
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 349-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VI legislatura Any 2003 Núm. 2

 

Presidència
de l'Honorable Sra. Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor

Sessió celebrada dia 18 de setembre del 2003 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

COMPAREIXENÇA, solAlicitada pel Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació, per tal d'informar sobre
les línies bàsiques de l'acció de govern de la seva conselleria. 6



6 ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 2 / 18 de setembre del 2003 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d'avui.
En primer lloc, demanaria si hi ha substitucions.

EL SR. GUASCH I DÍAZ:

Diego Guasch substitueix Miquel Jerez.

LA SRA. PRESIDENTA:

N'hi ha alguna més? Sí?

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Carme García substitueix Miquel Gascón.

LA SRA. PRESIDENTA:

Alguna més? Moltes gràcies.

Compareixença, sol Alicitada pel Govern de les Illes Balears,
de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació, per tal
d'informar sobre les línies bàsiques de l'acció de govern de la
seva conselleria.

Passam, idò, al primer i únic punt de l'ordre del dia d'avui,
relatiu a la compareixença presentada pel Govern de les Illes
Balears, del conseller de Treball i Formació per tal d'informar
sobre les línies bàsiques de l'acció de govern. Assisteix l'Hble.
Sr. Conseller de Treball i Formació, al qual donam la
benvinguda, Guillem de Olives i Olivares, que ve acompanyat
del Sr. Miquel Josep Sendín i Rebassa, secretari general tècnic;
de la Sra. Margalida Pizà i Ginard, directora general de Treball
i Salut Laboral; del Sr. Antoni Perelló i Oliver, director general
de Formació; del Sr. Fernando Villalobos, director de l'Institut
de Salut Laboral; i del Sr. Antoni Valens, cap de gabinet.

Té la paraula l'Hble. Sr. Guillem de Olives i Olivares, per fer
l'exposició oral, sense limitació de temps. Gràcies.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Guillem
de Olives i Olivares):

Moltes gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats.
Moltes gràcies per ser aquí avui.

Quan arribàrem a la conselleria, el primer que vàrem
comprovar és que era una conselleria que estava fragmentada,
per tant el primer que nosaltres intentarem és aconseguir juntar
el que estava fragmentat, juntar cadascuna de les direccions
generals, el SOIB, que estigui tot unificat amb un mateix criteri.

Quan començàrem a analitzar el que era la Conselleria de
Treball i Formació, el primer que tenguérem en compte és que
la conselleria el que havia de tenir present, com a qüestió
prioritària, que actua sobre persones. Aquestes persones es
poden classificar en dos tipus: persones que poden ocupar
directament el mercat de treball, poden ser ocupats, poden fer

ocupació; i persones amb problemes, gent amb exclusió social.
Des d'aquest punt de partida, consideram que els nostres
objectius han de ser fomentar la creació de l'ocupació, millorar
la qualitat de l'ocupació existent, reduir la sinistralitat laboral,
reduir també la conflictivitat laboral i facilitar l'accés al mercat de
treball d'aquests colAlectius d'exclusió social.

Els instruments amb què comptam per aconseguir aquests
objectius són els mateixos que existeixen, per una banda tenim
el SOIB, les direccions generals de Treball i de Formació, i
comptam amb una sèrie d'eines i serveis i funcions. Les eines
amb què comptam són les mateixes que hi havia abans, les
ajudes per al foment de l'ocupació i l'autoocupació, les ajudes
per a la millora de l'ocupació, tenim la Inspecció de Treball que
colAlabora amb la Conselleria de Treball. Com a serveis i
funcions tenim l'orientació, la informació, la vigilància de la
salut.

La xarxa de què disposam per acomplir aquestes funcions i
utilitzar aquestes eines són la xarxa pròpia, que és la que tenim
des de la conselleria, la seu de l'SLIB, la de l'SMAC i les
oficines del SOIB, i també comptam i són molt importants les
entitats públiques colAlaboradores, consideram que aquestes
entitats públiques han d'actuar directament en el mercat de
treball, com són les administracions públiques, tant
ajuntaments com consells, i també les entitats i associacions
colAlaboradores, que tenen molta importància, com són els
agents socials, que són els empresaris i els sindicats i també les
associacions sense ànim de lucre. Per altra banda, també
comptam amb el TAMIB, que és una entitat coneguda, que fa
una feina important.

Davant aquesta situació, ja hem comentat que hi havia una
disgregació del que era la conselleria, la finalitat principal és
ajuntar tota aquesta xarxa, els objectius i utilitzar les eines que
tenim per intervenir i actuar sobre el mercat de treball.

Com farem aquesta actuació? Senzillament, nosaltres
consideram que s'han de fer una sèrie d'itineraris basats en les
persones, per tant, el que hem de tenir en compte, el primer de
tot, són aquestes persones, conèixer qui són, quines
necessitats tenen, i hem de lligar aquest sector de desocupats
amb els empresaris.

Respecte del primer tipus de persones que hem comentat,
amb la colAlaboració, la informació i l'orientació que s'ha de dur
des del SOIB i les entitats col Alaboradores, tant les
administracions com els agents socials, aquesta xarxa
d'informació, hem d'aconseguir que aquestes 21.000 persones
que en aquests moments tenim desocupades es puguin
incorporar directament al mercat de treball. La base de dades
que té avui en dia el SOIB i la xarxa existent està constituïda,
però no hi ha una relació del que és el nucli, que hauria de ser
el SOIB, amb el seu exterior. La comunicació que hi ha d'haver
entre el que són els agents socials, les entitats locals, els
consells, les entitats que actuen sobre l'orientació i la
informació laboral, no està lligada amb el SOIB. Nosaltres
intentam crear un sistema informàtic pel qual aquesta
conselleria, dins el SOIB, estigui relacionada directament, és a
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dir el que és el servei, amb les parts del cos. Si no aconseguim
aquesta informació i aquesta relació, el servei estarà donant
unes instruccions que al final no s'estarà fent cas del que s'està
dient. Per tant, aquesta informació que s'ha de tenir és una base
de dades important per poder després accedir directament al
mercat de treball, tant donar una bona informació, perquè les
persones desocupades puguin entrar per compte aliè, puguin
entrar per compte propi, a través d'una societat, o bé perquè
puguin ser autònoms. També hi ha una tercera via, que és
l'economia social, hem de fomentar, des de les ajudes que
tenim, la constitució de cooperatives o societats laborals.

Si no fos possible aquesta entrada directa, hauríem
d'intervenir en aquest mercat de desocup ació per donar ajudes
perquè puguin fer aquesta intervenció. No tan sols això, sinó
que nosaltres, des del servei d'informació que volem crear, una
espècie de call center, és que de les altres conselleries, si una
persona té interès a fer una autoocupació o vol fer una societat
o una cooperativa, aquesta persona o persones puguin comptar
amb una informació fefaent que des de la Conselleria de
Comerç, de la d'Agricultura, de la de Medi Ambient, podrà
entrar en altres línies d'ajudes per poder constituir o poder fer
funcionar la seva empresa. Crec que aquest tema de la
transversalitat i la coordinació entre conselleries, és una de les
qüestions més importants que tenim dins aquest govern.

