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(El Sr. Vicepresident inicia la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Señoras y señores, vamos a dar comienzo a la sesión. Si hay
sustituciones, por favor...

LA SRA. SALOM I SOLER:

Sr. President, Aina Salom substitueix Pilar Costa. Gràcies.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, Sr. President. Miquel Ramon substitueix Miquel
Rosselló.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, Sr. President. Carme Feliu substitueix Diego Guasch.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Miquel Gascón substitueix Francina Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

¿Alguna más? Pues entonces pasaríamos al orden del día,
me han comunicado los portavoces que ha habido un cambio en
el orden del día, que pasaría la proposición no de ley antes que
las preguntas, si no existe ningún inconveniente procederíamos
a ello.

II. Proposició no de llei RGE núm. 2235/06, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol
d'actuació per coordinar institucions.

Pues procedemos con la Proposición no de ley núm.
2235/06, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista,
relativa al protocolo de actuación para coordinar instituciones.
Para su defensa tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Socialista, la Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Socialista va
presentar aquesta proposició no de llei que es tracta d’un
protocol pel qual es puguin coordinar totes les institucions,
perquè en aquests darrers temps estam assistint a tota Espanya
i a totes les comunitats autònomes, veiem com passen
agressions a aquests petits, a aquests menors, gravíssimes, i que
moltes vegades presenten conseqüències que són del tot
irreparables. 

Què ha passat en tots aquests casos que jo duc aquí?, que
han passat casos a Barcelona, han passat casos a Girona, han
passat casos a Múrcia, han passat també amb fillets a Galícia...
En tots aquests casos podem veure a tots els retalls de premsa
que jo duc aquí que totes les institucions són conscients i diuen
i s’enfronten després que han passat aquests drames, que tant
el poder judicial, com les policies, com l’administració es
troben que hi ha hagut una veritable descoordinació dels fets.
En aquest sentit i amb el que suposa per la societat civil, que

crea un cert desconcert que petits nins i nines, menors, en
definitiva, sofreixin agressions tant físiques com, a vegades, i
més del que seria convenient perquè no seria convenient que en
cap moment es produïssin aquestes coses, però es produeixen,
atemptats sexuals contra aquests menors. 

Per tot això, perquè veim massa sovint als mitjans de
comunicació aquestes tragèdies, doncs coordinar tots els
estaments que en aquest cas són necessaris. Per exemple, i per
això proposam el Grup Parlamentari Socialista, que s’estableixi
un protocol d’actuació i que totes aquestes institucions, o sigui,
el tribunal superior de justícia, la policia, centres de salut,
hospitals, escoles, jutjats, agilitin d’alguna manera mitjançant
un protocol totes les passes administratives i burocràtiques
perquè aquestes actuacions no sols siguin ràpides, sinó que
també siguin eficaces. Què vull dir amb eficàcia?, doncs que no
passin ni 18, ni 20 dies, ni un mes, ni dos mesos entre que es fa
una denúncia o que un metge té una sospita d’un maltractament
o d’una agressió sexual, fins que la policia en darrer tram i les
actuacions judicials poden tenir el rebut d’aquestes agressions.

En el segon punt també instam el Parlament de les Illes...,
el Parlament de les Illes insta el Govern perquè aquest protocol
faci també una avaluació del tot correcta i precisa dels riscos
que tenen segons quins segments de menors de la nostra
societat, perquè aquests menors ja es pot avaluar d’una manera
o d’una altra que tenen més perill que uns altres de tenir aquests
maltractaments, i per tal d’evitar tots aquests casos que es
puguin donar i així evitar lamentacions posteriors.

Som conscients, el Grup Parlamentari Socialista, que aquest
protocol d’actuació per coordinar aquestes institucions no és
una cosa fàcil, perquè a la legislatura anterior, a proposta del
Partit Popular i ho va encapçalar la Sra. Maruja Cerezo, es va
fer un protocol semblant per a internament de persones amb
discapacitats mentals greus per tal d’internar-les quan elles no
volen, però la veritat és que va ser un fet i vàrem poder posar
tots aquests estaments mitjançant un protocol -jutges, fiscalia,
policia, etc., justícia...- i la veritat és que va ser un bon
protocol, i almenys el que ens deien tots els estaments és que hi
havia una instància, un protocol a seguir que abans no existia.

Jo també sé que el Govern de les Illes està preparant una
llei del menor, però per ventura no seria correcte haver de
lamentar, fins que aquesta llei del menor es posi en
funcionament seria correcte tenir aquest protocol per evitar
lamentacions, com ha passat a altres comunitats autònomes
d’Espanya i que per desgràcia són massa. Per això hem
presentat aquesta proposició no de llei i esperam que es pugui
arribar a un acord. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Salom. Para fijar posiciones tiene la palabra,
por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y Los Verdes,
el Sr. Ramon. ¿No?

