inspecció de Treball, perquè clar nosaltres
lògicament dins l’empresa la nostra finalitat bàsicament és
provocar que dins aquesta empresa hi hagi una visió
integradora d’allò que és salut laboral i que dins aquesta
empresa s’adoptin les mesures correctores adequades, o sigui
que es faci una planificació preventiva de tal forma que aquest
accident que nosaltres hem investigat no es torni a produir.
Nosaltres no cercam culpables perquè no és la nostra missió,
nosaltres el que detectam és la causa que ha provocat aquest

accident i a partir d’aquesta causa fer les recomanacions
específiques perquè s’adoptin les mesures i es planifiqui
adequadament la prevenció, perquè no només es torni a produir
aquell accident a la zona que s’ha produït, sinó que no es torni
a produir a cap altra zona d’aquell centre de treball. A partir
d’aquí els informes lògicament moltes vegades són solAlicitats
per part dels jutges i per part de la fiscalia.

Després lògicament nosaltres també feim visites a
requeriment extern, o sigui que qualsevol persona de l’exterior
ens pot provocar una sortida que nosaltres haguem d’anar a
veure que passa en aquell lloc determinat, segons el
requeriment que ens han fet lògicament i nosaltres a aquella
persona que ens ho fa, si és una persona involucrada en el
mateix centre de feina, lògicament si és un extern no, però des
de qualsevol treballador, qualsevol delegat de prevenció, fins
a l’empresari, qualsevol persona d’aquell lloc de feina ens pot
requerir una actuació i nosaltres li contestam.

Després també feim uns projecte, nosaltres els deim
programats, que aquest any s’ha mencionat també, hem fet allò
que deim d’atacar aquelles empreses que nosaltres consideram
d’alta sinistralitat i quan dic atacar vull dir incidir damunt elles,
el Sr. Conseller ja els ha definides de tal manera que allò que
hem intentat és veure amb quin grau estava la implantació
d’allò que és la gestió de rics i la conclusió ha estat lògicament
que unes han estat bé, unes malament, però la realitat és que
hem aconseguit que realment almanco aquestes empreses hagin
reaccionat, hagin tret el cap de davall l’ala i lògicament els
resultats han estat molt positius.

Després també es fan visites a centres de feina per
iniciativa, o sigui que el tècnic diguem pel que sigui entra dins
un centre de feina i fa les actuacions pertinents. Després també
hem implantat a més de l’horari normal de qualsevol funcionar
que és de 8 a 3, hem intentat posar un tècnic de guàrdia
localitzable a través de l’u-u-dos i aquest senyor lògicament
està des de les 8 del matí fins a les 11 del vespre, teòricament al
servei de l’u-u-dos i algú podrà pensar que tal vegada un tècnic
és molt poc per atendre totes les cridades, però també afegir
que aquest tècnic té l’avís i l’ordre que en qualsevol moment ell
només s’ha de posar en contacte amb la resta de tècnics i es
mobilitzen els tècnics que siguin necessaris per fer les
intervencions que siguin necessàries. Hem de dir que l’u-u-dos
jo crec que també és una feina molt efectiva, en el sentit que
ens donam compte de situacions de risc que tal vegada no
veuríem, per què? Perquè ens ho delaten, ja siguin persones
particulars, ja siguin treballadors, o ja sigui la persona que en
aquell moment la detecta. Després també una de les actuacions
que feim és registre, control i revisió de tots els plans de
seguretat de les obres, en el sentit de controlar aquestes figures
noves que s’han creat i que sobretot contemplen el que són
promotors, contractistes, subcontractistes i coordinadors de
seguretat, idò lògicament que aquest tema es dugui bé, estigui
ben planificat i no ens trobem o ens trobem almanco  amb el
mínim d’obres que no s’adaptin al decret de construcció.  

