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EL SR. PRESIDENT:

En primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.
Sembla que no.

Compareixença del Sr. David Díaz Vilches, representant de
l'organització sindical  USO de les Illes Balears, i de la  Sra.
Blanca Iglesias de la Iglesia, representant de l'organització
sindical  CSI-CSIF de les Illes Balears, per tal d'informar
sobre la matèria objecte d'estudi.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia, relatiu a
compareixença d’un representant del sindicat USO i d’un
representant del sindicat CSI-CSIF. Assisteix, en representació
del sindicat USO, el Sr. David Díaz. En primer lloc té la paraula
el Sr. Díaz per fer una exposició oral.

EL SR. REPRESENTANT DE L'ORGANITZACIÓ SINDICAL
USO (David Díaz Vilches):

Bé, bon dia a tots i a totes. M’estalviaré un poquet totes les
dades de sinistralitat perquè supòs que la creació d’aquesta
comissió no permanent és motiva pel coneixement del Parlament
de les dades que són públiques de quines són les dades de la
sinistralitat.

Primer de tot, he de dir en aquest sentit que, bé, si les
estadístiques a Balears en el que duim d’any han aconseguit
reduir la sinistralitat al 31% que anunciaven el mes de juliol, i
una cosa molt important, que és que, de passar a 11 morts en
accident laboral l’any passat, en el que duim d’any només en
duim 2. Són morts humanes, de treballadors i de treballadores.
En aquest sentit nosaltres amb això no tenim una especial
alegria perquè el que sí indiquen les dades, i també si les
comparam amb la resta de comunitats autònomes, el que
indiquen és que hi ha comunitats autònomes que uns anys
tenen menys accidents, menys morts, l’any següent més i l’altre
any es corregeix una mica, que a vegades jo crec que no és, per
l’anàlisi que feim d’aquestes dades del sindicat USO, per una
qüestió d’incidència de les administracions públiques i
d’incidència dels empresaris, que són els primers responsables
en el tema de prevenció de risc, sinó de la casualitat i de la sort
que a vegades es pot tenir a l’hora de tenir un accident o no
tenir-lo, un poc com els accidents de trànsit.

Idò com ja hem pogut conèixer aquestes dades, que podríem
qualificar d’esgarrifoses, unes dades que per la USO estan en
funció d’una sèrie de circumstàncies o problemes que tot seguit
els volem detallar. L’Estat espanyol és un dels estats del món,
i no únicament de la Unió Europea, que té més normativa
legislada en aquesta matèria, en matèria de salut laboral,  és  a
dir, com a país, com a estat, no tenim cap problema de
legislació, i a més aquesta legislació és d’obligat compliment,
essent responsables, i per aquest ordre que citaré, primer les
empreses, perquè es compleixi, després les administracions i
després, com no pot ser d’altra manera, els treballadors i els
sindicats, que també tenim a veure amb la seguretat. I manca
una profunda conscienciació de la importància que té per al
conjunt de l’Estat tant a nivell productiu com econòmic i social,

disposant tots els centres de treball d’unes òptimes condicions
de feina, en especial en matèria de seguretat i salut laborals. 

Els empresaris en general, en aquest sentit grans o petits, i
especialment els petits, aquests darrers no entenen, o no
sabem, o no volen invertir en millorar les condicions de treball
a les seves empreses, per mor a vegades que el tipus d’inversió
que requereix no el consideren rendible a curt termini, la qual
cosa és incerta, ja que està comprovat que un centre de treball
que disposi d’unes condicions òptimes de treball millora
considerablement la productivitat.

Després també la nefasta activitat que han suposat les
empreses de treball temporal agreujant considerablement la
flexibilitat laboral, econòmica i social, i a més han suposat un
considerable increment de l’absentisme a través de les seves
activitats laborals, basades en la prestació de treballadors
d’altres empreses usuàries. La falta de temps o el nul interès
també per part dels treballadors per formar-se bàsicament en
matèria de seguretat i salut laboral, especialment en el que es
refereix al seu lloc de treball i el seu entorn. 

Les administracions públiques, que davant l’opinió pública
tots continuen dient que estan molt preocupats per la situació
tan negativa de la seguretat i la salut laboral; publiquen
constantment legislació, legislació que com bé deia al principi
ja ens posa no a nivell europeu sinó a nivell mundial de ser el
país que més legislació en matèria de salut laboral té, però al
final no es té el coratge de fer-la complir als empresaris, ja que
han de garantir l’activitat empresarial a canvi de no garantir una
total seguretat i salut laboral dels seus treballadors.

El constant augment de la precarietat laboral és un altre dels
efectes negatius sobre la seguretat i la salut laboral, la qual
incideix de manera brutal sobre els treballadors que
desconeixen els perills reals sobre la seva seguretat i salut a
l’hora de dur a terme la seva tasca, a la qual cosa hem d’afegir
la gairebé nulAla motivació per mor de la manca de perspectives
laborals d’aquests treballadors de continuació a l’empresa. La
notable falta de formació en la matèria d’empresaris, quadres
intermedis, encarregats dels treballadors i sobretot, el més
p reocupant, els mateixos delegats dels treballadors de
prevenció. 

Falta, sobretot, una notable vigilància sindical sobre el risc
i la salut laboral a la majoria dels centres de treball de les Illes
Balears, que també pot ser extrapolable a la resta de l’Estat;
absència d’estudis ergonòmics, perquè en això hi ha mancança,
hi ha tota la normativa, el que passa és que no hi ha estudis de
l’ús dels equips de protecció individuals, juntament -i ho hem
de dir- amb la tendència del treballador a no usar-los de manera
habitual. És a dir, quan un treballador no fa cas de les mesures
de seguretat que li planteja l’empresari, que hi ha casos,
l’empresari té la potestat de sancionar aquest treballador amb
una falta greu que va des de la suspensió de sou i feina durant
un termini determinat i fins i tot arriba a l’acomiadament si això
continua essent una qüestió greu; però, clar, un per exemple
mira el sector de la construcció i veu que un empresari, perquè
el seu treballador no s’ha posat el casc o el que sigui, l’ha de
sancionar sense ocupació i sou, òbviament, durant una
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setmana, en teoria es queda sense el treballador per fer la feina,
hi ha una dificultat amb aquesta qüestió.

Les estructures representatives dels treballadors, que tant
abans de publicar-se la Llei de prevenció i riscs laborals 15 anys
la va tenir congelada el Partit Socialista fins que la va treure,
han demostrat que són totalment inoperants i ineficaces, és a
dir, les causes podrien ser, entre altres, i perdonau l’incís,
perquè, clar, quan un es presenta a representant dels
treballadors es presenta en teoria, fins que va sortir la llei fa
cinc anys i després el reglament, es presenta per representar els
treballadors no només en les qüestions en matèria de
prevenció, és una més, la qüestió en matèria de prevenció, sinó
per negociar el conveni de la seva empresa, del seu sector, per
les qüestions colAlectives d’horaris i demés que hi ha a
l’empresa. 

Clar, una de les qüestions que com a propostes al final
duguem a terme en aquesta comunitat autònoma, en el 50% de
les empreses en què hi ha d’haver representativitat sindical no
hi ha representativitat sindical, i no hi ha representativitat
sindical perquè la Llei de representativitat sindical està feta com
està feta, que només hi ha dos sindicats més representatius a
tot l’Estat espanyol, no els sindicats que siguin representatius
a Balears en el percentatge que sigui, els que poden convocar
eleccions als centres de treball. Per tant, i és ben lògic, no?
Imaginau això en l’àmbit polític; és a dir, a una empresa a la qual
jo som el sindicat Comissions, UGT o el sindicat USO si
nosaltres tenguéssim aquesta potestat, i jo no tenc un candidat
per presentar a les eleccions sindicat, òbviament en aquesta
empresa no es fan eleccions, ja veurem que passa. Pràcticament
això el que suposa és que les estructures representatives, com
per exemple la construcció, que té més de 50.000 treballadors a
Balears, només hi ha 253 membres de comitè d’empresa o
delegats de personal. És a dir, la situació, si l’extrapolam al tema
de seguretat laboral que la llei diu que aquell treballador que
surt elegit representant dels treballadors també és el delegat de
p revenció, i si és un comitè d’empresa el comitè d’empresa ha
de triar els membres que formaran part del comitè de salut
laboral a l’empresa.

Per tant, això incideix en aquests membres en una falta de
formació per desenvolupar la seva tasca, una estructura que,
com dic, recau sobre el delegat de personal dels comitès o la
junta de personal fortament, en molts de casos,
desindicalitzada, és a dir, no a totes les empreses el delegat de
personal fa el que ha de fer, ni tots els comitès fan el que han
de fer i, per tant, en general amb una nulAla conscienciació
sobre la problemàtica de la seguretat i la salut laboral. Només
hem de veure les reunions o los convocatòries que ha fet el
conseller de Treball tant a Manacor, on a la premsa vèiem que,
de tots els delegats de prevenció que estan registrats a la
conselleria -que ara n’hi ha 500, que és una passa important,
d’aquests 500 el sindicat USO té registrats 100 delegats de
prevenció- només varen assistir a aquesta reunió no sé si eren
6 o 7 delegats, a la reunió de Manacor. Això és públic, va sortir
en els diaris. Amb aquesta situació a nosaltres no ens cap cap
dubte i hem de fer l’autocrítica, també, per part nostra amb el
nostre percentatge de representativitat que ens pertoca.

Després també en aquest sentit no podem negar que també
aquests membres del comitè d’empresa o delegats de personal
moltes vegades estan subjectes a pressions empresarials de
tota casta, subjectes a les pressions dels mateixos companys de
feina, els quals estan més per augmentar a vegades les seves
primes de producció i la realització d’hores extraordinàries que
a prendre i fer que es prenguin les mesures de manera que la
seva salut i seguretat laboral quedin garantides. La qüest ió de
les hores extraordinàries, que també incideix de forma brutal en
allargar la jornada laboral i, per tant, les causes que tots els
estudis fan que són una causa important que es produeixin
accidents, greus, lleus o molt greus moltes de vegades, idò com
es diu, no?, per demostrar que a una empresa es fan moltes
hores extraordinàries és molt difícil però aquí tots sabem, tots
els que estam a la realitat dia a dia que, com diuen els gallecs,
haberlas haylas, i les hores extraordinàries estan a l’ordre del
dia a totes les empreses, i fins i tot a sectors com el de la
seguretat privada, en el qual després d’haver fet denúncies,
després d’intentar que aquest tema es redueixi, idò hi continua
havent el que hi ha, és a dir, que es fan hores extraordinàries i
escapen del control fins i tot del representant del treballador.
Això de la seguretat privada només a mode d’exemple, podem
parlar de la construcció, del metall o de qualsevol sector
productiu d’aquesta comunitat autònoma, o de l’hoteleria, que
tots sabem que tenen dos dies lliures a la setmana i que quan
arriba la temporada alta, per dir-ho de qualque manera, els
treballadors a la majoria d’hotels, no a tots, només tenen un dia
lliure, l’altre dia es compensa no amb hores extraordinàries
perquè és ilAlegal però sí amb complements a les nòmines.