Per una altra banda, tenim també dues qüestions a posar en
marxa. Un projecte que s'havia començat amb anterioritat i que
nosaltres continuarem, que és el projecte d'ocupació XL, que es
vol aconseguir un model de gestió compartida de les polítiques
actives d'ocupació, integrant l'administració autonòmica, local
i els agents socials, és un projecte que s'havia presentat a
Europa, en aquest moment nosaltres l'hem mantingut i n'hem
assegurat el finançament per part de la conselleria, i simplement
estam pendent que l'any que ve comenci la seva execució, amb
una prova pilot en la qual intervendran diferents
administracions.

Tenint en compte que les Illes Balears es troben dins un
context europeu, és important per aquesta conselleria,
aconseguir que la informació dins la xarxa Eurest, aconseguir
que aquesta xarxa de servei públic existent dins Europa, devuit
països, tenir una informació i una orientació des de països
europeus i el mercat de Balears, per combinar el mercat, que la
gent que fa feina durant una temporada, pugui sortir a fer feina
a Europa. Aquest servei d'orientació, la xarxa d'orientació
europea, està en funcionament en aquest moment, i el
currículum vitae dels treballadors i els empresaris s'ha de posar
en marxa a partir del gener del 2005. Per tant, nosaltres
conscients que som a Europa, també formularem una política
d'informació als nostres treballadors i empresaris d'aquesta
xarxa Eurest que pot possibilitar fer feina dins devuit països
d'Europa.

Des del punt de vista de persones que tenguin una
dificultat d'entrada directa en el mercat de treball, la
consideració d'obrir un nou itinerari és perquè les persones que
no poden accedir al mercat directe, és que necessiten una
formació. El tema de la formació preocupa la conselleria, perquè
en aquest moment hem pogut comprovar que l'anterior pacte de

govern el que ha fet ha estat utilitzar els fons europeus que
estaven prevists per al 2000-2006, i ha aprofitar -va considerar
que era oportú políticament- els fons europeus que estaven
prevists per al 2000-2006, no els ha utilitzat amb proporcionalitat
per anys, sinó que ha estirat els darrers tres anys que hi havia,
2003-2006, cap a baix i ha utilitzat en horitzontal més quantitat
que la proporcional, o sigui no disposam en aquests moments
de fons europeus 2003-2006. Sí tindrem fons europeus si
aconseguim noves aportacions d'Europa, i només comptarem
amb els fons propis que aporti dins els pressuposts la
comunitat autònoma. La nostra intenció és corregir aquesta
deficiència que hem trobat, aquesta consideració de despesa de
fons europeus i aconseguir, si podem, nous fons d'Europa per
poder suplir i fer ampliacions en la formació. Som conscients
que la formació no és un manà, sinó que la formació és una
quantitat que ve d'Europa 2000-2006, i que és una ajuda que es
dóna als estats membres perquè durant aquest període de
temps, els treballadors d'un país tenguin una formació i quan
acabi aquest període de formació, no se'ls tornaran donar més
fons europeus. Per tant, hem d'aprofitar per formar durant
aquest període els nostres treballadors per poder competir amb
la resta d'Europa.

UN problema que sí constatam és que la formació, dins
l'àmbit social, que es realitzava no té una credibilitat social per
part dels empresaris i fins i tot tampoc per part dels desocupats,
i intentam, a través de l'institut de qualificacions, que existeix
dins la Conselleria d'Educació, incentivar aquest institut de
qualificacions perquè pugui fer, no només la formació reglada,
sinó perquè pugui absorbir la formació ocupacional, contínua
i la reglada. Donar una credibilitat a la formació és un dels
nostres objectius a efectes que quan una persona desocupada
o en formació contínua tengui un curs, aquest curs tengui
crèdits dins els empresaris i dins la societat.

Una vegada que aquestes persones han tingut una formació
i aquesta formació les ha preparat per sortir al mercat, tornam al
mateix punt de partida anterior, on se'ls ha de donar tota la
informació possible, l'orientació perquè puguin entrar, per
compte aliè o per compte propi, a formar la seva societat, a fer
les cooperatives o fer les societats laborals.

Un cop acabat aquest recorregut del mercat, les persones o
els desocupats, que són les persones més fàcilment ocupables,
també des de la conselleria tenim la intenció de, des de
l'observatori, fer una anàlisi de la situació econòmica de la
comunitat per fer una espècie de semàfor del govern. Fer una
advertència al Govern de quina situació es produeix dins
l'economia de Balears, i aprofitar precisament aquestes
situacions per actuar des de les convocatòries pròpies de la
conselleria, de les actuacions d'obres i serveis d'interès
generals per a gent desocupada, que realment feim les
convocatòries per als ajuntaments, per a nosaltres fer una
convocatòria en una època o en una altra té una incidència
important en el mercat, per tant el que estudiarem seran les
dates en què sortiran aquestes convocatòries perquè les
administracions puguin contractar. El mateix cas és que tenim
transferències de l'INEM per fer contractacions d'altres línies
per part d'altres administracions públiques. D'aquesta manera,
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des de l'administració pública podem intervenir corregint
deficiències del mercat privat. 

Per últim, tenim les persones amb exclusió social, persones
que difícilment es poden integrar dins el mercat laboral, que
necessiten una atenció específica, i des de la conselleria,
juntament amb Presidència, actuarem sobre aquest tipus de
persones que necessiten una atenció especial. És una actuació
molt específica, coordinada per Vicepresidència, i elaborarem
plans conjunts entre les dues conselleries i la Vicepresidència.
Aquestes actuacions tenen com a finalitat arribar a aconseguir
que aquestes persones puguin entrar dins el mercat laboral i
som conscients que hi ha bastants persones que, a pesar de
tenir formació o un tutelatge específic, no es poden integrar
dins el mercat laboral. Volem implantar un sistema que es fa ja
a la Generalitat de Catalunya, que són convenis marc amb
convenis específics amb administracions o entitats sense ànim
de lucre, pels quals se'ls dóna una beca a aquestes persones i
se subscriu una assegurança de responsabilitat civil per
assegurar-les, però no se'ls fan contractes laborals.

Aquests són els itineraris que tenim des de la conselleria.
No podem oblidar que en aquests moments s'està tramitant la
Llei bàsica d'ocupació i que a les normatives que tenim en
aquesta comunitat hi haurem de fer les adaptacions oportunes
per adaptar-nos a aquesta llei que es tramita en aquests
moments.

L'altre tema important de la conselleria, del qual disposam
dels informes corresponents, que és el darrer, el del Consell
Econòmic i Social, que ha elaborat un llibre, és aconseguir
constituir la comissió de seguiment del REB per a fixos
discontinus i fer, des del punt de vista de l'Institut de Salut
Laboral, el seguiment de la salut laboral, per una banda les
unitats d'aïllament, que són importants per al risc biològic,
arribar a fer un conveni amb la Conselleria de Salut i Consum
per a la utilització de les infraestructures per als serveis de
prevenció laboral, un estudi de la possibilitat de crear un cos de
prevenció unificat del Govern balear, amb el mateix estil que
s'ha fet per part del Govern balear dels serveis jurídics, i fer la
feina de cursos i conscienciació de riscs laborals per reduir la
sinistralitat laboral.