Pues pasamos al Grupo PSM-Entesa Nacionalista; tiene la
palabra el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
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Gràcies, Sr. President. Seré breu perquè jo crec que els fets
succeïts a bastants de llocs de l’Estat espanyol i que ens ha
explicat ara la Sra. Salom són prou greus i prou evidents com
per tenir-los en compte, i també crec que és evident la
necessitat de posar remei a aquestes disfuncions que es creen
entre institucions que tenen conseqüències tràgiques. I crec que
també és prou evident la necessitat de posar mesures prèvies,
mesures preventives perquè a la nostra comunitat això no passi.

A mi, quan he llegit aquesta proposició no de llei, m’han
vingut al cap com a mínim tres qualificatius. Jo crec que allò
que proposa és necessari, és ambiciós i també -no ho hem
d’amagar i així ho ha dit també la mateixa portaveu- és difícil;
és difícil per la complexitat de posar d’acord distintes
institucions de diversa dependència orgànica i de distint règim
jurídic, però una cosa que sigui difícil no és sinònim que sigui
impossible, i per tant des del nostre grup donarem suport a la
proposició no de llei, ja que crec que amb bon criteri no fixa
terminis per a la consecució del protocol; jo crec que a més, a
aquest protocol, no l’invalidarà l’existència d’una futura llei del
menor -hi pot haver una llei del menor i ser necessari ben igual
aquest protocol- i, per tant, jo crec que allò que pretén aquesta
proposició no de llei és que té una finalitat preventiva i crec
que, malgrat la dificultat, és assumible per tots els grups perquè
preveure que a la nostra comunitat puguin passar drames com
els que han passat a altres és d’interès crec que de tots els
diputats d’aquest parlament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Riudavets. Por el Grupo Parlamentario Popular
tiene la palabra el Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, i per prendre posicionament
respecte de la postura del Grup Parlamentari Popular aquest
diputat pren la paraula i reconeix, efectivament, la sensibilitat
que té el Grup Parlamentari Socialista i, en particular, la seva
portaveu, la Sra. Salom, respecte d’aquesta qüestió, i
manifestar, a la vegada, que en aquest sentit hem de ser -sí que
és vera- absolutament ambiciosos, com deia el Sr. Riudavets,
i actuar amb un extraordinari zel.

No obstant això també entenc que no és menor la
sensibilitat que tenen el Grup Parlamentari Socialista i la seva
diputats que la sensibilitat que té aquest diputat respecte a
aquesta qüestió i també la sensibilitat respecte a aquest tema
que tenen el meu grup i el Govern de les Illes Balears. 

A la petició d’aquesta proposició no de llei, la part
dispositiva es divideix en dues qüestions: una que va a parlar
de la coordinació en matèries d’actuació i a fi de redactar un
protocol que coordini totes les institucions i, per altra banda, el
punt número 2 ens parla del fet que aquest protocol faci una
avaluació dels riscos als quals estan avui exposats aquests
menors. De la mateixa manera aquest diputat també dividirà la
seva intervenció fent menció a aquestes dues especials
propostes i peticions.

I pel que fa referència a la primera, i parlant de la
coordinació, des del Grup Parlamentari Popular li hem de dir
que el Govern de les Illes Balears no és aliè a les possibles
situacions i a les possibles circumstàncies en què es pugui
trobar la infància de les Illes Balears. Per això en aquesta
legislatura -i ho recordaré- l’estructura bàsica de la Conselleria
de Presidència i Esports compta amb la Direcció General de
l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor, a la qual, entre
altres coses, li correspon la direcció de l’Oficina de Defensa
dels Drets del Menor, que exerceix una funció de coordinació
interdepartamental dels temes i de les matèries relacionades
amb l’àmbit del menor i els seus drets, per una part, i per una
altra banda el control adient per tal d’assegurar i per tal de
garantir el compliment de tot el que afecta els drets del menor
en aquesta comunitat autònoma de les Illes Balears.

No obstant això, i en matèria de coordinació, i per això no
fos prou, el Govern de les Illes Balears en el marc de les seves
pròpies competències crea un consell d’infància i un consell de
família com a òrgan colAlegiat adscrit actualment a aquesta
conselleria, la de Presidència i Esports, amb una composició
mixta i multidisciplinària i amb unes funcions de consulta i
proposta, per consultar i de proposta en la matèria, i que
n’exerceix la presidència la mateixa conselleria de les Illes
Balears. Aquest consell d’infància, entre altres competències,
té la d’adopció de mesures en l’exercici de les seves
competències, com consulta i també hem dit proposta, atesa la
seva composició multidisciplinar, i es configura com un espai
de debat i es configura també com un espai de cooperació entre
altres institucions; dic espai de debat i dic espai de cooperació
entre altres institucions i els distints àmbits de la societat balear
per tal de donar resposta a la problemàtica actual o futura en
matèria d’infància i en matèria de família. 