I després també una altra de les qüestions és la manca de
prevenció dels illencs, i després de la resta de l’Estat en
general, i el més greu, que és una notable ignorància. Són dos
llibrets: la Llei de prevenció de riscs laborals i el Reglament del
Servei de Prevenció; és a dir, amb això només un pot tenir del
que ha de fer, tant empresari com treballador, però totes les
enquestes acaben dient que només un 11% dels treballadors
coneixen quina és la seva situació de risc en el seu lloc de
treball i bé, ja si comptam empresaris, sobretot el petit empresari
que té un, dos, tres treballadors, li parles de la Llei de prevenció
de riscs laborals i et demana què és això, a vegades.

Hi ha un cert rebuig dels empresaris, que consideren la
prevenció, i en aquest sentit és demostrable i palpable, un
molest procés i una notable despesa amb una nulAla rendibilitat,
que ja m’hi referia abans a aquesta qüestió. I si parlam de les
estadístiques, com hi feia referència, idò el que es diu és que el
54% dels empresaris reconeix no haver realitzat un avaluació de
risc a la seva empresa i només l’11,3% del total dels treballadors
han rebut formació sobre prevenció de riscs després de quan?,
del 95, que està aprovada la llei?, després de 7 anys de vigència
d’una llei que és d’obligat compliment. Això seria ja el súmmum.
I només el 5,7% dels empresaris informen els seus treballadors
sobre el risc existent al seu lloc de feina.

I ja per continuar, a empreses de més de 50 treballadors no
s’ha constituït en un 40% el comitè de salut laboral. Si a això
afegim que formen aquests comitès de salut laboral els comitès
d’empresa que han estat triats pels representants que tenen
altres competències, també, i on en el 50% de les empreses no
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hi ha hagut representativitat sindical, doncs imaginau del
global de les empreses en quin percentatge hi ha comitè de
salut laboral. Hi pot haver comitè de salut laboral que
perfectament està registrat al paper per posar damunt la taula
quan ve l’inspector de Treball, però bé, d’aquest 40% que
tengui incidència, i que es facin reunions, i que es millori la
seguretat i demés, idò jo crec que estaria al voltant, si no a la
meitat, a menys de la meitat: les empreses grosses, que tenen
nom i altres.

I una altra dada que nosaltres consideram important i que té
a veure amb la sinistralitat que hi ha, perquè si parlam de
mitjanes i comparam amb la Unió Europea les dades de
sinistralitat, tant greus com accidents mortals, es rebaixen;
mentre que en aquest país parlam d’un 65,1% dels treballadors
que manifesten que el seu lloc de feina presenta qualque risc,
i a vegades hem de ser sincers, per cobrar el plus de toxicitat o
perillositat que surt en el conveni, que és un 20% més de sou
en qualque ocasió, doncs enfront d’aquest 65,1% dels
treballadors que manifesten que tenen qualque perill al seu lloc
de feina, a la Unió Europea les mateixes enquestes baixen en
quasi un 25%; estam parlant d’un 20 o un 25%. I per altra banda
tots els estudis realitzats assenyalen que també per part dels
empresaris i dels treballadors, com bé deia abans, els textos tant
de la llei com del reglament no els coneixen; no crec que molts
d’empresaris hagin llegit aquesta llei, i a vegades el que es fa és
contractar un servei extern de prevenció que el que fa és omplir
papers per quan ve l’inspector de Treball, si ve, perquè la
mancança d’inspectors de Treball també és una altra de les
qüestions en què ara tot seguit entraré, amb les propostes que
com a sindicat posam damunt la taula; és una de les qüestions
que també vull abordar.

Des de la USO, a més de ser crítics amb l’actual situació que
travessa la seguretat i la salut laboral, també disposam d’una
ampla bateria de propostes tendents a donar solucions a aquest
greu problema laboral i en volem presentar algunes, i unes
altres que per a nosaltres tenen molt d’interès d’altres partits
polítics, d’altres partits polítics en aquest cas, no de sindicats,
perquè jo crec que al final coincidim en l’anàlisi i coincidim en
el que fa falta. El que passa és que al final no sabem com incidir
perquè això es compleixi. Aquesta és una de les qüestions en
les que jo crec que feim un flac favor als treballadors en general,
a l’interès general, per dir-ho de qualque manera.

Primer de tot nosaltres pensam que les empreses han de
tenir cada any un fons que sigui un fons econòmic destinat al
manteniment permanent de les òptimes condicions de treball
generals a l’empresa; així com la quantia d’aquest fons hi podria
ser, així com la manera, els plans que s’han d’invertir a
l’empresa, nosaltres proposam que això sigui als convenis
colAlectius de cada sector, segons el nombre de treballadors de
l’empresa, segons l’activitat de l’empresa, i que es pugui incidir
sobre quin és el fons que ha de tenir l’empresa per a aquesta
previsió.

Les ajudes a empreses, també, per part de les
administracions públiques, destinades a la millora i al
manteniment de les òptimes condicions de treball, i
especialment a la seguretat i salut dels treballadors. Clar, aquí

entram en el mateix de sempre, no? Aquestes ajudes serien
concedides exclusivament en existir un projecte de necessitat
i millores, acordat entre la direcció de l’empresa i els
representants legals dels treballadors al centre de treball. Quins
serien? Juntament amb l’administració, els vetlladors de les
subvencions i que la seva totalitat vagi destinada a l’única
finalitat per a les quals foren concedides en aquest sentit.

Després una altra qüestió, també, que és la d’endurir el
màxim en l’obertura dels nous centres de treball, les revisions
en matèria de condicions generals dels treballadors. No es pot
donar permís d’obertura a empreses que no reuneixin fins a la
darrera condició fiable de salut laboral. I després aquí era el que
entrava a la proposta, quan criticava com estava la llei a l’hora
de triar els representants dels treballadors, que els han de triar
pel comitè de salut laboral, que a vegades els treballadors que
es presenten per representar els treballadors en allò laboral, no
en el tema concret de la prevenció de risc i la formació, que com
tots sabeu no només basta per estar format en aquesta qüestió
un curset de 40 hores on et diuen la majoria de pics que has
d’anar alerta per no pegar amb el cantó de la taula, sinó que
puguin triar amb un procés igual que a les eleccions sindicals
a l’empresa els membres que els han de representar en matèria
de prevenció dels riscs laborals, és a dir, que el comitè de salut
laboral sigui triat, el representant dels treballadors, pels
mateixos treballadors a les empreses mitjançant una votació
secreta i demés, com es fa per triar el comitè general, creant així
una estructura representativa a l’empresa pròpia a través dels
delegats de prevenció, i que siguin triats, com bé deia abans,
pels mateixos treballadors.

Per al desenvolupament eficaç d’aquest treball, perquè com
sabeu els delegats de prevenció no hi ha enlloc de la llei que
digui que té tantes hores per formar-se, que té tantes hores per
anar a mirar a la Inspecció de Treball si es compleix el pla de
seguretat de l’empresa o no es compleix, nosaltres també el que
demanam en aquest sentit és que se’ls doti d’hores sindicals
igual que hi estan dotats els membres del comitè d’empresa, i
que per primera vegada, només surtin elegits representants com
a membres de prevenció de riscs laborals en aquesta mateixa
elecció, que al dia següent hagin de fer el curs de formació,
perquè ens trobam amb membres de prevenció que després de
tres anys de ser membres de prevenció i estar en un comitè
d’empresa, per qüestions de productivitat de l’empresa, per
qüestió del fet que la mútua no té places per anar a fer el curs,
idò no fa el curs, i com que no és obligació de l’empresari
concertar amb els sindicats, que també feim cursos de formació
bàsica, que el treballador hi pugui anar en hores sindicals, idò
ens trobam que els treballadors que són conscients, fora de les
hores de feina han d’anar a formar-se al sindicat i, si no, el que
han de fer és esperar que l’empresa els digui els horaris que té
la mútua o el servei de prevenció per fer el curs dins l’horari
laboral. Tothom ha de tenir una vida personal en aquest sentit,
i és responsabilitat de l’empresa, i així ho diu la llei, formar el
treballador.

I després entram en qüestions que ja el conseller de Treball
ha anunciat i que nosaltres trobam positives, com és la no
concessió d’obres i contractes per part de l’administració a les
empreses que tenguin un mig o alt índex d’accidentalitat laboral
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en aquest sentit. Nosaltres pensam que és una manera de dir a
les empreses: “Escolti, vostè no pot fer feina si no té unes
condicions laborals i de seguretat dels seus treballadors que
siguin òptimes, i si això ho demostra la línia de sensibilitat que
va tenir l’any passat i per això no ha posat mesures vostè no
pot optar a aquest tipus de contracte”.

Després també una altra qüestió és l’elecció de la mútua
d’accident de treball, i aquí el que pensam és que l’elecció de la
mútua ha de ser consensuada entre la direcció de l’empresa i els
representants legals dels treballadors, inclosos els de
prevenció, i podrà ser substituïda per motius raonats de
qualsevol de les parts. És a dir, en aquest sentit nosaltres el que
pensam és que no només ha de ser l’empresari el que triï la
mútua perquè, clar, aquí al final pel que fa a la mútua els
treballadors també tenen alguna cosa a dir, els representants
dels treballadors: si és una mútua de qualitat, si no ho és, a la
qual han d’anar, perquè a vegades l’elecció de la mútua no va
tant al servei que doni al treballador, que és el que finalment
l’emprarà, sinó a la quantitat econòmica que la mútua cobrarà
a aquesta empresa. A vegades no es mira la qualitat de la
mútua, sinó que es mira el cost que té la mútua.

I després aquí entram ja en el tema de la Inspecció de
Treball, en la proposta que nosaltres pensam que mentre no hi
hagi això passarà un poquet com els accidents de trànsit, és a
dir, que si no tens el policia darrere que a vegades et pugui
posar la multa en el moment en què comets la infracció, i no ser
educat i dir-te: “Escolta, no et preocupis que pots anar sense el
cinturó”, no podrem incidir d’una manera més directa. I en
aquest sentit ha de tenir poder executiu sancionador directe per
part de la Inspecció de Treball eliminant d’aquesta manera
l’actual decisió política darrere al respecte que tenen els
responsables de les delegacions o departaments de treball en
els àmbits autonòmics, de dir al final la quantia de la multa i el
procediment. I obligatorietat que les sancions imposades en
ferm en matèria de seguretat i salut laboral tenguin un màxim de
30 dies per fer-se efectives, les qual s’han de cobrar per la via
executiva ordinària i no pel simple procediment administratiu,
que és tant lent com ineficaç, com sabem tots; a un empresari
li poden posar una multa, al final per una sanció d’aquestes, i
quan acaba pagant la multa han passat tres anys o quatre anys.
O la ineficàcia de la Inspecció, que per exemple una secció
sindical d’aquest sindicat a la presó de Palma en un dels tallers
productius, perquè els funcionaris respiraven pols i no tenien
mascaretes l’inspector, des que es posa la denúncia fins que ha
sortit la resolució de la Inspecció de Treball, ha passat un any.
És a dir, puc donar la documentació d’això a aquesta comissió,
si la vol. Un any des que es posa la denúncia fins que fan al
taller, detecten el problema i fan el dictamen. Sí, sí, el dictamen
fa un any, tanta sort que Institucions Penitenciàries en aquest
sentit el que va fer va ser automàticament, quan va detectar
aquest problema, la denúncia d’aquest sindicat, idò va posar
les condicions òptimes, perquè si hem d’esperar un any que li
diguin que ha posar aquelles condicions, idò jo no sé què
hagués passat, perquè també feia referència als presos que
estaven fent la feina en el taller, que aquesta és una altra de les
qüestions, que no tenim accés a aquests tallers productius els
sindicats, no només les seccions sindicals dels funcionaris.

