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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començarem la

sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si es produeixen

substitucions.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sí, Jaume Tadeo substitueix Francesc Molina.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Simó Gornés substitueix Jaume Font, Joan Font, perdó.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Aina Rado substitueix Pilar Costa.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Carme García substitueix Maria José Camps.

I. Compareixença RGE núm. 4365/05, presentada pel

Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Sr. Conseller de

Treball i Formació, sobre les actuacions de la conselleria en

matèria de salut laboral i sinistralitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí. Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui que

consisteix a la compareixença de l’Hble. Conseller de Treball

i Formació, solAlicitada pel Govern de les Illes Balears,

mitjançant l’escrit RGE núm. 4365/05, per tal d’informar sobre

les actuacions de la conselleria en matèria de salut laboral i

sinistralitat.

Assisteix l’Hble. Sr. Cristòfol i Sintes, acompanyat del

director general de Salut Laboral, Sr. Fernando Villalobos.

Té la paraula l’Hble. Conseller de Treball i Formació per tal

de fer l’exposició oral, sense limitació de temps. Té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes):

Moltes gràcies, Presidenta, senyores diputades, senyors

diputats. Segur que recorden que no fa massa setmanes, crec

que dues, arrel d’unes preguntes en el plenari vaig manifestar

el meu interès a comparèixer davant vostès en comissió i

exposar què és el que feim en matèria de prevenció de riscs

laborals i en matèria de salut laboral. Bàsicament, aquest

interès en exposar-ho és perquè, si fa falta, puguem fins i tot

comparar amb actuacions anteriors i veure si tenen motiu o no

tenen motiu algunes de les crítiques que s’han fet, que s’han

llegit i que s’han pogut escoltar darrerament en matèria de

quina és l’actuació del Govern en relació amb la prevenció de

riscs laborals i amb la salut.

He de començar per manifestar que, des del punt de vista

pressupostari, estam en condicions de demostrar que mai la

xifra econòmica atribuïda a capítol 4 i 6, i també a capítol 1 i

capítol 2, però els importants són els 4 i el 6, s’havia estat a

disposició de l’aplicació d’accions en matèria de prevenció i de

salut laboral tan alta com la del pressupost del 2005. I no els

vull cansar i, a més, m’han demanat que no fos massa extens,

per tant els prec que si hi hagués interès per part dels diputats

o dels grups parlamentaris aquí representats a disposar

d’aquestes dades comparatives amb les d’enguany, que ja

coneixen, perquè al cap i a la fi són als pressuposts, estic en

disposició de fer-ho arribar a la presidència, a la Mesa i, per

tant, als grups parlamentaris.

Vista aquesta part, encara que sigui d’una manera tan poc

explícita, sí que vull entrar a dues qüestions que també han

tengut rellevància a la crítica que s’ha fet a l’empara,

segurament, de les notícies aparegudes sobre accidents laborals,

especialment aquests que darrerament s’han produït, per

desgràcia mortals. Quina és la diferència quant a l’organització

administrativa? És a dir, no parl ara ja de recursos econòmics

sinó que parl d’organització administrativa del Govern en

matèria de prevenció i salut laboral.

Mirin, fins que es va produir el canvi que va entrar en

vigència el primer de gener, l’organització responia a una

direcció general, la de Treball, que també es deia de Salut

Laboral, i de la qual depenia l’ISLIB, és a dir, l’Institut de

Salut Laboral de les Illes Balears. A l’ISLIB -ara ho cercava i

no ho trobava-, els llegiré textualment el que diu el decret de

creació, en el butlletí oficial de dia 17 de març del 2001, núm.

33: “Article 1. Naturalesa. -està en castellà- Se crea el Instituto

de Salud Laboral de las Islas Baleares como un servicio sin

personalidad jurídica propia, adscrito a la Consejería de

Trabajo y Formación, y se configura como un órgano

desconcentrado, dependiente de la Dirección General de

Trabajo y Salud Laboral”. Què és el que diu actualment

respecte de l’òrgan que té encomanada la matèria de salut

laboral i de prevencions? És el Decret 25/2004, de 10 de

desembre, i es crea, a l’article 6: “La Dirección General de

Salud Laboral”, que exerceix les funcions relatives a la gestió
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de la política de seguretat i salut laboral de les illes, incloent-hi

l’execució, la promoció de totes les mesures necessàries per

elevar el nivell de seguretat i salut laboral i la instrucció

d’expedient sancionadors, per infracció de la normativa de

prevenció de risc.

Al marge idò de les comparacions pressupostàries, que és

una qüestió a part al meu entendre, i que, repetesc, la

d’enguany és superior a qualsevol altre any, les competències

que la persona que era el director de l’ISLIB l’any passat o

l’anterior, i la persona, la mateixa que exerceix de director

general de la Direcció General de Salut Laboral, abans era un

cap de servei, encara que li diguessin director; és a dir, d’un

servei sense personalitat jurídica pròpia, que depenia d’una

altra direcció general. El director no podia prendre cap decisió

ni pressupostària, ni sancionadora, ni d’exercir una política,

d’acord amb la Llei de règim jurídic del Govern de les Illes

Balears, en matèria de salut laboral, només podia, com a un cap

de servei, exercir el que se li manava des de la direcció general

anterior. Actualment, amb el canvi que es va fer reorganitzatiu

i per tant estructural de la conselleria, el director general té la

facultat de fer el que feia i, a més a més, dirigir la política en

matèria de prevenció; prendre decisions respecte de les

competències de gestió dels pressuposts i, a més a més, instruir

expedients sancionadors i, a més a més, dictar resolucions

sancionadors. És a dir, hem posat en mans de la persona

responsable de la direcció de la prevenció i del risc moltes més

facultats que abans estaven en altres mans. Açò què és millor

o pitjor?

Doncs, depèn de cada organització política, i si açò depèn

de cada organització política i per si mateix no és ni millor ni

pitjor, l’únic que vull fer és una reflexió respecte que no tenen

sentit les crítiques. Jo no faig una crítica de l’organització

anterior, del que sí estic convençut és que no tenen dret a fer-ne

de l’organització actual. Per què? Perquè qui dirigeix la política

a nivell de direcció general en matèria de prevenció de riscs i

de salut té en la seva mà facultats, suportades per la Llei de

règim jurídic del Govern de les Illes Balears, molt més àmplies

i molt més immediates, per tant. I aquest és l’argument i

tampoc no vull entrar més enllà respecte d’açò.

Un altre grup de crítica que s’ha fet, i paralAlelament he dit

el que hem fet nosaltres, assenyal el que no m’ha agradat o que

consider poc justificat o gens justificat amb les crítiques que

s’han fet, té a veure amb l’anulAlació d’un conveni amb la

inspecció respecte dels recursos per a la prevenció. També el

dec tenir per aquí, tot i que no he tengut molt de temps perquè

venia d’un altre acte, però hi ha també aquí, crec que és aquest,

no, sí, la tenc aquí, l’Acta de la Comissió Territorial de la

Inspecció de Treball i Seguretat de les Illes Balears -doncs ara

ho cercaré, perquè no ho veig- “A la ciutat de Palma, 18.00

hores, de 16 de desembre del 2004, -és a dir, una setmana

abans, crec recordar, de Nadal-, hi vam assistir: per

l’Administració General de l’Estat, el Sr. Raimundo Aragón

Bombín, director general d’Inspecció de Treball i Seguretat

Social; el Sr. Ramon Morey Aguirre, secretari general de la

Delegació del Govern; el Sr. Alfonso Ruíz Avellán, director

provincial de l’Institut Nacional de la Seguretat Social; el Sr.

Antoni Comas Barceló, director provincial de la Tresoreria de

la Seguretat Social, i actuant de secretari, el director territorial,

Cap d’Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social, el Sr.

Juan Ignacio Vega de la Peña. Per part de la Conselleria de

Treball i, per tant, de la comunitat autònoma: el conseller de

Treball, jo mateix; la Sra. Margalida Pizà, directora de Treball,

i el Sr. Fernando Villalobos, en aquell moment encara director

de l’Institut, avui en dia, director general de Salut Laboral. I

vam acordar i elaborar el programa territorial integrat amb els

objectius per a les Illes Balears per al 2005, que comprèn: una

campanya amb objectius quantificats, de lluita contra

l’economia irregular; una campanya destinada a la lluita contra

les desigualtats i a evitar situacions de discriminació, campanya

de control, campanya d’inspecció; en matèria d’ocupació de

discapacitats; una de control multisectorial sobre la cotització

a la Seguretat Social; una altra de successions d’empreses; una

altra de cotització amb la contractació a temps parcial; una altra

de control de bonificacions a la contractació; una altra de

control de la inclusió en el sistema de la Seguretat Social dels

integrants de les cooperatives de treball associat dedicades a

venda ambulant; una per al sector de la construcció -una que

actualment ha notificat la Inspecció General del Ministeri que

s’està executant-; una dels sectors d’especial rellevància de la

comunitat. I sense objectius quantificats -perquè aquestes que

hem vist fins ara eren d’objectius quantificats-, una campanya

per afavorir la qualitat de l’ocupació, fent un control i un

seguiment a les empreses que tenen les taxes més altes de

temporalitat en la contractació; una altra de control de la

contractació successiva temporal; una altra de contractació

eventual i les següents més: control de contractació eventual

per a empreses que hagin realitzat contractes eventuals a un

mateix treballador determinades vegades; sector d’hostaleria;

campanya de seguiment i vigilància i control de fons públics

utilitzats per a formació professional”. I de rellevància fins

aquí”.

Aquest és l’únic contracte o conveni que tenim i que és

anual amb la Inspecció de Treball.

A part d’açò, hi va haver el 2001, crec recordar, ara no

record molt bé si era el 2000 o el 2001, crec que el 2001, una

aprovació dins el capítol 6 dels recursos per a inversió que

tenia la Conselleria de Treball en aquell moment, destinats a un

projecte d’inversió immaterial pels quals es contractaven dues

persones, en principi, destinades a fer feines administratives per

a la Inspecció, una a Eivissa i l’altra teòricament a Menorca; el

que passa és que després es van contractar un administratiu a

Eivissa i dos auxiliars a Menorca, a Mallorca, perdó, dos

auxiliars a Mallorca. I açò, el projecte d’inversió immaterial,

com que es tractava de personal, justificat en el fet que era una

campanya i, per tant, en la temporalitat de les persones

destinades a aquesta finalitat, i vull ressaltar campanya i

temporalitat perquè, com vostès saben bé, i així ho defensen els

sindicats i el sentit comú, quan es tracta de llocs de treball

estables, fixos i no de campanyes temporals, la contractació no

es pot fer així sinó que s’ha de fer proveint a l’RTP, és a dir, al

catàleg de llocs de feina de la comunitat autònoma aquests llocs

de feina, i el seu proveïment mitjançant l’accés en igualtat

d’oportunitats per a qualsevol ciutadà que hi vulgui (...).

Per tant el fet -vull pensar bé- d’incorporar açò mitjançant

un projecte d’inversió i amb persones d’administració, un

administratiu i dos auxiliars, és feia per llevar feina acumulada

administrativa de la Inspecció. No vull jutjar, encara que seria

una qüestió també a debatre, si açò és o no és correcte des del
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punt de vista legal, el prestamisme laboral entre

administracions. No hi vull entrar, en aquest aspecte, però aquí

queda enregistrat que també és un aspecte que es podria

analitzar, però entenc que no he d’entrar en açò.