Per tant, respecte a la primera qüestió de la seva proposició
no de llei, li he de dir que la coordinació entenem que està
perfectament coberta en dos àmbits: un, des de l’àmbit de
l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor i, l’altre, des del
Consell d’Infància i Família.

I respecte a la segona qüestió que se’ns presenta en aquesta
proposició no de llei i respecte a la petició d’una avaluació dels
riscos, li he de dir que en relació a la protecció dels menors
mitjançant la Llei 8/93 s’atribueixen les competències en
matèria de tutela, acolliment i adopció als consells insulars de
cada illa. D’aquí que es faci un plantejament institucional
harmònic entre les accions protectores a desenvolupar pels
consells insulars més relacionades amb aspectes assistencials i
preventius i aquelles que, en estreta coordinació amb les
anteriors, suposin una intervenció jurídica presidida pels
principis de seguretat jurídica, igualtat, imparcialitat i
objectivitat. Precisament per això i no per altra qüestió la
Comissió Interinsular de protecció del menor té com a objecte
unificar criteris de la normativa vigent, així com també té
competències a l’hora de planificar i també avaluar l’estratègia
en matèria de protecció de menors que s’ha d’aplicar dins
l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la qual
té facultats per a la interpretació, la fixació de criteris
d’aplicació de la normativa i la formulació també de propostes
per tal d’assegurar la protecció social, econòmica i jurídica dels
menors, tot això dins el marc i dins les pròpies competències de
la Comissió Interinsular de protecció del menor.
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No obstant això, i respecte a les qüestions que ens plantegen
de cara a una eventual petició d’una avaluació dels riscos dels
menors, jo li vull dar una mostra a mode d’exemple: el Consell
Insular de Mallorca, a través de l’Institut de Serveis Socials i
Esportius, que és precisament l’entitat pública competent en
matèria de protecció de menors, i per tal d’actuar amb rapidesa
i en benefici i interès dels menors que es troben en aquestes
situacions, ha fixat, ha creat i ha configurat un model de full de
comunicació, full de notificació de casos de menors en situació
de desemparament i/o de risc de maltractaments, i és allí
precisament on  s’estructura la informació que aporta el
derivant en diferents apartats, i els relacionaré de forma breu:
informacions relatives als fets que han motivat la comunicació
al Servei de Protecció, informació del context de la situació que
pot implicar desprotecció, valoració per part dels professionals
derivants del tipus de maltractament que es pot donar, i
informacions relatives al factor de protecció inherents tant a
nivell del menor, dels pares i de les característiques de la xarxa
primària o secundària de la família i, en general, del seu
context. Això no és més que un exemple d’aquesta petició
d’avaluació o estudi dels possibles riscos que està portant
endavant precisament el Consell Insular de Mallorca a través de
l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca.

Dit això, i reconeixent una vegada més la sensibilitat del
Grup Parlamentari Socialista i a l’espera d’una prompta
redacció de la futura llei del menor, entenem que les qüestions
que aquest diputat ara li planteja donen cobertura, si bé mai no
és prou, a la petició que se’ns formula per part del Grup
Parlamentari Socialista. Per tant els anuncii el nostre vot en
contra.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta pren la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jerez. Per contradiccions té la paraula la Sra.
Salom.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sra. Presidenta. He de dir en primer lloc que
lamentam l’actitud del Partit Popular, que no assumeixi d’una
forma valenta aquest protocol que el Grup Parlamentari
Socialista proposava quant a un protocol d’actuació per
coordinar totes les institucions. 

Els arguments que dóna no són bons. És veritat -només
faltaria, només faltaria, Sr. Jerez- que en moltíssims de casos
que deuen succeir a la nostra societat les nostres institucions en
alguns casos no donassin exemples d’agilitat. Aquest protocol
és precisament perquè hi ha altres vegades, i no només a
Espanya, i no només a les nostres comunitats autònomes...; jo
duc un retall de premsa que la desenvolupada a Suïssa es varen
detenir a Espanya tres persones suïsses que pegaven a menors
a un centre de Girona i que cobraven als seus pares 4.000 euros
per estades de mes i mig a aquesta masia. O sigui, que els casos
de descoordinació amb els menors que no tenen en aquest cas
la capacitat de defensar i de poder dir i explicar què és el que
realment succeeix, a vegades la coordinació, per suposat, del

que són aquí els consells de Mallorca, Menorca i Eivissa i
Formentera, que a altres comunitats autònomes són les
diputacions, els governs, el Poder Judicial, la policia, i
començant des del primer centre de salut i acabant a l’hospital,
a les urgències, moltes vegades -i jo no m’he volgut estendre
perquè pensava que aquesta proposició no de llei era del tot
assumible per a un Partit Popular, però ara sí que m’hi
estendré-, aquí mateix tenc el cas de Suïssa, Sr. Jerez, que
tothom admira Suïssa per la seva capacitat de desenvolupament
en tot allò social, que ja ens agradaria ser, però també hem
pogut comprovar just el mes d’abril que efectivament en segons
quins casos els controls no han passat.