Per tant una qüestió important i que crec que ja haureu pres
nota per a unes altres intervencions, si no és aquesta la primera,
és l’increment de les plantilles d’inspectors de Treball. És  a dir,
no pot ser que a una illa com Eivissa l’inspector de Treball que
hi vagi, que hi va cada cert temps, hagi de ser desplaçat des de
Palma perquè no és fix; és a dir, a això s’ha de trobar qualque
solució.

Quant als accidents greus, la possibilitat que el treballador
accidentat, abans de sotmetre’s a les operacions o a les llargues
convalescències, pugui solAlicitar un nou diagnòstic de la seva
situació a un centre independent de la mútua d’accidents
laborals, i que el cost econòmic òbviament recaigui sobre
l’empresari perquè, clar, te trobes a vegades amb situacions i
amb denúncies entre mútues, Seguretat Social, perquè la mútua
pensava fer una intervenció ics i al final aquesta intervenció un
altre metge de prestigi, o de no sé què..., clar, estam parlant del
fet que un treballador pot perdre un braç, o una cama, o un peu,
o li poden quedar seqüeles molt importants a la seva vida. En
aquest sentit nosaltres demanam que aquesta segona opinió
que tots els treballadors fan quan és una qüestió d’aquestes i
es deixen els seus doblers, sigui assumida per les empreses.

I per acabar les propostes, els treballadors que fan torn
rotatoris, que una vegada fan de matí, un altre de vespre, un
altre d’horabaixa, i per això també -per estudis- estan exposats
a malalties, estan més exposats a tenir un accident que un altre
tipus de treballador, o els que estan exposats a risc, la reducció
de la jornada laboral, i ja no només anar a la reducció de la
jornada laboral, sinó a l’estricta eliminació de les hores
extraordinàries en aquests sectors, és a dir, jo no sé si hi
podrem incidir, perquè entre els sindicats, les patronals, les
negociacions dels convenis, etc., mai no hem pogut arribar a
l’acord de l’eliminació real; en els textos dels convenis hi és a
tots, eliminació de les hores extraordinàries i estricte
compliment de la normativa en aquesta qüestió. Un treballador
només pot fer 80 hores, per qüestions estructurals, extres cada
any, és a dir, la mitjana de les hores extres que es fan per
estadístiques i demés supera els 800.000 treballadors, i el
nombre d’hores extres que fan treballadors en actiu, si les
sumàssim i posàssim per a cada 8 hores -no ja per a cada 7,
parlant de les 35- a un treballador estaríem parlant de 800.000
llocs de feina, no reals perquè les hores extraordinàries sabem
com funcionen en aquest sentit. Jo crec que sí, que s’ha de fer
una incidència sobretot en aquelles empreses en què hi ha un
risc elevat, i per part de la Inspecció, malgrat sigui poca ara la
incidència, la incidència i la vigilància en què no es realitzin
hores extraordinàries.

Vull fer una petita menció, i a més la vull fer perquè crec que
és de justícia. Una de les propostes que el Partit Socialista ha
fet després de tenir congelada, com deia abans, 15 anys la Llei
de prevenció, tot el mandat en el qual va governar, però no
només per ser una crítica al Partit Socialista perquè no ho és, de
fet, és per donar suport a algunes de les seves propostes que
no estan recollides en el nostre debat però que nosaltres
trobam interessants en aquest sentit, com és la creació de
seccions especials en matèria de seguretat i salut laboral en el
Tribunal Superior de Justícia. Molts han dit que amb aquestes
qüestions, després de 16 anys de la llei en marxa, ja el que han
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de fer és passar directament al procés penal aquells empresaris
que tenen responsabilitat en accidents mortals i en accidents
molt greus, i en el sentit que amb això es coincideix que és el
reforçament de la Inspecció de Treball. I una cosa important: la
democratització de les mútues d’accident de treball donant
entrada a la representació dels treballadors dins aquestes
mútues o consells d’administració d’aquestes mútues, així com
millorar la seva transparència.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Díaz. El convid a aportar
documentalment aquest exemple que ha explicat d’Institucions
Penitenciàries, de la Inspecció i del temps que es va ajornar...

EL SR. REPRESENTANT DE L'ORGANITZACIÓ SINDICAL
USO (David Díaz Vilches):

I de la intervenció, si vol també... 

EL SR. PRESIDENT:

...i si té còpia de la intervenció millor, però a més, com que
vostè ha ofert donar-nos una còpia d’aquest expedient de la
Inspecció relatiu a un any sencer que es va tardar des que es va
detectar aquesta mancança fins que es va ordenar a la
Inspecció, agrairíem que donàs una còpia, com vostè ha ofert,
si és possible.

Ara m’imagín que els grups renuncien a la suspensió fins a
45 minuts; si la volen es donarà i, si no, hi hauria un torn
d’intervencions que vostè, si és tan amable, respondrà.
Començaria intervenint el Sr. Buele, del PSM.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari del
PSM-Entesa Nacionalista, que represent com a diputat en
aquest parlament, vull agrair la presència en aquesta comissió
parlamentària del Sr. David Díaz, del sindicat USO, agrair que
hagi volgut comparèixer i agrair les aportacions que ens ha fet
a tots els grups parlamentaris que estam presents en aquesta
comissió; agrair-li que ens hagi fet partícips de quina és la visió
que té el sindicat USO respecte de la prevenció de riscs
laborals, que és l’objecte d’aquesta comissió, de la seguretat i
de la salut en el treball, i sobretot agrair-li que hagi volgut
incidir d’alguna manera més directa en el que són les situacions
de les treballadores i dels treballadors que fan feina en aquestes
illes.

Sí que li volem dir que al marge de les crítiques que hagi
volgut i pogut aportar, i de fet ha aportat, a la Llei de
representativitat sindical, que no és l’objecte d’aquesta
comissió, sí que crec que val la pena parar esment a alguna
d’aquestes observacions que ha fet i que ens duen a creure i a
pensar que aquesta feina de prevenir, aquesta feina de lluitar
contra la sinistralitat laboral és una tasca que ens correspon a
tots, des de les administracions públiques, però no només les

administracions públiques, també des de les empreses, des dels
partits polítics, des dels sindicats, des dels mateixos
treballadors.

A nosaltres ens hagués agradat, i segurament encara tendrà
temps de poder-ho fer, que a més de tot el que ens ha dit, que
ho trobam molt valuós, insistim en això, ens pogués passar
informació sobre les activitats que despleguen els delegats
sindicals del sindicat USO en la responsabilitat que els recau
damunt de contribuir a prevenir accidents laborals. També ens
agradaria saber, des del sindicat USO, quins són aquells factors
que més incideixen en la sinistralitat laboral a les nostres illes.
El compareixent ja ens ha dit de bon principi que no era el seu
propòsit passar dades que nosaltres ja coneixem; no m’estic
referint tant a dades com a factors que el sindicat USO
consideri que són els que més incideixen directament. 

Una de les coses que ens ha cridat molt l’atenció, o aquest
diputat no ha tengut l’oportunitat de poder escoltar res referit
al sector de la construcció, que almanco a aquest diputat li posa
el pèls de punta veure a la ciutat de Palma com s’està treballant,
no ara, sinó des de fa molt de temps, sobretot d’ençà que hi ha
una presència de gent, de treballadors immigrants en el ram de
la construcció i que ens agradaria molt saber si des del sindicat
USO s’ha valorat l’augment de les situacions temeràries de
treball. Quan dic això vull dir que crida molt l’atenció veure que
hi pugui haver treballadors que estan pintant façanes, per posar
un exemple, com si estiguessin baixant fent ràpel amb cordes,
aferrats simplement amb cordes i pintant. Llavors això ens du a
pensar que val la pena intensificar els esforços des de tots els
àmbits.

Ens agradaria molt saber, també, l’opinió que pugui tenir el
sindicat USO sobre les repercussions de la legislació estatal
sobre els treballadors de les Illes Balears, i com ha dit el
president nosaltres volem agrair també l’oferta que ens ha fet
d’aquesta documentació, que esperam que podrem utilitzar per
aprofundir més en el tema d’aquesta comissió.

Ja per acabar, Sr. President, el que sí vull dir és que aquesta
ampla bateria de propostes que ens ha fet el sindicat USO que
ens ha presentat aquí, són motiu perquè el nostre grup
parlamentari les prengui en consideració i intenti aprofundir el
màxim en el seu contingut. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buele. Sr. Díaz, té la possibilitat de respondre
individualment o esperar una intervenció de tots els grups, a la
seva elecció.

EL SR. REPRESENTANT DE L'ORGANITZACIÓ SINDICAL
USO (David Díaz Vilches):

Si no us importa, individualment, perquè si no hauré
d’apuntar i no m’agradaria deixar... 
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EL SR. PRESIDENT:

De totes formes li pregaria que fes un esforç de concreció
per aprofitar al màxim el temps, perquè hi ha una segona
intervenció després de vostè i els diputats també tenen altres
ocupacions per atendre. Però, vaja, vostè respongui de la forma
que li sembli més oportuna. 

EL SR. REPRESENTANT DE L'ORGANITZACIÓ SINDICAL
USO (David Díaz Vilches):

Primer de tot, agrair al Sr. Buele aquestes qüestions. El tema
de la Llei de representativitat sindical, que l’ha passat i ha dit
que no és responsabilitat seva o d’aquesta comissió, sí,
incideix en la prevenció del risc laboral, la Llei de
representativitat sindical; incideix, a més, tota la normativa que
està desplegant aquest govern en el sentit que un sindicat com
la Unió Sindical Obrera de les Illes Balears, que té el 10% de
representativitat dels treballadors i dels delegats en els comitès
de prevenció i que, a més, incideix en el conveni colAlectiu en el
50% dels treballadors, no està en el Consell Assessor de Salut
Laboral d’aquest govern. Incideix, és a dir, la nostra opinió que
molt amablement l’hem donada aquí i nosaltres pensam que és
un deure amb una crida del Parlament, en el Consell Assessor
de Salut Laboral aquest sindicat està exclòs, no és que tengui
veu, o no tengui vot, perquè, Sr. Buele, la representativitat
sindical es mira per la representativitat, o la mira aquest govern
també, per la representativitat sindical que es té a Madrid.
M’explic?, és a dir, en aquest sentit, en qüestions de
representativitat sindical incideix en el tema de prevenció
perquè hi ha un 10% dels treballadors que no poden dir la seva
en el seu consell assessor d’aquest govern.

