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EL SR. PRESIDENT:
Bon dia, Senyores i senyors diputats. Començam la sessió
de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, relativa a la tramitació
dels pressuposts per a la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2004. En primer lloc, demanaria si hi ha
substitucions. No hi ha substitucions.
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació, per tal d'explicar el Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2004 (RGE núm. 2902/03).

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
DLPM 351-1992

Fq.Con.núm. 33/27

VI legislatura

Any 2003

Núm. 9

Passam, idò, a la compareixença de l’Hble. Sr. Conseller de
Treball i Formació, Guillem de Olives i Olivares, per tal
d’exp licar els seus pressuposts. Vull informar que el Sr.
Conseller compareix acompanyat pels alt s càrrecs de la seva
conselleria següents: Sr. Antoni Perelló, director general de
Formació; Sra. Margalida Pizá, directora general de Treball; Sr.
Miquel Sendín, secretari general tècnic; Sr. Antoni Mulet,
director del SOIB i Sr. Antoni Valens, cap de gabinet.
Per fer l’exposició dels pressuposts de la seva conselleria,
té la paraula el Sr. Conseller.
EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORM A C I Ó
(Guillem de Olives i Olivares):

Presidència
de l'Honorable Sr. Vicent Tur i Torres
Sessió celebrada dia 6 de novembre del 2003, a les 12,30 hores.
Lloc de celebració: Seu del Parlament
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Gràcies, Sr. President. Senyors diputats i senyores
diputades. Com a introducció a la presentació de les dades del
pressupost de la conselleria, cal tenir en compte alguns
aspectes que condicionen l’actuació de la conselleria, ja que
s’han de coordinar amb les polítiques locals, insulars i amb les
de les altres comunitats autònomes, la de l’Estat i l’europea.
Dins l’àmbit europeu, el Tractat d’Amsterdam va incloure
en el mateix tractat de la Unió un títol específic dedicat a
l’ocupació, publicat a tots els països membres, a desenvolupar
una estratègia coordinada per fomentar l’ocupació a tota la
Unió mitjançant unes directrius que el consell aprovaria
anualment. Les directrius comunitàries per l’ocupació varen
ser aprovades pel Consell Europeu extraordinari sobre
l’ocupació que es va celebrar el novembre del 1997 i els
països membres varen assumir el compromís d’incorporar-les
als respectius plans d’acció nacional.
Aquestes directrius comunitàries s’estructuren en quatre
pilars que són referència per a la política d’ocupació
espanyola, on s’ha de tenir en compte el Pla per la inclusió
social 2003-2005, presentat també a la Unió Europea.
Aquestes directrius representen el primer marc de referència en
la planificació de la política d’ocupació de la comunitat
autònoma.
Tenim la millora de la capacitat d’inserció professional, el
foment de l’esperit d’empresa, el foment de la capacitat
d’adaptació dels treballadors i de les empreses i reforçar les
polítiques d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones. Així

mateix, aquestes directrius recullen la necessitat de substituir
les mesures passives per mesures actives.
Dins l’àmbit estatal, des de fa anys, l’Estat, tant la política
econòmica com la política laboral, està per un creixement
sostenible i per la creació de l’ocupació, especialment des de
dues estratègies complementàries: per una banda el Pla de
convergència, dirigit a garantir l’entrada a la primera fase de
la Unió Econòmica Europea o Monetària; i per una altra la
translació de l’estratègia europea d’ocupació i les successives
directrius anuals concretades en els plans d’acció per
l’ocupació.
Tant la nova llei d’ocupació estatal com el Pla d’acció per
l’ocupació seran punts de referència en l’actuació de les
comunitats autònomes, entre elles la nostra, en l’acció
d’aconseguir la plena ocupació, la millora de la qualitat i la
productivitat del treball.
Una altra previsió que també ha de tenir en compte és la
recuperació gradual de l’entorn econòmic internacional durant
aquest segon semestre i les dades de l’economia espanyola
dels sis primers mesos. Aquestes dues dades permeten tenir
unes expectatives econòmiques raonablement optimistes.
Dins de l’àmbit autonòmic, l’assumpció de competències
per part de la comunitat autònoma en l’execució de les
polítiques laborals, de relacions laborals, prevenció de riscs
laborals, formació professional ocupacional, intermediació i
polítiques actives d’ocupació, fa que s’hagi d’abordar la
planificació estratègica en la definició i l’actuació de la
reforma administrativa en matèria d’ocupació a nivell
autonòmic que, partint del pacte per l’ocupació, signat l’any
2000, s’haurà de concretar en una sèrie d’actuacions:
llançament definitiu del Servei Públic d’Ocupació, millorant
la xarxa, els pactes locals, implicant els ajuntaments dins de la
política d’ocupació de segona o tercera descentralització en el
cas de les nostres illes; la cohesió social des de la negociació
i el diàleg i la concertació amb els agents socials, a través de
la Mesa de Diàleg Social, bé sectorialment o bé generalment,
i a través dels altres òrgans consultius existents dins la
conselleria, dins el SOIB, el Consell de Formació, el Consell
de Salut Balear.
També tenim, com a actuació, la modificació del document
d’impuls del pacte, que va ser signat l’any 2002, per adaptar-lo
a la nova situació social. Coordinar les polítiques d’ocupació
supracomunitària, nacional i autonòmica amb les polítiques
locals, a través dels pactes locals, a través dels instruments del
programa 6P, d’ocupació XL i la xarxa Eules. La millora del
servei al ciutadà i l’articulació dels serveis públics d’ocupació
amb les entitats colAlaboradores tant públiques com privades.
Realitzar les ajudes per fer front a l’exclusió social i fomentar
l’economia social.
Aquests eixos d’actuació s’hauran de concertar i coordinar
amb altres polítiques que es realitzin per part d’altres
conselleries que transversalment puguin influir en la situació
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de l’ocupació i que s’hauran de planificar i consensuar, en la
mesura que sigui possible, a les diferents taules de diàleg.
Quina és la situació actual a la nostra comunitat
autònoma? Tenint present la realitat internacional econòmica
i laboral europea, amb una llibertat de circulació d’empreses
i dels treballadors comunitaris, i les directrius nacionals del
Pla Nacional d’Ocupació, i la visió esmentada, podem entrar
a tractar el que és el contingut pròpiament del pressupost.
El pressupost de la Conselleria de Treball i Formació té la
dificultat de l’aplicació de determinades normatives estatals
que no recullen l’especificitat del nostre mercat laboral, que és
conseqüència de l’economia estacional que tenim. Aquesta
situació implica una menor aportació de fons. Des de la
conselleria realitzarem una política seriosa, de control rigorós,
de la realitat social de l’ocupació, introduint tots els aturats
existents a una base de dades del Servei d’Ocupació, amb la
colAlaboració de les dades de què avui disposen els agents
socials i les entitats colAlaboradores. Facilitarem la relació de
treballadors als empresaris interessats, programarem les
accions formatives, les escoles tallers, tallers d’oficis, obres i
serveis d’interès general. Possibilitarem amb les ajudes
l’autoocupació, la creació d’empreses d’economia social i
societats que puguin ser impulsades per treballadors
desocupats i actuarem decididament des del Govern en
polítiques de millora de les activitats que poden
desestacionalitzar la nostra economia. Fer una política diferent
a la que s’ha fet durant els darrers quatre anys, amb actuacions
per rompre l’estacionalitat amb polítiques de
desestacionalització i diversificació, que duen implícita
l’execució de millores en infraestructures portuàries, camps
esportius, turisme de qualitat, millores a les alternatives dels
altres sectors, primari i secundari. Tot això per reduir les dades
d’atur anuals amb una reducció, fins i tot, de les transferències
en tenir més desocupats.
En principi, nosaltres entenem que aquesta actuació serà la
més sensata i adequada i hi haurem d’introduir les correccions
necessàries per fer un desenvolupament sostenible, coordinant
aquestes actuacions des del Govern balear, des de les diferents
conselleries.
Respecte de la quantia del pressupost que presentam
durant l’any 2004, he de dir que té poques diferències respecte
del presentat al Parlament l’any 2003, amb això entenem que
aquest govern consolida la importància dels objectius i de les
competències de la Conselleria de Treball. Nosaltres voldríem
un pressupost més gros, però és el que tenim. Una bona
administració és aquella que amb fons reduïts pot donar un
bon servei, per això s’aplicarà aquest pressupost amb rigor i
amb imaginació.
La secció 19 del pressupost suposa la totalitat de la
conselleria, amb un total global de 43.029.113,51 euros. I la
secció 76, que correspon al SOIB, té un total de 25.414.155,42
euros.
La secció 19 que correspon a la Conselleria de Treball
preveu per a la Direcció General de Treball i Salut, dins el que