També volem obrir noves línies, noves activitats emergents
i que des de la consideració de les Illes Balears com unes illes
que necessiten l'accés a través de la nàutica i de les aeronaus,
aquests dos tipus d'activitats s'han d'incentivar i s'ha de fer
formació ocupacional dels dos temes. Són dues coses que des
del punt de vista de la conselleria són dues activitats principals
dins l'àmbit de la comunitat autònoma, necessàries per la
situació d'insularitat i que haurien de ser dos tipus d'activitats
que poden donar en un futur una feina i una ocupació
important.

Aquestes són, en línies generals, les actuacions que faríem
des de la conselleria. I estic a la vostra disposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de
la sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes i
observacions. Per això, deman als portaveus si volen una
suspensió de la sessió o si podem continuar.

Continuam, idò.

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris de menor a
major. Pel Grup Parlamentari Mixt, intervé ... No, se n'ha hagut
d'anar. Ha excusat la seva absència, com a consellera de Cultura
té actes avui, que és la Nit de l'Art. Ha excusat la seva absència.

Pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, intervé
el Sr. Diputat Miquel Rosselló, per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, agrair
l'amabilitat del conseller de Treball i Formació per venir a petició
pròpia, aquí, a exposar les línies general d'actuació de la seva
conselleria i, per tant, per posar-se a disposició del màxim òrgan
d'expressió de la sobirania popular, que és el Parlament.

En segon lloc, no em puc resistir a alegrar-me que, per
primera vegada en molt de temps, a un fòrum on es parla de
treball, no s'hagi centrat tot en el gravíssim problema que tenen
les nostres illes, perquè té un atur dificilíssim de suportar. Per
tant, és d'alegrar-nos que ja puguem entrar a parlar dels temes
laborals, acceptant un fet obvi i lògic, que és que les nostres
illes tenen problema de qualitat de treball, tenen tots els
problemes que vostè ha exposat, i alguns altres, però sense cap
dubte un problema d'un atur desmesurat i un increment
desmesurat de l'atur no és precisament el greu problema que
tenim, que és el que ha duit durant èpoques el debat sobre la
política laboral. Per tant, bo és que ja hagin passat les
eleccions, bo és que ja estiguem tots tranquils i que ara ja
puguem parlar serenament de futur sense les expressions
pròpies d'una campanya electoral.

Per tant, senzillament agrair tota la informació que s'ha
donat, ens serà molt útil per fer el seguiment, donar, per
endavant, la nostra colAlaboració, per part del Grup d'Esquerra
Unida i Els Verds, en tots els aspectes, la majoria dels que vostè
ha esmentat aquí comptaran amb la nostra colAlaboració, la
nostra actitud no serà d'obstruccionisme ni de situar els debats
on no hi són, sinó d'aportar en positiu les idees que considerem
oportunes i pròpies nostres, lògicament, i discrepar de les
coses amb les quals discrepem, que per això som en política i
som de forces polítiques diferents, però en sentit positiu.

Jo aprofitaré la meva breu intervenció per situar algunes
preocupacions i demanar algunes puntualitzacions, perquè
tendrem temps, vendran després els debats dels pressuposts
i altres debats, per tant tendrem temps de parlar d'aquestes
coses, i ara, bé, fa escassament dos mesos que vostè exerceix
el càrrec de conseller de Treball i Formació i, per tant, comença
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a rodar i no és el moment de fer un examen final, sinó
senzillament uns apunts inicials.

Vostè no ho ha mencionat, però don per fet que la política
de diàleg social és un dels eixos de la seva conselleria, don per
fet que vostès donaran absoluta prioritat a la concertació
social, a promoure el diàleg entre empresaris i treballadors, que
la Mesa de diàleg social serà un instrument fonamental de la
política de la seva conselleria, m'agradaria saber quantes
vegades s'ha reunit des que vostè és a la conselleria, però bé,
en general, supòs que aquesta serà una eina fonamental de la
política laboral, perquè no pot ser d'altra manera en el marc de
l'Europa que vivim. 

M'agradaria saber si pensen continuar amb la política de
promoure els pactes locals per l'ocupació, tema del qual tampoc
no ha parlat en la seva intervenció. Vostè deu saber que en
aquests moments hi ha tota una sèrie d'ajuntaments que tenen
firmats pactes locals per l'ocupació, que una part majoritària
dels que la tenen signada, a finals d'enguany conclou l'etapa i,
per tant s'han de renovar, si volen, si no no és obligació. I
m'agradaria saber si des de la conselleria s'incentivarà que això
funcioni així, per exemple, per tenir accés a determinades ajudes,
a determinats fons de formació, etc., serà una condició tenir
signats pactes per l'ocupació o deixarà de ser una condició el
pacte per l'ocupació. Aquest és un dels temes que jo crec ..., bé
que em preocupa i que esper que continuï en aquesta direcció.
D'entrada, dir que ja hi ha hagut alguns tics en aquest sentit
que m'han preocupat com, per exemple, els canvis que s'han
produït en el si del Consell Econòmic i Social, canvis que s'han
produït sense reunir els sectors que han de nomenar els seus
representants i que s'ha fet d'una forma que no crec que doni a
entendre un esperit de diàleg i de consens amb la majoria de la
societat. La veritat és que el CES depèn de la Conselleria de
Treball, però en aquest cas és un tema global del Govern, per
tant senzillament el mencion aquí i no l'imput a la seva gestió en
concret, els canvis produïts en el CES són decidits a nivell de
govern, lògicament.

Respecte de les breus paraules que vostè ha dedicat a salut
laboral i a la lluita per la sinistralitat, bé coincidesc, aprofit
l'avinentesa per dir que comptarà amb tot el nostre suport en el
que sigui una lluita decidida contra la sinistralitat, vostè
coneixerà perfectament, com les persones que l'acompanyen,
que fa escasses setmanes el Ministeri de Treball de Madrid
encara publicava les dades dels primers sis mesos d'enguany
sobre sinistralitat laboral, i les Illes Balears apareixen com la
comunitat autònoma on més ha descendit la sinistralitat en
aquests mesos, seguida d'Extremadura, bé, confiem que aquesta
línia continuï i que es dediqui a aquest tema. A mi m'agradaria
saber si pensen continuar amb el Pla estratègic de salut laboral
o si pensen canviar-lo. I m'agradaria en concret saber si els
tècnics de salut laboral de Menorca i Eivissa continuaran en
plantilla i se'ls renovarà el contracte o si deixarà d'haver tècnics
de salut laboral a les illes menors.