En el tema de les accions que es duen a terme, tal com està
aquesta llei les accions que podem dur a terme com a sindicat,
en el nostre gabinet de prevenció, és una tasca fonamentalment
d’assessorament als delegats de prevenció, és a dir,
d’assessorament quan arriba una avaluació de risc que el
company de la construcció, de l’empresa, a aquest delegat li
costa fins i tot entendre què vol dir que es parla de mesures de
protecció, i per què m’he de posar el casc quan som a un lloc
que no és necessari que em posi el cas. És a dir, hem de fer una
incidència en aquest sector, a la construcció, que després hi
faré un poquet més de referència si puc allargar-me una mica, i
després també un poc, i m’hi he referit a la meva intervenció,
que no es pot jugar a allargar la jornada laboral, en aquest
sentit. Què vol dir allargar la jornada laboral?, i estic fent
referència ara al sector de la construcció; és a dir, per molts de
doblers que es guanyin, i arriben sous i veus nòmines que
t’espantes de companys, no es pot allargar la jornada laboral.
Jo no sé qui és el culpable aquí, el que fa les hores
extraordinàries o el que dóna per fer les hores extraordinàries,
perquè a vegades el culpable en tots els casos és el que dóna
a fer les hores extraordinàries perquè si no te’n vas al carrer,
perquè n’hi ha un altre que vendrà i a sobre les farà més
barates, i ja no només amb els accidents que tenen els
treballadors que tenen la sort d’estar contractats a la
construcció, perquè ens trobam també que la Llei d’estrangeria
el que fa és que una persona que està aquí a Mallorca en
situació de fer feina, tarden un any a donar-li el seu permís per

fer feina i es troba en la necessitat de menjar, i durant aquest
any hi ha empresaris disposats, arriscant-se a què els caigui a
sobre una multa milionària, i en aquest sentit els contracta. Això
ens ve al sindicat: treballadors ilAlegals, empresaris espavilats,
que quan han acabat els dos o tres mesos de feina no els han
pagat el darrer mes i has d’estar parlant per veure com se li fa.

És a dir, en aquesta situació és el que es fa?, sí, nosaltres
tenim una campanya com a sindicat per no allargar la jornada
laboral perquè hi va la salut, però també tenen problemes els
membres dels comitès d’empresa, en tots els sectors en general,
en fer que els seus treballadors, i m’hi he referit a la intervenció,
apliquin les mesures; per què?, perquè a aquell treballador li
prima més la productivitat perquè ho fa més aviat, i sense
guants, i no sé què..., guanyarà 10.000 pessetes més a final de
mes, i si no es posa el casc molts de pics farà feina més a gust,
i com que ningú no li diu res idò tenen aquest tipus de
problema. I si lligam tot això a qui té el poder sancionador a
aquest treballador i que l’empresari no el sanciona perquè si no
es queda sense el treballador una temporada si li arriba a posar
una sanció greu, perquè cartes estam cansats de veure’n,  i  a
més molt ben fetes, i aquest sindicat mai no ha recorregut una
sanció a un sindicat per motius de salut laboral. 

Però, concretant, les causes són l’eventualitat, l’excés
d’hores extraordinàries, de la sinistralitat, i la falta de formació,
que m’hi he referit també a l’exposició. I un detall, perquè, clar,
al final no es pot generalitzar, que és el que comentàvem: un dia
vas pel carrer..., el que passa és que en el tema de la
construcció ens ho trobam molt sovint, però un dia va coincidir
que hi havia un policia municipal; hi havia un senyor penjat,
penjat no, sortint tot el cos que feia netes unes vidrieres, i vaig
dir al policia: “Escolti, aquell senyor d’allà a dalt es fotrà una
castanya de l’hòstia”; el policia municipal va mirar cap amunt
i va dir: “D’acord, d’acord, quan arribi a la meva oficina -que es
veu que tenen una oficina a cada lloc de Palma- n’informaré”.
Jo he continuat passant i he vist penjat aquest treballador a
l’edifici de La Caixa i treu tot el cos.

Quina és la situació?, quin és el problema d’aquesta qüestió
o quina és la solució? Doncs al final la solució és que la
Inspecció pugui actuar. Jo no sé si un policia haurà d’aixecar
una acta d’aquesta qüestió quan una persona està en perill i li
ho deim, que pot ser una idea, no?, sobre la marxa, i que això
sigui l’inici d’alguna cosa o al final tendrem accidents; uns
anys en tendrem més i uns anys en tendrem menys. És a dir, la
camp anya que fa el Govern ara de preocupació i demés
segurament té a veure en la reducció dels accidents laborals,
però com també he dit a la intervenció a mi em dóna la
impressió a vegades que estam un poc a la sort, perquè amb
aquest marc normatiu a què també feia referència, que no té en
compte els fixos discontinus, per exemple, (...) a Madrid, on no
es fa cap incidència al fet que les comunitats autònomes hi
puguem desenvolupar perquè estam més a prop i ens coneixem
a vegades quasi tots, sobretot a illes petites, que poguéssim
legislar i posar les nostres mancances de seguretat.

Bé, està així. El problema és que, clar, al final acabam parlant
de morts, és a dir, hi ha persones que moren per alguna cosa
que es pot evitar. 
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Armengol, del
Grup Socialista.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sr. President. Molt breument i en nom del Grup
Parlamentari Socialista també agrair la presència del sindicat
USO per colAlaborar amb aquesta tasca parlamentària que ens
hem posat tots els grups d’acord per veure si podem trobar
unes iniciatives, o les millors iniciatives possibles per tal de fer
front a aquest problema que ens afecta a les Illes Balears, però
que no només a les Illes Balears, desgraciadament.

A mi m’agradaria fer una reflexió tal vegada més de caire
general, que crec que apuntava un poc el Sr. Buele, quan
demanava quines causes creu que són les majors quant a la
sinistralitat laboral, perquè vostè durant tota l’exposició jo crec
que ha fet una exposició rigorosa del diagnòstic, i de la situació
que tenim, amb aportació documental i que crec que més o
manco, i estic d’acord amb el que vostè deia, que tots  més  o
manco establim el diagnòstic i després és posar-se d’acord amb
les propostes i actuar de la forma més coordinada possible
també entre totes les administracions, i quant a les propostes
que vostè ens ha fet des del Grup Parlamentari les estudiarem
amb interès i a veure si algunes d’elles poden entrar com a
conclusions a aprovar per tot el Parlament de les Illes Balears.

Li deia que m’agradaria fer una anàlisis una mica més
general quant al fet que aquí moltes vegades hem discutit, en
el Parlament, que una de les causes que tal vegada influeix més
sobre l’accidentalitat laboral o la sinistralitat és el tipus de
model econòmic que tenim a les Illes Balears, un model
econòmic que genera molt de treball però genera també un gran
moviment de canvis de treball entre els mateixos treballadors,
treballadors que vénen de fora però no només que vénen de
fora, sinó entre els mateixos treballadors de la comunitat
autònoma que van canviant d’una forma ràpida de treball des
de l’estacionalitat turística, que és un tema que crec que tal
vegada estaria bé fer-ne una pinzellada, on tenim molta gent
que treballa molts pocs mesos o pocs mesos a l’any i que
després, a èpoques d’hivern, es dediquen a un altre tipus de
treball totalment diferent. Dic això perquè, clar, vostè insistia
molt en la necessitat de la formació del treballador quant al risc
laboral, cosa en què evidentment estam totalment d’acord, i
amb la, a vegades, manca de voluntat del propi treballador de
rebre aquesta formació perquè, clar, tal vegada si té un treball
de només tres mesos té menys incentivació per poder-se formar
sobre un treball que sap que no és el seu treball de futur. 

Per tant a mi m’agradaria, no sé si amb una exposició tan
breu com la que té té gaire temps per poder-ho explicar, però sí
en com hauríem d’incidir dins el model econòmic de les Illes
Balears per anar aconseguint contractes fixos i de qualitat que
fessin més viable tant per a l’empresari com per al mateix
treballador l’interès de protegir aquell lloc de treball i de
disminuir el risc laboral, igual que, evidentment, també fes més
viable al sindicat la feina sindical com la feina de les
administracions quant al propi accés al treballador en concret

i a l’empresari, perquè jo crec que tal vegada el marc general és
el que ens hem de plantejar per després poder fer les propostes
més adequades.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Armengol. Sr. Díaz, si vol intervenir...

EL SR. REPRESENTANT DE L'ORGANITZACIÓ SINDICAL
USO (David Díaz Vilches):

Sí, al final les causes... Jo començaria per fer complir la
contractació en matèria..., perdó, la legislació laboral en matèria
de contractació als empresaris perquè, clar, és que al final és
una acumulació de qüestions que no es poden simplificar en
una cosa, és a dir, miri, per exemple els sindicats denunciàvem
que a l’hoteleria hi havia 20.000 treballadors que haurien de ser
fixos discontinus i eren eventuals per circumstàncies de la
producció. Clar, en aquest sentit un diu que a un treballador
que se li dóna una estabilitat i se li diu que té un lloc de feina,
la seva voluntat de formar-se, i de rebre un curs, i d’incidir,
estarà aquí. 

Després també està com es fan els cursos. Si és que ja en el
tema de prevenció de riscs laborals, i perdoni que també li faci
aquest aclariment, és que ja es fan els cursos fins i tot per
correu, és a dir, que diuen al treballador delegat de prevenció:
“-Tengui vostè aquest sobre, perquè la mútua no ens dóna el
curs o perquè està saturada, tengui vostè aquest sobre... Té
vostè Internet?”, “-No”, “-Quina mala sort. Idò aquest és el
llibre i no es preocupi que jo li passaré un full en la qual vostè
contestarà unes preguntes després de llegir el llibre, unes
preguntes molt fàcils, i ja vostè té el títol bàsic de prevenció
amb 40 hores”. Això es fa, i alguns d’aquests cursos estan
subvencionats per les administracions. És que a vegades quan
diguem que el treballador no té gaire interès en formar-se en el
seu lloc de treballar, doncs clar... Si un cambrer de l’hoteleria li
dius que després de lliurar només un dia perquè a més fa feina
sis mesos, i per si de cas, no tots, afortunadament, fa feina, un
dels seus dies lliures que l’altre es posi a estudiar per correu
quins són els problemes, clar, es trobes en una situació un poc
crítica.

Per això començaria per aquí, donant estabilitat als llocs de
treball que realment han de tenir estabilitat i que estan en frau
de llei, perquè els treballadors que més o manco saben, quan li
han fet tres contractes de eventual, de circumstàncies per la
producció, i a la quarta temporada no el criden, vénen al
sindicat per veure si això és acomiadament improcedent o no ho
és; un percentatge, molts dels treballadors; uns altres no i se’n
van pensant que no els correspon res en aquest sentit.

I després el tema de l’estacionalitat. És una qüestió, jo diria,
d’estat de les Illes en el sentit que al final, per arreglar allò de
l’estacionalitat, hi ha moltes fórmules: allargar aquesta jornada
als treballadors de l’hoteleria, qüestions polítiques que s’estan
posant en marxa en aquest sentit d’obertura de més ajudes als
hotelers perquè ajudin més els centres, tot el tema de
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l’IMSERSO... És a dir, jo crec que aquesta qüestió de
l’estacionalitat té a veure amb la casuística de l’elevat índex
d’accident però perquè es fa una mala utilització de la
contractació. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Díaz. Per acabar té la paraula, pel Grup
Parlamentari Popular, el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Primer de tot, com han fet els altres
companys, agrair al representant d’USO, David López, la seva
extensa explicació i les seves importants, també, i llargues
respostes que donen claror i llum a aquest problema que a tots
ens preocupa, com són els accidents laborals i la seva
prevenció.

Jo només em referiré a quatre punts molt succintament, però
que m’interessa que vostè em pugui aclarir o ampliar, o si jo
vaig confús. Estic d’acord en el fet que estam en una situació
que, encara que hi hagi un accident laboral, hem de ser rebels,
hem de ser belAligerants contra els accidents laborals. Jo crec
que un accident laboral mortal, o greu o molt greu, és per a la
nostra societat un fracàs, encara que sigui un, i per tant aquest
ànim que hi ha per part de tots els partits polítics que hem
constituït aquesta comissió no permanent de salut laboral, ve
d’un mandat del plenari com a òrgan sobirà de la representació
del poble de les Illes Balears, i aquesta és la sensibilitat també
de tots i cada un de nosaltres. En aquest sentit és amb tot allò
positiu que açò implica perquè redundi en el benefici dels
empresaris i dels treballadors i de tota la societat, perquè quan
hi ha un accident greu, molt greu o mortal, realment després tot
el cos de la societat se’n ressent. Primer de tot és un trauma
familiar, però després també és un trauma dins l’empresa i és un
trauma també dins l’Administració.