A altres bandes tenim per exemple que una nina arriba a un
hospital, o a un centre de salut, o arriba a un hospital, l’hospital
dóna avís al jutjat d’instrucció, el jutjat d’instrucció no
investiga el cas i envia un correu ordinari, envia un policia; 17
dies més tard reben l’ofici, tornen enviar aquest ofici, la
Comissaria de Policia quan ha rebut l’ofici ordena que es tornin
a investigar els casos; tornen començar a prendre declaració a
sa mare; el jutjat després s’inhibeix a favor d’un altre jutjat i al
final aquesta menor va ser del tot..., lamentar que va estar
ingressada i està ara en un estat terrible. Això és un exemple,
perquè ja li he dit que això passa a totes les comunitats, ha
passat desgraciadament a totes les comunitats autònomes, i a
totes les comunitats autònomes, i aquí tenc la premsa, Sr. Jerez,
s’han trobat que faltava aquest protocol d’actuació per
coordinar, perquè a vegades..., òbviament, clar que totes les
institucions tenen la capacitat de detectar aquests menors que
tenen més riscos que els altres, però no sempre va bé. 

Per això jo posava i per això jo deia que era difícil però no
impossible, tal i com ha dit el Sr. Riudavets, perquè es va fer un
cas semblant per ingressar persones que tenien discapacitats
mentals greus, per poder-les internar sense el seu consentiment,
i va costar molta pena, Sr. Jerez, treure això endavant, perquè
posar totes aquestes institucions d’acord per fer un protocol és
prou difícil però es va aconseguir. Es va trigar; per això no hi
ha terminis perquè es pogués fer aquest protocol. Perquè el que
sí és molt trist, Sr. Jerez, i no m’agradaria haver de retreure-ho
-tant de bo no passi mai-, que d’aquí a un temps ens haguem de
lamentar tots perquè vostès no han volgut ni tan sols començar
a posar en marxa un protocol d’actuació com el que es demana
en aquesta proposició no de llei.

Lamentant la falta de sensibilitat per la seva part don per
acabada...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Salom. Si els pareix bé passaríem a la
votació de la proposició no de llei.

Vots a favor de la proposició no de llei?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 9; abstencions, cap.
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LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
2235/06, relativa al protocol d’actuació per coordinar les
institucions.

Correspondrà ara el torn de les preguntes, i demanaríem al
Sr. José María Rodríguez que s’acostàs.

Benvingut, Sr. Rodríguez.

I.1) Pregunta RGE núm. 2210/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a contractació de l'empresa
SADES, SL.

Per formular la pregunta relativa a la contractació de
l’empresa SADES SL intervé el Sr. Miquel Ramon i Juan. Té
la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres voldríem saber
quines motivacions va tenir el Govern, i més concretament la
Conselleria d’Interior, per contractar l’empresa SADES SL, o
també, per ser més precisos, per fer el concurs que va donar
lloc a la contractació de l’empresa SADES SL amb l’objecte de
prestació d’un sistema de gestió per a la millora de la salut
laboral i la incapacitat temporal. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Rodríguez, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María
Rodríguez i Barberà):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, Sr. Diputat, si
vostè estudia la memòria justificativa d’aquest projecte de
contracte que va fer el funcionari cap de Servei de Prevenció de
Riscos Laborals, queda manifestament clar a la mateixa quin és
l’interès de la conselleria a tenir dades sobre el que significa el
sistema de millora per a la salut laboral i la incapacitat laboral.

És aquest servei el que té la iniciativa de fer aquesta
proposta i lògicament nosaltres l’estimam convenient i la
posam en marxa. En primer lloc, perquè hem de rebre una
informació rigorosa i puntual amb l’objectiu d’assolir una
reducció dels costos per absentisme i un control estricte
d’aquest; en segon lloc, disposar d’una font fiable en la qual hi
hagi les dades d’evolució d’aspectes de salut laboral de
l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
i també la seva evolució al llarg del temps. No és la primera
vegada que (...) un servei similar i lògicament nosaltres creim
que és convenient mirar com evoluciona aquesta situació al
llarg de temps, i disposar d’una informació sobre l’absentisme
i d’un mitjà per actuar davant del Servei d’Inspecció Mèdica,
de l’Institut Nacional de Seguretat Social o (...) Laboral, amb
l’emissió d’informes pericials i amb la tramitació de la
solAlicitud d’incapacitat laboral.

Jo crec que aquesta és l’única intenció que ha tengut la
conselleria, intenció objectiva de millorar la funció pública en
aquesta comunitat, estudiant convenientment allò que significa
reduir els costs d’absentisme i el control estricte d’aquest.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Sr. Ramon, té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Veig que el Sr. Conseller ha llegit
la memòria justificativa, a la qual vaig tenir accés jo ahir, i
efectivament em sorprèn una mica aquesta memòria explicativa
i que el Sr. Conseller no hi hagi afegit res, com ja em sorprenia
prèviament, perquè la contractació oficialment és -torn repetir-
prestació d’un sistema de gestió per a la millora de la salut
laboral i la incapacitat temporal.