Com a conseqüència d’aquest projecte d’inversió

immaterial es contracta d’una manera, a pesar de ser un

projecte d’inversió immaterial, molt irregular, perquè primer se

li fa un contracte d’un mes, al cap de dos mesos se li fa un

contracte fins a final d’any, després se li fa per mig any i mes

i després se va renovant cada mes, un administratiu a Eivissa i

dos auxiliars a Mallorca que segueixen un procés de selecció

més normal. Finalitzat per consideració del conseller que hi

havia en el seu moment a finals del 2003, la necessitat, de part

del 2001 fins el 2003, el conseller que hi havia en aquell

moment, considerant que s’havia acabat la campanya de

temporalitat per treure les tasques administratives per les que

se prestava colAlaboració a la inspecció, decideix, resol, acabar

aquell projecte d’inversió immaterial i com a conseqüència

d’açò les persones que estaven incloses en ell mateix acaben la

relació laboral amb la comunitat autònoma.

L’administratiu d’Eivissa, unes setmanes abans de què

acabés la relació laboral amb la comunitat autònoma, obté una

carta d’una acreditació de representant sindical amb un dels

sindicats davant la plantilla laboral de la comunitat autònoma.

És a dir, si el seu contracte acabava el 31 de desembre, ell obté

dia 3 o dia 4 de desembre del darrer mes aquesta

representativitat sindical i una vegada acabat el contracte acut

als tribunals demanant que no se’l pot fer fora, que ell està

ocupant un lloc de feina estable i que per tant, l’administració

de la comunitat autònoma l’ha de seguir mantenint. El tribunal,

per ser breus, acaba dient que sí, que la comunitat autònoma

l’ha de mantenir. I en què es basa el tribunal? Simplement en

què els temps que ha transcorregut des de què va començar fins

que acabat és suficient com per haver obtingut, no per la via

que diu l’estatut de la funció pública, ni pel que diu la

Constitució d’igualtat d’oportunitats, sinó per allò que diu

l’estatut dels treballadors que quan hi ha una relació contractual

laboral superior a ics temps, 3 anys, per entendre-nos, aquesta

persona passa a ser fixa.

És obvi de què en fa ús, tot i ser representant sindical, d’una

via que sí és legal perquè no podem negar que allò que diu un

jutge és legal, però que és la via menys apropiada perquè una

persona entri a formar part de l’administració pública. I açò és

tot el que ha passat amb aquest funcionari d’Eivissa i dic que

açò és tot el que ha passat perquè res té a veure dins la qualitat

dels serveis d’inspecció, o en les feines de detecció

d’irregularitats en prevenció de riscs laborals d’Eivissa, ni molt

manco en la xifra d’accidents que hi ha hagut a Eivissa. El que

sí vull dir és que a Eivissa des del 2003..., a Eivissa no, a les

Illes Balears, però un està a Eivissa, l’altre Menorca i els altres

aquí, hi ha 7 inspectors més de treball, la plantilla ha crescut en

7 places i és cert que dos que hi havia abans se n’han anat. Per

tant, la diferència és de 5. Però hi ha hagut un increment de 5

places a la inspecció i a la comunitat autònoma, en el Govern

de les Illes Balears tenim obertes de manera estable les places

que no hi havia de manera estable a Eivissa i a Menorca i per

què? Perquè entenem que les feines no són temporals i de

projecte d’inversió sinó que han d’estar en el catàleg i per tant,

proveïdes pel sistema normal d’accés a funció pública. I

aquesta és una altra de les precisions que volia fer respecte les

crítiques.

I la tercera i darrera... Ah! Me recorda el director general

que a partir d’enguany, per l’any que ve, les Illes Balears

disposaran de 3 inspectors de treball més i per tant, se

concretarà una plantilla més que suficient per fer el seguiment

de la legalitat en matèria d’inspecció de treball i Seguretat

Social.

I la darrera part de la intervenció que els vull exposar és

aquella que fa referència a la comptabilitat dels accidents,

aquella que fa referència a l’estadística. Tenen vostès

l’oportunitat, els que vulguin fer-ho, en tot cas nosaltres a

través dels nostres serveis de comunicació i relació amb

premsa, els podem facilitar la nota que el propi Ministeri de

Treball té a la seva pàgina d’internet quan fa referència a les

dades estadístiques del primer trimestre del 2005 i que diu, la

vaig llegir a alguna banda i ho repetiré: “como ya ocurrió con

los dos primeros meses de 2005, la comparación se efectua con

los datos de media anual debido a la progresiva implantación

durante el 2004 del sistema de notificación electrónica de

accidentes, denominado Delta, que permite dar parte del

accidente en meses distintos al que se produjo, el accidente

naturalment, por lo que a efectos estadísticos no se pueden

establecer comparaciones interanuales”. 

Açò és el que diu..., n’hi ha una altra també referida al

mateix. “Nota a esta edición de avance de enero-marzo de

2004. Los datos de los 3 primeros meses del 2004 se han visto

afectados por la adopción a la transmisición telemática de los

documentos de notificación de los accidentes de trabajo. Por

tanto, los resultados de las comparaciones interanuales con

datos de igual periodo deben tomarse con cierta precaución”.

Açò és la primera que hi va haver. I què passava? Quan se va

implantar el sistema Delta totes les mútues tenen dret als

accidents que ells atenen directament per la via telemàtica

establerta pel ministeri. Per les raons tècniques que fossin,

segons tenim una nota que així ho justifica, no hi va haver la

suficient capacitat de recepció en el sistema com perquè en

qualsevol moment se produïssin les entrades telemàtiques de

totes les mútues d’Espanya. Per tant, se produïen casos, tenim

testimonis que els podem remetre també, de mútues que tenien

empleats que intentaven en dissabte, en diumenge i a altes

hores del vespre entrar a les dades i no podien perquè no hi

havia prou capacitat en el sistema. Açò va fer, pensam, que hi

hagués una irregularitat respecte les estadístiques dels primers

mesos del 2004, fins que se va solucionar aquest problema

tècnic. Per tant, intentar comparar les dades que s’entren el

primer quadrimestre del 2005 amb el primer o segon

quadrimestre del 2004, no tenen garantia de fiabilitat i açò no

ho diu la Conselleria de Treball ni el Govern balear, açò ho diu

el Ministeri de Treball que és el que té el sistema. 

Per tant, aclarit, i recordar per no repetir-ho, que en el seu

moment aquest sistema va fer que els accidents que

s’acumulaven estadísticament a un centre, no de treball, sinó a

una seu social, a una empresa en funció de la seu fiscal o social

d’aquesta empresa i que a partir del 2004 s’atribueixen els

accidents, me referesc a les Illes Balears, allà on està la seu de

treball, els posaré un exemple per intentar explicar-me millor.

Quan una empresa per exemple de construcció, o del que sigui,



ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 18 / 8 de juny del 2005 253

 

agrària, Tragsa, que és una empresa estatal de capital públic, té

la seu social a Palma de Mallorca, fins el gener del 2004

anteriorment qualsevol accident que tengués un empleat

d’aquesta empresa, fos on fos en el territori de les Illes Balears,

aquest accident estadísticament s’acumulava a Palma i per tant,

a Mallorca perquè la seu de l’empresa estava aquí. A partir del

2004, si aquesta empresa té una seu laboral a Menorca, o a

Eivissa s’aplica estadísticament aquest accident a l’illa allà on

hi ha la seu laboral, independentment de què només tengui una

seu social i per tant, fiscal i aquesta no estigui en aquestes illes.

I açò ha provocat que tampoc sigui fiable la comparació del

nombre d’accidents que hi ha hagut a Menorca i a Eivissa i si

se miren les estadístiques per illes s’analitzarà si se compara,

que mentre a Mallorca hi ha un descens exagerat, a Eivissa i

Menorca se produïa un increment gens justificat. 

Per tant, tenim en allò que és la lectura relativa a les sèries

estadístiques i la comparació, aquest problema que només se

substancia observant les sèries d’una manera global. Jo els

deixaré Sra. Presidenta i no sé si també als mitjans si tenen

interès en veure-ho, que amb els números absoluts ja se detecta

que el 2004 hi ha aquestes anomalies, sobretot per illes. Però

sobretot quan feim la prova de si avançam o retrocedim en

matèria d’accidents laborals, aquesta prova és molt senzilla, és

pel nombre que tenim de treballadors d’alta a la Seguretat

Social aquí on sigui, per cada 1.000 quins accidents tenim. I

quan feim aquesta comprovació, perquè clar, nosaltres podem

ratllar dels accidents absoluts, però resulta que si tothom fes

feina de sobte a Eivissa i ningú a Formentera, creixerien els

nombres absoluts. Per tant, s’ha de relativitzar quanta gent fa

feina i quants d’accidents tenim. I açò és el que fa el ministeri

comparant 100.000 treballadors i nombre d’accidents.

Nosaltres per la grandària de les illes ho feim amb una taxa per

1.000 treballadors. 

Bé, idò amb aquests taxes per 1.000 treballadors vostès,

també els ho facilitaré, comprovaran que l’única dada estranya,

bé aquesta és la sèrie estatal, del 2004, les taxes estatals que

estan a les sèries del ministeri a la seva pàgina web, ens marca

i els donaré del 96 fins el 2005, el període que tenim passat.

Primer trimestres, taxes d’accidents per cada 100.000 habitants,

dades del ministeri, 20,73 el 96; 19,21 el 97; 21,52 el 98; 22,25

el 99; 23,76 el 2000; 23,31 el 2001; 19,44 el 2002; 17,45 el

2003; 14,31 el 2004 i 16,73 el 2005. Comparacions del primer

trimestre. L’única dada que encaixa poc amb el percentatge que

suposa els descens d’accidents tan important només amb un

trimestre és baixar de 17,45 a 14,31. Açò no és un indicador de

què s’hagin fet les coses bé, açò només és un indicador de què

l’estadística no estava ben feta perquè no hi havia hagut la

possibilitat d’entrar-la d’una manera correcte. 

Jo vull acabar assenyalant quines són les actuacions de

control, què s’ha fet de control aquests darrers anys per de la

inspecció i per part dels nostres tècnics? Mirin, el 2000 se

varen fer 8.746 actuacions de control; l’any 2001 actuacions de

control: 10.473; l’any 2002, 11.180; l’any 2003, 15.454 i el

2004, 17.611 i enguany a finals d’any els donarem compte del

total que s’ha fet. Mai hi havia hagut un increment tan

important de les inspeccions, dels actes de control o dels

requeriments o d’inspecció en si. Hi ha hagut 868 infraccions

el 2000; 1.069 l’any 2001; 1.211 el 2002; l’any 2003, 1.323;

l’any 2004, 1.353. Açò què vol dir, que s’han posat multes a

totes elles? No vol dir açò, el que vol dir és que s’han aixecat

actes per irregularitats detectades pels inspectors, amb

independència que després o bé els tribunals o bé els resultats

del procediment hagin duit a altres coses. Hi ha hagut

paralitzacions i hi ha hagut requeriments. 

Jo amb tot açò és vull manifestar..., bé, també els vull donar

compte dels darrers actes que hem fet a la conselleria. Aquestes

darreres setmanes vam reunir, naturalment, la Inspecció de

Treball i els tècnics de prevenció de riscs de la conselleria. En

una sessió posterior vam reunir també tots els contractistes i

subcontractistes que tenen adjudicacions d’obra pública de les

Illes Balears, crec recordar que més de 240 entre contractistes

i subcontractistes que actualment estan, i a la qual també van

assistir, naturalment, la consellera d’Obres Públiques, el

director general d’Obres Públiques i els inspectors de Treball

i Seguretat Social, tant el delegat territorial com la cap

d’Inspecció Especialitzada, crec que es diu. I també hem tingut

una reunió amb tots els serveis, vaja, han estat convocats, supòs

que han vingut pràcticament tots, els serveis que presten

assistència externa a les empreses en matèria de prevenció

laboral, és a dir, aquells que estan autoritzats per exercir

d'assistents en prevenció en matèria laboral.