Vostè ha fet referència a la Llei 31/95 i a l’ampli decret 39/97
que possibilita els 30 decrets que hi ha en marxa. Però
evidentment estam recollint totes unes directrius europees i
amb açò sí que hi ha una homologació quant a legislació laboral
en aquest sentit de prevenció de risc; és a dir, que nosaltres
estam dins una legislació a nivell europeu, i abans hi havia
altres legislacions a Espanya, però l’àmbit d’actuació és molt
més exigent i demana molta més responsabilitat per part de
tothom. Vostè ho ha assenyalat, per part de les empreses primer
de tot; és evident que sí, elles són les primeres que han de
posar a l’abast tots els mitjans de prevenció en la seva
avaluació de risc pertinents. Les administracions públiques, en
aquest cas concretament la comunitat autònoma, que té la
responsabilitat en prevenció de risc laboral, d’impulsar aquesta
cultura preventiva, que tant n’hem parlat aquí, que a la nostra
societat un accident sigui açò, un accident i no un fet normal,
i de qualsevol baixada de l’índex d’accident tothom ens
n’alegram, i jo crec que amb aquesta contribució nostra a
aquesta cultura preventiva alguna cosa, encara que sigui poca
cosa, el Parlament de les Illes Balears ja comença a tenir algun
protagonisme.

Després vostè ha parlat molt encertadament dels sindicats
i dels treballadors, però per dur a terme aquestes lleis, aquesta
reglamentació, interessant, bona, que tothom reconeix que és
molt positiva, la Llei 31/95, hi ha una sèrie de problemes per
aplicar-se a la nostra comunitat autònoma, i vostè ho ha dit,
vostè ha parlat de precarietat laboral, de temporalitat, de feina
inestable, de feina precària. Després vostè m’ha parlat de manca
de formació per part dels treballadors, que no n’hi ha, que no
en tenen, que no tenen possibilitats de fer-se i d’hores
extraordinàries; vostè m’ha parlat també que aquests tres
factors, com a més importants, són els tres que fan que hi hagi
una predisposició de la nostra estructura productiva que
accidents laborals.

Les meves preguntes van un poc també, en certa manera, en
el que ha anunciat i li ha dit la representant del Partit Socialista
Obrer Espanyol, a la nostra comunitat autònoma, com que
tenim una temporalitat de feina, vulguis o no, i
desestacionalitzar sembla ser que de cada vegada és més
complicat i difícil i que tenim una estructura productiva molt
diferent, per exemple, de Navarra, on hi ha un cos i un
component industrial molt ferm, molt fort, i clar, allà hi ha llocs
de feina estables. I a Menorca hi ha molts més llocs de feina
estables perquè té un component industrial que no té Mallorca
i que no tenen, per exemple, les Pitiüses, i això és així, i per tant
a Menorca hi ha històricament l’índex d’accidents laborals
menor de les Illes. Però, jo el que li deman, per tant, és la
solució que no hi ha hagi accidents laborals és que hi hagi un
baix creixement econòmic? Què és que hi hagi menys activitat
econòmica de turisme, que disminueixi el turisme i per tant hi
haurà menys accidents?

En formació, vostè me diu que hi ha manca de formació. És
que la Conselleria de Treball i Formació, amb el pressupost
milionari que té, no arriba als treballadors la seva formació, no
arriba a USO? USO no té, no pot comptar amb prou diners i
mitjans per fer formació adequada als seus afiliats, als seus
treballadors que ho demanen?

I hores extraordinàries. Si nosaltres estam dins una
comunitat autònoma on el seu component econòmic,
efectivament, és molt estacional, els treballadors volen fer hores
extraordinàries perquè han de passar l’hivern: la cuesta de
enero será muy larga este año. I açò és el que ells demanen,
volen i, evidentment, volen cobrar. Per tant, com és compatible,
vostè me diu de llevar, minvar aquestes hores extraordinàries.

Després, el punt 3, que jo li volia comunicar, és que vostè
m’ha parlat de representativitat dels treballadors per part
d’USO. La representativitat, a mi em sembla greu que
efectivament el conseller de Treball reuneixi els delegats de
prevenció i només n’hi hagi sis o set d’USO, quan vostès,
segons me diu, en té 100, me sembla ser, segons he entès, no sé
si ho he entès bé. Per açò vull que m’ho rat ifiqui, perquè clar si
queda exclòs dins tota aquesta cultura preventiva aquesta
posada en funcionament de la prevenció de riscs laborals, i el
desenvolupament de la llei i dels reglaments pertinents
sectorials, un 10% queda forà, exclòs d’aquesta dinàmica, jo
crec que açò s’hauria de replantejar i jo pens que tots els grups
polítics estarien d’acord que açò s’hauria de tenir en compte,
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que aquest 10% no pot estar exclòs d’aquesta dinàmica de
millora de la professió, de risc laboral. Evidentment a la
representativitat hi ha los más representativos amb més
representativitat, que és UGT i Comissions Obres; però, per
altra banda hi ha, vostè pot reclamar la quota de lo
suficientemente representativo dins la nostra comunitat
autònoma. És a dir que jo crec que s’hauria d’anar a cercar un
equilibri entre les dues qüestions.

I quant a les propostes que vostè m’ha fet, vostè me diu
que hi ha d’haver ajuts empresarials per millorar, sembla ser, les
condicions de llocs de treballs, si no ho he entès malament. Jo
pens que açò és un punt de vista, meu, nostre, jo crec que si la
llei obliga cadascú ha de ser responsable del que faci, però, en
qualsevol cas, el que m’agradaria saber és si ho he entès bé
l’aspecte aquest.

I per acabar, de la mútua d’accidents. Segons la visió que
vostè ens ha donat sembla ser que és una empresa competitiva
que va a la caza y búsqueda de qui té més accidents laborals,
que l’accident laboral és qui dóna sentit a la mútua i que és un
negoci que fa damunt l’accident laboral. I que hi ha una
competència entre la Seguretat Social i la mútua; i que, a més,
les mútues no estan prou democratitzades, no hi ha prou
democràcia; els treballadors, com que no hi participen, són uns
ens que no són d’estructura democràtica, si mal no ho he entès
és un poc així. En qualsevol cas, el que m’agradaria és aclarir
aquests dubtes i contestar un poc al que jo li he exposat.

Moltes gràcies, President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. REPRESENTANT DE L'ORGANITZACIÓ SINDICAL
USO (David Díaz Vilches):

Bé, per començar el tema de la representativitat. Perquè, és
clar, una oportunitat com aquesta que tenc, de poder-me dirigir
als grups parlamentaris, doncs no la té el meu sindicat cada dia;
hem xerrat amb PSOE, per separat, amb el PSM i d’altres. Sr.
Camps, en aquesta qüestió, és a dir, ni vostès, quan
governaven, ni el Govern de les Illes Balears ara ha tengut en
compte la representativitat d’USO, perquè teníem el 10% de
representativitat exactament igual. A mi ja me dóna una
satisfacció sentir-lo dir que se’ns hauria de tenir en compte, no
a nosaltres com a sindicat, sinó el que representam en aquesta
qüestió. I dir que, dins aquest Govern, per no faltar a la veritat,
s’ha donat alguna passa de valentia, en aquest cas per la
Conselleria de Comerç i Indústria, i en el Consell Assessor de
Comerç hi participa la USO. És a dir, en el de Salut Laboral no
hi participa la USO, en el de la Conselleria de Turisme tampoc,
en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears tampoc no
hi participa la USO, i no serà perquè no ho haguem demanat per
separat o en conjunt.

Però, per a no entrar en aquesta qüestió, quan em referia al
tema dels delegats de prevenció, també era una crítica fins i tot
al meu sindicat. És a dir, a la Conselleria de Treball, ara mateix,

hi ha uns 600 delegats de prevenció enregistrats, que són gent
que ja ha sortit elegida a un comitè, formal, amb els papers en
molts de casos, i el conseller de Treball els crida per donar-los
informació del que fa la conselleria. Només n’hi participam vuit,
a una zona determinada, que és Manacor, de tots els delegats
de la comarca que hi ha n’hi participen vuit, això va sortir al
diari. I amb això, el que li demostrava també és la falta d’interès
que de vegades també mostra el treballador. És a dir, perquè en
aquestes qüestions un pot posar una sèrie de mesures, però si
no es mira també el seu llombrígol doncs la veritat és que es pot
venir aquí, dir que tots són molts dolents, i que els treballadors
són els millors, no, no, els treballadors també tenim una part de
responsabilitat important en aquesta qüestió, i els sindicats. I
en el principi de la intervenció fins i tot he posat per ordre qui
creu el sindicat o qui es fa responsable i per aquest ordre, i aquí
dins hi eren els treballadors i hi eren els sindicats, les quatre
cames que s’han de posar d’acord per a aquesta qüestió.

Allò de les hores extraordinàries. Eradicació, mentre
existeixin hores extraordinàries, malgrat sigui en qüestions
estacionals, i abans li apuntava una dada: 20.000 treballadors
eventuals a l’hoteleria no poden ser cada any, a això li hem de
donar una estabilitat; i hem d’anar a eradicar aquestes hores
extraordinàries. És a dir, no ho sé, tal vegada hi ha problemes
amb les prestacions socials, que sabem que les han retallat als
treballadors fixos discontinus des de 10 anys cap aquí, ja no
tenen dret a l’atur quan fan feina sis mesos, han de fer dues
temporades per a això. No s’ha tengut en compte des de
l’administració centrar la problemàtica del treballador a les
Balears, i l’estacionalitat de les Balears, com sí, per exemple, es
va tenir a Andalusia, en el seu dia, doncs amb el tema del
subsidi agrari. Clar, aquestes qüestions les hem de valorar amb
això. I ja ho he dit, la temporalitat o l’estacionalitat,
desest acionalitzar, quan tenim una economia que tendeix a sol
i platja, és a dir, no és una qüestió d’un desestacionalitzar, no
és una qüestió tampoc que, de sobta, tanquem el mercat a
tothom i ens quedem quatre a l’illa, no és això. Jo crec que els
tirs a nivell polític no van per aquí, ni és qüestió de l’ecotaxa o
no ecotaxa. I de passada dir que el meu sindicat, i així ho va fer
manifest públicament, i ho va remetre a tots els grups
parlamentaris, dóna suport a la iniciativa del Govern en el tema
de l’ecotaxa.

Bé, el tema de la democratització de la mútua, doncs sí,
nosaltres pensam que sí; és a dir que els treballadors hi han de
participar. Això és com si me diu que una qüestió on es
decideix, què passa en altres àmbits, en temes d’arbitratge i
d’altres que, vostè, quan era conseller, coneixia quines eren les
nostres queixes? És a dir, clar, quan a un lloc els que hi són,
que incideixen sobre la problemàtica de la salut dels
treballadors, els treballadors no poden dir la seva, és a dir, jo
crec que aquí hi ha una falta de democràcia, com així ho he dit
en el Consell de Salut Laboral. Si en el Consell de Salut Laboral
s’exclou el 10% dels treballadors a les mútues, a la
representativitat dels treballadors globals, doncs està faltant a
la democràcia. És a dir, en aquest sentit crec que és una qüestió
clara.