135

és la salut laboral, partint del Pla estratègic de salut laboral.
Com vostès saben, el Pla estratègic de salut laboral és un pla
de contingut però sense fons, només fer constar que durant
l’any 2003, aquest pla estratègic feia una previsió de
8.375.805 euros per una partida pressupostària. Aquest pla té
un projecte d’execució però difícilment es podrà executar si té
aquestes previsions de 8 milions d’euros, que no s’ha
consignat, però no s’havia consignat tampoc anteriorment. A
pesar d’aquesta circumstància, consideram que el Pla és una
declaració d’intencions, és l’objectiu de tots, del que té la
responsabilitat d’aquesta àrea, treballar perquè la sinistralitat
minvi el màxim possible, ja que treballar per a la salut laboral
és un benefici per a la societat en el seu conjunt, per al
treballador i les seves famílies, per als empresaris, per a les
mútues i per als serveis de prevenció. Així s’ha fet, i per això
s’ha reunit ja el ple del Comitè de Salut Laboral, amb l’objecte
d’exposar quines són les línies d’actuació de la direcció
general pel que fa a l’Institut de Salut Laboral de les Illes
Balears.
Indirectament, des de la Direcció General de Formació es
promourà també la formació de la salut laboral, a través de les
línies del programa FIP i de l’Objectiu 3, on principalment la
Fundació laboral de la Construcció té una gran responsabilitat
per la seva conformació. També des del món de l’hostaleria es
poden obtenir beneficis per a la salut laboral des d’aquesta
opció. El pressupost assignat és d’1.288.586,79 euros.
Dins el Pla d’ocupació i inserció laboral, partim dels
objectius fixats per la conselleria dins el marc general del
Govern, i es comptarà amb les administracions públiques i
d’altres colAlaboradors per coordinar els diferents objectius i
establir programes per promocionar la contractació autònoma,
l’autoocupació com a inici de possibles nous empresaris, amb
una partida de 979,40 euros. Ajuts a la contractació, 300.000
euros; per a la integració dels minusvàlids al mercat de treball,
940.140 euros; ajuts a l’economia social, 171.508 euros;
activitats de les entitats sense ànim de lucre, 1.000.000
d’euros; ajuts per a la reducció de la jornada de les dones amb
l’objecte de conciliar la vida familiar amb la feina que està
previst per 176 durant l’any actual, però que nosaltres hem
incrementat en 50.000 euros, pensant que és una línia ajustada
per conciliació familiar i també continuarem l’any 2004. I el
pressupost previst per a aquesta línia és de 4.526.812,20 euros.
Respecte de les relacions laborals, la conselleria entén que
una de les seves principals funcions és que existeixi el diàleg
social. Els agents socials realitzen una feina important en la
participació en els òrgans consultius, com són el CES, el SOIB,
el Consell de Formació, el Consell Balear de Salut, on el seu
assessorament és imprescindible per a la participació i per al
diàleg social, ja que implica que l’administració ha de fer un
esforç per compensar aquesta participació.
També entenem que la feina que es realitza a través del
TAMIB, que és un organisme que s’ha de mantenir, és molt
important per evitar els conflictes socials i de cada vegada
aquest organisme funciona millor. Els pressuposts prevists per
a aquestes actuacions és d’1.000.001 euros.
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La Direcció General de Formació té tres línies molt
importants: el Pla Enllaç, l’Objectiu 3, per a l’orientació i la
formació, el Programa de formació ocupacional, destinat a
aconseguir la màxima integració i promoció laboral dels
treballadors, el manteniment del seu nivell formatiu, el
perfeccionament en l’àmbit laboral, destinat a contribuir
l’adequada formació i inserció dels joves i dels colAlectius amb
especials dificultats d’integració laboral, així com donar
suport la competitivitat de les empreses mitjançant el
desenvolupament de les capacitats dels seus recursos humans.
Una vegada estudiada la situació econòmica del programa
operatiu i comprovat l’estat d’execució, la conselleria i la
Direcció General de Formació tenien tres opcions possibles, i
de les tres opcions, hem optat per mantenir la formació al
mateix nivell que s’havia fet l’any anterior, i ens hem basat en
tres motius. Primer, permetre l’adquisició de les capacitats que
requereixen els treballadors moderns en una societat basada en
el coneixement, facilitant la millora de las seva qualificació i
minorant la sinistralitat. En segon lloc, la millora de la qualitat
del treball, combinant l’estabilitat amb una major formació,
cosa que es tradueix en millores de la productivitat del treball.
I en tercer lloc, evitar una reconversió de cop de tota
l’estructura i de l’oferta formativa creada i existent, preparant
les entitats públiques i privades durant l’any 2004. Atès que
aquest programa formatiu d’Objectiu 3 ja surt en la
convocatòria actual sortirà limitat en alguns eixos, intentant,
d’aquesta manera, que en la nova oferta normativa que sortirà
l’any 2005, aquesta estructura de l’oferta formativa creada i
existent es pugui reconvertir i estarem pendents dels resultats
dels informes de l’execució del programa operatiu per avaluar
la situació que tindrem per a l’any 2005. El pressupost de
l’Objectiu 3 és de 19.572.000 euros.
L’objectiu del Pla FIP són transferències de l’Estat amb una
finalitat molt definida, és la formació ocupacional per
proporcionar la qualificació requerida pel sistema productiu
i aconseguir la inserció professional. Està previst, dins aquest
pla, que la conselleria tengui una actuació activa per
revitalitzar determinats sectors i especialment tot aquell treball
relacionats amb els sectors nàutic i aeronàutic a realitzar amb
els equipaments públics existents, comptant amb la
colAlaboració de la Conselleria d’Educació i Cultura. La
convocatòria extraordinària està prevista per al 2003-2004, en
aquest moment estam pendents d’adjudicació, i el pressupost
total del Pla FIP és de 9.355.472,80 euros.
El tercer programa és la iniciativa comunitària EQUAL,
que forma part d’una estratègia integrada per l’ocupació i que
té per objectiu la lluita contra totes les formes de discriminació
i desigualtat que es produeixen dins el mercat laboral, i en
particular contra aquelles que es basen en la raça, en l’origen
ètnic, les mancances o l’edat. Té dos projectes que finalitzen
el mes d’abril, el projecte EQUITAS, de conciliació de la vida
familiar i professional, i el projecte ESPILOSENIA, per
combatre el racisme, la xenofòbia, dins el mercat de treball.
Estam pendents, en aquests moments, que surti la nova
convocatòria que està prevista inicialment per l’abril del 2004.
El pressupost és d’1.100.000 euros.