Per tot el que fa referència a l'economia social i al
cooperativisme, també ha dedicat paraules a aquests aspectes
i, per tant, també comptarà amb el nostre suport en aquest
sentit. Durant la passada legislatura s'han triplicat el nombre de

cooperatives i societats laborals, com vostè sap perfectament,
i bé jo crec que aquest camí és el que cal continuar, perquè
encara estam molt per darrera el que són altres comunitats
autònomes d'aquest país, com, sense recórrer al País Basc o a
Catalunya o a Navarra, on són espectaculars les xifres de
l'economia social respecte d'altres sectors, però comunitats
autònomes com Extremadura o d'altres ens superen de forma
substancial. Per tant, el camí a recórrer amb el potenciament de
l'economia social i el cooperativisme és molt important.
M'agradaria saber si pensa mantenir l'actual llei de
cooperativisme aprovada la passada legislatura o la pensa
canviar, pensa fer propostes de modificació?

Respecte dels temes d'inserció laboral, als quals també ha
dedicat part de la seva intervenció, en el darrer consell de
govern anterior al canvi, o a l'anterior, es va aprovar un decret
d'empreses d'inserció laboral, és un decret que havia estat
consensuat amb la majoria d'empreses i entitats que es
dediquen a la inserció laboral a les nostres illes, algunes amb
un prestigi demostrat i provat, com Càritas, Deixalles, etc. Tots
els acords d'aquest consell de govern varen quedar suspesos
després, per raons que jo comprenc perfectament, evidentment
vostès començaven i tenien tot el dret del món a decidir, en
concret aquest decret, pensa vostè retirar-lo definitivament o
tornarà a aparèixer i les empreses d'inserció laboral, ja que vostè
ha dit que era tan important aquest tema, un dels problemes que
vostè sap que tenim és la manca de regulació d'aquestes
empreses, evidentment una empresa que es dedica als temes
d'inserció laboral, si ha de funcionar per la normativa laboral
normal i per la normativa laboral del mercat, difícilment podrà
cobrir els seus objectius. I hi havia un buit en aquest sentit que
cobria aquest decret. M'agradaria saber si aquest decret
definitivament tornarà a aparèixer i serà aprovat per consell de
govern.

Ha fet referència al tema dels fixos discontinus, senzillament
m'alegraria que es posàs en marxa la comissió de l'article 32 del
REB el més aviat possible, m'agradaria saber si pensen tenir en
compte o no la proposta aprovada per la Mesa de diàleg social
de dia 23 de gener del 2003, aprovada per unanimitat de tots els
seus components, patronals i sindicats sobre fixos discontinus
i li desig a vostè més sort que la que vaig tenir jo a l'hora de
poder parlar amb el Sr. Zaplana i abordar aquests problemes.
Però en fi, crec que vostè tendrà més mà en aquest sentit i
podrà aconseguir resoldre una de les desigualtats que encara
existeixen en el nostre mercat. Avui matí parlava d'aquest tema
amb el Sr. Flaquer i em deia que la millor fórmula és que  no hi
hagi estacionalitat, evidentment, la millor fórmula és que no hi
hagi estacionalitat, però, com que encara durarà una temporada,
mentrestant, que els fixos discontinus, quan se jubilin, no
tenguin els problemes que tenen ara, perquè resulta que..., o
quan passen a l’atur, etcètera. Per tant, hi ha una plataforma
que vostè tendrà, que és l’aprovada per la Mesa del Diàleg
Social que, senzillament, seria qüestió que l’Estat central s’ho
prengués seriosament. I si hem de fer cas del que són totes les
xifres que han aparegut aquest estiu, que Madrid està
disposada a enviar a Balears ara, carreteres, cable, no sé
quantes coses, la veritat és que això dels fixos discontinus és
la xocolata del lloro i seria, per tant, fàcil d'aconseguir.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, intervé la Sra. Diputada Mascaró, per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller, per venir
aquí a aquesta primera comissió a expressar el seu programa. La
veritat és que jo he de confessar que aquest no és un tema que
conegui molt, el del treball, però sí que m’ha paregut que no
concretaven, no gaire, sinó gens, gens, i moltes coses la veritat
és que no he sabut què volia dir; no he sabut què volia dir
quan deia que unificaria els criteris dins la conselleria i tampoc
no ha dit quin criteri seria. M’ha preocupat molt que parlàs de
persones de dos tipus, entenc que pot haver-hi diferents
situacions en què es trobin les persones, però que les persones
són persones i que l’any de les persones discapacitades,
precisament en aquesta comissió es parli de persones de dos
tipus, a mi m’ha preocupat molt.

Ha dit diferents coses que ja estaven començades i les
continuaran, me pareix excelAlent que trobi coses bones de
l’anterior govern.

Després ha parlat que no hi ha una relació del nucli amb
l’exterior, tampoc no he entès què volia dir amb això i
m’agradaria que m’ho explicàs.

I quant a la política d’ocupació, quina serà la seva política,
tampoc jo no l’he vista o he entès que l’única política serà la
d’anar a aquelles persones que estan aturades en aquest
moment, que no tenen treball, cercar-los una ocupació, no de
fomentar altres tipus d’ocupacions, no de mirar de cercar una
formació, quan ha parlat de la formació ha parlat de la formació
ocupacional, no ha parlat de la formació permanent dels
treballadors que, dins un mercat competitiu com és el nostre, és
ben necessari.

I referent al treball social, ha parlat també d’un conveni amb
entitats per oferir una assegurança de responsabilitat civil i no
un contracte laboral. I aquí me preocupa que les persones amb
situacions problemàtiques, les persones discapacitades o
marginats es puguin convertir en mà d’obra barata, que és la
manera que vós ho heu explicat, per això m’agradaria que m’ho
explicàssiu bé. I que crec que en aquest moment que vivim, ja
en el segle XXI, es prestaria més polítiques actives per inserir
aquestes persones dins el treball normalitzat, dins el mercat de
treball més normalitzat possible, cadascú evidentment amb les
seves capacitats. Però de la manera que vós ho heu explicat,
almanco així com ho he entès jo, m’ha preocupat un poquet.

Heu parlat d’obrir noves línies, només heu parlat de
nàutiques i aeronaus, no heu parlat de la formació, ja sé que
són d’educació tal vegada les competències, però sí que és
molt important aquest nexe amb el que és formació i educació;
heu parlat que no teníeu duros ara per al 2003-2006, en aquestes
illes existeixen entitats que poden oferir formació, no és
necessari de vegades sortir fora.

I això, m’agradaria que aquestes coses quedassin una
miqueta més explicades i sobretot quin serà el model
d’ocupació i el seu model de treball en aquesta conselleria que
ara heu iniciat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Sr. Conseller, vol conseller,
vol contestar aquestes dues intervencions o continuam?

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Guillem
de Olives i Olivares):

Contestaré aquestes. I li diria al Sr. Rosselló, al diputat
Rosselló, simplement li he de dir que m’he deixat el final, que el
que nosaltres intentarem sobretot és que les propostes, en
realitat nosaltres en aquest moment fem un itinerari, hem
d’agafar i el que és unes convocatòries, col Alocar les
convocatòries en el seu moment, les propostes que nosaltres
fem intentarem que siguin ilAlusionants, com a mínim que
puguin els agents socials donar suport a aquestes propostes,
les administracions públiques també puguin donar suport a
aquestes polítiques; i si aquestes propostes que nosaltres
facem poden ilAlusionar tots els sectors, doncs es basa tot en el
diàleg i arribar a un moment determinat, en aquest moment crec
que és un poc ràpid, però l’any que ve a veure si podem , a
base de reunions, poder arribar a firmar un pacte per l’ocupació.
En aquest sentit sí que he tengut alguna reunió amb els agents
socials i els he comentat aquesta possibilitat que podem fer
disposar d’un temps, a veure si podem discutir el que potser
l’any que ve fer un pacte per l’estabilitat i l’ocupació aquí a
Balears.