De totes aquestes reunions s’ha arribat sempre a les

conclusions de necessitat d’incrementar les accions de

vigilància, les actuacions de formació i d’aplicar criteris més

estrictes de seguiment de les normes de prevenció de riscs

laborals. És a dir, tot açò, tot el que he explicat no hi ha res que

excusi cap accident mortal ni cap accident greu, ni tan sols cap

accident. Tot açò, emperò, és un esforç que intent explicar que

cada vegada és més, quant a recursos econòmics, quant a

recursos humans, quant a institucionalització del sistema de

salut laboral i de prevenció de riscs amb fórmules que permetin

comptar amb funcionaris fixos i estables dedicats a aquesta

tasca: prevenir, formar, informar, etc., i que per tant l’esforç

que evidentment és molt superior cada vegada, però que també

evidentment no és suficient, és el que està disposat a demostrar

i exercir.

Es pot criticar que no resulta suficient, però no es pot

criticar, perquè no és just, que no es fa un esforç cada vegada

més intens per intentar millora la salut i la prevenció a les Illes

Balears.

Moltes gràcies.

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 o

observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen

fer la suspensió o si continuam.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, volem fer ús de la suspensió i

ens agradaria que ens féssiu còpia de la documentació que

passa el conseller a la presidenta de la Mesa i a la premsa,

perquè els altres membres també puguem valorar-la abans de

continuar la compareixença.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Sr. Conseller... Quant de temps -perdó- quant de

temps troben que...?

(Intervenció inaudible)

D’acord. Un momentet, idò...

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuarem, idò. Per tal de formular preguntes o

observacions tot seguit procedeix a la intervenció dels grups

parlamentaris. Pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els

Verds intervé el diputat Miquel Rosselló del Rosal per un

temps de 10 minuts. Quan vulgui.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,

Sr. Conseller, en primer lloc, lògicament, volem agrair-li la

presència en aquesta compareixença a petició pròpia per parlar

d’un tema que sempre és important.

De totes formes li he de dir, Sr. Conseller, que vostè no ve

aquí a rebatre unes crítiques, perquè, crítiques, jo en faig tot el

dia a tots els consellers i no vénen els consellers, donada la

meva funció d’oposició, no vénen els consells a contestar.

Vostè ve aquí perquè, encara que no ho hagi dit, i hagués estat

molt millor que hagués començat així, jo l’hagués lloat, perquè

assumeix, accepta que la situació de la sinistralitat laboral a la

nostra terra és greu, és un problema greu, és un problema greu

davant el qual l’actitud -vostè em perdonarà, però li ho he de

dir amb claredat- l’actitud va tenir a la resposta a les preguntes

en el plenari un dia que feia molt poc que s’havien produït fets

gravíssims en sinistralitat laboral no és la més adequada.

Jo crec que..., i això no és dir que el que està passant o ha

passat o ha deixat de passar sigui culpa seva o culpa d’un altre.

La sinistralitat laboral jo som una persona que té claríssim que

se solucionarà no solament, ni molt manco, per la bona actuació

de l’Administració; sense un acord ample, estret, i una forta

vinculació de l’Administració, de les patronals i dels sindicats,

dels empresaris i dels treballadors, no es pot resoldre

seriosament aquest problema, no es pot resoldre, requereix

d’una forta complicitat de tots els sectors de la societat

productiva, però fa falta també donar la veu d’alarma que estam

davant un problema greu, i davant una situació com aquesta no

és aquest el debat que jo esperava avui, no és aquesta la

compareixença que jo esperava avui. Jo esperava veure quines

són les accions a prendre de cara al futur per resoldre aquest

tema.

D’entrada li vull que, bé, em pareix excelAlent que hi hagi

tres inspectors de Treball més..., o vuit, idò vuit. La Inspecció

de Treball, com vostè sap, depèn del Ministeri de Treball i per

tant s’ha de lloar la bona actuació del Govern central en aquest

tema; i em pareixen molt bé les reunions que vostè ha tengut

aquestes darreres setmanes sobre aquesta qüestió. Després em

referiré més al tema, si tenc temps, però, vaja, si aquí no passàs

res, si totes les enquestes anassin malament, si aquí l’únic que

hi ha és un alarmisme estranya provocat per l’oposició, no sé

per què vostè convoca les darreres setmanes la Inspecció de

Treball, els tècnics, els contractistes, els no sé què i els no sé

que més. Vostè fa això perquè és plenament conscient que

s’estan encenent els llums d’alarma, que les coses no van bé,

que a pesar de tot la discussió no és si hi ha tres morts més o

tres accidents greus o tres accidents lleus més enguany que

l’any passat, o menys; el problema és que continuam essent la

comunitat autònoma d’Espanya amb més sinistralitat laboral o

de les de més alta sinistralitat laboral; el problema és que quan

parlam del fet de si hi ha hagut tres morts el 2005 i quatre el

2003 i no sé quants el 2004, no és si n’hi ha hagut dos més o

dos manco, és que els del 2005 s’han de sumar als del 2004, als

del 2003, als del 2002... El problema és que continua havent-hi

accidents mortals, greus, i darrerament a nivell d’obra pública

s’ha disparat aquesta situació.

I jo, Sr. Conseller, vaig intervenir en el debat d’investidura

del Sr. President, del Sr. Matas, quan va ser nomenat president,

i li vaig advertir que amb el programa que duia el Partit Popular

sobre obra pública, al marge que no coincidís amb ell, el fet de

posar en marxa aquest programa, si no s’accentuaven les

mesures en política de salut laboral es dispararia la sinistralitat

laboral a l’obra pública. Ho vaig repetir a la interpelAlació que

vaig fer al conseller de Treball que el va precedir a vostè, i la

situació és que les mesures que estan prenent es comencen a

prendre ara, i jo comprenc, Sr. Conseller, que li és molt dur, a

vostè, haver d’assumir la responsabilitat de persones anteriors

a vostè, però vostè no m’ha de dir que es pren una mesura l’1

de gener del 2005 com una gran cosa, perquè l’1 de gener del

2005 la Conselleria de Treball del Partit Popular duia un any i

mig. Vostè no, vostè duia sis mesos o no arribava però, bé, la

conselleria del Govern duia un any i mig, i si necessita un any

per arribar a la conclusió que és millor una direcció general que

un ISLIB, idò no ho sé. 

Estic d’acord amb vostè que cada força política dóna la

interpretació que considera oportuna i en això li reconec que no

és el debat a entrar, jo no entraré ara a dir que jo vaig pensar en

el seu moment que era al revés, que era millor deixar, en

moments de gravíssima situació de sinistralitat laboral, quan es

varen produir gravíssims accidents es va prendre la decisió de

substituir la direcció general, de cessar la directora general en

aquell moment, de substituir l’estructura i de canviar-la per una

altra; potser està malament i és millor la que vostè diu, no ho

sé; el problema són els resultats. Una discussió administrativa

mai no té massa sentit. De totes formes li diré una cosa:

evidentment que un servei sense personalitat jurídica va ser el

que es va crear; la pretensió era donar la passa següent,

convertir-lo en servei amb personalitat jurídica, fer una llei i

convertir-lo en ens públic. No es va fer en aquells moments i

després lògicament no es va tenir ocasió perquè no ens tocava

a nosaltres. Però pensava que era millor donar la passa així que

no tornar enrere, però bé, és igual, no és el tema.

Però, clar, que el pressupost del 2005 és molt més alt que

els anterior, jo ja ho sé. Jo parl des del 2004, i vostè també ho

sap, la baixada que va tenir la despesa de salut laboral el 2004,

que afecta l’acció del 2005. El del 2005 és més alt, jo no li he

criticat el pressupost del 2005, jo no vaig presentar esmena a la

totalitat al pressupost del 2005, jo la vaig fer a la del 2004, jo

no dic coses que no són; evidentment no és aquest el retret. 
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Vostè em parla de l’anulAlació del conveni amb la Inspecció

que es produeix pel seu antecessor el desembre del 2003, que

s’havia fet una contractació un tant irregular. Sí, hi estic

d’acord, hi estic d’acord. El que passa és que es pot discutir si

és millor arribar a un acord amb la Inspecció per aconseguir

determinades coses i fer l’ajuda quan la necessita o no fer-la,

però bé, és una discussió de què tampoc no en traurem el net.

El tema de fons que hi havia darrere aquest conveni no era

això, eren les visites conjuntes d’un inspector de Treball i d’un

tècnic de la conselleria a les obres de construcció. Vostè sap

molt bé que un tècnic de la conselleria, quan visita una obra de

la construcció, o qualsevol obra però especialment de la

construcció, el que pot fer és aixecar un expedient i elevar-lo,

que després passarà a la Inspecció de Treball, i la Inspecció de

Treball visitarà aquella obra, quan li arribi, que hauran passat

ics dies, etc., etc., i si el allà diu que no hi ha tal xarxa de

protecció, no hi ha tal cosa o tal altra, quan arriba la Inspecció

de Treball, si l’empresari no és poc espavilat, o -perdó- no

utilitzaré el terme empresari, que moltes vegades ni tan sols

l’empresari sap el que passa a la seva obra, l’encarregat concret

de l’obra haurà fet posar la xarxa abans que arribi l’inspector

de Treball. Si la visita es fa conjunta l’efectivitat era molt

major.

Tampoc no entenc per què se suspèn el conveni -no vostè,

el seu antecessor-, perquè se suspèn el conveni que en el seu

moment fan la Conselleria d’Obres Públiques i la Conselleria

de Treball sobre obra pública, amb el finançament de tècnics

dels sindicats per ajudar al control dels tècnics de les empreses

a l’obra pública, element que funciona a quasi totes les

comunitats autònomes d’Espanya i que aquí deixa de funcionar.

No ho entenc. Es prenen una sèrie de mesures, al meu mode de

veure, durant el primer any que no són les adequades. Entre

d’altres... -vaig malament de temps? Uf! Entre d’altres... -ara ja

no sé què anava a dir... Bé, és igual.

El tema de les estadístiques. Miri, Sr. Conseller, ens podem

continuar barallant tota la vida sobre Delta. A més vostè vendrà

amb..., ara té més fàcil fer quadrets, jo ho comprenc, des de

l’oposició ho tenim més difícil, venc amb esquemes i tal, i els

quadrets..., tot això, però tots sabem de què parlam, o sobretot

vostè i jo sabem de què parlam. El projecte Delta té dificultats

i per tant tots els accidents de gener no entren al gener,

comencen a entrar al febrer, entra al març, però no entra al

desembre, el del gener. El primer trimestre no és fiable del tot;

bé, idò, anem al que fa sis, els primers sis mesos; ja en

parlarem, d’aquesta qüestió, ja en parlarem. Vostè el que

m’hauria d’explicar és per què les dades de sinistralitat es

donaven abans cada mes, després varen passar a donar-se cada

trimestre i ara encara no s’han donat les de desembre. Perdó,

les darreres que s’han donat són les de desembre, exacte, les

darreres que s’han donat són les de desembre. Bé, idò aquest és

el tema, perquè al final de tot del que parlam, com molt bé ha

dit vostè, és de l’índex de sinistralitat, és a dir, un per cada

1.000, un accident per cada 1.000 treballadors, i aquesta és la

corba del ministeri, la seva i la de tots, la corba que fins al 2000

puja, el 2000 comença a baixar un poc, del 2001 fins al 2003

baixa i després fa una lleu retirada. Ara veurem com continuarà

el 2005.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Diputat. Ja passa del temps.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, ara acabaré, ara acabaré, Sra. Presidenta. Deixi’m només

dos minutets i acabaré tot d’una. El problema, Sr. Conseller, i

amb això acab, és que seria molt millor que vostè vengués aquí

i vostè digués: “Tenim un greu problema, deman la

colAlaboració de tothom per resoldre aquest problema”, que la

demanàs a la societat públicament, fes veure quan hi ha un

accident que l’assumpte és greu, que no es pot permetre en una

societat moderna i civilitzada que es mori gent en el treball com

s’està morint al nivell d’aquí, com podríem dir el mateix de les

carreteres però no parlam d’això, i que davant això

l’Administració davant cada accident ha de donar la cara, hi ha

d’haver una campanya pública potent, s’ha de crear consciència

del fet que això és insuportable per a aquesta societat, s’ha de

fer un esforç superior al que s’està fent, i davant una actitud

com aquesta i qualsevol iniciativa que vostè vulgui posar en

marxa i que comenci a posar en marxa li asseguro que en mi no

trobarà crítiques quan s’avanci en una cosa d’aquestes sinó tot

al contrari. Fins i tot quan faig les crítiques, les faig a un nivell

distint que si parlàs d’una altra matèria, les faig a un nivell

distint que si parlàs de carreteres o d’altres coses, perquè som

conscient...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, li agrairia...