Pressupost del SOIB. L’estratègia que tenim des del SOIB
és millorar per donar un servei de millor qualitat als usuaris .
Ens plantejam establir un nou sistema de gestió, creant una
nova estructura organitzativa que tendrà com a objectiu
principal la integració efectiva en el mercat laboral i fomentar
l’orientació i la formació de les persones desocupades i la
qualificació dels treballadors en actiu. Aquest nou sistema de
gestió passa per fer la implantació d’un nou sistema
informàtic, adequat per unificar tota la informació que
recollim de la xarxa pròpia i dels colAlaboradors. L’estructura
horitzontal actual s’haurà d’adaptar al nou programa
informàtic i promocionarem i farem creïble als empresaris i
treballadors la feina que revisa el SOIB en la seva competència
d’intermediació. Prepararem l’adaptació de la normativa del
SOIB a la nova llei d’ocupació i hem d’establir dins el SOIB
un centre d’informació i atenció als desocupats, així com fer
un seguiment de l’estat d’intermediació a les empreses.
Dins els Serveis Generals d’Intermediació Laboral, el SOIB
té previst el manteniment de la xarxa territorial pròpia,
actualment existent, i el personal destinat a aquestes per donar
un bon servei d’informació i orientació als ciutadans evitant
desplaçaments. Des d’aquesta xarxa pròp ia del SOIB es posarà
en marxa un nou sistema d’intermediació laboral, és a dir, una
vegada que s’ha realitzat la primera recerca des de les oficines
del SOIB, sense que hagi donat resultat, s’iniciarà també des
del mateix SOIB i des del que és el centre d’informació, una
segona recerca. A més, es farà una implicació per part de les
administracions locals en els establiments dels punts
d’informació laboral, a través dels serveis d’interès general per
a personal desocupat, amb el qual es realitzarà un servei amb
corresponsabilitat amb les administracions locals.
Respecte de la intermediació laboral dels agents
d’ocupació, una acció es pecífica d’intermediació laboral es
realitzarà pels agents d’ocupació i desenvolupament local, que
estan territorialitzats a les entitats locals. Aquests agents
d’ocupació realitzaran, amb la colAlaboració dels ajuntaments
i els serveis d’orientació del SOIB, una intermediació local,
posant-se en contacte amb les empreses del municipi per saber
si necessiten personal. A la vista de les ofertes existents i de les
demandes d’ocupació existents en aquest mateix municipi, es
posaran en contacte aquestes dues bases de dades per concretar
i donar solució a les demandes de les dues parts i complir la
finalitat d’intermediació del SOIB. Aquesta acció específica es
duria a terme en els municipis més petits, on és més fàcil fer la
gestió de relacionar els empresaris, i aquesta seria la prova
pilot per després aplicar-la a la resta de les Balears. El
pressupost de l’any 2004 és de 9.484.784 euros.
Dins el foment de l’ocupació i la inserció laboral, el foment
de la contractació laboral a través de la colAlaboració amb els
òrgans de l’Administració de l’Estat i els seus organismes
autònoms amb seu a les Illes Balears, amb els òrgans de
l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i els seus organismes autònoms, amb la Universit at de les Illes
Balears, les entitats i institucions sense finalitat lucrativa en
l’àmbit territorial de les Illes Balears. També hi ha el foment de
la contractació en colAlaboració per a la inserció laboral que es
p reveu en els plans locals d’ocupació, amb els consells
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insulars, les mancomunitats i els ajuntaments, així com amb
els organismes autònoms, els instituts, els consorcis, les
empreses i fundacions públiques o altres figures amb
personalitat jurídica pròpia dependents de les entitats locals
dins de l’àmbit funcional i territorial de les ILles Balears,
aplicant els programes existents en els quals colAlaboraran les
organitzacions socials dels agents socials d’inserció
sociolaboral. Són partides finalistes per un import de
9.943.454 euros.
Respecte de la informació i orientació laboral la finalitat
és millorar la informació i orientació laboral per l’ocupació i
l’autoocupació mitjançant la contractació, per part de les
esntitats locals, els agents socials, tant empresaris com
sindicats, i les entitats sense ànim de lucre que realitzen en
aquests moments per millorar l’ocupabilitat des del mandat del
seu desenvolupament del seu itinerari d’orientació. En aquest
punt es tindran en compte especialment aquells projectes que
es dediquin a persones amb exclusió social. La partida prevista
és d’1.036.176,88 euros.
Respecte de la gestió d’opcions formatives, són programes
dels quals poden ser promotors tant les administracions, les
entitats locals, els consorcis, les associacions, les fundacions
i altres entitats sense ànim de lucre que cerquen l’aprenentatge
i la qualificació alternant el treball productiu per facilitar la
inserció. Les figures que es poden utilitzar són les escoles
tallers per a la recuperació i promoció del patrimoni, la
rehabilitació d’entorns urbans o del medi ambient, la
recuperació o creació d’infraestructures públiques, amb una
durada d’un any a dos i dividides en fases de sis mesos, les
cases d’oficis, que són manteniment i cura d’entorns, millora
de la vida dels pobles prestant servei social i comunitari, amb
una durada d’un any, dividida en fases de sis mesos, i els
tallers d’ocupació que tenen activitats d’interès públicosocial,
amb una durada mínima de sis mesos i una màxima d’un any.
Simplement, per finalitzar aquesta primera intervenció, el
que he manifestat en un primer moment, que el pressupost
actual implica un manteniment de la importància que ha
tingut els darrers anys la conselleria juntament amb el SOIB i
demostra la sensibilitat d’aquest govern respecte del que és la
Conselleria de Treball i el món del treball i el manteniment de
la finalitat d’aconseguir la cohesió social a través del diàleg i
la concertació.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller, per la seva exposició. Ara
procedeix suspendre aquesta sessió si algun grup ho demana.
No? Idò passam al torn de preguntes i qüestions que vulguin
plantejar els grups parlamentaris. El Grup Mixt no és present
en aquest moment, per tant té la paraula, pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds, el Sr. Rosselló.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, agrair-li, en
primer lloc, l’amabilitat d’assistir a aquesta sessió per retre’ns
compte de les dades del pressupost que vostè i el seu equip,
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que també és aquí, ens plantegen de cara al 2004, sense cap
dubte utilitzaré la meva intervenció per aclarir alguns aspectes
i per poder-nos formar una idea més acabada de quins són
aquests pressuposts i poder intervenir durant tot el procés de
debat pressupostari que s’obre avui i que es tancarà a finals de
desembre.

no aturats. Per tant, si es contempla la totalitat d’aquests sis
mesos i el colAlectiu entorn a 57-60.000 treballadors,
s’incrementaria de forma substancial l’assignació en polítiques
actives que, per ara, el Ministeri de Treball no ha volgut
entendre mai. Per tant, li desig més sort de la que tenguérem
altres abans, en aquest tema.