Bé, jo, del que he tengut temps de llegir d’aquest voluminós
expedient, no veig enlloc quines actuacions a favor de la
millora de la salut laboral pot dur a terme aquesta empresa
contractada, no ho trob, sincerament. Per altra banda em
sorprenia i em continua sorprenent una vegada vist l’expedient
que, ja dic, vaig tenir-hi accés fa unes hores, que els serveis
propis de la conselleria, els serveis propis del Govern de salut
laboral no puguin fer actuacions per a millora d’aquesta salut
laboral i que també, amb actuacions coordinades amb els
sindicats representatius de la funció pública no es poguessin fer
millores més efectives. 

Al final aquí ho diu clar: és tenir informació per reduir
costos, per reduir costos. Home, reduir costos cap a
l’administració sempre és un objectiu molt lloable, però no
acab de veure la relació amb la millora de la salut laboral, que
és el títol, i aquesta voluntat de reduir costos produïts per les
baixes laborals. I com que el Sr. Conseller no ha fet més que
llegir, tampoc no entenc, sincerament, és que no sé quin és
aquest..., la necessitat d’assessorament jurídic laboral i
informació específica per a actuacions davant de la Seguretat
Social i davant de l’autoritat laboral. No ho entenc. Si el Sr.
Conseller m’ho ha llegit abans -jo també ho tenia ara aquí-, si
em vol explicar per què necessiten contractar una empresa de
fora per a aquest assessorament que tampoc no acab
d’entendre, idò l’hi agrairia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ramon. Sr. Rodríguez, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María
Rodríguez i Barberà):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, miri, el Servei de
Prevenció de Riscos Laborals no solament estudia l’absentisme,
sinó que estudia moltes més coses. Si vostè té interès (...) la
meva compareixença a la comissió li explicaré el que ha fet en
aquesta legislatura la comissió de..., és a dir, el Servei de
Prevenció de Riscos Laborals.
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No obstant això, a l’hora de determinar quines actuacions
hem de dur a terme per poder millorar l’absentisme, vull dir
que disminueixi aquest absentisme no justificat, idò hem de
tenir dades serioses, rigoroses, per fer un seguiment d’aquesta
actuació. I és a partir d’aquestes dades quan el Servei proposa
actuacions concretes davant de les administracions que sigui,
sigui davant l’Estat o davant (...) laboral o de la mateixa
conselleria, i per això es va contractar aquesta empresa. I ho
torn repetir: no és la primera vegada que aquesta comunitat ha
convocat un servei similar ni a aquesta empresa. Vull dir que
sembla que alguna administració anterior a aquesta també ha
tingut necessitat d’haver-la contractat, perquè crec que
únicament des del coneixement de la realitat, des del
coneixement de les dades que són reals i de les qüestions que
ocorren, aquesta comunitat té molts de llocs de feina,
moltíssims de llocs de feina, no solament a Mallorca, a
Menorca, a Eivissa i Formentera, i lògicament és molt millor
contractar un servei extern perquè ens doni les dades i, a través
d’elles, actuar en la mesura que sigui necessari en cada una de
les illes o en totes, o en cada centre de treball o en tots, que no
tenir informació. Per això ha estat; només ens ha guiat un
millor servei a la funció pública, al (...) laboral d’aquesta
comunitat autònoma i lògicament tenir unes dades suficients
per poder escometre solucions que avui per avui encara no
tenim.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez.

I.2) Pregunta RGE núm. 2211/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a absentisme laboral a la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Per formular la següent pregunta, relativa a l’absentisme
laboral a la comunitat autònoma de les Illes Balears, té la
paraula el Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. La pregunta fa referència a per què
no s’aborden de manera conjunta entre el Govern i els sindicats
els problemes derivats de l’absentisme laboral. I això ve arrel
de manifestacions dels dos sindicats majoritaris que no veuen
amb bons ulls aquesta contractació d’aquesta empresa, per
exemple qüestionen, i ens pareix una qüestió raonable, que es
faci de forma externa al Govern, que s’hagin de contractar
empreses externes, que, com diu un dels sindicalistes, es faci un
seguiment de tipus policial dels funcionaris i sobretot es
queixen que no s’abordi conjuntament, perquè des de l’any
1984 hi ha un compromís d’abordar l’absentisme de manera
conjunta, perquè té molts aspectes.

I aquí sembla ser que, efectivament, s’ha contractat una
empresa, és cert que no és la primera vegada, i jo crec que això
que no sigui la primera vegada en tot cas, si eren unes
pràctiques que no eren correctes, allò seu seria eliminar-les i no
continuar-les en el temps si no eren prou correctes o prou
convenients.