I l’únic que dic i, a més faig una proposta d’USO, proposada
pel Partit Socialista, i quan dic la feim nostra en el sentit que a
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nosaltres ens pareix bé, és a dir, que hi hagi més transparència,
el que no pot ser és que no sapiguem com funcionen en aquest
sentit les mútues, només pel reglament de prevenció.

I perdoni la presidència, perquè, clar, en aquest sentit, ja
m’estic...

EL SR. PRESIDENT:

Li agraesc moltíssim la seva intervenció i també la seva
presència avui aquí. No sé si qualque diputat vol tornar a
intervenir, em sembla que no. Per tant, només quedaria agrair-li
que s’hagi pres la molèstia vostè personalment de venir, també
al sindicat que representa, i que accepti, en nom del Parlament,
un petit obsequi, record de la seva estada avui aquí, que és un
llibre relatiu a aquesta estància.

EL SR. REPRESENTANT DE L'ORGANITZACIÓ SINDICAL
USO (David Díaz Vilches):

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. I dit això, si no els importa, senyors
diputats, abans de passar a la següent compareixença,
decretaríem un breu recés de cinc minuts.

EL SR. PRESIDENT:

... a la Sra. Blanca Iglesias, que ve acompanyada també del
Sr. Lluís Clar, a qui també agraïm la seva presència avui aquí,
representants del CSIF, CSI-CSIF, perquè intervenguin dins el
debat d’aquesta comissió. I sense més tràmit, li don la paraula,
Sra. Blanca Iglesias.

LA SRA. REPRESENTANT DE L’ORGANITZACIÓ
SINDICAL CSI-CSIF (Blanca Iglesias de la Iglesia):

Hola, buenos días. Primero, quería agradecer, en nombre de
mi sindicato y en mío personalmente, como delegada de
prevención y delegada sindical, la asistencia, por primera vez,
como sindicato, a este Parlamento de las Islas Baleares.
Nosotros, como sindicato, al sindicato que represento, creo que
voy a hacer una intervención un poco dura y no voy a dar
datos, porque nuestro sindicato la mayor representatividad la
tiene en la comunidad autónoma de las Islas Baleares, y en las
demás ponencias que yo he leído y por las intervenciones de
mis compañeros y otros sindicatos, se ha hecho muy poca
referencia a los funcionarios. Entonces, yo voy a circunscribir
un poco la intervención, en líneas globales, y voy a aprovechar
la asistencia a la comisión para que conste en acta la falta de
información de la Conselleria de Función Pública en cuanto a la
aplicación de la Ley de prevención y riesgos laborales y unas
estadísticas claras por conselleria, sobre, no solamente sobre
los accidentes graves y leves, sino en cuanto a la abstinencia
en la comunidad autónoma, sobre el absentismo laboral, sobre
las patologías, sobre todo nosotros hemos pedido
reiteradamente que se nos dé, y esto ha sido completamente
imposible, como sindicato, tener acceso a este tipo de

información; por tanto, un análisis fidedigno y ortodoxo yo no
lo puedo hacer, ni mi sindicato lo puede hacer. Y yo voy a
hacer una serie de preguntas dentro de esta comisión y
después voy a pasar a la valoración que nosotros tenemos del
estado de lo que es la aplicación de la Ley de prevención y
riesgos laborales.

La Ley 31/95, de 8 de noviembre, implica a todas las
administraciones que tienen representatividad en el Estado
español y en la comunidad autónoma. En la comunidad
autónoma los funcionarios y las empresas públicas sí que
cumplen, digamos, lo que es el papel, pero nosotros no
tenemos acceso, digamos, a los protocolos que están obligados
por ley para que los sindicatos, a través de sus delegados de
prevención, puedan ejercer una labor, digamos, mínimamente
reivindicativa o de sujeción a la administración. Nosotros
pensamos que la administración de la CAIB no cumple la Ley
de prevención y riesgos laborales. Entre otras cosas, no
tenemos esta información que les he dicho antes, y vuelvo a
reiterar que nos gustaría tenerla; nosotros, ayer, en la
Conselleria de Función Pública lo volvimos a pedir, fue
imposible. Y en cuanto a las consellerias ha habido muchísima
movilidad funcional, muchísima movilidad de puestos de
trabajo; en ningún momento se ha presentado el estudio, ni la
evaluación, ni la gestión de lo que es la prevención, ni tampoco
hay unos análisis claros de funciones, ni tampoco se está
dando la información a los trabajadores del riesgo que tienen,
ni tampoco se les está dando ningún tipo de formación
concreta, porque la información que existe en estos momentos
es a través de los sindicatos, o bien a la asistencia a cursos
que, como bien ha dicho el compañero, son de las mutuas.
Nosotros compartimos totalmente lo que ha dicho el compañero
de USO, o sea, hoy en día podemos hacer todos, yo
concretamente hice el curso de delegada de prevención por
correo y, en concreto, en donde yo estoy trabajando, nosotros,
desde el comité de empresa y desde el comité de prevención
laboral hemos hecho una serie de llamadas de at ención a la
mutua, en la cual nosotros no hemos podido elegir tampoco la
mutua, que se ha hecho con una contratación de obra y
servicio, que, dadas las características de nuestra empresa
pública, convendría que se trasladara, no hacer cursos teóricos,
sino que se trasladará a campo, y eso ha sido completamente
imposible en el día de hoy, estos cursos no se han realizado.
Nosotros en nuestra empresa tenemos mucha gente de campo,
la empresa es IBANAT, y estos trabajadores que están
sometidos a riesgo continuo no han hecho el curso básico de
prevención; es decir, los cursos básicos los están haciendo los
propios jefes de servicios, pero no hay una formación
específica de la concienciación de lo que es la prevención.

Yo comparto lo que se ha dicho en otras ponencias de que
el tema de la prevención es un tema de formación y es un tema
desde la misma administración, que tiene que ser referenciada
desde la misma administración, que lo tiene que vivir, porque,
si no, no puede transmitir el conocimiento. Es decir, yo creo
que hay que cambiar de chip, y yo sí que le hago una llamada
aquí, al Parlamento, que no se trata de cumplir una normativa,
una ley, la Ley de prevención puede ser muy buena, pero no se
ha hecho, desde la comunidad autónoma, un desarrollo de esa
ley, se ha hecho una aplicación de la ley; entonces, no hay una
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parte didáctica en la que se implique a todos los sectores,
desde los trabajadores, los sindicatos, sino que siendo una
breva; nosotros hemos contratado, hemos hecho y no hemos
hecho, pero bien, es que no importa, no se trata de
contratación, se trata de crear un dinamismo que el colectivo
que forma el mundo del trabajo participe plenamente. Para
nosotros, como sindicato, esto no se ha hecho; y de hecho, es
decir, lo que puede hacer una campaña de publicidad, y en esto
yo no quiero que nadie se sienta ofendido, pero la campaña de
publicidad debe ser siempre, digamos, el colofón final, es decir,
se tienen que crear las bases y las estructuras y la
descentralización desde la administración para que eso se lleve
adecuadamente.

Y yo quiero insistir que no tiene que existir un muerto, es
decir, en el colectivo de las mujeres, dentro de la administración
pública, el hecho de no poder compatibilizar la vida familiar con
la vida laboral, pues es un riesgo laboral muy fuerte de estrés
y que da lugar a una serie de patologías importantes. No
sabemos en estos momentos si la Conselleria de Sanidad está
aplicando lo que le pide la ley a ella de sanidad, si está
haciendo los protocolos para dirigirse a las empresas, si tiene
los estudios epidemiológicos, porque en la intervención que me
facilitaron aquí, en el Parlamento, simplemente lo que he leído,
y sus señorías me podrán corregir, dada mi ignorancia en este
tema, si realmente, si nosotros, como administración, no hemos
tenido ninguna comunicación de la Conselleria de Sanidad para
cumplir lo que le manda la propia Ley de Sanidad, de control, de
poner los medios a las empresas, y lo primero que tiene que
hacer es ponerlo dentro de la comunidad autónoma; no
sabemos si hay estudios epidemiológicos sobre las patologías,
cuáles, la morbosidad. De esto no se sabe nada, es decir, yo no
dudo que los tengan en marcha, pero desde luego el
mecanismo de información que pone a favor la ley con
nosotros no es vinculante, no hay información, no hay
información de la comunidad autónoma suficiente para saber
nosotros, como sindicato, si la comunidad autónoma está
poniendo en marcha todos esos mecanismos que le dice la ley.
En concreto, me estoy refiriendo al artículo 14 de la Ley general
de Sanidad, en la que, por ley, le da unas atribuciones, como es
establecer los medios adecuados para la evaluación y control
de las actuaciones de carácter sanitario que se realicen en las
empresas por los servicios de prevención actuantes; la
implantación de un sistema de formación adecuado que nos
permita la sincronización, junto con las autoridades laborales
competentes; los mapas de riesgos laborales, es super
import ante. Para poder gestionar la prevención necesitamos
tener un mapa de riesgos laborales. Así como la realización de
estudios epidemiológicos para identificación y prevención de
las patologías que pueden afectar a la salud de los trabajadores
y hacer posible un rápido intercambio de información. Yo creo
que todas las medidas pasan por un estudio riguroso, y es la
administración, en primer lugar, quien se tiene que poner las
pilas con sus propios funcionarios.

Yo no voy a citar casas concretos, y tengo fotografías de
todas las consellerias, donde hay gente que está haciendo
trabajo dentro de un almacén, o están veinte personas metidas
en una sala pequeña; o en la Conselleria de Trabajo, que se
cayó el techo. Es decir, esto pasa dentro de la administración,

entonces, yo no vengo aquí a poner verde a la administración,
ni muchísimo menos quiero que sus señorías pues lo tengan en
cuenta, y que una de las labores que tiene la Conselleria de
Sanidad es elaborar la divulgación y elaborar las campañas. Es
decir, yo no sé si con las transferencias Sanidad se ha puesto
las pilas o no se ha puesto las pilas, en la comparecencia de la
Sra. Aina Salom, que fue muy, o sea lo que está escrito, yo no
estuve en esa comparecencia, pero hago referencia, porque me
parece increíble como sindicato, y hemos contractat, y hemos
contractat, y hemos contractat. A la parte civil nos da igual lo
que hayan contratado, es que esto nos da igual, lo que nos
importa es que se cumpla la ley y que haya los mecanismos
suficient es como para que a nosotros nos llegue; es decir,
responsables somos todos, que no culpables, que es otra de las
cosas que yo quería también dejar claras.