Si em permeten, vull lamentar, una vegada més, que el
Grup Mixt demostri que, quan es parla de temes laborals i
socials no va amb ells, però bé, continuem nosaltres amb el
debat que per això som aquí.

Respecte del SOIB, he entès que parla de mantenir la xarxa
existent, per tant no es planteja dins aquest pressupost
l’obertura de més oficines ni de més xarxes, en tot cas fa
referència al tema informàtic que li he de reconèixer que és un
tema clarament important, però entenc que això vol dir que no
es planteja més extensió en aquest pressupost.

Vostè, Sr. Conseller, qualifica aquests pressuposts com
similars als del 2003. És evident en les grans xifres globals, el
pressupost del SOIB té una lleugera pujada, que jo interpret a
la incorporació del personal del CODEFOC al capítol 1 que no
era al pressupost del 2003, i pel que fa referència a la
conselleria també les dades són molt similars entre un any i
l’altre, per tant, sense cap dubte, són uns pressuposts molt
similars. El que passa és que cada any que passa, any que
empeny, per tant, si vostè em permet, jo m’estim més
qualificar-los de pressuposts d’estancament, perquè les
necessitats, lògicament, any rera any, són majors. Si parlàssim
de xifres reals i no nominals, és a dir, contemplant la pujada
del PIB i una sèrie de conceptes, trobaríem que els pressuposts
descendeixen en relació, en termes reals, no nominals, en
relació amb la legislatura passada.
Una altra dada que em sembla important destacar i que vull
comentar per si és així exactament o no, però de l’estudi que
he fet fins ara ho deduesc, es produeixen en el capítol
d’ingressos pujades en dos conceptes importants: el fons
social europeu i les transferències corrents de l’Estat que jo
atribuesc fonamentalment al programa FIP. Per tant, si els
pressuposts són els mateixos i pugen les transferències d’altres
entitats supracomunitàries, això vol dir que l’aportació dels
fons de la comunitat autònoma baixen exactament, segons els
meus càlculs, entorn a 8 punts d’aportació directa de la
comunitat autònoma als pressuposts
de la conselleria.
Vull coincidir amb vostè plenament, i m’alegra sentir-ho
de la seva boca, que no ho vaig sentir amb la claredat que ho
he sentit avui a la seva primera compareixença, la referència
implícita al pacte per l’ocupació, al document d’impuls del
pacte per a l’ocupació del 2001, als pactes locals i a tota una
sèrie de polítiques que demostren una continuïtat entorn a les
polítiques iniciades pel govern anterior i que demostraven una
oferta important de treball en relació amb el món laboral de les
nostres illes.
També m’agrada sentir-lo parlar de les dificultats per
aplicar polítiques laborals de l’Estat a una realitat laboral molt
diferenciada, confiï que ara que vostè és del mateix color
polític que el ministre de Treball, a les conferències sectorials
aconseguirà fer-los entendre que quan es parla de fixos
discontinus no es pot dir que no són aturats quan es tracta de
polítiques actives d’ocupació, i sí ho són quan es tracta
d’aplicar les xifres d’aturats a les nostres illes. Per tant, els
fixos discontinus són senzillament sis mesos aturats i sis mesos

donades des de la Secretaria General Tècnica en lloc de donarles des de relacions laborals, per dret, a les organitzacions
social i que, per tant, permet jugar amb uns fons que et permet
que, home, idò si hi ha problemes aquí o allà tu pots anar
tapant forats sense cobrir els temes de fons.
Crec que aquesta és, en definitiva, la visió general que jo
tenc d’aquests pressuposts que, evidentment, és una primera
lectura que requerirà continuar treballant i que tenim fins dia
25 per poder presentar les esmenes corresponents i poder fer-li
conèixer les nostres aportacions de millora per si considera
vostè oportú tenir-les en compte.
Res més. Moltes gràcies.

També m’alegra sentir-li a dir que donaran importància al
sector nàutic i aeronàutic, sense cap dubte sectors estratègics
a la nostra comunitat.
El que més em preocupa, i amb això acabaria, perquè avui
es tracta sobretot de línies general i de concretar dades en
concret per preparar el debat de futur, a mi em preocupa i li
voldria demanar si les meves dades són coincidents i si encert
en la interpretació, que es produeix un decreixement
significatiu a la Direcció General de Treball, exactament amb
més d’1.682.000 euros, que afecta un decreixement en
polítiques d’ocupació, exactament de 49.000 euros, la qual
cosa es contradiu bastant no amb l’actitud seva personal, que
no era la seva tasca anterior, però sí del seu partit, de la
profundíssima preocupació que tenia el seu partit per
l’increment aberrant de l’atur que hi havia a les nostres illes i
dels grans problemes que teníem en ocupació, problemes que
desgraciadament s’agreugen, ahir vàrem veure les xifres de
l’atur. Com vostè ha vist, si ha tengut ocasió de conèixer
algunes declaracions meves no he caigut en la facilitat
demagògica de dir que aquí estam en el fondo de la crisis de
no sé què, no?, jo he dit que són naturals i normals, allò
estrany seria que no s’incrementàs l’atur el mes d’octubre,
alguna cosa molt grossa hauria passat, però tant vostè com jo
sabem que les coses empitjoraran, no de forma dràstica, però
aniran empitjorant, i començaran a partir dels pròxims mesos,
especialment en el sector de la construcció i altres sectors. Per
tant no s’explica que hi hagi una retallada en polítiques
d’ocupació.
I per últim, home, a mi em preocupa de forma especial, jo
comprenc que vostè ha de dir el que ha dit, que el pla de salut
és filosòfic, i declaració de bones intencions, i que no té
partida, i tal. Home!, si no té partida i això és una crítica a la
gestió anterior, la conclusió seria donar-li partida ara, no dir
que, com que no en té, idò no té partida. El que a mi realment
em preocupa és que es produeixi un decreixement del 45,6%
en polítiques de salut laboral del pressupost del 2004 en
relació al 2003. Això senzillament és greu i esper que es pugui
reconvertir per un camí que serà lògic perquè, clar, si baixen
aquests capítols on van aquests doblers?, perquè si els
pressuposts són els mateixos a qualque banda van. Bé, idò si
un cerca un poc els troba a la Secretaria General Tècnica, els
troba en el capítol de propaganda i publicitat que maneja
directament el conseller, exactament una pujada de 262.374
euros, i en capítols que fan relació a les subvencions directes