Respecte de la concertació social ja li he comentat. Respecte
dels pactes socials, nosaltres hem fet ja, han aprovat, han reunit
el consell de formació i l’Objectiu 3 i el Pla Fip està pendent
només de sortir la convocatòria en el BOIB. En aquest moment
hem considerat que era el més oportú davant la situació que es
donarà l’any que ve, continuar la línia que s’havia mantingut
anteriorment, treure unes convocatòries importants en quantia
econòmica de 9 milions, 3 i 2, per al 2003-2004. La pròrroga o la
renovació dels pactes locals i fer els contractes programa amb
les entitats públiques. Consideram que els ajuntaments són els
que estan més prop dels ciutadans, els ajuntaments són els que
han de decidir quin futur volen en el seu poble, quina activitat
econòmica volen en el seu poble i són els que ens han de
marcar, doncs són els responsables més propers als ciutadans.
Per aquest motiu, hem fet un esforç molt important en el tema
pressupostari i durant l’any que ve esperam poder explicar, amb
tot detall, la situació econòmica que tenim en aquest moment;
lluitarem tot el possible per aconseguir nous fons d’Europa,
però el que sí farem l’any que ve és explicar, amb una fulla de
resultats econòmics, quina situació ens trobam, perquè aquesta
situació de bonança econòmica dins el que és formació, si no
aconseguim fons europeus, s’ha acabat. I, com a mínim, tenim
un any perquè la gent sigui conscient de com està la situació.
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Respecte del tema del CES i el nomenament, la discussió
que hi ha, o el plantejament és un plantejament jurídic, de si
realment el nomenament correspon al Govern o correspon a les
entitats, i aquesta discussió, jurídicament, des del Govern es va
considerar que el nomenament corresponia només consulta i
nomenament per part del Govern, i açò és el que s’ha fet.

Respecte de la salut laboral i de la sinistralitat, és un tema
que ens preocupa, tenim com a director executiu una persona
de solvència professional, que és el Sr. Villalobos. I dins les
limitacions pressupostàries sí que actuarem amb decisió en el
tema de la sinistralitat laboral.

Respecte del Pla estratègic, realment no sorprèn que s’hagi
fet un pla estratègic amb unes quanties econòmiques tan
elevades, que després, pressupostàriament, no s’ha
contemplat. El Pla estratègic, nosaltres, des de la conselleria,
hem fet un estudi un poc, jo realment un estudi en profunditat
no l’he fet, els serveis tècnics nostres i el director executiu
diuen que és un bon pla; el problema és que tenir un bon pla i
no tenir fons per poder executar doncs té una dificultat.

Respecte dels tècnics de salut laboral, nosaltres hem fet una
pròrroga fins al desembre, i som conscients que fan falta tant a
Mallorca com a Eivissa.

Les cooperatives de societats laborals són unes fórmules
d’ocupació de les persones i crec que tot el que siguin
possibilitats perquè la gent pugui realitzar una feina les hem de
mantenir.

La llei de cooperatives, des del Partit Popular es va
presentar una esmena a la totalitat, està en estudi la possibilitat
de fer una modificació. No la consideram urgent, però sí està en
estudi, per analitzar el contingut i, des del nostre punt de vista,
si és millorable, presentaríem una modificació d’aquesta llei.

El decret que es va suspendre pel Consell de Govern va
sortir publicat en el BOIB. I a pesar que nosaltres consideram
que, després d’una lectura d’aquest, s’hi podrien fer algunes
millores, en aquest Consell de Govern pròxim, divendres,
s’aixeca la suspensió.

I finalment, això dels fixos discontinus és un tema prioritari
en aquesta comunitat, que disposam ara dels estudis CES i
disposam també d’altres estudis, del Sr. Comas, entre ells, i
tenim un interès molt especial en aquest tema i de poder
aconseguir una sortida que sigui beneficiosa, no tant sols per
als fixos discontinus, sinó també per als empresaris i per a
l’economia de Balears. Especialment, si aconseguíssim una
regulació dels fixos discontinus crec que seria beneficiós fins
i tot per a l’economia de Balears.

A la representant del PSM, quan he comentat que no estava
unificada, el que li volia dir és que, com vostè sap, a la
Conselleria de Treball hi havia diferents partits que tenien una
responsabilitat i no hi havia un criteri unificat; hi havia
problemes en la gestió ordinària i el que li comentava és que la
gestió d’aquesta conselleria, com a mínim, sí que tendrà una
única finalitat.

Quant que hi ha una desigualtat o igualtat, supòs que
vostè, tal vegada no ho he explicat bé, que hi ha persones que
necessiten una atenció específica, per això es fa la diferència,
no per altre motiu. O sigui, hi ha persones que directament
poden fer ocupació i poden fer un contracte de treball, ara, hi
ha persones que si no tenen una atenció especial no poden
entrar en el mercat de treball i requereixen una atenció especial,
això és el que li volia dir i tal vegada no m’he explicat.

La relació amb el nucli exterior, és que tenim el problema que
les bases de dades de què disposen altres entitats, com pot ser
l’IMFOF, per posar un exemple d’administracions públiques,
IMFOF o l’INFOC, a aquestes bases de dades nosaltres no hi
tenim accés. Aquest és un problema perquè ells tenen una
relació directa amb el carrer i nosaltres no disposam d’aquest
accés. Nosaltres intentam que aquestes bases de dades que
poden tenir els nostres colAlaboradors, que són colAlaboradors
i que els hem d’aprofitar perquè puguin ajudar les persones en
l’orientació i la informació, que aquestes dades que ells donen
amb les seves orientacions, que nosaltres puguem disposar
d’aquesta informació; i que la informació que ens pugui donar
l’INFOC o tengui l’IMFOF, entre ells tampoc no estan
connectats, per tant necessitam que el SOIB pugui rebre
aquestes dades i pugui connectar l’IMFOF amb l’INFOC. Si
l’INFOC ens demana una sèrie de persones amb una
qualificació, resulta que a Calvià hi són aquestes persones, i no
hi estam connectats. Simplement és açò.

Respecte del tema de les beques, no és crear una mà d’obra
barata, simplement hi ha unes persones que són discapacitades
que queden dins un mercat de formació contínua; o sigui que
són persones que fan formació i al final aquestes persones
discapacitades sí que poden ingressar en el mercat de treball i
se’ls agafa; ara, hi ha una sèrie de persones que tenen unes
limitacions especials i que només roden i fan cursos de
formació contínuament, i sempre fan cursos de formació i no
tenen sortida. O sigui, simplement, és que aquestes persones
que només fan formació necessiten que qualcú estigui amb ells
i que estiguin a un lloc, no necessitam que facin feina,
simplement que es trobin a gust a un lloc i que es puguin
integrar sense fer feina. És que no han de fer feina, perquè no
poden fer feina, simplement. És un sistema que està implantat
ara a la Generalitat de Catalunya i crec que aquí a Balears és una
bona sortida, perquè aquesta gent la família no els posi a un
curs de formació, un altre curs de formació, un altre curs de
formació, sinó que puguin sortir del curs de formació i la roda.