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

...que estam parlant de vides humanes, som conscient que

a més, sobre la consciència de qui té la responsabilitat, hi cau

això i és molt dur i molt difícil de suportar com perquè a sobre

li caiguin crítiques. Ho comprenc i ho entenc, però davant una

situació com aquesta la millor actitud, Sr. Conseller, li aconsell,

si em permet aquest consell, és millor humilitat que atacar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Abans de continuar he de dir que el Sr.

Conseller havia dit que ho faríem globalment, no? Per tant té la

paraula la Sra. Joana Lluïsa Mascaró per un temps també de 10

minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, jo li agrairé

la seva presència en el segon punt de l’ordre del dia, a les

preguntes, perquè m’he hagut d’aixecar per comprovar amb el

lletrat si a l’ordre del dia que jo havia duit aquí el primer punt

de l’ordre del dia era el mateix que el que vostè exposava,

perquè a la convocatòria posava que era informar sobre les

actuacions de la conselleria en matèria de salut laboral i

sinistralitat, i això era el que volíem sentir, això era el que

nosaltres consideràvem que en el temps que estam, amb els

problemes que vostè té, venia a exposar aquí. Però no ho ha fet.

Vostè ha vengut aquí, com diu aquest paper que ens ha donat,



256 ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 18 / 8 de juny del 2005

 

a fer unes consideracions no sobre salut laboral sinó sobre unes

crítiques, i a més ve a dir aquí, ve a fer consideracions sobre

crítiques i ens diu que no tenim dret a fer crítiques, que les

crítiques són poc justificades i llavors, a més a més, que no vol

entrar en els temes que hi havia hagut, però ens fa unes

explicacions sobre un tècnic que crec que du confós, que ha

confós amb una altra persona, amb aquest tècnic que havien

contractat i no havien contractat.

Però, miri, Sr. Conseller, vostè forma part de l’equip de

govern i nosaltres formam part de l’oposició, i des de

l’oposició criticarem tot allò que trobem que hem de criticar;

per això estam a l’oposició, per controlar el Govern, per valorar

les actuacions que posa en marxa i les que no posa en marxa,

i per criticar aquelles coses que considerem que són criticables

des del nostre punt de vista, que evidentment sempre serà

diferent del seu.

Ha vengut aquí i les poques coses que ha dit d’actuacions

que havia posat en marxa era l’increment del pressupost del

2005, que tots ho sabem, ho sabem des de finals d’octubre,

principis de novembre, que se’ns va lliurar l’avantprojecte del

pressupost del 2005, i després les set places d’inspectors que hi

ha noves, però que de fet només són cinc perquè n’hi ha dues

que no estan ocupades. Però per què no ha vengut aquí a

explicar quin és el grau de compliment del pressupost del 2005

en temes de salut i prevenció de riscos laborals? S’està

complint el seu programa? Per què no venia a dir: “De tot el

que teníem ja hem destinat aquesta quantitat a això, a això i a

això altre”? Per què no ens explica quin és el nivell de

compliment d’aquell conveni en lloc de dir-nos que l’havia

signat? S’ha pogut dur a terme ja tot allò que vostès tenien

planificat per a aquest primer mig any? I ha algunes coses que

han hagut de tornar enrere? De tot això no ha dit res, només ens

ha tornat fer la lletania de les estadístiques que ja havíem sentit

en plenari i ens ha repetit una vegada i una altra que les

crítiques no eren justes i que les crítiques no eren justificades.

Miri, jo crec que aquesta exposició que ens ha fet avui justifica

encara més totes les crítiques que li han fet fins ara en aquests

temes, que realment, comparades amb altres consellers, són ben

poques, les que se li fan a vostè, però crec que no és just que

convoqueu diputats i premsa per venir a contestar unes

crítiques que a vós no us han agradat.

Vós no heu de venir aquí a debatre les nostres crítiques,

sinó les nostres propostes o les vostres, entenem nosaltres. Ens

hagués agradat un altre tipus d’actuació; entrar dins un ball de

xifres o dins uns papers, que allò que vostè ens ha donat ara ens

ho hagués enviat abans i haguéssim vengut més preparats, o

dins unes xifres que vostè es queda només en trossos del que

diu la pàgina del ministeri, realment és patètic que en un tema

tan greu, tan preocupant i cada dia més, cada dia més, a causa

dels tipus de contractes que es donen que es donen en aquestes

illes, com són els accidents laborals, vengueu aquí a contestar

crítiques que vós trobau injustificades. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Socialista té

la paraula la diputada Carme Garcia Querol per un temps de 10

minuts.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Els meus companys han

intervengut ja i han parlat d’alguns temes i intentaré no repetir-

me que tenim molt poc temps.

Miri, respecte de l’ISLIB i la seva desaparició vostè ha dit

que això és millor o és pitjor. Miri, la burocràcia,

l’organització, la burocràcia en el bon sentit, l’organització no

és ni bona ni dolenta per si mateixa, depèn dels resultats. Si una

cosa funciona, perfecte, i si no funciona es canvia perquè

funcioni, però l’ISLIB tenia una cosa que vostè no té en compte

quan parla d’una direcció general i que era participar, per tant,

més transparent, és a dir, que allà es movien papers i vostè des

de la direcció general això no és així.

Vostè entre altres coses ha parlat i diu que com a resultat de

l’anulAlació d’un conveni de suport a la comissió territorial de

la Inspecció de Treball que va tenir amb la Delegació del

Treball, una anulAlació del conveni que es produeix dia 16 del

12 del 2004, estic segura que consta en el Diari de Sessions

perquè vostè ho ha dit, o vostè menteix o menteix el Sr.

Rodríguez, no, no és que ho tenc signat del Sr. Rodríguez. El

conseller Rodríguez dia 11 d’abril del 2005 diu: “aquest

conveni suport a la comissió territorial de la Inspecció de

Treball i la Seguretat Social va finalitzar el passat dia 31 de

desembre del 2003", clar que després es tractava de justificar

l’acomiadament d’una persona i ara es tracta de justificar les

crítiques que li fa l’oposició. Bé, un dels dos no està dient la

veritat, un dels dos membres del Govern no està dient la veritat,

o s’equivoca, no vull dir que de forma intencionada. 

Aquesta suposada anulAlació de conveni va ser esgrimit en

un judici contra aquesta persona que era el tècnic de prevenció

d’Eivissa i que vostè l’ha posat en paquet i ha acabat dient, que

bé que el Govern ho havia fet malament en aquell moment i que

per tant, tot estava mal fet. El que li diuen els tribunals és que

aquesta persona és fixa, no que tengui la plaça en propietat Sr.

Conseller, el que li diu és que aquesta persona és fixa, no és el

mateix. Una plaça en propietat només es pot obtenir per

oposició. Si vostè té una persona fixa i no la vol, la pot

acomiadar, però l’ha d’indemnitzar i de fet, això és allò que li

ha comunitat el Sr. Rodríguez a aquest senyor, l’indemnitzarem

i el que ha passat de llavors ençà és que l’han intentat

acomiadar, no l’han acomiadat, li han pagat un “adelantillo”,

no l’han pagat, han anat, han tornat, no ha fet feina mentre tant

perquè no n’hi han donat, o perquè no li han exigit que fes

feina, cosa que també era la responsabilitat i així estam des de

què es va canviar de Govern, és a dir, que ja fa quasi dos anys.

I aquesta era una persona, o una plaça que havia de fer de

tècnic de prevenció a Eivissa i com ha dit els companys que

m’han precedit, colAlaborar amb la inspecció per tal de prevenir

que no hi hagués accidents de treball.

Pel que fa a la comptabilitat dels accidents, ens hauria

agradat també tenir les estadístiques a hora i actualitzades, tal

com nosaltres fa més d’un mes li vàrem demanar. Però

lamentablement, al contrari d’allò que passava abans, que els
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resultats s’oferien a tot arreu, fossin bons o fossin dolents, ara

sembla que estiguin en una certa recança per facilitar-los i seria

bo que cada mes que vostès facilitessin a tots els diputats de la

cambra d’una forma fefaent que totes les dades fossin

setmanals, trimestrals ja que ens interessa per fer el seguiment

d’un problema tan greu que ens interessa a tots. Dixi, no és na

Carme Garcia que ho ha dit, és el Sr. Guillem Camps a una

interpelAlació que va fer al conseller dia 14 de desembre del

2000. És a dir, que no només no estan fent allò que el pacte de

progrés, sinó que, com diu el Sr. Guillem Camps, tampoc fan

el que feia l’anterior Govern del Partit Popular abans d’entrar

el pacte de progrés, subministrar les dades fefaents, que el

Govern posa el timbre per dir que són veritat i publicar-les el

més ràpid possible perquè tots els puguem sumar a les

iniciatives que toca.

No vull entrar en els altres temes, però sí li vull dir que crec

que la responsabilitat del Govern és veure, analitzar i assumir

què ha passat o què està passant des del punt de vista de la salut

laboral i la prevenció de riscs. Vostè ha vingut a dir-nos si n’hi

ha més o n’hi ha menys i a fer una paròdia d’allò que passa

amb un decret que és igual per a totes les comunitats

autònomes, això ho hauria d’haver dit, afecta per igual a totes

les comunitats autònomes i el màxim que es fa és informatitzar

unes dades de salut laboral, informatitzar els accidents i

insisteixo, s’aplica per igual a totes les comunitats autònomes.

Veníem amb un esperit positiu si li he de ser sincera, perquè

com ja ha dit la nostra companya, vostè tenia un títol de la

compareixença engrescador, venia a fer propostes per tal de

posar-nos d’acord, això pensàvem, en matèria de polítiques que

s’havien de dur en riscs laborals. Però vostè no ha fet l’anàlisi,

no ha fet ni tan sols ha fet referència a un anàlisi que sí ha fet

a la premsa quan diu: “que els riscs laborals afecten més a

persones joves, homes que treballen a la construcció i que tenen

contractes eventuals”. Això vostè ho ha dit en premsa i avui ni

tan sols hi ha fet referència i si no ens explica quin és el

problema que vol atacar i l’únic que ens diu és que no tenim

problema, mai arribarem a conclusions, mai podrem estar

d’acord.