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Vol la paraula ara per
contestar, o ho farà globalment? Després. Així passam la
paraula al Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, que té
la paraula el seu portaveu Sr. Sampol.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Moltes gràcies, Sr. President, i també agrair-li les seves
explicacions. Ens haurem de repetir, encara que amb unes
altres paraules, però crec que queden unes qüestions enlaire
que entre tots mirarem de ser capaços de concretar.
Efectivament també ens ha cridat l’atenció que, tot i que hi
ha un increment dels ingressos afectats a la secció 19, treball
i formació, que hem quantificat en 3.608.602 euros més que
l’any anterior, els pressuposts de la conselleria pràcticament
són els mateixos, és a dir, pugen 23.000 euros. Això ens fa
sospitar -li ho deman- que vostès tendran dificultats per
cofinançar aquells programes ja siguin que vénen amb fons
europeus o amb fons estatals, que necessiten l’aportació
econòmica de fons propis de la comunitat autònoma, i ens
imaginam que si volen complir el cent per cent dels objectius
d’aquests programes hi haurà d’haver suplementacions de
crèdit, perquè si no amb aquests pressuposts difícilment els
podran cobrir. En tot cas esperam la seva opinió al respecte.
Llavors ha parlat també, ens ha cridat l’atenció, vostè s’ha
referit al pla de salut laboral i textualment ha dit “dotat amb
continguts però sense fons”. A nosaltres ens crida l’atenció
que el programa de salut laboral passa de 2.371.162 euros
l’any 2003 a 1.288.586 euros l’any 2004. Si tenia continguts
i no tenia fons el 2003, és que el 2004 està baix (...) ja, aquest
tema, i aleshores com podem fer front a la necessitat de salut
laboral en un dia en què hi torna haver una certa polèmica
precisament en el tema de la sinistralitat, que hi hauríem de ser
més sensibles que mai?
El tema de l’estacionalitat vostè ha dit que promouran
polítiques diferents per desestacionalitzar de les que s’han fet
els darrers quatre anys. Quines polítiques?, perquè fins ara no
n’hem vistes, i sobretot, bé, aquí ha de parlar dels seus
projectes; ara, naturalment la desestacionalització implica
polítiques transversals, naturalment turístiques, però també
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donant suport a altres sectors econòmics, intentant diversificar
la nostra economia, després n’hi parlaré en parlar de formació,
i incentivant el sector industrial, el sector primari, etc., però en
el que fa referència al turisme la música que ha sonat aquestes
darreres setmanes com a conseqüència del congrés de
majoristes britànics, o de Neckermann, és que aquí hem
d’optar per més del mateix, deixar anar projectes de més places
de cinc estrelles, que aquí el que funciona és el turisme de
masses, de sol i platja, i que deixem anar els experiments amb
gasosa. En poques paraules ens ha vengut a dir això. Crec que
no ho hem de compartir, crec que no hem de fer cas en tot als
majoristes, que tenen els seus interessos econòmics, i si
nosaltres tenim un projecte de país que no coincideix
absolutament amb els interessos d’aquestes empreses
multinacionals amb capital majoritàriament estranger, hauríem
de promoure altres accions. Vostè ha fet un enunciat i l’ha
deixat així, enlaire.
I anant al tema de formació, jo de l’experiència passada
aquests quatre anys, cada vegada que rebia algun colAlectiu
empresarial, especialment del sector industrial, la primera
reivindicació que em plantejaven era la necessitat de
treballadors formats, especialment dins els sectors de la
indústria tradicional: calçat, bijuteria, indústria
agroalimentària, etc., i aquí tradicionalment la formació, que
es du a la pràctica amb convenis, amb contractes, amb
programes normalment amb els agents socials i amb empreses
privades, quan hem repassat aquesta formació en un
percentatge altíssim, però altíssim, va dedicada al sector
serveis: allò fàcil, allò tradicional, per al que ja es té una
infraestructura és fer cursos d’idiomes, fer cursos d’informàtica,
fer cursos d’administració, i allò difícil és formar treballadors
que sàpiguen tallar una pell, que sàpiguen manejar un
ordinador per fer disseny, comerç internacional, etc., que és el
que necessiten els nost res sectors industrials. Aleshores la
pregunta és si vostè pensa de qualque manera incentivar,
estimular, que els projectes formatius que li presentin els
agents socials i les empreses privades també vagin dirigits a
fomentar la formació dins el sector secundari, és a dir, intentar
canalitzar alguns dels recursos, cada vegada més, del sector
serveis cap al sector industrial i, en menor mesura, cap al sector
primari. Aquesta és una reivindicació que li deuen haver
plantejat a vostè també empresaris i associacions que fan feina
amb els sectors industrials i que jo pens que és una assignatura
pendent, que vàrem debatre al llarg dels darrers temps, però
que no ha evolucionat així com hauria d’evolucionar, a no ser
que ens vulguem especialitzar definitivament en una
economia de serveis i abandonar els sectors industrials, que no
crec que sigui la seva intenció.
I finalment, també, en tema de fixos discontinus quines
reivindicacions pensa plantejar vostè davant l’administració
de l’Estat per fer front a una característica de la nostra
economia.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Sampol. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Garcia.
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s’estableixen al SOIB diu que és un centre a les Balears, però
que el Sr. Aznar va prometre que es construiria a la base naval
de Maó, a Menorca.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:
Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Conseller, a vostè
i al seu equip, per venir a fer allò que ja és tradició, que és
explicar el pressupost que després es debatrà a la Cambra.
Li he de dir, com li vaig dir a la seva compareixença, que
ja va acceptar que les polítiques d’ocupació no serien molt
diferent, la seva política avui no coincideix amb el discurs
alarmista i catastrofista que ha practicat el Partit Popular fins
al dia d’avui, fins al dia que ha començat a governar la
comunitat autònoma. Vostè mateix diu que consolida el
pressupost que tenia la comunitat autònoma en matèria de
treball i que, per tant, jo entenc que fa bona la política que ha
fet el Govern de la comunitat autònoma els últims quatre anys.
Tot i així -ja li ho han comentat i jo li ho tornaré a repetir-, a
pesar que sembla que el pressupost és el mateix, naturalment
incrementant els ingressos com ha incrementat la comunitat
autònoma, no dedicar el mateix percentatge d’increment a les
polítiques de treball també diu molt de l’equip de govern que
està governant.
El meu objectiu avui és intentar extreure d’aquesta
compareixença el màxim d’informació possible i, per tant, li
faré un seguit de preguntes que esper que en el torn de rèplica
puguin ser respostes.
Vostè s’ha referit al nou pacte..., a revisar el pacte per
l’ocupació, també ho recull entre els seus objectius del
pressupost, però no explica més enllà de dir una frase textual
que em sembla que he apuntat bé, que diu: “Adaptació a la
nova situació social”. Bé, ens agradaria que ens expliqués què
vol dir això d’adaptar-se a la nova situació social, o s i t é
intenció de revisar alguns dels objectius que hi havia dintre el
pacte i si les prioritats seran les mateixes. He de dir també que
ha parlat de pactes locals, però no ens ha explicat tampoc
quina perspectiva té de coordinar aquests pactes locals des de
la conselleria.
Hi ha una qüestió curiosa que m’agradaria que hi fes
incidència, i és que diu que la Conselleria de Treball estarà
coordinada des de Vicepresidència, la qual cosa em sorprèn
d’alguna manera; no sé si és que és una supervisió o un
control, i ens agradaria que ens fes un comentari al respecte de
per què fins i tot en els objectius de la conselleria és necessari
mencionar que la vicepresident a del Govern coordinarà les
polítiques que es facin en treball.
Es parla en els objectius del SOIB, a les qüestions
concretes que estableix dintre els objectius del Servei
d’Ocupació de les Illes Balears, del que anomena com un nou
centre de formació, que jo he d’interpretar que és aquest nou
centre que va prometre el Sr. Aznar a les seves vacances a
Menorca, però del qual no he trobat cap referència a les
partides pressupostàries. Per tant m’agradaria que ens
expliqués a quina partida pressupostària té previstes les
inversions d’aquest nou centre que, dic, entre els objectius que

Una altra cosa que ja li han comentat és que algunes
partides davallen sorprenentment, i una que sorprèn,
coincideixo amb els que n’han parlat abans que jo, és la de
salut laboral, i ens hauria d’explicar per què les partides de
salut laboral han considerat que haurien de reduir-se fins al
50%, que no és poc. Hi ha un decrement de despesa en el
programa de formació d’un milió d’euros; un milió d’euros és
una quantitat important, ens agradaria saber què és el que
passa o què té previst i, a més, hi ha algunes qüest ions dintre
la memòria del Servei d’Ocupació de les Illes Balears que jo
crec que ens hauria de dir com estan reflectides
pressupostàriament o quines intencions o quins objectius
tenen, perquè darrere no hi ha activitats que estiguin lligades
amb aquests objectius i que els defineixin.
Parla de subministrar i facilitar algunes tramitacions
administratives de menor nivell que actualment obliguen el
treballador a desplaçar-se a l’oficina d’ocupació. Ens agradaria
que ens expliqués què considera per tramitacions
administratives de menor nivell i com pensa fer-les sense el
desplaçament dels treballadors a les oficines. Parla del
desplegament territorial del SOIB mitjançant acords amb les
administracions locals per descentralitzar els serveis; això ho
va dir també a la seva primera compareixença però encara no
ha definit com pensa dur a terme aquesta descentralització
amb les administracions locals, que consider que són consell
insulars i ajuntaments.