Li he dit precisament que obrirem noves línies, que significa
que farem noves línies, no significa que no facem les altres
existents. O sigui les noves línies, aquestes consideram que
són prioritàries, sense oblidar les altres que avui en dia estan en
marxa.

I respecte dels fons, el que comentava és simplement que
hem de cercar fons d’Europa, perquè s’han gastat els fons
europeus 2003-2006. I que continuarem la formació, però
formació des dels pressuposts de la comunitat autònoma, la
part proporcional que sempre posa la comunitat autònoma es
continuarà posant dins el pressupost, però no vendran
acompanyats de la part corresponent a fons europeus si no
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aconseguim una ampliació de fons d’Europa. Aquest tema és
el que s’havia plantejat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara entram en el torn de rèplica. El Sr. Mascaró, el Sr.
Rosselló, perdó, per al torn de rèplica, té un temps màxim de
cinc minuts.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

A l’hora que som i tot això, doncs tenim tots ganes d’acabar
i per tant, senzillament, doncs això, el que he dit a la meva
primera intervenció. És difícil entrar a un debat en profunditat
de molts de temes, es podrien treure quantitat de coses que
aquí s’han dit i les que no s’han dit, perquè evidentment, hi ha
tota una sèrie de temes, tendrem temps i ocasió i, sobretot, crec
que el moment més important serà el debat dels pressuposts. I
el debat dels pressuposts serà un debat molt important perquè
serà el moment de constatar si la Conselleria de Treball
continua sent una conselleria important en el si del Govern de
les Illes Balears, amb un pes polític i econòmic important, o
torna ser, com havia estat abans, una conselleria una mica
Maria, i per tant amb poc fons i amb poca capacitat d’actuació.
I això ho sabrem d’aquí a un parell de mesos, quan puguem fer
la discussió dels pressuposts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Sr. Conseller?

Sra. Mascaró?

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, veig que moltes de les coses
que ha exposat eren purament de gestió, evidentment hi haurà
temps per parlar-ne. Per ventura també és ver que el temps l’ha
fet resumir una mica massa i en qüestió de treball social s’ha
quedat com a molt curt i justament en el punt que menys
pareixia. Esperem, li donam aquest marge de confiança, que no
només es facin aquestes, sinó que se’n facin més.

I en qüestió de fons, que diu que n’hi falten, també esperam
que si va a Madrid ho tengui més fàcil per dur-ne, que no ho ha
tengut aquest altre govern aquests quatre anys.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Mascaró. Sr. Conseller?

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Guillem
de Olives i Olivares):

Agrair les dues posicions, tant d’Esquerra Unida com del
PSM, i que, bé, intentarem aconseguir els fons que ens fan
falta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Socialista, intervé la diputada Sra.
García.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sra. Presidenta, la Sra. García i Querol al habla.
Gràcies, Sr. Conseller, i moltes gràcies també a tot el seu equip.
Efectivament, per l’hora tenim la temptació de fer les nostres
intervencions curtes, però, sentint-ho molt, si no me tallen faré
servir tot el meu temps, precisament perquè tradicionalment
s’ha pensat que aquesta conselleria és una Maria i perquè
aquesta diputada, en aquest cas, no vol que sigui considerada
així. Li vull dir també, Sr. Conseller, que malgrat que tots sabem
que entren nous països a la Unió Europea i que s’acaben els
fons europeus, aquesta conselleria que li ha tocat és una
conselleria que dóna moltes alegries des del punt de vista humà
i dels del punt de vista personal i també, fins i tot, des del punt
de vista de reflex de l’economia de les nostres illes, i per tant
pot estar content i tenir una mica més d’alegria, perquè sembla
que estam davant un panorama molt fos i li vull dir que, com
han dit abans els que m’han precedit, hi ha moltes coses a fer
i totes les coses que es fan en aquesta conselleria donen moltes
satisfaccions, i per tant tenim per davant quatre anys de molta
feina, en la qual pot comptar amb la nostra colAlaboració així
com hi ha comptat l’anterior govern, així com hi han comptat
altres consellers des del Govern o des de l’oposició.

Dir-li també que sí que vull dir que m’ha sobtat de la seva
primera intervenció el seu to tècnic, així com li he dit que crec
que aquesta conselleria té una influència molt important damunt
l’economia de les Illes Balears, damunt les persones de les Illes
Balears, damunt la cohesió social de les illes, té una influència
importantíssima, crec que vostè ha fet una intervenció
completament apolítica. I clar, com que això és el Parlament de
les Illes Balears, quasi dels únics llocs on encara està permès
fer política és en el Parlament, per tant jo he trobat a faltar que
no tengui intervencions d’objectius respecte de què en pensa
de l’ocupació femenina; de què en pensa de la conciliació de la
vida familiar i laboral; de què en pensa de la qualit at de
l’ocupació de les illes; de què en pensa de la formació
permanent al llarg de la vida que es necessita de les persones;
de què en pensa de quins són els indicadors o ratis que vostès
han mencionat durant tota la campanya com a alarmants per a
les Illes Balears, que a vostè li agradaria aconseguir rebaixar o
millorar durant aquesta legislatura. I clar, jo li he de demanar
que ens faci una entrada d’aquest tema, perquè, com he dit,
aquí venim a parlar de política i això és la part important de la
política. A més, naturalment, hi ha instruments com els
programes informàtics o els calls centers o la coordinació entre
conselleries que és inevitable per aconseguir els objectius
polítics.

Vull dir-li que el diputat d’ Izquierda Unida que m’ha
precedit ja li ha parlat de la concertació social. Vostè diu de
paraula que la vol mantenir i per tant serem expectants amb els
fets; sabem que és una de les dificultats més imp ortants que
existeixen a l’hora de governar, que és posar d’acord, manar
costa poc, convèncer costa molt. Per tant, sabem que aquesta



ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 2 / 18 de setembre del 2003 13

 

és la màxima dificultat que trobarà, també en això trobarà la
nostra colAlaboració.

I ens agradaria que ens parlés també doncs d’objectius que
té per al Consell Balear de Formació Professional, la Mesa del
Diàleg Social, el propi Consell Econòmic i Social, que quasi no
n’ha parlat, tot i dir que mantindrà el que hi ha fins ara.

Dir que a la seva intervenció ha fet una constant repetició
de la paraula mantindrem, mantindrem, la qual cosa ens alegra,
vol dir que la política que havíem fet fins ara no estava tan
malament, però que és poc elegant dir que era una conselleria
fragmentada perquè la governaven dos partits. Avui ens ha
dividit a nosaltres, ha fet una divisió poc atípica, perquè
normalment les pinces venen per una altra banda i no passa res;
probablement hi havia fragmentacions, com n’hi ha a altres
bandes, independents dels partits polítics que governen, i
probablement hi ha coordinacions o descoordinacions que
afecten més altres coses. No ens ha agradat aquesta referència,
però supòs que a vostè també se’l pot considerar bastant
prudent quant a la seva agressivitat política en aquest tema. Per
tant, cosa que haurem de mantenir i agrair.