Crec que no ha fet propostes i crec que és bastant pobre dir

que ha tingut una reunió..., no sé com ho ha dit, però crec que

ho pres literalment, que ha tingut una reunió..., ara no li sé

repetir perquè no ho trob. Una reunió, però és que n’hauria

d’haver tingut 15 cada any, és una reunió, el mateix que quan

vostè surt a la premsa per dir: “demà convocaré el meu director

general”. Per favor, vostè no ha de convocar demà, és que ha

d’estar convocat immediatament, és que vostès han d’estar a la

conselleria actius en el moment en què es produeix un accident

a una obra del propi Govern, què m’entén? Dir que demà me

reuniré..., és que han d’estar reunits permanentment, si és el cas

i per a aquest tema.

M’agradaria que avui i vist com ha anat al compareixença,

en traguéssim una cosa clara, vostè m’agradaria que me digués,

perquè d’això sempre n’ha passat de llis i mai en parla, si és

veritat o no que vostè no ha firmat convenis de colAlaboració

que existien amb els organismes sindicals per prevenir els

accidents laborals a l’obra pública. Vostè no els ha signat, és

veritat o no? Per què ha suspès l’ordre de suport als sindicats

amb representació per designar delegats de prevenció i

augmentar el seu nombre a tot el territori de les Illes Balears?

Per què? Per què no demana a totes les convocatòries de

subvencions el compliment de la legislació de salut laboral com

demanava l’anterior Govern? Per què no ho fa? Contesti

aquestes 3 coses que són ben senzilles i crec que m’he centrat

suficientment perquè vostè sigui atent amb allò que li estic

dient. 

Miri, no basta, no serveix, totes les coses que es fan

segurament no poden atacar el que és inevitable, però també és

veritat que estam parlant d’accidents, que estam parlant de

persones i per tant, l’actitud de tots, inclòs el director i la

conselleria, hauria de ser una actitud de vegem com milloram

això entre tots. Però si vostè no fa l’anàlisi, no ens explica les

dades i no fa cap proposta, com ha passat avui, així no podrem

arribar mai a conclusions i nosaltres haurem de seguir fent la

nostra feina que és dir-li a l’oposició que el Govern no ho està

fent bé en aquesta matèria, perquè en matèria de salut laboral

no es pot estar amb els braços plegats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ja ha acabat? Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup

Parlamentari Popular intervé el diputat Sr. Santiago Tadeo i

Florit per un temps de 10 minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.

Conseller, primer de tot agrair-li la seva presència en aquesta

comissió, així com la dels alts càrrecs que l’acompanyen, el

director general de Salut Laboral. Sr. Conseller, dir-li que

nosaltres sí agraïm la seva compareixença perquè senzillament,

com vostè molt bé ha dit, aquesta compareixença ve donada

arrel d’unes preguntes, d’una tàctica, d’un posicionament que

fa el grup majoritari de l’oposició, el Partit Socialista, que

consisteix en què a la sessió de preguntes del plenari es dedica

a intentar (...) a distints consellers i malauradament fa 3

plenaris, si no record malament, li van fer a vostè 3 o 4

preguntes sobre un tema tan delicat com és el tema d’accidents,

salut i prevenció de riscs laborals. Creim que va ser molt

desafortunada aquesta actitud, senzillament perquè és posar

damunt els mitjans de comunicació, basta treure un titular i ells

tenir un titular, sobretot perquè és un tema molt delicat per a la

nostra societat.

Nosaltres creim que la seva exposició ha estat l’adequada,

perquè senzillament vostè ja ho va dir en el seu moment a

resposta de la segona o tercera pregunta, crec que era la Sra.

Abascal que demanava una compareixença per poder exposar

les crítiques que li havien fet. En aquell moment varen ser uns

crítiques relatives al tema del pressupost, sobre el canvi

organització que hi va haver a la Direcció General de Salut,

també quant al tema del funcionari d’Eivissa i sobre el tema

més debatut que hi va haver en aquell moment que era el tema

de les estadístiques. Jo trob que vostè a la compareixença

d’avui ha deixat cada un d’aquests punts, sobre els quals vostè

havia demanat la compareixença. En el sentit dels pressuposts

està clar que tenim la xifra més alta que hi ha hagut mai, mai

s’havia destinat tant en matèria de salut i en matèria de riscs

laborals. És cert que l’any 2004 hi va haver un descens en

referència a l’any 2003, però l’any 2003 hem de pensar que no
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se va executar totalment el pressupost en aquest sentit. Quant

a la Direcció General de Salut laboral, queda clar que les

competències que té l’actual director general són superiors a les

que tenia el director anterior de l’ISLIB. 

Sobre el tema del funcionari d’Eivissa també ha deixat ben

clar que no suposa o no té res a veure amb un increment dels

accidents, sinó que més bé va ser una situació de què en el seu

moment s’havia contractat una persona per un tema d’una

campanya, una cosa temporal, després és cert que hi ha hagut

una sentència i el tribunal li ha donat la raó a aquesta persona.

Però no té res a veure amb una disminució de les inspeccions

de treball que es feien abans. I el tema de les estadístiques és

molt clar. El sistema Delta estableix que a hores d’ara s’han

d’imputar els accidents a les seus socials i no aquí on hi ha el

lloc de feina, o la seu fiscal, per dir-ho d’alguna manera, la qual

cosa ha provocat que se disminueixen les estadístiques a

Mallorca i s’ha incrementat l’estadística a Menorca i a Eivissa,

però sense que hi hagi un major nombre d’accidents.

Per tot açò creim Sr. Conseller, que vostè ha donat

complida resposta, més que complida resposta ha fet a la seva

exposició allò que havia dit que faria i per la qual l’havia

demanada. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l’Hble. Conseller. Quan

vulgui Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair a tots els

portaveus, especialment al Sr. Rosselló, a la Sra. Garcia Querol

i al company portaveu del Partit Popular, les paraules i jo diria

que en el fons de les quals hi ha un interès perquè prenguem en

comú decisions i facem el seguiment d’aquest tema, jo les

accept. I per començar aquesta intervenció meva ja els dic que

sí que m’agradaria molt que ens poguéssim asseure, si els grups

parlamentaris així ho volen, a la conselleria, per mostrar-los

allò que jo suposava que coneixien. Me sap greu que la Sra.

Mascaró s’hagi retirat de la sala, esperaré després per parlar...,

ah! Ja és aquí la Sra. Mascaró, perquè allò que tenc ben clar és

que allò que vaig dir en resposta a la pregunta davant ple

respecte d’aquesta compareixença. 

Jo no sé si el títol és enganyós o no, el títol que se va

registrar, però si algú s’ha pres la molèstia de llegir allò que va

quedar gravat respecte d’aquella resposta a la pregunta

parlamentària i en relació a aquesta compareixença, era que no

tenia temps d’explicar allà allò que volia explicar en relació a

els crítiques a l’ISLIB, en relació a les crítiques d’aquest senyor

d’Eivissa i en relació a les crítiques de què havíem disminuït

pressupost. Açò és el que vaig dir allà, que després el títol no

s’hagi adaptat a allò que els vaig manifestar, els deman

disculpes, però de cap manera entre allò que vaig manifestar

des d’aquell moment de què volia fet i allò que he fet hi ha, en

el meu entendre, discrepància. 

Una altra qüestió. Jo don per sabut de les senyores i senyors

diputats que segueixen el tema en matèria de prevenció de riscs

i salut laboral, que allò que se fa..., perquè jo no crec que se

donin compte quan jo faig una compareixença al mig any. Hi

ha un pla vigent des de l’any passat, acordat per tots els agents

socials i la conselleria i havia quan hi havia l’ISLIB, o abans de

la renovació de la conselleria, una comissió de seguiment de

salut laboral d’aquest servei sense personalitat jurídica que se

reunia quan trobaven. Si han fet el seguiment saben que en el

mateix temps que publicam la reestructuració i cream la

direcció general, publicam, no sé si tenc aquí la dada exacte, el

decret que fa la transformació de la comissió que existia de

l’ISLIB, en una comissió permanent de seguiment de la salut

laboral i del pla i que es reuneix a partir de la modificació que

feim del decret cada mes des del febrer d’enguany. Mai s’havia

fet açò i diuen que no hi ha transparència? 

Els diré més, hi ha una comissió nacional i el vicepresident

de la comissió nacional és aquest senyor, que és el director

general de Balears i si hi ha una decisió de què les estadístiques

no es publiquin cada mes és una decisió de la comissió

nacional, hi ha les actes i com que me fan que no amb el cap,

Sr. Director general, per favor me passi les actes que jo els

firmaré amb un trasllat al Parlament perquè els faci arribar als

portaveus, és una decisió a nivell nacional. Però açò no és

significatiu de què no vulguem mostrar el que passa a les illes,

estan convidats senyors portaveus sempre que vulguin, cada

setmana, cada mes o quan sigui, a conèixer en els serveis

d’estadística, en el centre d’estudis i programes de conselleria

quina és l’evolució de l’activitat en matèria de salut, en

activitats de prevenció de risc i en qüestió d’accidents, no

confonguin. 

Jo quan he vingut aquí no he vingut a defensar-me de res,

he vingut a exposar el que són els fets, el que em sap greu és

haver de dedicar temps a discutir els fets i per què? Perquè algú

sense dedicar temps a informar-se o a contrastar el que diu i

perquè els mitjans els creuen, jo crec que els han de creure, no

pens que hagi de ser d’una altra manera, només faltaria que jo

hagués de dir als mitjans que no poden treure als polítics de les

Illes Balears que han elegit els ciutadans. Però sí que hi ha

polítics que sense contrastar la informació, o fer la feina que

haurien de fer per estar ben informats, diuen coses que no són

certes, que són distintes dels fets. Per tant, que quedi ben clar

que jo don per suposat que vostès saben que se segueix el pla,

que el pla està acordat, quantificat i pressupostat i que els

agents socials se reuneixen cada mes a les Illes Balears. I si

l’estadística és trimestral o quadrimestral és una qüestió

decidida a nivell nacional, però açò no és cap obstacle perquè

nosaltres facilitem a nivell intern, no públic, les dades que facin

falta, als diputats, als sindicats, a la patronal. Però si el comitè

nacional diu cada trimestre, el que no farem serà dur-ho a la

ràdio, televisió i la resta de mitjans. Tan mal d’entendre és açò

que són fets, res més.

Bé, jo agraesc Sr. Rosselló la seva oferta de complicitat,

l’accept, els convit a què ens reunim el director general i

conseller per part del Govern i els portaveus, o diputats i

diputades que vostès trobin d’aquesta comissió, o de cada grup

i acordem el que trobin per fer un seguiment o per fer

propostes. Amb una condició només, els acords entre la

Conselleria de Treball i els agents socials, sindicats i patronal

són sagrats, només se canviaran per acord d’aquestes parts.

Però coneixement, informació, seguiment, la que vulguin. I a
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part d’aquestes accions que es fan cada mes i continuadament,

què hem fet en relació al tema d’obra pública? L’obra pública

té el risc que té i vostè ja ho ha insinuat, si l’any 2002-2003 no

se feia obra pública, perquè ja me dirà on hi podia haver un

accident de carreteres aquests anys? No, no, les coses com són.

I açò què vol dir, que perquè no tinguem accidents i perquè no

haguem de fer prevenció de riscs no hem de fer obres? Els han

de fer, però amb allò que la intensitat de la prevenció sigui

necessària.

Per tant, d’allò que ha dit Sr. Rosselló, jo li vull recordar

açò, el Govern, la societat considera que fan falta les

infraestructures i nosaltres l’únic que hem fet, a més del

seguiment mensual, etcètera, és cridar contractistes i

subcontractistes i decidir aplicar una figura voluntària prevista

a la Llei de prevenció de riscs i que no són els sindicats, són els

recursos preventius, són persones però els diuen recursos

preventius. Bé, idò aquests recursos preventius els posarà

l’empresa, el contractista posarà recursos preventius...