Es decir, yo creo que en el tema de prevención y la calidad
del trabajo incluyen muchos factores, hay que convencer al
empresariado que lo que es la prevención de riesgos laborales
es un valor añadido a su empresa, que va a ahorrar muchísimo
dinero, pero es que a la administración también hay que
decírselo; es que la administración lo tiene que cumplir y no lo
cumple. Tiene que promover, con carácter general, la salud
integral del trabajador; actuar en aspectos sanitarios de
prevención de riesgos laborales. Yo, y ustedes me perdonen,
no he visto que se haya editado nada, desde la Conselleria de
Sanidad, nada de esto. Vigilar las condiciones de trabajo
ambientales, y sobre todo aquellas que son nocivas para la
salud de la mujer embarazada o la mujer que esté dando el
pecho a su hijo o esté en actividad lactante. Yo creo que las
mujeres, como siempre, somos, en el tema de prevención, las
que estamos más sometidas a estrés, las que estamos
sometidas a muchos más problemas que los hombres -y lo
siento porque hay una mayoría de hombres-; pero yo creo que
no se está haciendo absolutamente nada desde la
administración. Y quizás ahora, en el turno de réplica, pues me
puedan informar un poco más y no quiero que mis palabras se
las tomen de una forma, digamos, atacante, sino que yo creo
que la ley que tenemos es muy buena, y estos harta de oír que
qué buena es y qué fenomenal y tal. Yo creo que estamos
fallando, los sectores sociales no sabemos exactamente en qué,
pero yo apuntaré una serie de causas, pero la administración
está fallando también en la aplicación de la ley, porque no está
haciendo un desarrollo de la ley, y cuando pasan las cosas
pues es culpable tal, en la época del PP pasó tal, en la época del
pacto pasó cual, en la otra pasó que, y en la otra pasó cuál.

Yo creo que nosotros, desde el sindicato, lo que queremos
es sentido común y que desde donde nosotros tenemos más
representatividad se dé más juego a los sindicatos, que no
tenemos, digamos, no entramos en los índices de territorialidad
nacional, es decir, en otras políticas del Estado sí que se ha ido
a una descentralización y sin embargo en lo que es el tema
sindical pues no hay descentralización. Aquí nos tenemos que
comer, por ous, como dicen en mallorquín, o sea, pues, UGT y
Comisiones. Desde el Govern, siempre, y es nota de prensa,
cuando tienen que llamar a consultar los sindicatos siempre es
UGT y Comisiones; nosotros ya estamos hartos de mandar a
Presidencia, carta, eh, que falta CSIF. Es igual, no les importa
nuestra opinión o, simplemente, que, como no tenemos esa
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mayoría a nivel nacional, pero si se hallara la representatividad
de los sindicatos que no son UGT nosotros sí que tendríamos
un mayor peso en las mesas. Entonces, esto es un tema que me
gustaría que se reflexionara, de cara a la Cámara y a la Comisión,
que en un tema tan importante los sindicatos como CSIF tienen
muchísimo que decir.

En cuanto a la formación, que ha salido aquí, yo les tengo
que decir también que los sindicatos que no venimos de ese
derecho histórico y que tienen un patrimonio sindical, a la hora
de querer acceder a la formación se nos trata, o sea, para poder
acceder a esas subvenciones para que nosotros podamos dar
una formación, pues se nos trata como si fuéramos un centro de
formación. Y tenemos que tener los requisitos como un centro
de formación. Esto, para un sindicato como el CSIF, es
imposible; tiene que ir a un alquiler de aulas para poder cumplir
la reglamentación que pide la Conselleria de Treball; nosotros
hemos pedido subvención para prevención y riesgos laborales
y siempre, cada año, ha sido más pequeña, cuando la demanda
de nuestros afiliados y de trabajadores afines a nuestro
sindicato es superior y está demostrada. No puede ser que a un
sindicato como CSIF se le trate como a un centro de formación,
cuando nuestro trabajo no es la formación, no nos dedicamos
al negocio de la formación; nosotros damos formación para que
aumente la calidad de trabajo. Esto en cuanto a la formación. Yo
creo que la formación es escasa, la forma de acceder a las
subvenciones de la Conselleria de Treball para los sindicatos
es difícil, porque nosotros no tenemos una estructura
organizativa para ese tipo de justificaciones de memorias
económicas. Es decir, en definitiva, a un sindicato como el
nuestro acceder a unas subvenciones de la Conselleria de
Treball para dar los cursos de prevención nos genera el doble
de infraestructura administrativa y el doble de gasto que si no
tuviéramos la subvención, de hecho nosotros la estamos
haciendo privadamente.

Otros temas que han salido aquí y que nosotros también
teníamos un poco apuntados, pensamos que el delegado de
prevención o las personas encargadas en cuanto a la
prevención, sí que tienen que tener, digamos, un cometido de
formación determinado, dentro del horario laboral y, además,
fuera del cómputo de las horas sindicales. No es posible
compatibilizar lo que es el trabajo de prevención y riesgos
laborales y llevar a cabo, con rigurosidad y efectividad, el
Comité de Salud Laboral con 25 horas, que son las que se tiene
en las empresas públicas o sindicatos que no tienen, en las
empresas públicas no se pueden liberar los trabajadores, y no
se pueden compatibilizar las dos funciones, es muy difícil
llevarlo bien y es muy difícil ejercer un control a tu propia
empresa, esto es completamente imposible. Por tanto, la calidad
en las empresas públicas, de las cuales soy vocal, en cuanto al
ejercicio de la prevención es bajísimo, el control que nosotros
podamos tener sobre el ejercicio que haga la empresa directa o
indirectamente la conselleria hacía estas empresas es
prácticamente nula.

En cuanto a la democratización, nosotros también
queríamos apuntar que la participación de los trabajadores de
empresas públicos, en lo que son los consejos de
administración, no está vedada, cuando se ha reiterado por

diversas empresas públicas esa petición. Sería también una
petición a la comisión que tienen aquí, que tanto los delegados
sindicales, como los delegados de prevención pudieran asistir
a los consejos de administración de las empresas públicas,
cuando se traten temas de contratación y temas de seguridad
en el trabajo y que en estos momentos eso es imposible.
Entonces es la misma administración que también genera
estructuras de poder y que son estructuras que no son
democráticas. Nosotros en estos momentos tenemos 410
trabajadores y no hay voz en el consejo de administración del
comité de empresa, ni siquiera cuando son temas de
contratación, ni siquiera cuando son temas de prevención,
somos nosotros los delegados sindicales que pedimos la
información, no estamos cuestionando si lo hacen bien o lo
hacen mal, simplemente tener derecho a la información que no
solamente lo reconoce el estatuto de los trabajadores también
la Ley de prevención y riesgos laborales la reconocen.

Y yo tengo muy poco más que decir. No comparto el tema
de lo que se ha hablado aquí del modelo económico, o sea, yo
creo que lo que se debería hacer es un análisis real de nuestro
modelo productivo y adaptar las fórmulas de formación a
nuestro modelo productivo y perseguir el fraude. Hablar de otra
manera creo que es echar mucha demagogia, nuestro modelo
económico es un modelo de servicios y difícilmente si no
tenemos un tejido empresarial y productivo de materias primas,
nosotros prácticamente no tenemos sector primario y entonces
hay que tener claro que nuestro modelo productivo es un
modelo de servicios. Por tanto, hay que acotar y estudiar bien,
¿qué modelos de contratación laboral van a dar dinamismo a
esa economía que tenemos aquí y además van a dar seguridad
al trabajador? No se trata de decir estos sí, estos no, hay que
admitir la realidad que tenemos aquí, que es de lo que vivimos,
que es bastante duro para el trabajador y también es duro para
el empresario y también es duro para la administración, yo
pienso que el papel de la administración en un modelo
económico como el de Baleares es difícil, es muy difícil. 

Pero hay que ser realistas y no empezar que si blanco, que
si negro, que si azul, que si verde, señores es lo que tenemos y
nosotros lo que pedimos como sindicato es que se sea serio en
este análisis económico y que a partir de ese análisis
económico tenemos que adaptar el modelo de prevención al
modelo productivo que tenemos y adaptar lo que es la relación
contractual del trabajador con el empresario y lo que es también
como trabajan nuestros empleados públicos, como están
formados nuestros empleados públicos y como se lleva a cabo
esa administración. Es decir, en ninguna de las consellerias que
ustedes seguramente conocen, incluso aquí en el Parlamento,
es decir cualquier ciudadano que llegue tiene que tener a la
vista una serie de plafones con pictogramas que ponga bien
claro la situación de la salida de emergencia, ¿qué colores
tienen elegidos para la salida de emergencia si alguna
provocación de incendios? O sea una serie de cosas que son
básicas y que también se contemplan en la Ley de prevención.

Con esto termino mi intervención, yo quisiera dar una serie
de propuestas que teníamos desde el CSIF y si he ofendido a
alguien o por mi ignorancia he dicho algo que no es correcto,
me gustaría que me corrigieran. Nosotros abogamos un poquito
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por la descentralización de las administraciones que lleguen a
los entes territoriales, que se ponga en marcha digamos lo que
es el agente de desarrollo de prevención y riesgos laborales, no
solo circunscribirnos a lo que es Mallorca, Menorca e Ibiza, que
son unos agentes que también prevé la ley y que van a nutrir
de información al afectado y a la vez dará la información de la
administración. Y bueno muy poco más.

Ya he terminado. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias por su intervención. Si me permite un
comentario, desde luego no sería necesaria la salida de
emergencia en este Parlamento porque de aquí no quiere salir
nadie, ni en caso de incendio.

(Rialles)

Sr. Buele, si vol intervenir. 

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President. Simplement per agrair la presència en
aquesta comissió de la Sra. Blanca Iglesias, que s’ha presentat
com a la delegada de prevenció i delegada sindical del CSIF.
Agrair les aportacions que ens ha fet en la seva intervenció,
nosaltres hem pres nota de tot allò que ens ha dit, abans també,
com ella sap figurarà a l’acte d’aquesta sessió. Però sí ens
preocupen les crítiques que ha volgut fer a la manca
d’informació per part, ha dit de la Conselleria de Funció Pública,
sobre sinistralitat laboral entre el personal de la CAIB.

Jo comprenc que una delegada sindical que representa
personal que treballa a la comunitat autònoma i jo crec que és
de lloar la tasca que fan en defensa dels interessos d’aquestes
dones i aquests homes que hi treballen, personalment fins i tot
Sr. President, puc dir que he compartit amb la delegada aquests
esforços i aquestes inquietuds, ara és una informació que
nosaltres lògicament l’haurem de contrastar amb la informació
que ens pugui fer arribar els responsables directes de
cadascuna d’aquestes conselleries, a les quals la Sra. Blanca
Iglesias ha fet alAlusió. La crítica més dura que nosaltres hem
trobat és quan diu que l’administració de la CAIB no compleix
la Llei de prevenció de rics laborals i és clar, això és una cosa
que ens preocupa, ens preocupa que sigui vist des d’aquesta
perspectiva per un sindicat que representa un bon nombre de
personal que treballa dins aquesta comunitat autònoma.

Igualment la qüestió de la gran mobilitat del personal que no
hagi comportant cap casta d’atenció a allò que són mesures a
prendre en aspectes relatius a la seguretat. I allò que ha repetit
respecte la realització d’aquests cursos bàsics de prevenció
fets, només per a aquells que ostenten algunes responsabilitats
com a caps, però que no arriba al personal de categories
inferiors. No em vull estendre amb tots aquests punts, però sí
li vull dir a la delegada sindical representant del CSIF que el
Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista veu amb
preocupació tot això que diu i intentarà esbrinà fins allà on és
que sigui cert allò que ens ha dit i fins i tot, intentar aportar tot

allò que des del nostre punt de vista ens pareixi que pugui
millorar una situació com la que ens ha descrita. 