A partir d’aquí jo diria que he definit molt ràpidament les
funcions i feines que feim, puc aclarir el que sigui a petició
seva, però no vull ser més pesat. El que sí m’agradaria és fer un
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resum, tal vegada per obrir llum o portes, que és el que
veritablement interessa a aquesta comissió perquè que pugui
fer feina. El que hem detectat els funcionaris de base, diria jo
que estam i coneixem els centres de feina, hem detectat una
falta de professionalitat a molts d’empresaris, una falta de
professionalitat en la majoria de treballadors, sobretot la falta de
professionalitat dels empresaris, jo m’agradaria fer constar que
sobretot l’hem detectada en el sector de la construcció. Tots
sabem que avui dia i ens hi trobam nosaltres, fer-se constructor
jo crec que és agafar un mòbil, una furgoneta i crec que
realment englobaríem dins aquest perfil un percentatge molt
elevat de constructors, lògicament aquests empresaris tenen
una deficiència d’organització, deficiència de personal i dur la
gestió de risc a terme és molt costós i molt difícil. 

Per tant, jo demanaria a aquesta comissió que tal vegada fes
feina en el sentit d’exigir a un empresari de construcció una
mica de professionalitat i aquesta mica seria només exigir el que
la llei ja contempla i és que almanco tengui el carnet de
professional que ha d’emetre la Conselleria d’Indústria, em
sembla, jo crec que seria un factor molt important i aquí s’hi
podria molta feina. Lògicament a la manca de professionalitat i
formació del treballador hi estam fent feina nosaltres i hi ha de
fer feina l’empresari per la pròpia llei. Després voldria fer un
aclariment també per obrir més llums i més portes i és que clar,
nosaltres que som els que estam damunt aquest tema, no ens
agrada, no estam contents que Balears tengui l’índex que té
d’accidents, comparant-la amb Espanya i sobretot amb Europa,
però bé jo voldria fer un raonament i que tots pensem en un
tema, a nosaltres que tocam aquest tema que ens diguin que
tenim molts d’accidents perquè tenim molts treballadors, això a
nosaltres no ens diu res i ens fa rialles, allò que ha de tenir en
compte aquesta comissió no és el número de treballadors sinó
el número d’hores que treballen aquests treballadors, treballa
el mateix número d’hores un treballador de Balears que un
treballador de Madrid o d’una altra comunitat? Aquí està la
clau, nosaltres teòricament per treure l’índex real per comparar
amb qualsevol comunitat o qualsevol lloc seria poder dir,
aquest índex està calculat amb el número d’hores treballades,
tots sabem que a més hores més temps d’exposició i a més
temps d’exposició més rics i a més risc més accidents. Per tant,
aquest és un dels temes més importants.

I lògicament per acabar jo diria que aquesta comissió per la
part que li toca, si pot cooperar una mica que lògicament que
cooperi perquè l’Institut de Salut Laboral pugui tenir més
dotació pressupostària, en tècnics i en mitjans, jo crec que això
ajudaria que més gent de l’Institut pogués estar a més empreses
cada dia i pogués revisar més llocs de feina, crec que això seria
la finalitat i la solució que donaria uns resultats a curt termini.

Res més, estic per aclarir els punts que vulguin de tot el que
he parlat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Té la paraula el Sr. Pere
Muntaner.

EL SR. TÈCNIC DE MEDICINA LABORAL (Pere Muntaner
i Burguera):

Gràcies, Sr. President. Jo com a quasi tots els fòrums que he
acudit i que parlen de salut laboral sempre acaben igual,
l’accident, l’accident, l’accident. No en sortim d’aquesta
punyetera closca de l’accident de treball, l’accident de treball
només és la punta d’un iceberg d’unes males condicions de
feina, l’accident de treball només és un indicador immediat, el
que passa és que l’accident de treball surt a primera pàgina dels
diaris, surt als informatius i després als consellers responsables
o al polític responsable de la salut laboral li demanen
explicacions dels accidents, mai n’hi poden demanar de la resta
i que són les malalties professionals i el pobre Bernardo
Ramacini que és el pare de la medicina del treball deia: “en
efecto es necesario reconocer que a veces de ciertas
profesiones se derivan a los que las practican males no
pequeños, de modo que en donde esperaban obtener recursos
para su propia vida y para el mantenimiento de su familia, no
pocas veces contraen gravísimas enfermedades y maldiciendo
al oficio al que se habían entregado acaban por abandonar
la compañía de los vivos”. Han passat 300 anys d’això i seguim
a les mateixes, els metges del treball som com si fóssim les
maries. 