I torna insistir en mantenir i consolidar la xarxa de punts
d’informació laboral mitjançant convenis amb les
administracions locals als efectes de difondre les activitats del
SOIB en matèria de formació i orientació, però l’única cosa
que sabem a dia d’avui i, per tant, pot aprofitar per fer un
comentari, és que ha comunicat a tots els ajuntaments que no
es renovaran les subvencions per a atenció dels punts
d’informació laboral. Per tant crec que això no és massa
colAlaboració amb els ajuntaments, sinó que jo diria que tot el
contrari. En qualsevol cas ens agradaria que aprofités l’ocasió,
com dic, per intentar explicar-nos com pensa dur a terme
aquesta colAlaboració amb les administracions locals després
que els ha comunicat que a 31 de desembre acaben els
programes que tenien fins al dia d’avui.
Ha fet ara menció a la seva intervenció d’un nou sistema
d’intermediació laboral, però només ha parlat de segona
recerca de feina, és a dir, que no es conformaran amb la primera
vegada, se suposa, sinó que intentaran una segona vegada
buscar feina entre els arxius que ja tenen. No crec que això
sigui un nou sistema d’intermediació; en qualsevol cas si el té
i no l’ha acabat de definir, ens el podria explicar. Un cop més
parla d’implicar les administracions locals però no ho
defineix. I m’ha semblat sentir que té prevista una prova pilot
d’intermediació amb administracions, i ens agradaria saber on
té prevista aquesta prova pilot i amb quina administració
local.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

Parla també del fet que s’incrementa el personal, el capítol
de personal al SOIB, i així és, les partides de capítol 1 són més
grosses, perquè “la conselleria és conscient -llegeixo
textualment- de la necessitat de consolidar en la mesura de les
possibilitats pressup ostàries incrementar el nombre d’oficines
d’atenció al públic”, però jo no veig que això es reflecteixi ni
en inversions, ni en els altres tipus de despeses que es
requereixen per obrir noves oficines d’atenció al públic. Per
tant ens hauria de dir com pensa contractar més personal sense
les inversions necessàries per fer noves oficines. Per cert que
no ens ha explicat quin desplegament territorial pensa dur a
terme, perquè això també li vam demanar el dia de la
compareixença de la seva presa de possessió, i encara no he
sentit ni declaracions en el Parlament ni tampoc declaracions
en els diaris o en els mitjans de comunicació respecte de quin
desplegament creu vostè que és el correcte pel que signifiquen
les oficines del SOIB.

Gràcies, Sra. Diputada. Vol contestar ara, Sr. Conseller? O
donam la paraula al Grup Popular, com prefereixi. Sí? Té la
paraula, idò, per contestar.

Parla també de reubicació d’oficines als efectes d’aproparse als ciutadans i les ciutadanes del nostre àmbit territorial, i
tampoc no n’ha fet cap referència, què vol?, tancar una oficina
i posar-la a una altra banda? No ho entenc, això de reubicar les
oficines no és una cosa senzilla, per tant vostè diu que
incrementarà l’atenció al públic i que a més les canviarà, però
no ens explica com, i ens agradaria que avui, que en té
l’oportunitat, ens ho expliqués.

Es considera que és un estancament la situació del
pressupost global del Govern balear en aquest moment. Són
els pressupostos que tenim, a nosaltres ens agradaria, com he
comentat anteriorment, que fossin pressupostos de major
quantia; el que passa és que no és el que un vol sinó el que
pot.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem de Olives i Olivares):
Bé, respecte al que ha presentat el portaveu d’Esquerra
Unida i Els Verds, efectivament els pressupostos són similars
globalment. El que s’ha incorporat és que dins el personal
l’any passat, el 2003, no s’havia fet una incorporació de tota
la nòmina del personal del CODEFOC; enguany sí s’ha fet
aquesta incorporació. L’any 2003 segurament no es varen tenir
en compte aquest es 52 persones que formen el CODEFOC.
Nosaltres sí que hem tingut en compte que fan feina per a
nosaltres i, bé, les hem incorporat com a personal de la
conselleria, més que de la conselleria del SOIB.