Nosaltres creim, per acabar, que efectivament estam en un
temps que s’incrementen les situacions perquè el personal que
treballa a la comunitat autònoma hagi de patir alguns..., és a dir,
s’incrementin els rics laborals per a determinat personal,
sobretot degut a la moguda laboral que hi ha, la mobilitat que
no hi havia hagut durant molts anys i ara sí existeix i que això
comporta certes dificultats que lògicament s’han d’afrontar. 

Li agraïm altra vegada la seva intervenció i hem pres nota de
tot això que ens ha dit.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buele. Sra. Iglesias, si vol intervenir.

LA SRA. REPRESENTANT DE L'ORGANITZACIÓ
SINDICAL CSI-CSIF (Blanca Iglesias de la Iglesia):

Simplemente darle las gracias y por mi parte quedo a su
disposición para darle la información que nosotros tenemos por
escrito.

EL SR. PRESIDENT:

En nom del Grup Parlamentari Popular, el Sr. Camps té la
paraula. 

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Agrair la presència de la Sra. Blanca
Iglesias, representant del CSIF, igualment que del seu company
el Sr. Lluís Clar. Efectivament una de les novetats, com hem dit
varies vegades aquí, de la Llei 31/95 sobre prevenció de rics
laborals és que aquesta norma també s’aplica dins les
administracions públiques, per la qual cosa constitueix en els
seus aspectes fonamentals norma bàsica de règim estatutari de
la funció pública. Per tant, després és d’obligat compliment per
l’administració, empreses públiques i els seus òrgans
autònoms. I açò ve arrel de la Llei 31/95 que té la responsabilitat
d’haver de desenvolupar també la comunitat autònoma i els
seus responsables.

Nosaltres vàrem tenir ocasió de fer una interpelAlació al
conseller d’Interior i després una derivada amb una conseqüent
moció i per part del Parlament de les Illes Balears es va arribar
a un acord de quatre punts i que jo tal vegada perquè hi hagi
constància aquí i perquè en tengui coneixement també la
delegada de prevenció i responsable del CSIF en rics laborals,
li he de dir que es va consensuar que el Parlament de les Illes
Balears en un primer punt instava el Govern de les Illes Balears
a impulsar el servei de prevenció de risc laboral, d’acord amb el
decret 44/01 i procedir a fer les actuacions administratives
necessàries per cobrir les places dotades i no cobertes de
l’esmentat servei de prevenció. En el segon punt el Parlament
de les Illes Balears instava el Govern de les Illes Balears a
completar a Menorca, Eivissa i Formentera l’estructura tècnica
ja dotada amb la dotació mèdica prevista, amb les unitats
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bàsiques de salut d’acord amb allò que estableix el pacte
subscrit per la comissió paritària de prevenció de risc laboral,
publicat en el BOIB el 30 de gener del 2001. Tercer i darrer punt,
es deia que el Parlament de les Illes Balears instava el Govern
de les Illes Balears a remetre a aquesta cambra l’estudi de risc
dels distints centres i llocs de treball que d’ell en depenen. Es
va avaluar que efectivament tenint en compte que la comunitat
autònoma té 20.000 persones que fan feina, amb la incorporació
de dues transferències molt importants en capítol 1, com són
Educació i Sanitat, hi havia una comp lexitat per dur endavant
una aplicació estricta de tota aquesta llei, la 31/95, que és molt
bona, però que és molt complexa, com denoten els reglaments
que van sortint i s’han de planificar.

I en aquest sentit jo crec que hi havia dues coses que el
Govern ha fet bé. Primer de tot es va subscriure, com dèiem
aquí, el pacte amb la comissió paritària de salut dia 30 de gener
del 2001 per al desenvolupament del risc laboral. La meva
primera pregunta és si el CSIF va subscriure aquest pacte?
Segona, hi ha un decret 44/01, que jo crec i així ho hem
expressat també davant el Parlament, és un decret encertat, tal
vegada efectivament és complex i necessita una dotació de
personal i de mitjans i de recursos econòmics important,
important perquè la comunitat autònoma és complexa, té moltes
empreses públiques i té molts d’organismes autònoms i
sobretot la complexitat com he dit abans de les dues
transferències importants d’Educació i Sanitat. Per tant, aquest
decret ja està fet, si vostès el coneixen i quina valoració en fan
del seu compliment.

I una cosa que m’ha preocupat és el tema de la formació.
Què és que dins aquesta comunitat autònoma entre els
funcionaris no hi ha formació en riscs laborals? O el CSIF no en
dóna? O qui la fa? 

I res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Sra. Iglesias si vol respondre.

LA SRA. REPRESENTANT DE L'ORGANITZACIÓ
SINDICAL CSI-CSIF (Blanca Iglesias de la Iglesia):

En primer lugar gracias y le voy a contestar en casi todas.
Voy a empezar por la última que la tengo más fácil, no es que la
administración no de formación Sr. Guillem Camps, sí que da,
dan los propios funcionarios que están encargados de los
diferentes departamentos, lo que pasa es que nosotros también
damos información, pero es muy floja la formación que dan la
mutuas, en general en la comunidad autónoma los servicios
están contratados con mutuas, entonces la mutua como ha
explicado el compañero de USO y como yo tengo mi propia
experiencia en mi empresa y como está en el IBAVI y como
están en casi todas empresas públicas lo que hace es una
comunicación al comité de salud laboral, que abre el periodo de
formación, cursos de 30 horas que no son presenciales porque
no les obligan a hacerlo presencial, o esa es la contestación que
nos dan a nosotros y es una formación muy floja, fuera del

horario laboral generalmente y no se trasladan a los centros de
trabajo. 

Entonces la modificación que..., nosotros por ejemplo en
nuestra empresa sí que por ejemplo para incendios son los
p ropios jefes de servicio que hacen ya también los cursos de
incendios y porque desde el comité de empresa se dijo que
cualquier persona que entrara a trabajar en el IBANAT debería
tener conocimiento de lo que es la empresa, tener un
acogimiento por parte de los trabajadores porque disminuye el
grado de tensión cuando tu entras en un sitio nuevo, además
una empresa que se dedica a lo que es prevención, prevención
de incendios, trabajo forestal y trabajo en el medio natural. Pero
no es lo normal en las empresas públicas, ni tampoco en la
comunidad autónoma. Es decir, no se ha informado desde los
agentes sociales en las diferentes mesas de la situación de la
formación, o no hay una sensibilidad concreta de esta
formación, es decir, desde la Conselleria de Treball sí que hay
una disponibilidad económica, pero el acceso a esa
disponibilidad económica por parte de los agentes sociales, a
los sindicatos como el mio es muy difícil, es decir, es tanto
papel lo que tienes que presentar para solicitar 6 o 7 cursos que
tienes que tener una persona y un administrativo dedicado
única y exclusivamente para eso. El tratamiento, ¿qué es lo que
tendría que modificar ahí la Conselleria de Treball? Tendría que
modificar que un agente social como es un sindicato, no es un
centro de información que imparte cursos, está haciendo una de
sus funciones. 

Por tanto, si tiene dificultad administrativa, no sé articularlo
no desde la misma orden donde va todo el mundo, que son
centros especializados de formación. Yo considero que la
formación en la CAIB es deficiente y es deficiente porque el
tema de la prevención es un tema de conocimiento, de cultura,
es decir, es un tema cultural. Por tanto, nosotros abogamos por
una formación diaria, es decir que cada día en los centros de
trabajo se dedique media hora a la prevención, igual que tienes
tu media hora de descanso, haya media hora a la prevención en
donde los trabajadores puedan comunicar, yo que sé, en el
tema de la tecnología la toxicología misma de los ordenadores,
no sé en ningún momento se tienen en cuenta todos los
estudios ergonómicos, es decir aquí pongo la mesa, aquí pongo
el ordenador, tienes luz directa, tienes luz indirecta, es decir eso
es lo que hay. El trabajador tampoco tiene formación para saber
detectar que está mal situado o que su sillón no es ergonómico,
no tiene esa formación. 

Entonces es deficiente y nosotros queremos que sea
prioritario, que sea un valor añadido a nuestra comunidad, la
formación tiene que ser diaria y diaria en los centros de trabajo
de la propia comunidad autónoma, es decir cada departamento
debe dedicar media hora y además hacerlo coincidir con los
manuales de calidad que cada departamento vaya elaborando,
a la vez de sostenibilidad, ahorro de energía, es que la
prevención y lo que es la gestión de la prevención no
solamente es lo grande, que tenga que haber un muerto, que es
lo que he dicho antes, son una serie de medidas educativas a
las que nosotros, yo porque he podido asistir a unos cursos y
a un máster y soy de otra generación, pero la mayoría de
funcionarios, Sr. Camps, no tienen formación, son los hábitos
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culturales los que hay que modificar y eso no se modifica con
cursos de 30 horas y por mucho que desde la Conselleria de
Treball se diga se han hecho tantos cursos, se han incluido los
módulos de prevención y riesgos laborales en todos los cursos
de la comunidad. 

Mi punto de vista es que así no llegamos a ninguna parte,
es decir eso se ha de incluir dentro del horario de los
funcionarios y dedicar media hora de trabajo, que no es
ninguna pérdida de tiempo, mira media hora que van a trabajar
menos, no, que se puedan elaborar los manuales de calidad y
de buenas prácticas que eso es lo que nos va a llevar a tener
una buena ejecución de la Ley de prevención y riesgos
laborales y esto nuestros políticos y dirigentes lo tienen que
tener claro, no se trata que yo esté planteando aquí que se
trabaja media hora más o menos, no, no, que cada departamento
dedique media hora a elaborar su manual de calidad, hacer
análisis de su puesto de trabajo e ir organizando una dinámica
de prevención dentro de los centros de la comunidad
autónoma. Eso es lo que yo llamo una auténtica formación y
eso lo tiene que promover la administración, nosotros lo
podemos reivindicar, pero quien tiene que estar convencido de
esto, si nosotros vamos a las mesas diciendo esto, me van a
decir todos los sindicalistas qué quieren, menos horas..., es
decir, ¿de qué hablan los empresarios? De que si los
sindicalistas..., es lo mismo que tenemos en la comunidad
autónoma, exactamente igual. 

Es decir, en Baleares se han abierto montones de
convenios, yo ahora no tengo el porcentaje porque lo oí por la
tele, es decir, y la mayoría de los convenios aquí no se han
cerrado, aquí los convenios colectivos no se han cerrado y es
por este tipo de pegas. Es decir, el problema que tiene un
prevencionista en una empresa privada es exactamente igual
que el que tiene en la comunidad autónoma. Tampoco hemos
hablado de enfermedades como el estrés laboral, de
persecución laboral, de acoso laboral, es decir todo esto está
presente en la empresa privada y en la comunidad autónoma. A
mi me gustaría tener a finales de este año, ir a los juzgados de
lo social y pedir el número de demandas que ha habido de
trabajadores de empresas públicas y de la administración,
seguramente igual superan a las de las empresas privadas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, per la seva intervenció. No sé si algú vol tornar a
intervenir? Sembla que no. Per tant, agrair moltíssim a la Sra.
Blanca Iglesias la seva presència, com també la del Sr. Clar, que
l’acompanya, s’agraeix moltíssim en nom del Parlament, i ara els
farem entrega d’un llibre institucional d’aquesta casa.

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.



RISCS LABORALS / Núm. 8 / 19 de setembre del 2002 89

 



90 RISCS LABORALS / Núm. 8 / 19 de setembre del 2002 

 



RISCS LABORALS / Núm. 8 / 19 de setembre del 2002 91

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 euros.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 euros.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 euros.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 euros.

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