Jo he cercat avui matí quan m’han dit que havia de venir
aquí, estaven dins un calaix, no em vaig atrevir a publicar-ho,
un treball que si em permeten els llegiré les quatre coses per
damunt. “Si son correctas las noticias aparecidas en los
medios de comunicación, nuestra querida comunidad
autónoma tiene el triste privilegio de ser líder, cuando no
estar en el pelotón de cabeza, del resto de las comunidades
autónomas del Estado español en: cardiopatía isquémica,
malformaciones fetales, accidentes de tráfico, accidentes de
trabajo, cáncer colono rectal y endometrio, sida por
transmisión heterosexual, drogadicción por vía parenteral,
porcentaje de abortos en adolescentes y muchos otros,
(probablement em deix al tinter), cuando por otro lado también
aparecemos en los medios de comunicación a bombo y
platillo como la comunidad autónoma con mayor renta per
cápita, cabe caer en el grave error como lo hacía un joven
compañero intensivista hace unos días en un descanso en una
UCI rodeados por un cortejo de pacientes agonizantes,
víctimas de algunos de estos liderazgos que hemos
enumerado, me decía yo creo que somos víctimas del progreso
a mayor nivel de vida. Desgraciadamente no van por ahí los
tiros y nada más lejos de ser esta la posible explicación de lo
que nos está ocurriendo. 

No puedo entender como tan grave problema no encabeza
los titulares de nuestros periódicos, ni es noticia de apertura
de los telediarios, aunque sean los de la nuestra televisión
autonómica, tampoco puedo entender como las sociedades
científicas, con la honrosa excepción de la Sociedad de
Cardiología Balear que sí lo está haciendo, los colegios
profesionales y por supuesto nuestros gobernantes y todas las
fuerzas vivas de la sociedad balear no toman cartas en tan
grave problema. A mi modesto entender hay que buscar un
denominador común a tanto desastre y desatino, reunir a
científicos, filósofos, sociólogos, pensadores de toda índole y
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arrimar el hombro para ver si entre todos encontramos
aunque sólo sea una hipótesis de trabajo. Seria ilógico
pensar que cada uno estos liderazgos no tienen algo en
común, de una forma simplista cabría pensar en factores
ambientales, pero como en toda seguridad en una hipótesis
totalmente descabellada, precisamente nuestra comunidad
autónoma es también líder y con orgullo lugar preferido de
destino turístico y de forma muy especial por aquellos que
huyen de contaminaciones de las industrias que sufren las
ciudades, de los fríos extremos y ambientes irrespirables,
buscando nuestro sol, la paz de nuestras playas, montañas y
la exquisita y saludable, (teòricament), dieta mediterránea,
que resulta després que no la podem fer.

Tampoco la calidad de la asistencia sanitaria, que a pesar
de sus más y sus menos puede en ocasiones cuestionarse sólo
desde la óptica de una regular calidad hotelera de nuestros
hospitales públicos, nuestros médicos están perfectamente
formados, nuestras facultades de medicina gozan de muy buen
prestigio en Europa. Ni por el aparatage de nuestros centros
sanitarios, cuando somos probablemente líderes mundiales en
TAC y resonancias magnéticas per cápita. ¿Qué nos pasa
pues, por dónde fallamos? ¿Tenemos los que vivimos aquí
unas condiciones de trabajo al nivel de una comunidad
autónoma líder en renta per cápita, o somos líderes en renta
per cápita porque trabajamos más y en peores condiciones
que los otros? Nadie puede poner en duda la repercusión del
trabajo sobre nuestra salud y no me refiero solo a las
condiciones físicas del trabajo, sino también en mayúsculas
a las psicosociales. Los accidentes de trabajo no son más que
la punta del iceberg de unas malas condiciones de trabajo,
los accidentes de trabajo son unos indicadores inmediatos y
más evidentes, pero sólo esto, la ignorancia y falta de
recepción hace que en muchos foros se ignore lo que
realmente hay o puede haber detrás de un elevado índice de
accidentabilidad y a los que tanto nos preocupa esto que hay
detrás se nos mira un poco como raras avis, ¿no será que con
la globalización y en la economía hemos entrado en una
sociedad con más problemas de competitividad y está
aflorando un neotaylorismo, por supuesto nada favorecedor
de las condiciones de trabajo en su sentido más amplio? 