(Remor de veus i rialles)

És allò que està previst a la llei i no crec que els hagi de fer

riure, açò és el que hi ha previst a la llei. Què hem de fer

nosaltres, anar en contra de la llei o dir que la llei no val?

Nosaltres el que farem és, una vegada incorporada aquesta

decisió, que mentre hi hagi activitat hi ha d’haver un recurs

preventiu més que les obligacions, hi ha obligacions respecte

de la prevenció i hi ha accions voluntàries. Idò aquesta és una

acció voluntària. A més se’ls ha advertit respecte del risc en les

contractes futures d’aquelles empreses que tenguin una

sinistralitat per damunt d’allò que seria, jo diria situacions de

normalitat o imprevisibles. També se’ls ha advertit, també s’ha

advertit de la necessitat de la feina del coordinador. Vostès

saben que hi ha el servei de prevenció, però quan hi ha

contractes, subcontractes, etcètera, hi ha d’haver un servei de

coordinació que és el responsable. Allò que hem fet és cercar

des del punt vista legal, contractual, etcètera, quins són els

responsables de millorar, de millorar-se més en els temes de

prevenció de risc i d’incorporar les mesures i creim que açò

ajudarà a millorar la feina que tenim feta.

Bé, d’estructura administrativa no en faré més qüestió. Del

pressupost del 2004-2005 seria..., jo li puc treure el grau

d’execució del 2001, del 2002, del 2003, del 2004 i l’any bo és

el 2003 perquè el segon trimestre se varen activar molt les

actuacions. Els altres anys potser pressupost inicial n’hi havia,

però el grau d’execució... Sr. Rosselló, no he vengut aquí a

debatre aquest tema, però com que vostè l’ha motivat, li dic els

fets que hi ha escrits i documentats no m’ho invent. Visites

conjuntes, miri si se fa una visita d’un tècnic sense l’inspector

i hi ha un encarregat d’obra, com vostè ha dit, o el responsable

d’una empresa que rectifica i millora les condicions qualque

cosa hem aconseguit, qualque cosa a més bona.

Miri en l’estadística tampoc insistiré. Escolti, nosaltres

tenim el que tenim i els ho facilitam, qui subministra

l’estadística és el ministeri, per tant, intentam explicar i a més,

d’acord amb el ministeri i que no és precisament el mateix

partit que governa aquí. O sigui que en aquesta qüestió tampoc

vull ampliar.

I Sra. Mascaró, me sap greu que no li hagi agradat el títol,

que vostè pensi que jo he vengut a fer una altra cosa de la que

vostè li agradaria que fes. Me pos a la seva disposició, demani

una compareixença sobre els temes que vostè vulgui i jo sobre

aquesta matèria el que vull és explicar els fets, documentar allò

que explic i intentar demostrar que feim més feina que la que

s’havia fet, que dedicam més hores que les que s’havien

dedicat, més mitjans, més recursos i més esforços i que a pesar

d’açò, del que fa el Govern, les coses no van com toca ho he

reconegut a la primera intervenció i també ho reconec ara.

Segurament té molt a veure en què se fan més coses que abans

i per tant, els esforços s’han de doblar. Jo el que li deman, com

ja he fet als altres portaveus, és la colAlaboració de tots.

Sra. Garcia Querol, ja li he explicat la diferència entre allò

que vostè deia una institució participada a l’ISLIB i allò que hi

ha ara, un decret que regula reunions mensuals del consell de

salut laboral de les Illes Balears. Amb molta més feina, les

actes estan a la seva disposició i si vol assistir a alguna d’elles,

estic segur que la convidarem a vostè i a qualsevol diputat i

diputada amb molt de gust, la presideix el director general,

perquè vegi la feina que es fa.

El conveni en inspecció, el senyor diu que troba que..., miri

cap dels dos. Vostè me parla del conveni que motiva el projecte

d’inversió immaterial que dóna peu a contractes, els contractes

de personal adscrit a la funcionalitat o a l’activitat laboral de la

comunitat autònoma no són competència de Treball, són

competència de Funció Pública. El Sr. Costa, que era com se

deia, conseller d’Interior i Funció Pública d’aquella època,

segurament va fer un conveni ell, Funció Pública amb

Inspecció i va promoure un projecte d’inversió immaterial que

penjava dels pressuposts de treball, per adscriure persones que

Funció Pública contractava per a Treball, perquè enlloc de fer

feina per a Treball en fessin per a Inspecció. Tal vegada hi

hagués aquest conveni, però jo no n’he de firmar cap, ni el

conseller de Treball d’aquella època que s’asseu darrera vostè,

segurament en va firmar cap. Ens entenem que estam mesclant

dues coses? Què firma el conseller de Treball? El conveni amb

la Inspecció de Treball, ve el director general de Madrid i baix

la presidència del consell de treball d’aquí, fan el programa,

d’inspecció, de seguiment i d’actuacions, açò és. Però vostè

quan me cita el Sr. Rodríguez me cita una altra cosa i un altre

instrument i que no té a veure amb la feina de seguiment.

Hi ha alguna cosa que s’ha dit, no ho repetiré aquí, que feia

referència a les culpes. Miri, vull que quedi claríssim, no és la

responsabilitat del conseller de Treball saber de qui és la culpa

de les coses, el que cercam són les causes de per què passen.

Les culpes, si n’hi ha i són penals o són del tipus que siguin, el

jutge que és l’única autoritat dins l’administració i dins un estat

de dret per assenyalar culpables i imposar-les, a no sé que

siguin faltes administratives que sí tenim una (...). Les causes

ens importen, per què ha passat açò, sobretot per què no s’ha

evitat açò. Açò és la meva feina, açò és la feina de tots els

mitjans de la conselleria, en açò ens esforçam. 

I els vull dir una cosa més, que tampoc existia i que existeix

a partir de dia 1 de gener d’enguany i que estic segur que els

agradarà. Vàrem crear l’any passat i l’hem dotat amb la persona

que ja ho té en propietat, una psicòloga, una plaça d’assistència

humanitària-psicològica les persones afectades per accidents
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laborals. Aquestes famílies d’aquests que han tingut accidents

mortals. Aquests accidentats greus, o les seves famílies,

compten des de Treball de qualcú que els pot guiar des del punt

de vista psicològic, fins i tot des del punt de vista d’orientació

cap a necessitats que es generen amb mitjans humans, mèdics,

rehabilitacions o el que sigui. Pensam que nosaltres, a més de

la responsabilitat de saber per què ha succeït una cosa, per què

no s’ha evitat un accident, tenim obligació davant dels

treballadors de donar-los alguna cosa més, no només multes a

aquell que la responsabilitat administrativa o la judicial ha de

castigar de la manera que correspongui amb la legislació penal,

o les altres legislacions, sinó la corresponsabilitat i la

complicitat humanitària amb aquells treballadors, que per les

causes que siguin i les culpes que siguin, tenen alguna

desgràcia que els sol transcendir i en alguns casos d’una

manera molt important damunt la seva vida, o de la vida dels

seus familiars.

Mirin, els reiter que de cap manera, Sra. Garcia Querol,

vostè ha acabat el seu discurs “tenim els braços plegats”. Els

tenim fent feina tots dos i a més els tenim oberts cap a vostès,

cap els grups parlamentaris i els partits polítics. Quan vulguin

estam en disposició de fer feina conjuntament i de les crítiques

que ens hagin de fer, segur que sí, n’hi ha d’haver ben

merescudes, es puguin corregir. Allò que no me sembla

raonable és que si els fets són distints de les crítiques que ens

fan, no ho haguem de posar damunt la taula per posar-nos

d’acord, com a mínim en açò, amb allò que són els fets i que

són el motiu moltes vegades d’activitats que resulten, diria que

poc útils per a l’objectiu polític que nosaltres tenim com a

Govern i que vostès intenten que complim com a oposició.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la

paraula el Sr. Miquel Rosselló i del Rosal del Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds per un temps de 5

minuts.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

Sr. Conseller, jo li agraesc la seva oferta per colAlaborar,

informar, evidentment no passa mai pel meu cap la possibilitat

de què la meva influència el dugui a rompre els acords entre la

conselleria i els agents socials, faltaria més! Sobretot quan en

tenguin, fins ara no és que en tenguin molta. Però vaja, quan en

tenguin no la vull rompre. I evidentment jo reiter la meva oferta

a colAlaborar i a situar sempre el marc de les crítiques i el debat

d’aquest tema dins un ordre que no situaria altres coses, atesa

la importància que té.

Jo crec que li demanaria que s’acostumàs a reconèixer

públicament que tenim una situació greu, no li agrada, però és

així, la situació és greu, i jo el felicit per alguna de les coses

que vostè ha anunciat aquí, empènyer sobre la idea que els

coordinadors d’obra estiguin on toca, la idea de les empreses de

més sinistralitat tenir més visites, més esment, aquesta idea de

la psicòloga que acaba de dir, tot això són idees bones i estic

segur que n’hi ha moltes més. Però vostè podrà negar-s’hi, s’hi

continuarà negant perquè té la darrera paraula, per això és el

conseller, ja ho sé, té certs avantatges l’assumpte, i podrà dir el

que vulgui, però no impedirà que jo digui el que pens.

Es reuneix cada mes, el mes de febrer la comissió aquesta

que s’ha creat després de fer l’ISLIB, sí, quantes vegades es va

reunir el comitè executiu de l’ISLIB durant l’any passat, durant

tot el temps que el conseller va ser el Sr. Libet? No importa que

em contesti, em pot contestar per escrit quan vulgui, és igual,

no es va reunir quasi mai. El pressupost del 2003, del 2004 va

baixar un 45,6%, vulgui carregar el mort del 2003 a qui vulgui,

a mi per desgràcia per a mi, només m’el pot carregar fins el

mes de juny del 2003, més no, com a mínim la meitat per a

l’altra banda.

La supressió de les ajudes a l’atenció del delegat de

prevenció, la supressió dels fons destinats a formació de

delegats de prevenció, la suspensió de colAlaboració amb la

Inspecció de Treball respecte de les visites conjuntes, d’acord

que si corregeixen ja és positiu, però hi havia una cosa que era

millor, per què no hi és ara? El conveni de les organitzacions

sindicals amb les conselleries de Treball i Obres Públiques,

vostè vol que hi hagi recursos humans posats per l’empresa,

d’acord, però per què això no?, si funciona a quasi totes les

comunitats autònomes, per què aquesta por que els sindicats

juguin un paper i implicar els sindicats en la prevenció dels

riscs laborals, per què a l’hora de demanar subvencions al

Govern si una empresa no està al dia en els pagaments de la

Seguretat Social no se li dóna o no està al dia d’altres coses no

se li dóna i, nogensmenys no s’exigeix com s’exigia abans que

estigui al dia des del punt de vista de l’avaluació de riscos

laborals, d’haver efectuat l’avaluació de riscos laborals, etc.,

etc., etc.