Bé, els sindicats, ja dic, es queixen d’això, que es veu un
control de tipus policial sobre el funcionariat i manca de
voluntat d’abordar els problemes reals de l’absentisme laboral,
de les condicions del lloc de feina, també del clima de treball;
i aquí pareix ser que aquesta empresa es contracta únicament,
podríem dir, per fer d’espieta, que passi unes informacions
sobre el número de treballadors, de funcionaris o laborals, que
estan de baixa a un moment determinat. Vaja, no ho entenem
nosaltres tampoc, perquè no s’aborda de manera més rigorosa
i en colAlaboració amb els sindicats, tal com està establert, ja
dic, des de fa bastants anys.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Sr. Rodríguez, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María
Rodríguez i Barberà):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, miri, jo no estic
conforme amb què es faci un seguiment policial dels
funcionaris, si això fora així jo també hi estaria en contra i ho
impediria. Mai no ha estat en el pensament d’aquest conseller
ni en el de l’equip de govern d’aquest conseller fer aquest
seguiment, perquè no és així.

Jo no vull fer cas, perquè de vegades no sempre els mitjans
de comunicació reflecteixen en el seu (...) les manifestacions de
qualque persona, però jo no tenc cap coneixement que els
sindicats estiguin molests. Els sindicats, i vostè me reconeixerà
que almanco tenc certa capacitat de negociar amb ells i de (...)
amb ells; varen demanar una explicació quan va sortir a la
premsa aquella qüestió interessa que havíem contractat una
empresa que està sancionada i vàrem donar la resposta. Dins el
Pacte Sindical hi ha una proposta d’estudiar, conjuntament amb
els sindicats, l’absentisme, però a partir de tenir dades, si no
tenim dades per poder estudiar aquest absentisme no podrà ser.

I miri vostè, jo crec que els funcionaris són els més
interessats que disposem de dades reals del que passa. Perquè
a un centre de treball no hi hagi un mal ambient, que no hi hagi
una bona sintonia entre tots i que propiciï que la gent no estigui
contenta i es produeixin baixes pel que sigui, això el millor que
es fa és estudiar completament aquest sector i es podria
determinar perquè quina causa a una secció d’una conselleria
hi ha més baixes per malaltia, per depressió, pel que sigui, que
a una altra conselleria. Possiblement podrem estudiar, junts
amb els sindicats, què passa aquí que això no és normal, que hi
ha un índex o més alt o més baix o és el normal de la
conselleria.

Per tant, jo crec que els sindicats són els primers interessats
a poder abordar aquesta problemàtica, que justament és
preocupant, no és que sigui més preocupant que abans, però és
preocupant, que una persona no vagi al seu lloc de feina perquè
no estigui content, no hi estigui a gust o trobi una excusa per no
anar-hi i que això vagi a compte de la resta de funcionaris o
vagi a compte del servei que ha de prestar, i únicament des
d’aquesta qüestió, des d’aquestes dades que nosaltres hem
encarregat a aquesta empresa és quan tenim la seguretat que



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 50 / 3 de maig del 2006 667

 

podrem abordar, amb aquesta serietat que ens caracteritza, amb
els sindicats, quines mesures s’han d’adoptar per corregir
aquesta distorsió.

Aquesta és la voluntat que tenim, en cap moment perseguir
a ningú sinó tenir un coneixement del que passa; i a una
administració amb tants funcionaris crec que és necessari, que
estan dispersos, és necessari que aquestes mesures es prenguin
i que, lògicament, sempre amb la llibertat de tothom, no que es
faci cap empait a ningú, sinó tenir dades exactes del que passa
en els (...) de feina.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. El Sr. Ramon té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sorprèn, a mi me sorprèn
realment que sigui necessari contractar una empresa externa,
una empresa externa que, a més, doncs, com veurem a la
pregunta posterior, ha tengut actuacions que jo crec que no són
massa compatibles amb aquesta funció. I que es contracti una
empresa, que es digui com es vulgui, el titular és per millorar
la salut laboral i és una empresa que no té entre les seves
actuacions, entre els seus especialistes, ningú que es dediqui i
que sigui tècnic en la millora de la salut laboral, i és una
inspecció externa que es contracta, una inspecció per fer una
vigilància. I realment pens que dins l’administració hi ha
mecanismes suficients que no haurien de fer necessària la
contractació d’empreses externes amb tot el risc que això té
també, si deixam el control o seguiment d’aquestes qüestions
en mans externes, que no es faci un ús prou correcte després de
tota la informació que aquesta empresa manejarà, disposarà i
tendrà en el seu poder.