¿No será que empeñados en mantener un status víctimas
cada día del consumismo, influenciados además por la
invasión de turistas con un alto poder adquisitivo
procedentes de países del centro de Europa, más
concretamente Alemania, nos estamos poniendo un listón de
nuestras posibilidades demasiado alto y nos estamos matando
por trabajar? ¿No será que por trabajar y por trabajar
nuestras gestantes sufren durante el embarazo, que no
respetan también por trabajar los permisos reglamentarios
sus paseos, sus comidas relajadas y sus horas de sueño
cualitativa y cuantitativamente correctas y por lógica
también sufren sus fetos? ¿No será que por trabajar y trabajar
más no tomamos medidas de protección adecuadas en el
puesto de trabajo y nos accidentamos más que a los que no se
les exige tanto? Acab, ¿no será que cansados de tanto
trabajar, ávidos para aprovechar el poco descanso del fin de
semana, muchos ni esto, corremos como locos y como no con
la copa tomada a toda prisa nos accidentamos en la carretera

más que los que tienen mayor tiempo para descansar y
pueden tomarselo con más calma? ¿No será que también por
ir a trabajar y como tenemos la plaza con un contrato
temporal siempre pendiente de un hilo y mucho, mucho miedo
a perderla corremos y corremos como locos, olvidándonos de
la prioridad de la seguridad y no aplicamos aquello de más
vale tarde que...? 

¿No será que si el ambiente de trabajo no es el adecuado,
ni física, ni química, ni psíquicamente, somos incapaces de
plantar cara y tragamos lo que nos echen sin tampoco
denunciarlo con tal de no perder este trabajo que tenemos en
precario? ¿No será que hay un sinfín de productos con poder
patógeno y por estos miedos unos a perder el empleo y por la
avaricia de otros en no gastar poniendo los medios de
protección adecuados, enfermamos incluso de cáncer? ¿No
será que por vivir en una sociedad tan competitiva, tan de
primera, nos acostamos con nuestra menta cargada de
problemas, miedos y angustias y dormimos mal y nos
accidentamos más en la carretera y en el trabajo por no estar
en plena forma por un sueño no reparador del cansancio del
día anterior y estamos dando la razón a serios estudios
científicos que demuestran rigurosamente que los trastornos
del sueño son probablemente una de las primeras causas de
accidentabilidad?”. 

Jo volia exposar això perquè quan parlam de salut laboral
sempre estam a les mateixes, els accidents, totes les altres
patologies queden enlaire i crec que des de l’Institut hem de
lluitar sigui com sigui. La directora havia dit que hi ha un baix
registre de malalties professionals, hi ha un baix registre i això
encara seria el mínim que es pot registrar, el baix registre al cap
i a la fi és un tràmit administratiu, el que passa és quan hi ha
punyeter interès per a les malalties professionals, jo els estudis
que he fet enguany mirant quines són les malalties
professionals, es registren quatre beneitures, és a dir, cops,
problemes musculars, problemes seriosos no se’n registre ni
un, perquè aquests problemes seriosos precisen estudis molt
profunds, precisen posar en marxa tot això que jo he dit en
aquesta lectura que he fet i fer un estudi molt més profund
d’allò que és la salut laboral. La salut laboral no són les
malalties professionals, les malalties professionals és una llista
que es va fer l’any 1978 i seguim amb aquesta llista, Europa ha
dit que l’hem d’ampliar. Al cap i a la fi, les malalties
professionals és un terme jurídic i als metges ens importa poc,
la salut és una cosa molt més important que tot això i dins la
salut hi participen moltes més coses. 