Respecte als ingressos nosaltres el que tenim són les
transferències..., una partida molt important són les
transferències que ens arriben des de l’Estat, fins i tot nosaltres
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esperam que durant el 2004 les previsions que tenim en els
pressuposts, aquestes transferències es puguin incrementar.
Açò ens donaria un major marge d’actuació per part de la
conselleria en actuacions, encara que siguin finalistes, en
l’execució del pressupost. Jo sí li voldria recordar, segurament
vostè ja ho sap per la situació que va tenir a l’anterior..., com
a conseller del govern anterior del pacte de progrés, que
l’execució no només és tenir un pressupost i dir que presentes
el cent per cent, la nostra voluntat és superar l’execució que va
fer l’anterior govern, que estava sobre un 70% del pressupost.
Per tant nosaltres entenem que fer una execució d’un 70% del
pressupost és una quantia realment reduïda i que aquesta
execució pressupostària s’ha de millorar. De totes maneres,
com que és una aportació que es pot ampliar en qualsevol
moment, estic a disposició de contestar en un altre moment.
El pacte per l’ocupació efectivament, nosaltres estam per
mantenir el pacte per l’ocupació. Entenem que tot el que sigui
des de la conselleria tenir una relació sobre el terreny, i açò es
fa des dels ajuntaments i fins i tots dels consells, que poden
visualitzar o poden tenir en compte la situació, quins són els
desitjos del ciutadà corrent, però la nostra situació és
intermèdia i a vegades la voluntat municipal o insular s’ha de
concretar en les polítiques més globals de les Illes Balears, i
aquí és allò que ha de fer el Govern balear, que a més té la
situació de privilegi que pot coordinar les polítiques a nivell
estatal i també una relació directa amb l’Estat. Nosaltres
entenem que tot el que sigui fer els pactes per l’ocupació,
reconduir també el tema dels pactes per l’ocupació, que han de
ser realment com si fossin una mesa de diàleg de les zones més
petites, i marcar els ajuntaments, que aquesta és la seva
responsabilitat, què és el que volen per al seu municipi, però
aquest tema del que volen per al seu municipi es plasma en les
actuacions quadriennals de quan entren a un ajuntament.
S’hauria de marcar dins el pacte de l’ocupació cap a on volen
anar aquests ajuntaments, cosa que entenem que als pactes per
l’ocupació actuals, quan es firmen els pactes per l’ocupació,
no s’ha fet, i nosaltres pensam que els ajuntaments i els agents
socials d’aquell territori han de marcar quines són les línies,
què és el que volen per al seu municipi, quin tipus d’activitat
volen al seu municipi i quin tipus d’empreses volen al seu
municipi.
Dins el SOIB nosaltres el tema que estigui creada una xarxa
entenem que el que s’ha fet en aquesta xarxa creada de
descentralització és una situació que s’ha de mantenir, tot el
que sigui apropar l’administració als ciutadans és una actuació
a la qual nosaltres hem de donar suport perquè açò dóna més
facilitat a l’administrat. I respecte als ajuntaments i els punts
d’informació laboral nosaltres efectivament hem comunicat
que el sistema que s’estava fent en aquest moment respecte al
punt d’informació laboral, que es feia una aportació del cent
per cent als ajuntament, no és el que s’ha de fer, s’ha de cercar
una corresponsabilitat per part de la conselleria amb les
entitats que faran aquesta informació laboral. Existeixen
transferències finalistes per part de fons de l’Estat, i el que hem
d’aprofitar són aquestes transferències que se’ns estan fent i
que moltes d’elles, quan s’executa el pressupost, s’estan
tornant perquè no s’han gastat. Nosaltres estam bastant
preocupats amb aquest es transferències, que quan hem fet
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convocatòries tenim romanents que al final no s’han gastat.
Reconeixem que si nosaltres cobrim aquestes programes de
colAlaboració amb contractació de personal desocupat per fer
aquesta informació, els ajuntaments o els consells en aquest
cas hauran d’aportar una partida complementària, segurament,
per completar el sou d’aquests treballadors, però la
corresponsabilitat també és assumir un cost, i dins aquestes
transferències nosaltres posam el que ens ve de..., i demanarem
l’ajuda de les entitats locals.
Respecte al tema de les activitats específiques com a
objectius de la conselleria, la visió de les Illes Balears com una
z ona que està..., la insularitat, són dues activitats, tant
l’aeronàutica com la nàutica, que són activitats que tindrem en
principi com a activitats permanents. El que és la formació i la
promoció d’aquestes dues activitats, que són activitats que es
tendran de forma permanent, són dues accions cap a una
desestacionalització de l’activitat econòmica i la feina dels
treballadors que hi ha en aquestes illes.
Respecte a la Direcció General de Treball, manifestava la
seva preocupació per la reducció de les partides. Efectivament
hi ha una petita reducció respecte als fons propis i el que tenim
és un increment dels fons finalistes; una cosa es compensarà
amb l’altra.
Allò de la salut laboral realment és un tema que també ens
preocupa i és un tema que també preocupava i preocuparà tots
els que estan al front d’una responsabilitat com és la
Conselleria de Treball. Dins la Direcció General de Treball
nosaltres consideram que en aquest moment el pressupost que
hi havia l’any passat efectivament eren 2.371.000 euros, però
els voldria recordar que a data d’enguany el crèdit definitiu
amb què ens trobat són 2.020.000, dels quals únicament se
n’ha ordenat el pagament a data d’avui de 474.000, quan a
data de juny, que és la data que és interessant per conèixer,
únicament s’havia fet el pagament de 260.000 euros, i s’havia
compromès una quantia de 500.000 en fase AD. L’any 2002 el
pressupost consignat era d’1.842.000 euros; el crèdit definitiu
va ser de 2.186.000, i únicament es va gastar 1.620.000.
En el pressupost de l’any passat van consignar unes
partides, van fer unes convocatòries que van sortir publicades
en el Butlletí Oficial per fer (...) i programes de salut labora l i
unes accions formatives en matèria de prevenció de riscs
laborals, i aquestes dues convocatòries que estaven previstes
que s’executassin durant l’any 2003, nosaltres quan vam
arribar ens vam adonar que no s’havien adjudicat, i que el
termini d’execució d’aquestes dues línies de salut laboral
difícilment es podrien executar durant el 2003 en base al que
estava previst, per la qual cosa aquest conseller, a proposta de
la directora general de Treball, va firmar la pròrroga
d’execució d’aquest programa, i aquest programa es realitzarà
durant aquests sis mesos de finals d’any i els sis mesos de
l’any que ve. Tenim que aquesta actuació, que no estava
adjudicada, es podrà realitzar com un programa durant l’any
que ve, i de fet tenim nosaltres ara consignada
pressupostàriament una partida que pensam que es podria,
quan acabi aquesta execució, en funció de la justificació que
ens presentin d’aquest programa, podrem fer una ampliació o
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podrem tornar convocar l’abril o el maig de l’any que ve una
execució una altra vegada de dotze mesos.

possible tot el que són les actuacions i també comentava en el
sector industrial. Són sectors que s’han d’escalonar.

Efectivament, des de la Secretaria General Tècnica
nosaltres podríem haver maquillat o podríem haver..., és
normal que li sorprenguin aquestes dues quantitats, però no
s’han volgut disfressar ni maquillar, o sigui, s’ha posat
directament, a les clares, que hi havia aquestes dues partides.
Per una banda el tema de la publicitat; és una quantia
equivalent a la que es va consignar l’any passat, la mateixa,
l’únic que hem fet ha estat arrossegar aquesta quantia en una
única partida, i dels estudis que estam realitzant en aquest
moment, estam realitzant el tema de publicitat, tot el que s’ha
passat de publicitat a la conselleria, estimam que aquesta
p artida no serà necessari que es pugui destinar exclusivament
a publicitat, sinó que podrem fer com un petit fons dins el
tema de publicitat per cobrir altres necessitats. Efectivament
el que ha comentat aquesta és la finalitat, no hem fet cap
disfressa ni cap maquillatge, està a les clares i simplement és
un punt perquè estam estudiant el tema de despeses de
publicitat, tema de revistes, tema de publicacions, que estava
dispersat; la voluntat de la conselleria és concentrar la difusió
i la informació per reduir costos.

Per tant, allò que és la formació d’altres sectors, a part del
turisme, nosaltres estaríem molt interessats en què poguessin
presentar, de fet els darrers dies ha acabat la presentació del Pla
FIP i comprovam que allò que és la formació només del Pla FIP
i m’ha preocupat, aquest és el sistema que està utilitzant, des
del nostre punt de vista a la conselleria no ens agradaria que
s’hi presentessin altres ofertes formatives fora d’allò que és
serveis exclusivament. Ens alegra que la Fundació laboral de
construcció, que precisament he fet esment d’ella, ha presentat
la resta de cursos que no són purament informàtica i serveis i
ens agradaria que s’hi presentessin altres tipus d’activitat, fins
i tot el que he comentat formació en altres àrees com pugui ser
la nàutica i l’aeronàutica. Per això comentava també que des
d’allò que és la conselleria intentarem actuar directament en
la preparació de cursos formatius dins del Pla FIP utilitzant
allò que són les instalAlacions i equipaments públics dins
d’allò que és formació professional, les instalAlacions de
formació professional en coordinació amb la Conselleria
d’Educació.