M’agradaria parlar-li del que ha centrat com el seu espai,
començant per parlar de què en aquestes illes hi ha dues
classes sobre les quals treballar. Jo crec que aquesta manera de
posar l’objectiu sobre la seva feina no és correcta; les persones
són persones, normalment tenen diferents capacitats i per això
tenen diferents temps d’accés al que es considera una feina.
Però sí li diré que en aquesta comunitat autònoma hi ha dos
tipus de famílies que afronten al llarg de tot un any de diferents
formes, hi ha famílies que tenen els seus membres una ocupació
fixa, ben remunerada, amb una remuneració mitjana i que, per
tant, poden fer front al pagament d’una casa, a les qüest ions
familiars necessàries, a qüestions de fora de jornades de colAlegi
per als seus fills, poden accedir a les vacances i poden fer
moltes coses que podem considerar com a normals. I després,
hi ha unes famílies en les quals un o tots els membres no tenen
una ocupació al llarg de l’anys, és a dir que tenen una ocupació
temporal, eventual o discontínua i que, per tant, la seva renda
familiar es veu afectada i també la seva vida social. I aquestes
famílies són moltes a les Illes Balears i l’atenció sobre aquestes
famílies no la podem perdre de cap de les maneres. I des del
Partit Socialista el motivarem perquè l’objectiu sigui que tots
els ciutadans de les Illes Balears tenguin accés, idò, a una feina
de qualitat i per tant a una remuneració i per tant, també, a una
vida en societat, que aquesta inserció social que vostè deia,
comença, i en això segur que hi estarem d’acord, per tenir una
feina.

Ha parlat de què utilitzarà els mateixos instruments, que
mantindrà la xarxa pública d’orientació laboral, he entès,
m’agradaria que m’ho repetís això, si és així, si és veritat que es
mantindrà la xarxa pública d’orientació laboral; que es manté un
programa europeu que, segons sé, ha de servir per definir el
que serà el Servei d’Ocupació de les Illes Balears, l’XXL que
s’havia presentat a l’article 6 del fons social europeu; però
també m’agradaria saber què en pensen vostès del Servei
d’Ocupació de les Illes Balears, perquè no ens ho ha dit. I el
Servei d’Ocupació de les Illes Balears és una entitat molt

important a l’hora de posar en marxa tots aquests instruments
que hem mencionat aquí, que vostè ha mencionat i que jo estic
mencionant, i per tant què en pensa, encara que aquests fons
europeus permetran consensuar i definir com s’ha de posar en
marxa el SOIB o com s’ha de fer el seu desplegament territorial,
crec que és important saber què en pensen vostès respecte
d’això.

I ha fet referència també que els fons europeus s’acabaran.
Com li he dit, és veritat, tots sabem que d’alguna manera
tendrem accés a menys fons europeus, però ho ha repetit
diverses vegades i jo no he sentit que vostès mantindran els
fons que aportava la comunitat autònoma per a treball i
formació, i això també em sembla important. És a dir que el
compromís que el 2004, el 2005 o el 2006, com a mínim, el
compromís que significa la comunitat autònoma, es mantindran
els doblers que existien.

Pel que fa als programes experimentals quant a inclusió de
persones que tenen dificultats d’inserció social, que pateixen
exclusió social d’algun tipus, normalment, com ha mencionat
després, per a discapacitats; es veritat que estan en marxa de
forma experimental a Catalunya i també és veritat que estan en
marxa a altres països d’Europa, com a Gènova, que és originària
d’aquestes experiències, però també és verit at que això no ha
de significar que es perdi l’inici des de l’administració pública.
És a dir que s’estigui molt alerta del que significa la diagnosi
abans de determinar que una persona no pot ser inserida
laboralment. Per tant, aquesta responsabilitat la tenim les
administracions, aquesta responsabilitat la té el Govern balear
des de Benestar Social o des de Treball i Formació.

Ja li ha dit el diputat d’Izquierda Unida que estarem molt
contents si aconsegueix, serà una victòria quasi bé a celebrar
de forma important, si aconsegueix alguna cosa envoltant de la
comissió de seguiment del REB, és a dir, relativa als fixos
discontinus, només que es reunís ja seria una gran victòria. Si
ho aconsegueix serà, com dic, una fita inèdita en aquesta
comunitat autònoma.

Ha parlat de formació ocupacional en temes que són
importants per a la comunitat autònoma, com és el tema nàutic
i aeronàutic i no n’ha parlat res de promeses que ha fet el cap
del PP, el Sr. Aznar, quan ha vingut a Menorca de vacances.
Crec que era una qüestió absolutament estratègica que avui era
un bon moment per explicar-nos alguna cosa, si no ho seguirem
i intentarem saber per on surt aquest centre de formació que no
sabien molt bé com mantenir.

Ens ha parlat molt poc de polítiques actives; no ens ha dit
què pensa fer ni com ho pensa impulsar. Supòs que amb la
paraula manteniment ho diu tot, que he de suposar que hem
d’esperar que les polítiques que es feien fins ara quant als
tallers d’ocupació es mantindran. I tampoc no ens ha parlat
quasi de les seves relacions amb patronals i sindicats. Me
n’alegr que tinguin clar el tema dels pactes locals d’ocupació.
Coincidim amb la definició de proximitat als ciutadans que les
entitats locals i en aquest cas els consells aporten de qualitat
a la feina que es fa des de la xarxa, i per tant nosaltres també
donarem suport a aquesta línia, si vostè la continua.
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I per últim, pel que fa a salut laboral, deixi’m dir que, a part
que han renovat els contractes fins a finals d’any, és
imprescindible que les illes menors no tornin a quedar aïllades
de la inspecció. La inspecció no cura el problema, però sí té
també un motiu de prevenció bastant important, si hi ha una
inspecció hi ha més motius per portar-se bé, si no hi ha
inspecció hi ha més motius per saltar-se la normativa. Per tant,
creiem que és important continuar tenint a Menorca i a Eivissa
els inspectors de salut laboral.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. García, ha esgotat el seu temps.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

No he acabat. Un segon només, només un segon. Li dic que
a pesar que li requereixo moltes qüestions, sé que al llarg de la
legislatura les anirem esbrinant i que reiter la colAlaboració del
Grup Socialista per a totes aquelles polítiques que són en bé
dels interessos dels ciutadans de les Illes Balears.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Conseller?

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Guillem
de Olives i Olivares):

Bé, com a contestació, molt breu. Jo lament haver fet una
intervenció molt tècnica, però crec que el principal plantejament
polític que tendré i tenim des de la conselleria és la
consideració que hi ha persones. Precisament ser conscient que
hi ha persones que necessiten un tractament especial, crec que
açò és ser una persona que s’assabenta del que és la realitat;
hi ha persones que directament es poden incorporar al mercat
i hi ha altres persones que no es poden incorporar directament.
I la política que nosaltres hem de fer és la política de les
persones, per tant hem de mirar quin tipus de persones, hem
d’ajudar; perquè nosaltres, des de la conselleria, estam també
per ajudar. I aquesta és la política que nosaltres farem des de la
conselleria. Potser que sigui apolític estar pendent de les
persones, però des d’aquesta conselleria intentarem ajudar les
persones.