La precarietat laboral, abans s’havien fet estudis en el nord
d’Europa de l’atur, la mortalitat en general per l’atur està molt
més augmentada que les persones que tenen feina, ara sembla
que l’atur ha baixat, però tenim aquesta precarietat, és a dir, qui
està a l’atur fuma més, beu més, pren pastilles per dormir, no es
concentra quan condueix. Jo tenia un professor que quan ens
explicava les descàrregues d’adrenalina tenia una frase molt
maca que deia “la ira es el más mortífero de los 7 pecados
capitales, más que la gula y por supuesto mucho más que la
lujuría”. Per tant, viure amb els problemes que dóna el treball
és una part que pareix que ningú veu, és a dir, les malalties
professionals que estan a la llista i això ens preocupa des de
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l’Institut que els serveis de vigilància de la salut que es vagin
establint dins la legislació i que s’estan establint es centrin
només amb allò que està completament legislat i jo crec que és
un problema de Govern la causa de tots aquests liderats que he
dit i que sense cap dubte tenen alguna cosa a veure amb la
feina.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Muntaner. Deman als grups presents si tenen
interès en suspendre la sessió o podem continuar ara mateix?
Em diuen que podem continuar. Vostè vol intervenir? No. Té la
paraula el Sr. Buele. 

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President. Intentaré no ser tampoc massa extens,
simplement és perquè des del Grup Parlamentari del PSM-
Entesa Nacionalista volem agrair la presència en aquesta
comissió parlamentària del Conseller de Treball i Formació i de
les persones que l’han acompanyat, alts càrrecs, directors
generals i tècnics de la seva conselleria, per manifestar que
compartim molt d’allò que s’ha dit aquí avui matí en aquesta
primera sessió d’aquesta comissió d’estudi. 

Per a nosaltres també és important que d’aquesta comissió
arribem a treure conclusions polítiques que facin referència
explícites i directes a la promoció de la salut laboral a les
nostres Illes, encara que pogués semblar no estam parlant d’un
tema abstracte quan parlam d’accidents, malalties
professionals, o salut laboral o sinistralitat, sinó que estam
parlant de situacions molt reals i que afecten a persones molt
concretes, per a nosaltres qualsevol accident laboral o
qualsevol malaltia professional per petita que sigui no deixa de
ser una agressió voluntària o involuntària, però agressió a la
mateixa vida d’una persona o d’un col Alectiu de persones
treballadores, és per això que som conscients que de les
conclusions que puguem treure d’aquesta comissió
parlamentària estam treballant directament la defensa i la
promoció del dret humà més fonamental com és el respecte a la
vida. És en aquesta perspectiva que agraïm totes les
aportacions que ens han fet avui matí i esperam poder treballar
a mida que vagi passant el temps i intensificar-les encara més
amb les aportacions que pugui fer altra gent.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buele. Sr. Camps té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot i com no pot ser d’altra
manera, agrair molt sincerament la compareixença del Conseller
de Treball i Formació i els alts càrrecs que l’acompanyen i agrair
sincerament la seva extensa exposició, jo estic ben segur que és

sentida i té per ànim motivar que tota la nostra societat tengui
una cultura preventiva.

Nosaltres pensam i crec que des del Parlament, quan vàrem
aprovar aquesta Comissió no permanent de Sinistralitat Laboral,
vàrem voler entre tots incidir dins la societat, que el nostre
objectiu que els accidents laborals que la nostra comunitat
autònoma està al capdavant dins Espanya, no ens importi
massa està al capdavant, ens importa moltíssim, sinó com
minvar aquest creixement i que es minvin sobretot els accidents
greus i mortals que darrerament han estat molt copsats per a
totes les famílies que ho han patit. Per tant, jo crec que impulsar
aquesta cultura preventiva que la llei permet i que arribi a tots
els estaments de la societat, a totes les edats, tots els sectors,
tots els àmbits i implicar a tothom crec que és un objectiu
prioritari. Nosaltres pensam que aquesta comissió que s’ha
constituït ha de tenir i ha d’aportar la realitat i la capacitat de
reflexió, és per açò que nosaltres escoltarem i analitzarem tota
la documentació que vostès ens han donat aquí i amb molta
cura donarem suggeriments i aportarem les nostres
contribucions. 