Miri, Sr. Conseller, jo crec sense cap dubte, perquè diria

mentides, que les coses van millor enguany que el primer any,

sense cap dubte, bé, si hi ha un ritme diferent jo l’alabaré, però

ara per ara el que destaca és el que ve d’una realitat que ni

vostè ni ningú no podrà negar, la Conselleria de Treball del

Govern de les Illes Balears ha estat un any de vacances i sis

mesos per agafar rodatge, a partir d’ara ja veurem el que ... No,

no, i parl amb dates, vostè mateix ens ha dit que l’ISLIB, les

mesures administratives per posar en marxa el que vostè

pensava es fan el gener, vostè entra el juny o el maig, eh? Per

tant, aquesta és la realitat de la Conselleria de Treball del

Govern de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula la Sra. Joana Lluïsa

Mascaró i Melià del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sr. Conseller, el dia que jo li

vulgui demanar una compareixença, evidentment li demanaré,

aquesta ha vengut vostè a voluntat pròpia, amb un títol que sí

que m’ha agradat, a mi, el que no m’ha agradat és l’exposició

que ha fet sobretot a la primera part, a la segona ja ha començat
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a entrar. Reconec, és d’alabar que reconegui que les coses no

van com toca, per tant si reconeix que les coses no van com

toca, hagués estat bé que ens hagués especificat quins són els

seus plans, les seves mesures, les seves actuacions perquè les

coses millorin cap on haurien d’anar, quines són les causes que

no vagin com toquen, quines previsions del Pla de millora de

les condicions laborals s’han complit o no s’han complit i per

què?, quin grau de desviament hi ha des d’aquest pla de millora

a la realitat?, hi ha moltíssimes de coses que vós haguéssiu

pogut exposat, que era en realitat el que veníem a escoltar aquí.

Veníem a escoltar coses d’aquestes.

L’estat d’execució del pressupost no importa ens l’enviï, el

tenim, ens l’anam mirant i el revisam, ja n’ha parlat abans el

portaveu que m’ha precedit, que no confonguem, diu “no

confonguin, no confonguin”, jo, Sr. Conseller, crec que vós sou

qui confoneu més amb aquests temes, perquè en el tema de les

estadístiques teniu tant d’interès a tenir la raó, que heu anat

creant aquella cosa que es diu que qui té la coa de palla se

l’encén, tant heu insistit que la raó de les estadístiques la teniu

vosaltres, que aquells que no dubtàvem ja hem arribat a la

conclusió que no la teniu, la raó en les estadístiques, de tant

com hi heu insistit. Per tant, crec que estaria millor que aquesta

insistència a tenir la raó la demostràssiu amb fets, amb actes i

amb altres tipus de compareixences.

Jo també li agraesc aquesta proposta que ha fet que ens

puguem reunir amb la conselleria, evidentment l’aportació

meva personal no serà la mateixa que li podrà fer el Sr.

Rosselló, però sí que estic disposada evidentment a colAlaborar

en totes aquelles coses que suposin un benefici per als

ciutadans d’aquestes illes i molt més en aquest tema tan

problemàtic i tan sensible per a la societat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Socialista, té

la paraula la Sra. Carme García i Querol, per un temps de cinc

minuts.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, vostè ha vengut aquí

a passar llista a l’oposició, ens ha dit que fem malament la

feina, que no coneixem els temes, que no coneixem documents

de la passada legislatura, que jo sàpiga som diputats d’aquesta

legislatura, supòs que n’hi deu haver algun que deu repetir,

però precisament qui li parla no repeteix, ens ha vingut a passar

llista, a contestar les crítiques que li han fet a altres bandes, no

sé, crec que no és aquest l’objectiu quan parlam de riscos

laborals, l’actitud, abans ja ho hem dit, nosaltres també

demanem que la seva actitud sigui una altra, vostè ens demana

a nosaltres que la nostra actitud sigui una altra, i nosaltres tenim

l’obligació de demanar-li que la seva actitud també sigui una

altra.

Miri, parlem d’una cosa que vostè ha passat a la lleugera,

vostè ha dit que com que a la passada legislatura no es feien

obres, no hi havia accidents, a que ha vingut a dir això?, com

que ara fem moltes obres, hi ha més accidents. Li parlaré d’una

obra pública bastant complicada, Fòrum de Barcelona, se’n

recorda?, quatre anys d’obra pública que jo recordi, obra

pública de tot tipus, excavació, elevació d’estructures totes

senceres, ponts, ports, carreteres, de tot, no sé de quants metres

cúbics o metres quadrats estam parlant, però és evident que de

molts, eh? Més de 100 empreses subcontractades per obra

pública i hi va haver un mort, Sr. Conseller. No sé si això va ser

a causa d’una cosa ben feta o mal feta, ni qui va tenir la culpa,

tampoc, Sr. Conseller, però li assegur que hi havia una cosa que

vostè avui m’ha dit que jo confonc, que és que el responsable

de l’obra pública, el responsable públic d’aquella obra va fer un

conveni amb els sindicats per tal que hi haguessin unes

persones que no eren ni Inspecció, ni el contractista de l’obra

ni el Govern, que eren allà presents controlant tots els temes de

prevenció de riscos laborals, i aquest conveni va ser el que es

va importar a les Illes Balears per part de l’anterior govern, i

aquest conveni és el que vostè em diu a mi que jo confonc, i li

assegur que jo no el confonc, vostès no l’han posat en pràctica,

han llevat aquest conveni de l’obra pública, no funciona.

I l’altra cosa que vostè m’ha dit que jo confonc, jo no la

confonc. Miri, signat pel Sr. Rodríguez: “La reincorporació del

Sr. Marius Martí Gutiérrez al lloc de treball que desenvolupava

amb anterioritat ha esdevingut impossible, ja que el projecte

d’inversió immaterial -com vostè bé diu- suport a la comissió

de treball de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social va

finalitzar el passat dia 31 de desembre del 2003. Actualment no

es duen tasques de suport a l’esmentada comissió, atès que va

finalitzar el conveni amb l’Administració de l’Estat”. Sr.

Conseller, més clar, aigua. I això és un document aportat a un

jutge, no a una diputada, a un jutge, forma part d’un procés

judicial. Dic jo que el Sr. Rodríguez diu la veritat quan parla

amb un jutge, he de suposar-ho.

No m’ha contestat el tema dels convenis, però li he dit que

sí que crec que tenen efecte, per què no demana el compliment

de la Llei de riscs laborals quan li dóna la subvenció a una

empresa o a una institució pública? LI ha dit el conseller, vostè

contesti això, per què aquest requisit que estava a la legislació

ha desaparegut? O sigui que vostès continuen demanant que

estigui d’alta de l’IAE, que pagui la Seguretat Social, que pagui

els imposts de la comunitat autònoma, però si no compleix la

Llei de riscs laborals, és igual, es dóna la subvenció. Per què ha

desaparegut això de les convocatòries de la comunitat

autònoma? Contesti, per què?

I per què ha suspès l’ordre per atendre els representants

sindicals a tots els nivells, vostè sap que hi ha moltes empreses

que no tenen comitè d’empresa pel nombre de treballadors, per

la seva capacitat, molts menys tenen comitè de salut, i això,

aquest conveni servia perquè aquestes empreses tinguessin una

persona delegada del sindicat que feia les tasques de ̀ prevenció

de salut laboral, i vostè això també ho ha suspès. Aleshores jo

li dic, vostè diu que no estan de braços plegats, bé, idò estan

mig plegats, almenys tot el que tenia damunt la taula i no feia

cap mal, perquè em reconeixerà que no feia mal, mal no en

feia, eren iniciatives bones, vostè les ha llevat, mig plegats, els

braços mig plegats. 

I la iniciativa que em diu per part dels contractistes que

posin persones que facin prevenció em sembla bé, però és que

vostè mateix ho ha dit, és el compliment de la llei i des de quan
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els empresaris han de complir aquesta llei i no la compleixen?

I ara vostè diu això com una iniciativa, jo li dic que no crec,

vostè m’hi diu com una iniciativa i vostè mateix diu que ja

s’hauria de complir perquè ja és legislació, miri no crec que

amb aquest estira i arronsa arribem a cap lloc, però el que sí

tenc clar és que nosaltres som aquí per fer control de l’equip de

govern, i no podem callar ni, desgraciadament, com quan ens

passen les notícies per davant, encara que el Grup Socialista

hagi registrar les preguntes una setmana abans, com ens va

passar al plenari on vostè va fer ús de les notícies que havien

passat el dia abans, nosaltres ja feia una setmana que havíem

registrat les preguntes, perquè estàvem preocupats per les

dades.

Pel que fa a les estadístiques. Miri, vostè ha sortit al plenari

del Parlament no sé quantes vegades a dir el mateix que ha dit

avui aquí, perquè no ha dit res nou, ha dit un altre cop el del

delta, el del no sé què, el dels accidents que s’anotaven a una

illa i a una altra, ... Sr. Conseller, si és més fàcil, digui quants

accidents estan registrats avui a l’illa de Menorca i a l’illa

d’Eivissa, l’any passat es van comptabilitzar a Mallorca, si és

molt més senzill, digui’ns això, però no ens digui a cada

instant, “no, és que clar, hi ha moltes empreses que tenen, bé,

moltes?, no sé quantes...”, però si els accidents que més es

produeixen són a les constructores, per exemple a Menorca

constructores o tenen la seu social a Menorca o la tenen a

Madrid, però de Mallorca n’hi ha poquíssimes que treballen a

Menorca, per exemple, no? Per tant, quines són aquestes

empreses que comptabilitzaven els seus accidents a Mallorca

i no a Menorca? És molt més senzill que vostè ho digui així.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, per favor. Ja passa el temps, té 30 segons

més.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

Sr. Conseller, ha dit moltes coses i molt llargues i, per tant,

ens costa de resumir. Miri, no vull que es quedi amb la sensació

que nosaltres passem de tot i que l’únic que volem és criticar-

lo. Sincerament li dic que volem colAlaborar amb aquest tema,

però per fer-ho, Sr. Conseller, comenci a posar les propostes i

a ser transparent amb les xifres damunt la taula, i estarem

disposats a colAlaborar totes les vegades que vostè ens cridi

que, de fet, que jo recordi a cadascuna de les seves

compareixences i del conseller anterior d’aquest govern, del

conseller de Treball anterior, jo he dit que amb aquest tema del

Grup Socialista trobaria colAlaboració, sempre he dit el mateix.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Popular, té

la paraula el Sr. Santiago Tadeo i Florit per un temps de cinc

minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, simplement per

reiterar l’agraïment al conseller per les seves explicacions i

deixar de manifest que des del nostre grup, des del Grup del

Partit Popular, veim molt clar que la seva conselleria de cada

vegada destina més recursos econòmics i humans en matèria de

salut i prevenció de salut laboral. I en aquest sentit l’encoratjam

que continuï així. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes):

Gràcies, Sra. Presidenta. No vull reiterar manifestacions que

ja he fet abans, però sí apuntaré algunes qüestions que no he dit

i que tal vegada poden contribuir a millorar la informació que

em semblava que havia donat, però que hauran de rellegir

perquè sembla que no se la creguin.

Miri, les actuacions de l’ISLIB a partir de primer de gener,

és per qüestió d’equiparació dels pressuposts, és a dir, que

encara que efectivament vaig començar a final de maig, totes

les mesures de reestructuració, modificació, etc., els vam

equiparar al nou pressupost i per això s’han posat en marxa en

aquell moment, això no fa que d’abans, encara que d’una

manera no efectiva com la d’enguany, determinades qüestions

no es poguessin dur a terme. Açò no vol dir tampoc que s’hagi

estat un any i mig sense fer coses, no ho vol dir de cap manera,

de cap manera.

El conveni a què fa referència el Sr. Rodríguez, és un

conveni que tenia una durada temporal per eliminar tasques

administratives, amb un administratiu i dos auxiliars, i supòs

que quan es va haver acabat, es va haver acabat la feina, el

conveni i el projecte d’inversió.