Respecte de la qüestió de l’ocupació, jo crec que el nostre
plantejament és estar preocupats per la qualitat en el treball i la
qualitat de les persones.

El tema de la formació, insistir que la formació és aconseguir
donar una qualitat al que és la formació de les persones perquè
puguin tenir, amb aquesta qualitat i qualificació, un treball
estable; que en aquest tema coincidim un cent per cent.

Respecte dels fons europeus, en principi nosaltres açò ho
veurem en els pressuposts de l’any que ve i ja he comentat,
quan he fet l’explicació, que hi havia fons, que els anys pròxims
sí que tendríem l’aportació de la comunitat autònoma.

Les escoles taller, ha sortit publicada ja la convocatòria,
acaba dia 29 d’aquest mes. Li dic per si no en tenia constància,
que dia 29 d’aquest mes de setembre, doncs acaba el termini per
presentar els projectes per a escoles taller.

Li he dit que mantindrem, jo crec que si hi ha coses que
funcionen, ho vaig manifestar en el CES i són institucions que
funcionen, un pot estar d’acord o en desacord en el que és la
línia d’una institució, però són institucions o el que està
muntat, el que hem de fer és millorar l’existent o modificar
l’existent perquè millori. La política de la conselleria serà
mantenir tot el que funciona i si de cas fer petites modificacions
en algunes coses, per considerar que es poden millorar o que
la línia que s’està utilitzant doncs no és la més adequada des
del punt de vista del Govern. I això és el que plantejam, no
perquè ho hagin fet altres ha de ser dolen, sinó que,
simplement, ho hem de millorar o hem de canviar el seu sentit.

Pràcticament, només li he d’agrair la seva disponibilitat per
donar suport a aquelles coses que hi puguem estar d’acord. Jo
sempre he considerat, i a les reunions que he tingut, que
normalment en allò referit a treball en un 70% hi estarem
d’acord, tal vegada en un 30%; però açò no serà motiu per
continuar en aquelles coses que estiguem d’acord a fer una
feina conjunta i en aquelles coses que no estiguem d’acord,
doncs és un problema simplement de línia política, però en allò
que estiguem d’acord, o sigui, un 70%, doncs estarem contents
amb el seu suport.

I moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. García, el seu torn de rèplica.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Segueixo pensant que la
classificació de les persones que ha fet ideològicament no l’ha
puc compartir, així com tractar la feina com que la política
principal des del Govern sigui d’ajuda, jo consider que tenir
una feina és un dret i mai no es pot considerar des d’un punt de
vista d’ajudes o des del punt de vista que no sigui que cada
persona té dret a tenir una bona feina, durant tot l’any i ben
pagada.

Sí que sé que ha sortit la convocatòria de les escoles taller.
Una convocatòria que té quinze dies naturals, és a dir, molts
pocs dies i per tant, acaba dia 20; sí que sé que ha tret una
convocatòria de les escoles taller i també sé que té el 50% de
dotació que la de l’any passat; vull dir que sí que ho he llegit
i ho sé, per això volia sentir també què en pensava, com a
instruments de feina, de les escoles taller, dels tallers
d’ocupació i què en pensava de les polítiques actives.

Li vull dir que l’experiència que tenim dels que han governat
és que aquests són els instruments que més han inserit
laboralment. Per tant, per a nosaltres és molt important, o per a
mi és molt important, per al nostre grup és molt important que
aquests instruments se segueixin mantenint, més que les
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beques, més que la formació ocupacional, més que qualsevol
altre, els instruments com els tallers d’ocupació han servit i
serveixen per inserir definitivament persones que tenien
serioses dificultats per inserir-se laboralment. Per tant, per a
nosaltres és important tenir instruments com aquests.

No passi cap pena, deixarem tots els altres temes damunt la
taula. Estam pressionats, sobretot, i vostè ho sap bé, perquè els
de Menorca tenim horaris que acaben amb els avions, no
permetrem que aquesta convocatòria de comissió es torni
canviar d’hora, si ens toca primer, ens toca primer i no la
canviarem. No insistirem sobre els altres temes, els anirem
esbrinant, els veurem un altre cop en els pressuposts del 2004
i reiterem la nostra colAlaboració en tots aquells temes que
siguin en benefici de tots. I en el que estam d’acord, estam
d’acord, i si pot ser que sigui en un 90% anirà millor que no
sigui amb un 50%.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i reiterar les gràcies al Sr.
Conseller i a tot el seu equip per la seva presència avui aquí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. García. Sr. Conseller?

Pel Grup Parlamentari Popular intervé el diputat Sr. Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sra. Presidenta, Hble. Conseller, senyores
diputades i senyors diputats. Jo intentaré cohesionar el fet que
si parl poc semblaria una Maria amb el respecte i l’afecte als
diputats menorquins que han de partir. No, el que voldria dir és,
en principi, agrair al conseller la seva presència voluntària en
aquesta comissió i felicitar-lo per l’elecció dels seus
colAlaboradors, la majoria els conec, crec que amb aquests
colAlaboradors podrà fer la feina que més o manco vostè ha
espinzellat.

Felicitar-lo també per la rapidesa amb la qual ha pres el pols
a una conselleria que jo també consider que és molt important
i que és extensa; i que, a més, obliga a una línia de
transversalitat, efectivament, és una conselleria que no pot
treballar si no és transversalment amb altres conselleries. Aquí,
com deia molt bé el diputat d’Esquerra Unida, és molt important
el pressupost, per tant Hisenda intervé, intervé Salut en les
qüestions de salut laboral, i jo crec que això és un tema que
vostès han captat d’aquesta manera i estic segur que això es
reflectirà, com no pot ser d’una altra forma.

Probablement, per la meva deformació professional, el
tractat darrer que vaig llegir damunt la percepció, avui s’ha fet
aquí palès respecte que jo no he interpret at en cap cas que es
parlàs de dos tipus de persones, sinó que l’abordatge a la
realitat objectiva que les persones són dist intes de vegades
implica que la metodologia per arribar a les persones ha de ser
distinta. I en aquest cas, crec que entenem que la persona és un
ésser integral i que per tant això està prou clar.

Aplaudir i demanar que no s’oblidi el món de l’exclusió i de
la discapacitat. I ja per acabar, només dir que estic segur que el
conseller ha pres nota d’una cosa que, des del Grup Popular, hi
hem fet èmfasi durant tota la història recent, que és doncs que
Menorca i les Pitiüses no quedin fora de qüestions tan
importants, com pugui ser el tema de la salut laboral. Per tant,
com que crec que vostè aquesta sensibilitat la té, doncs estam
tranquils en aquest aspecte.

Moltes gràcies i enhorabona.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Munar. Sr. Conseller?

Molt bé. Idò, una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui,
només queda agrair la presència del conseller i dels seus
acompanyants.

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