Nosaltres efectivament pensam que efectivament la Llei
3195 de seguretat i higiene en el treball i prevenció de rics
laborals es configura com a referent legal, allà on s’estableix un
marc legal a partir del qual es fixen tot una sèrie de normes
legals i reglamentàries que es van concretant en aquells
aspectes més tècnics i que són els 30 reglaments posteriors que
s’estan elaborant i desenvolupant i tenim el deure, sobretot per
part de la conselleria, d’aplicar a tots els sectors de la nostra
comunitat. Hi ha un Pla nacional de lluita contra la sinistralitat
que ja en el 98 es va aprovar per part del Consell de Salut
Laboral o la comissió tècnica i després hi va haver un pla de
xoc i un pla resultat d’una interpelAlació i una moció per al 2001
i també sembla ser que darrerament hi ha hagut un altre pla,
segons ens ha dit la Presidenta de l’Institut de Salut Laboral
d’estratègia de salut laboral. És a dir, m’agradaria que per part
de la conselleria ens fessin arribar una valoració de tots i cada
un d’ells i quins són els vigents i sobretot delimitar
estratègicament els objectius específics que els estudiarem si
són els que el director general ens ha donat, evidentment no
hem tengut temps de comprovar.

Però també hi ha una altra qüestió que em preocupa molt i
és que si nosaltres feim una anàlisi de la nostra comunitat
autònoma, una anàlisi de la situació laboral, econòmica veim
que realment hi ha una estacionalitat, estacionalitat allà on hi ha
dos sectors que marquen la pauta, un és el tema de serveis i
l’altre és el sector de construcció que darrerament s’ha
desbordat i açò ha implicat una forta immigració
extracomunitària. Tot açò ens ha duit que seguem una de les
comunitats autònomes amb més mobilitat i amb més dinamisme,
però tal vegada no sabem prou bé cap on anam i jo crec que és
una anàlisi de reflexió molt seriós que aquesta precarietat en el
treball que influeix després, com molt bé han dit els tècnics, en
els accidents laborals, s’avaluï per quines alternatives
econòmiques i socials donam a la nostra comunitat autònoma.
És a dir, si nosaltres veim que any rera any persisteix aquesta
precarietat laboral, nosaltres el que hem de fer és dissenyar una
nova economia, però per altra banda veim que el sector primari
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cada vegada va més endarrera i el sector industrial, exemples
Perles Majòrica a Mallorca o Catisa a Ciutadella és d’una
precarietat i una incertesa total i absoluta. Eurobiju, tot el sector
de bijuteria de les Illes Balears, perquè també hi van els de
Mallorca, es troben actualment amb una competitivitat molt
forta amb Milà i açò significa que el centre fira s’ha desplaçat,
el centre comercial, el centre neuràlgic, que ho era d’Europa, de
Menorca a Madrid, ja és una passa que es fa enfora del nostre
abast i és per açò que nosaltres, a part de dir que aquesta
gràfica la comprenem, però quina alternativa donam si nosaltres
de cada vegada anam cap a una economia més estacionalitzada.

És a dir, estic d’acord amb la formació, la formació jo crec
que és clau i fonamental que tothom se’n doni compte que la
llei obliga a tothom i la llei és per complir-la i açò obliga a
l’article 14, crec, als empresaris i als treballadors. Però també jo
voldria dir que en el tema dels empresaris donar una nota
positiva, jo puc assegurar perquè ho vist personalment i hem
fet una sèrie de promocions que hi ha molts d’empresaris en els
seus llocs de treball, els seus hotels o les seves empreses de
fusta o de calçat que tenen unes instalAlacions total i
absolutament modernitzades i al dia i que impedeixen que per
se el treballador s’accidenti. I jo crec que açò és una cosa que,
com a positiu, s’ha d’elevar a tots aquells empresaris i
treballadors que fan que es preocupin per la seguretat i pels
sistemes preventius de les empreses i dels seus treballadors. Jo
crec que açò serien punts de referència que l’Institut de Salut
Laboral que hauria de fomentar i aclarir; és a dir, notificar punts
de referència dins els sectors amb aquells empresaris i amb
aquelles persones modèliques, que també n’hi ha, no hi poseu
cap dubte, a les Illes Balears, i que són responsables i que
volen complir la llei.