Ja dic, estic realment sorprès per aquest fet, que no tenguin
capacitat per fer un seguiment des dels propis mitjans; és cert
que aquí abasta tots els treballadors públics de la comunitat,
excepte els de l’ensenyament, que queden a part, i tal vegada en
lloc d’anar a contractar empreses externes, hauria de parlar amb
el Servei d’Inspecció de la comunitat, o sigui de la Conselleria
d’Educació, els quals són capaços de muntar un operatiu
impressionant en un sol dia per controlar una baixa d’una hora
o unes hores d’un professor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Sr. Rodríguez, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María
Rodríguez i Barberà):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, jo crec que aquí
partim d’una qüestió que crec que és desconeixement, però si
el diputat no ho sap jo li diré que l’actual legislació vigent en
matèria laboral impedeix que la conselleria directament, o
sigui, el Servei de Prevenció de Riscs Laborals, actuï,
assumeixi tasques de control de l’absentisme, està prohibit per
la llei, per això s’han de contractar empreses externes. Tal

vegada, no sé si el diputat ho coneixia o no, però jo li vull
recordar, perquè clar, jo no puc fer el que no puc fer; si ho fes,
vostè me diria que estic incomplint la llei i tendria raó.
Justament es recorre a certes empreses perquè la llei prohibeix
que facin el mateix servei.

I torn a repetir-li, miri vostè, jo l’únic que cerc són les
causes de l’absentisme, el per què, per què a una secció es
produeix més absentisme que a una altra, si el clima laboral o
no és bo, què ocorre; i això només puc estudiar-ho a partir que
tengui unes dades que siguin el reflex del que ocorre cada dia.
I vostè compartirà amb mi o no el sistema, però si vostè ja
comença amb to pejoratiu que aquestes persones estan
perseguides com si fossin la policia o que les dades seran
utilitzades incorrectament, jo he de dir-li que no, que jo no
consentiré mai ni que la gent se senti perseguida per la policia,
ja hi ha la policia per fer aquestes coses, no el servei
d’informació de l’absentisme, ni tampoc aquestes dades estan
protegides per l’Agència de Dades i jo seré el primer que faré
el que faci falta per protegir aquestes dades.

Per tant, Sr. Ramon, si acudim a un servei extern és perquè
la legislació prohibeix al Servei de Prevenció de Riscs Laborals
poder assumir-lo directament, és una tasca que no pot assumir
concretament aquesta.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Sr. Ramon té la paraula per
contrarèplica. No, ja s’ha acabat. Es passa a la votació, doncs.

(Remor de veus)

I.3) Pregunta RGE núm. 2212/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a multa a l'empresa SADES, SL.

La següent pregunta la formula també el Sr. Miquel Ramon
i té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en aquesta última pregunta,
després de les explicacions anteriors, era si el Govern tenia
coneixement que aquesta empresa havia estat sancionada per
l’Agència de Protecció de Dades, sanció ratificada per
l’Audiència Nacional per aquelles actuacions que va dur a
terme amb un encàrrec exactament igual a l’actual.

I enllaçaria amb l’última resposta del Sr. Conseller, quan
diu que la legislació prohibeix a la conselleria fer determinades
coses; no, miri, Sr. Conseller, hi ha determinades coses que
estan prohibides, punt, hi ha determinades coses que estan
prohibides. I aquesta empresa SADES, SL, fent operacions de
control de l’absentisme i d’informació a administracions sobre
l’absentisme laboral ha estat condemnada, o sigui, ha estat
sancionada per l’Agència de Protecció de Dades i l’Audiència
Nacional va ratificar la multa de 10 milions de pessetes, i deia
que, això era en el cas que treballava per la Generalitat de
Catalunya, que no s’utilitzassin les dades que recollia aquesta



668 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 50 / 3 de maig del 2006 

 

empresa per a la prevenció, per al diagnòstic mèdic, per a la
prestació d’assistència sanitària o per a la gestió de serveis
sanitaris, sinó que es feia un fitxer d’interioritats de la situació
del personal, dels treballadors d’aquesta administració, que era
ilAlegal, que no es podia fer.

Bé, jo li pregunt, perquè és possible que vostè no tengués
coneixement d’aquests fets, si quan es va adjudicar aquest
contracte a l’empresa SADES, SL, vostè tenia coneixement
d’aquesta sanció que havia tengut aquesta empresa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ramon. Sr. Rodríguez, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María
Rodríguez i Barberá):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, miri, jo no en tenia
coneixement, és evident que no en tenia, ni jo ni ningú de
l’administració autonòmica de les Illes Balears, ni d’aquesta
administració ni de l’anterior, cap de les dues. Li diré per què,
perquè això va ser una sanció que va ser posada a un moment
donat per un fet concret però que en cap moment va inhabilitar
aquesta empresa a dedicar-se a actuacions que feia per
l’administració pública, i no consta a cap registre de
contractació que hi hagi una inhabilitació, ni en aquella data ni
a data d’avui. Per tant, l’administració contracta aquells que té
competència per contractar.