I quant a la sentència, ja tenc jo la sort de dur documents

que li aniré explicat, Sra. García Querol, perquè no m’ho

invent, diu “Fallamos, punto 2, la empleadora demandada -el

Govern, la Conselleria de Funció Pública, d’Interior- a

readmitir el trabajador en su mismo puesto de trabajo

administrativo -això és al considerandos, a la pàgina 2,

antecedentes de hecho- administrativo desde el 16 del 4 del

2001 con la categoría profesional reconocida de

administrativo” -açò ho diu la sentència i és el fet provat, no és

que vostès diuen “el tècnic d’Eivissa”, no és cap tècnic

d’Eivissa, és un administratiu, i quant a la readmissió diu “a

readmitir al trabajador en su mismo puesto de trabajo -

d’administratiu- o a que lo indemnice en la cantidad a lo que

el actor opte en el plazo de 5 días”. No el que vulgui fer la

comunitat, sinó que el demandant opta per quedar, queda, i si

opta per ser indemnitzat, indemnitzar. Simplement perquè els

fets són els que són. Vostè quan diu que el podíem indemnitzar

o fer-lo fora, no és el que diu la sentència, val? Jo m’he limitat

a llegir, no és que ho digui jo, el que vostè diu i el que diu la

sentència no és el mateix.

Una altra qüestió, Sra. García i Querol, ara ... ho hem dut

quasi tot, Sr. Director, eh? Açò serà la publicació de

l’estadística de sinistralitat de l’any 2004, i en aquesta

estadística apareixerà per al seu gust i per tots aquelles que han

dit que no es creien el del centre de treball, el del centre social,
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una pana amb els accidents atribuïts al centre social o seu de

l’empresa, i a l’altra, a la seu laboral, perquè puguin comparar

tot açò. Però vostès saben el que costa només per convèncer

determinats declaradors? No seria millor creure un poc en el

seu govern que haver-ho de fer d’aquesta manera? Jo no ho sé,

per salut política els ho deman.

Bé, a mi m’alegra que estiguin d’acord que els recursos

preventius a incorporar puguin servir per alguna cosa, tota la

resta, que copiïn un conveni que es va servir al Fòrum, escolti,

aquí les parts ho han d’acceptar, ho hem d’acceptar. Jo no he

desfet res, els assegur que no he desfet res, i m’alegra molt que

hi hagués tan pocs accidents, però em sap molt de greu que hi

hagués un mort, també en tenim moltes d’obres aquí,

importants, de molta inversió i de molt de personal, i no tenen

accidents, n’hi ha d’altres que sí. Però aquí hi ha hagut un

director general que a la reunió d’empreses contractistes i

subcontractistes que eren més de 240, no 100, eh?, més de 240,

els va manifestar que aplicaria fil per randa la legislació de 31

del 95 sobre prevenció de riscs laborals i que, per tant, no

contractaria aquelles empreses que vulneressin la norma en

matèria de prevenció de riscs. Açò està fet, i no ...

Jo els he demanat a la darrera intervenció a veure si podien

creure una mica en el seu govern, en el govern que han elegit

els ciutadans de les Illes, si vostès consideren que fer oposició

és mostrar incredulitat, que els demostrem els fets i encara

manifestin que no els creuen, idò mirin, jo els convidaré una

vegada més que rectifiquin, que colAlaborin, que vinguin a

veure el que fem i que, per favor, no alarmem -ho diré en

plural, m’hi inclouré- l’opinió pública innecessàriament.

Creguin-me que qui fa l’esforç més gros, més gros que els

inspectors, més important que els sindicats, són els treballadors,

i que és ver que els accidents més greus que ens han passat

darrerament eren evitables i que el fet que hi hagués una

persona de control que els hagués evitat, és positiu, però que el

principal és que s’haguessin evitat en primera instància, perquè

els primers que els podien evitar, segurament, eren els que hi

eren presents, segurament, no puc parlar ni amb més dades ni

més clar, però els assegur que molts dels accidents que ens

passen, i he repetit exhaustivament a la intervenció anterior que

la nostra feina és conèixer les causes, i les causes no només de

per què passen sinó per què no s’han evitat apunten cap a

possibilitats. Vostès saben que al voltant de les màquines que

operen no hi pot haver treballadors, només complint aquesta

norma tan senzilla i tan pràctica no haguessin passat els dos

mortals. 

Per tant, jo els deman que per atacar al Govern, que he

repetit moltes vegades que és relativament transcendental,

relativament transcendental atacar o no atacar el Govern en

aquesta o en altres matèries, no ataquem el nostre teixit

protectors, treballadors i empresaris, que no posem davant

l’opinió pública la nostra comunitat com una comunitat de

braços caiguts davant la prevenció i evitar accidents, és ver que

n’hi ha hagut i és ver que açò és preocupant i és ver que açò ens

exigeix als responsables més esforços, però els mèrits de molts

de treballadors, de més de 450.000 treballadors i mils

d’empresaris, desenes de mils d’empresaris mereixen algun

respecte a tots aquells que eviten accidents, a tots aquells que

no en tenen, i estar tot dins el mateix paquet en aquest cas.

Moltes gràcies pel suport del Grup Popular, que com és

natural convé que també en quedi constància en el Diari de

Sessions, moltes gràcies a tots per la seva atenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Demanaria si volen fer un descans

de cinc minuts o si podem continuar.

Bé, idò, dos minutets i tornam a començar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al debat del segon punt de l’ordre del dia d’avui,

consistent en les preguntes RGE núm. 3843, 44, 45, 46, 47 i 48

i 3987/05.

Si volen dir com les volen agrupar?

II.1), II.2), II.3), II.4), II.5) i II.6) Preguntes RGE núm.

3843/05, 3844/05, 3845/05, 3846/05, 3847/05 i 3848/05, de

l'Hble. Sra. Diputada Carme García i Querol, del Grup

Parlamentari Socialista, relatives a pacte per l'ocupació, a

Pla d'ocupació, a acords amb entitats locals, a modificació

dels acords signats amb entitats locals, a pacte local

d'ocupació vigent i a ajudes del Fons Social Europeu,

respectivament. (Retirades)

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vist com ha anat l’ordre del dia i

les preguntes que té aquest grup no són d’absoluta actualitat,

les retiraríem per permetre que acabi més prest la comissió i

que la cosa sigui més lleugera, ja les tornarem a presentar per

al proper període de sessions. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, es retiren les del Grup Socialista, i, per tant,

quedaria la 3987.

II.7) Pregunta RGE núm. 3987/05, de l'Hble. Sra.

Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup

Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relativa a

menjador del ColAlegi Públic Elionor Bosch.

Per formular la pregunta 3987/05, relativa a menjador del

colAlegi públic Elionor Bosch, intervé la Sra. Diputada Mascaró

i Melià, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, sí que vull agrair

ara la presència del conseller, sobretot veient que s’han retirat

les altres preguntes i que haurà de quedar només per a la meva.

Procuraré ser breu, a més aquest tema vendria relacionat una

miqueta amb el que hauria d’haver estat l’exposició d’abans, el

que jo considerava que hauria d’haver estat l’exposició del

conseller de Treball a la compareixença.

Li volíem demanar, atès que un batle de Santa Margalida,

en aquest cas del Partit Popular, hagués pogut ser de qualsevol
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altre, en qualsevol cas un batle, va declarar en premsa que el fet

de denunciar el treball en negre o que persones que treballen

per a l’administració sense contracte és una ficada de pota, i

atès que ens consta que el conseller de Treball sol llegir bastant

la premsa, que està molt interessat en el que opinen altres

càrrecs públics i, de fet, en aquesta mateixa sala ha parlat de

càrrecs públics d’altres administracions, des del PSM estaríem

interessats a saber si comparteix el conseller de Treball

aquestes expressions del batle de Santa Margalida on deia que

denunciar el treball en negre és una ficada de pota.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, jo intent no opinar

respecte de les declaracions als diaris, sobretot si aquestes

declaracions no m’arriben d’una manera directa, sobretot si

aquestes declaracions, per les notícies que jo tenc sobre la

qüestió, tenen a veure, més que declaracions als mitjans, amb

una part d’un debat entre, no sé si representants del grup del

PSM al municipi de Santa Margalida i el president de la

corporació local d’allà, vaja, que formen part d’una discussió

d’una qüestió o problema local.

Jo no tenc cap inconvenient de dir-li que el treball que no

sigui legal és un treball que perjudica l’economia de qualsevol

comunitat, de qualsevol país, de qualsevol activitat, ara,

traslladar aquest principi i aquesta declaració claríssima a una

qüestió de debat o d’enfrontament entre partits o entre grups

d’una administració local, no crec que entri ni entre les

obligacions ni entre les competències ni molt menys en la

nòmina d’un conseller.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la

paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, és estrany, ha de ser

que no vulgui opinar sobre les declaracions de batles o de

persones que siguin del seu partit, perquè a l’anterior comissió

i consta al Diari de Sessions, sí que ens va parlar d’un director

insular o d’un conseller del Consell de Menorca, que

oficialment encara són també administracions locals. Per tant,

jo li reiter la presència, considera vostè que denunciar-ho és

una ficada de posta, sobretot si qui ho du a terme és una

administració, no qualsevol empresa, sinó una administració

pública? Vostè considera, creu que les administracions

públiques han de tenir gent contractada en negre?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica, té la

paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes):

És que, Sra. Diputada, vostè em digui quina administració

i quins empleats estaven contractats d’una manera irregular, i

jo no tenc cap inconvenient que traslladem, si vostè no ho ha

fet, la qüestió a l’autoritat en matèria d’inspecció laboral.

Escolti, fins aquí. Però si em reconeix que això forma part,

unes declaracions que vostè em trasllada aquí, d’un debat o

d’una discussió a una comissió o sessió o el que sigui d’una

entitat local, no em digui que té res a veure amb una altra

resposta meva -com ha fet referència- aquí a unes preguntes

sobre unes projectes europeus i una carta dirigida a mi i al

president del Govern sobre aquesta qüestió, és a dir exactament

què té a veure amb la qüestió que se’m demanava per la

presidenta del Consell de Menorca que a més és diputada. No

compari. Què té a veure amb la qüestió de la competència de la

conselleria el que vostè em planteja?

És que si vostè em pogués dir el contingut de la conversa,

del debat, les parts, etc., jo tendria informació per poder

atendre la pregunta que vostè em fa, però és que vostè em diu

aquell ha dit això i aquell ha dit allò, vostè què en pensa?

Escolti, jo no me les sé totes les obligacions del Govern, però

les que em sé, que jo crec que són si no totes, quasi totes, com

a conseller, li puc garantir que crec que això de contestar una

translació que vostè fa d’una part d’una manifestació púbica

recollida per un diari sobre una discussió o sobre un debat que

no té a veure amb la qüestió, em permetrà que, amb tot el

respecte al diputats i al Parlament, hagi de dir que no li puc

respondre.

Si és sobre la qüestió de la legalitat o ilAlegalitat del treball,

ja li he dit abans i ara li repetesc, jo ni empar, ni puc emparar

ni vull emparar cap situació d’ilAlegalitat del treball, per tant si

és això el que vostè espera del conseller de Treball li dic

manifestament, ara això no vol dir que jo em pronunciï sobre

un debat del qual vostè sembla ser que ha recollit o pensa que

jo he llegit a un mitjà de comunicació o aquí on sigui, i que

vostè me’l trasllada d’una manera jo diria de retxa i mitja, i

òbviament això no és informació per poder jo respondre i, a

més, crec que no correspon amb les obligacions que té un

membre del Govern en relació amb les seves intervencions de

control davant el Parlament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, només queda

agrair la presència de l’Hble. Sr. Conseller Cristòfol Huguet
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Sintes, i el Sr. Director General de Salut Laboral, Fernando

Villalobos. No havent-hi més assumptes, s’aixeca la sessió.
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