Estic d’acord que la colAlaboració entre la inspecció i la
prevenció de riscs laborals dels tècnics ha de ser molt estreta,
hi era abans, amb els jutjats i amb la fiscalia quan hi havia, per
llei, un cas greu o mortal o molt greu, però jo crec que està molt
bé aquesta línia d’intensificació i que aquests convenis de
colAlaboració es complementin, perquè si es té assignat a la
Conselleria de Treball i Formació, al Govern de les Illes Balears,
tot el que fa referència a prevenció evidentment l’execució
sancionadora és de la inspecció de l’Estat, que paga d’aquella
manera. Però crec que aquesta combinació, aquesta simbiosi és
altament positiva perquè és complementària i jo crec que d’açò
en poden sortir molt bons resultats de cara al futur.

Sr. Galán, estic totalment i absolutament d’acord amb vostè
que l’àmbit educatiu és fonamental, és per açò que jo havia
demanat en el pla que el Partit Popular havia presentat aquí que
també fes compareixença el conseller d’Educació; se’m va dir
que no era important i que no importava, i jo crec que és un
error, que es pot reconsiderar. Però pens que sí, que la
prevenció laboral ha d’anar a l’EGB, ha d’anar a la FP, ha d’anar
a la Universitat i ha d’anar també a motivar que tenguin
consciència. Estic content que segueixin amb els programes de
cursos i de concurs de dibuix i de redacció, perquè és un motiu
més perquè l’alAlot es preocupi del seu pare a veure què fa i la
mare de què treballa i per què no fa i per què ha tingut la
desgràcia que se li hagi trencat un braç o una malaltia més greu.

I per acabar, crec que el responsable de sanitat, de salut, de
medicina, té tota la raó; no solament aquí, crec que és un
problema greu que les malalties laborals, professionals, siguin
tan excloses dins la problemàtica, crec que açò és fonamental.
Avui en dia es creen noves malalties professionals, hi ha un
índex elevat de càncer a les nostres illes i açò ens agradaria,
intentaríem saber quina relació pot tenir amb els llocs de feina.
Jo no sé si açò està avaluat o no, si es fa feina en aquest sentit,
però és una de les causes que a la societat en general preocupa.
Altres causes també, com poden ser els fitosanitaris o tot
l’entorn dins la sanitat, també realment són qüestions que
poden preocupar. I després, sobretot, malalties que poden, de
lumbàlgia i de qüestions metacarpianes o d’altres que sempre
queden relegades, però no s’afronta en realitat amb una
prevenció perquè açò no es doni.

Potser que la retribució de malaltia laboral és diferent de
l’accident? És una pregunta que jo, no té res a veure. Estic
d’acord, per tant que els estudis en profunditat de les malalties
laborals hi han de ser i hem de seguir per aquí.

I també una pregunta: per què el dilluns és quan hi ha més
accidents laborals? És a causa que el cap de setmana ens
relaxam més, hi ha hagut més consum del que pertoca d’alcohol
o droga o del que sigui? És que açò influeix després a l’hora de
la concentració en el treball al principi de la setmana? Són
preguntes també que queden en l’aire i que aniria molt bé que
anàssim aclarint.

Però res més, agrair-vos, molt sincerament, la vostra
aportació, que estudiarem amb molta seriositat, i la vostra
assistència i colAlaboració.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Vol intervenir, Sr. Conseller, o vol que
intervengui qualque tècnic per explicar alguna cosa?