Li torn a dir que ni jo ni l’anterior administració, perquè,
pel seu coneixement, i si ho estima o la vol fer arribar, tenc una
carta aquí, de 27 de març de l’any 2003, on el conseller de
llavors comunicava a l’empresa adjudicatària que li adjudicava
un contracte similar a aquest, el 27 de març del 2003, el qual va
caducar després i arrel de caducar-se aquesta contractació
vàrem convocar una altra vegada el servei, perquè era
convenient, com he dit anteriorment, que és convenient mirar
com evoluciona aquest absentisme laboral a la comunitat, amb
la intenció de davallar, que no vagi cap amunt sinó que vagi
cap avall, no? I aquesta és qüestió, amb la millor voluntat.

Miri, l’actuació que va tenir aquesta empresa no era la
mateixa funció que aquí li ha encomanat la comunitat
autònoma, ni ara ni abans, era una altra qüestió, una altra
actuació, i en va fer un ús que no era convenient, però d’acord
amb la Generalitat de Catalunya que li va encarregar i varen dir
que aquella qüestió no era bona i la van condemnar per això,
però no és que fes un ús indegut d’aquelles dades, sinó que les
dades que replegava no podien replegar-se.

Per tant, jo a la seva pregunta, ja dic, no ho coneixia, però
la veritat és que vostè té l’expedient complet, l’expedient
complet s’ha tramès per veure’l a (...) relacions públiques, a les
consultes a la Junta Consultiva i (...) en definitiva a tot el que
fa falta, i per tant no ha tornat incomplir res i aquesta empresa
estava amb capacitat de contractar amb l’administració pública
i així ho ha fet, però no solament amb la de Balears, està amb
la Generalitat de Catalunya actualment, amb la Generalitat

Valenciana i m’imagín que amb altres administracions
públiques.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. En torn de rèplica, té la paraula el
Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo he de confiar amb la seva
paraula, Sr. Rodríguez, que vostè no tenia coneixement
d’aquesta sanció, ja dic, ratificada per l’Audiència Nacional,
que això va ser amb una sentència de l’any 2002; o sigui que
quan s’ha fet aquest contracte ja havia passat un cert temps.

Ara bé, a mi realment aquesta qüestió me preocupa, vostè
diu que aquesta empresa no està inhabilitada. Efectivament, si
estàs inhabilitada no hauria pogut concursar i no se li hauria
concedit aquest contracte, però possiblement també no està
inhabilitada perquè ningú en el seu moment va demanar la
inhabilitació, perquè en el seu moment el que es va reclamar és
que se li fes una sanció per pràctiques incorrectes, i són unes
pràctiques que són molt greus. I bàsicament era pel mateix que
se la contracta ara, per fer un seguiment de les baixes laborals,
al marge dels mecanismes normals de la pròpia conselleria, al
marge d’allò que es negociï amb els representants del
treballadors públics i és una empresa que se la contracta per a
millora de la salut laboral, no farà ni una sola actuació de salut
laboral sinó que farà un seguiment d’aquells funcionaris que
estiguin de baixa, un fitxer d’aquells funcionaris que estiguin
de baixa i en mans d’una empresa privada que ha estat
sancionada per un ús incorrecte de les dades que recollia de
treballadors de les administracions, Sr. Rodríguez, a mi
sincerament em preocupa molt aquesta situació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ramon. Sr. Rodríguez, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María
Rodríguez i Barberá):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, jo li diré dues
qüestions, Sr. Ramon: el que persegueix la millora de la salut
laboral és l’administració pública de les Illes Balears i té un
compromís amb els sindicats de prendre mesures que millorin
aquesta salut laboral. I l’empresa contractada únicament és un
instrument que ens donarà les dades necessàries perquè les (...)
socials, que són els sindicats, i l’administració pública, que és
la conselleria en aquest cas, prenguin les mesures necessàries
per millorar aquestes relacions laborals.

Estigui vostè ben tranquil que aquesta empresa no farà res
que no sigui traslladar aquestes dades a l’administració, perquè
l’administració les posi en mans dels sindicats i, conjuntament
els sindicats i l’administració analitzar i prendre les mesures
convenients perquè la salut laboral de la comunitat autònoma
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de les Illes Balears, dels treballadors públics, sigui millor que
l’actual. Això és l’únic que ens preocupa i és l’únic que es
pretén.

I miri vostè, amb tanta bondat com ho varen fer els anteriors
a mi, és veritat que la sanció és de l’any 98 i ratificada l’any
2002, torn a repetir, l’any 2003 l’administració autonòmica de
la qual vostè en formava part li va fer un contracte a aquesta
mateixa empresa que vostè diu que està sancionada, a l’any
2003. I a mi, no tenc res a dir, va fer una bona actuació, una
actuació compromesa amb l’administració de donar les dades,
i a partir d’aquí nosaltres partirem amb les dades actuals i
veurem si ha evolucionat a millor o a pitjor, i d’aquí, amb
sindicats es prendran mesures perquè l’absentisme laboral a
l’administració pública sigui millor.

Moltes gràcies per la seva confiança i té vostè, si vol, ara li
donaré, li faré arribar, l’adjudicació de l’anterior equip de
govern.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez.

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