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Eberhard
Grosske i Fiol):

Dues paraules, si no li importa, Sr. Fiol, i després donaré la
paraula a la Sra. Carme Fiol per a aquesta darrera pregunta que
ha llançat el Sr. Camps respecte de la distribució en el temps
dels registres de sinistralitat.

Evidentment, a les intervencions que hi ha hagut tant del Sr.
Buele com del Sr. Camps no donen peu a polèmica, simplement
que vull desitjar que aquest esperit constructiu que aquí es
manifesti doncs es mantengui fins al final i la feina sigui
profitosa. Efectivament, com deia el Sr. Buele, parlam del dret a
la vida quan parlam de salut laboral; i, com molt bé ha explicat
a la seva intervenció el Sr. Muntaner, quan parlam de salut
laboral parlam de salut en general; quan parlam de la manera
com treballam parlam també de la manera com vivim i la manera
com vivim està molt relacionada amb les nostres probabilitats
de gaudir o no d’una bona salut.

El Pla estratègic, efectivament serà facilitat. De qualque
manera hem establert un pont entre el Pla d’acció del 2001, que
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va ser prorrogat l’any 2002 amb una sèrie de modificacions, fent
una assignació pressupostària perquè no podíem esperar el Pla
estratègic en el seu desenvolupament; i en aquest moment ens
trobam amb unes prescripcions que venen d’aquest Pla d’acció
del 2001, prorrogat amb una assignació pressupostària per al
2002, i el Pla estratègic que de qualque manera quan es
desenvolupi serà, efectivament, el resum i el compendi de tota
l’actuació administrativa. Ara vivim una situació de pont, en tot
cas li facilitarem el Pla d’acció del 2001; l’acord de pròrroga,
amb les modificacions que es varen acordar i la distribució
pressupostària que es va acordar, i el Pla estratègic, i amb això
tendrà, diguéssim, el marc, l’horitzó de la nostra actuació.

Quedar, evidentment, com a conselleria a plena disposició
de la comissió, per si estima pertinent reclamar més
documentació o una compareixença puntual d’un tècnic o d’un
alt càrrec de la conselleria, incloent-me, evidentment, a mi
mateix. I li donaria, bé, demanaria al President que donàs la
paraula a la Sra. Carme Font per al tema aquest dels dilluns, de
los lunes negros, a què feia referència el Sr. Camps.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. DIRECTORA DE L’INSTITUT DE SALUT
LABORAL (Carme Font i Morell):

Gràcies. Jo crec que la pregunta també el Sr. Camps l’ha
tirada un poc en l’aire, perquè segurament estarem d’acord amb
què hi ha darrera això. Efectivament, els dilluns es continuen
registrant, una petita, un pic d’accidents, però dir que són, per
a informació de tots, de caràcter lleu, curiosament; o sigui, la
gravetat no es comporta de manera diferent els dilluns o els
divendres, això en primer lloc.

En segon lloc, ja ho deia l’Informe Durán, que també forma
part de la documentació que crec que tenen vostès, que hi ha
un aspecte, que és el de les indemnitzacions, que té a veure
amb la normativa que tenim ara i és que aquesta normativa
afavoreix l’accident de treball damunt la malaltia comú; que hi
ha uns quinze dies, que seria on hi hauria tots aquests
accidents de caràcter lleu que el que fan és que tant per a
l’empresari com per al treballador és més fàcil que allò sigui
reconegut com a un accident que no com a una tal. Per tant,
segurament tenim aquí una certa quantitat d’accidents que no
són tals accidents. De totes maneres tampoc no es pot fer
massa bandera, jo crec, d’això perquè hi ha una altra classe
d’accidents que, efectivament, són laborals i passen per comú.
Vull dir que també es dóna que el servei sanitari, sobretot el
servei sanitari públic, també té una càrrega important de
patologia o d’accidents o d’incidents que són d’origen laboral
i s’haurien de posar també dins la balança.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Gràcies, Sr. Conseller, per la seva presència
avui aquí i a les persones que l’acompanyen doncs també

moltes gràcies per haver vengut. I no havent-hi més assumptes
a tractar, s’aixeca la sessió.
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