L’altra partida també és una partida important, i aquesta
partida la seva previsió inicial és precisament aquesta (...)
sense finalitat lucrativa, i la seva finalitat a les clares és
aquesta, que és que ha de venir a cobrir en el seu cas les
necessitats que surtin una vegada s’hagi fet l’avaluació dels
fons socials europeus. Jo no voldria entrar més en aquest tema
perquè al final, mentre no tenguem fet l’informe que hem
d’enviar a la (...) a Madrid, que l’hem d’enviar, a partir que
tenguem els informes que seran en registre de sortida,
comprovarem la situació que s’ha plantejat públicament de si
existeixen o no existeixen els fons i serà el moment que
tenguem aquesta partida pendent de cobrir algunes necessitats
que segurament sortiran. Simplement comentar-li, com sap, la
convocatòria sortirà ara i té limitada l’actuació en determinats
eixos perquè aquests eixos, a la vista dels estudis previs que
hem fet i a falta de la informació definitiva, estan en alguns
dels seus eixos a punt d’esgotar, o quasi esgotats en un
període de 3 anys. Quan es faci el contracte dels programes les
administracions públiques poden (...) els programes han de
conèixer que determinats eixos no podran actuar al 100% com
han fet fins ara, només de forma parcial.
Ja he contestat el tema de salut laboral. El tema de
l’estacionalitat efectivament. Jo ja li he explicat que el tema
de l’estacionalitat és una actuació que és de govern
transversal. Hem comentat el tema del turisme perquè al final
és una part molt important d’allò que és l’activitat econòmica
d’aquestes Illes Balears. De fet des de la Conselleria de
Turisme s’ha fet un esforç molt important de propaganda
d’actuacions en els mercats exteriors per convèncer que els
visitants són ben rebuts, que aquesta imatge que s’havia
plantejat fins ara no és el que volia la major part d’aquesta
societat que viu del turisme. I estic d’acord que (...) ha
explicat, que el tema de la diversificació del monocultiu no és
bo, allò que hem de fer és diversificar en allò que sigui

Dins els fixes discontinus que ha comentat, és un tema que
és recurrent i que per part de tots els partits és un tema
preocupant. Nosaltres allò que estam fent en aquest moment és
reunir i tenir ja un grup d’experts perquè ens elaborin un
document que es pugui pactar i pugui fer estudiar..., o sigui
que el que primer farem és fer el document i en base a aquest
document presentar aquest document que pugui ser reconegut
aquesta figura d’alguna manera dins allò que és el ministeri.
No obstant el tema de fixes discontinus nosaltres també
entenem que és una qüestió de desestacionalització, obrir allò
que és la temporada el més ampla possible i en aquesta feina,
com comentava, el Govern balear té dins allò que és l’actuació
transversal intentar que l’economia i allò que és el sector dels
fixes discontinus siguin una temporada més ampla.
L’apartat del Partit Socialista ha fet una menció respecte
les dades de l’atur, també ho havia fet el portaveu d’Esquerra
Unida- Els Verds. Si em permeten, avui precisament la premsa
comentava que la conselleria havia fet unes declaracions. El
tema de l’atur jo voldria que quedés constància de com està la
situació, que també ha crescut a l’octubre d’enguany però en
menor percentatge de com ho ha fet en els darrers 6 anys. La
taxa d’atur a les Illes Balears actualment s’està situant en el
6,4%, mentre que la mitjana espanyola és del 8,8%. El nombre
de persones desocupades, una vegada més degut a l’acabament
de la temporada turística, ha pujat durant el mes d’octubre a
les Illes Balears, en concret l’atur ha passat de 22.580 persones
el setembre a 28.175 en octubre i aquesta pujada suposa un
increment d’un 24,8%. A pesar que és un augment important,
que consideram també motivat per l’estacionalitat, aquest
creixement en termes percentuals és inferior al que s’havia
registrat durant els mesos de setembre i octubre dels darrers 6
anys. Cal remuntar-se fins l’any 97 per trobar un percentatge
inferior que era el 24,%. De setembre del 97 a octubre del 97
a 24,2, va pujar a 26,8 l’any 98, un 25 l’any 99, un 28 l’any
2000, un 28,6 l’any 2001, octubre del 2002 un 26,4 i ara

HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 9 / 6 de novembre
estam en un 24,8. En xifres absolutes aquest increment és
major, això ho tenim clar i és el tema que ens preocupa.
També la població activa ha crescut, de població activa
tenim 15.000 nous majors de 16 anys. Estam ocupant uns
9.600 i gent que s’apunta a l’atur són uns 5.000, no obstant si
ho comparam d’octubre a octubre, octubre del 2003 a octubre
del 2002 l’atur registra un augment de 2.814 persones, un
11,1% i aquest augment també és inferior al que es va registrar
l’octubre del 2001 i octubre del 2002, allà on l’atur va pujar
un 21,4 i d’octubre del 2000 a 2001 va pujar un 11,3. En
canvi és superior al registrat entre octubre del 99 i octubre del
2000 quan l’augment va ser d’un 3,4.
La nostra (...) ha estat comentat avui, he tengut
l’oportunitat és que la idea que ens agradaria no està en aquest
11,1%, sinó dins allò que és l’arc mediterrani tenim Catalunya
i València. Catalunya està en un 2,4 i València està en 6-7%
i la nostra situació hauria de ser, com a mínim, la mateixa
d’aquestes comunitats que estan en l’arc mediterrani. Canàries
està en el 6-7%, la nostra situació seria la d’allò que és l’arc
mediterrani. La valoració que feim des de la conselleria encara
que és un greu problema que hi ha un augment d’atur, que es
detecta al mateix temps una ralentització del creixement dels
darrers mesos, des del mes de juliol, allò ens ha de portar a
reconduir, nosaltres hem de tenir aquesta responsabilitat de
reduir aquesta situació cap a un comportament, com a mínim,
que estiguem en la mitjana estatal pel que fa a l’ocupació, o
com a mínim en la zona d’allò que és l’arc mediterrani.
El tema dels nous pactes, ja he explicat allò que és el nou
pacte de l’ocupació, si bé el plantejament s’ha de revisar per
al nou pacte per l’ocupació, per la nova realitat social. Està
clar que nosaltres en aquest moment la realitat social que hi ha
i queda reflectida en el Parlament, hi ha un Parlament que
reflecteix allò que la societat ha votat, això està plasmat en
allò que està plasmat en un programa electoral i nosaltres
entenem que la societat en aquest moment allò que demana és
que aquests programes que s’ha fet, programa del Partit
Popular i programa d’Unió Mallorquina, que és allò que està
sostenint el Govern actual sí s’hauria de reflectir en allò que és
un nou pacte de l’ocupació.
Respecte els pactes locals, comentar allò que es
considerava que és realment que els ajuntaments són els que
han de decidir què és allò que volen en els seus municipis,
quines activitats necessiten, o quines indústries, o quines
activitats són les que volen incentivar. I allò que s’ha de fer és
la coordinació d’aquestes polítiques locals des d’allò que és
la política global de la comunitat autònoma.
Li preocupa el tema de la coordinació de Vicepresidència.
Jo pel contrari entenc que aquest Govern és monocolor, té un
programa electoral i té dins allò que és la memòria de la
conselleria, té una menció específica per al tema que també
ens preocupa i també preocupa a aquest conseller, que és el
tema de l’exclusió social. És una política que no és únicament
de la Conselleria de Treball, és una política transversal i aquí
està la qüestió de qui és que ha de coordinar aquestes diferents
polítiques de les conselleries, per això es fa una menció
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específica a la vicepresidenta que és la persona adequada, o és
l’òrgan adequat per fer una coordinació d’allò que són les
diferents polítiques que es pugui fer des de les diferents
conselleries i entenc que per aquest motiu s’han fet unes
comissions creades, primer per coordinar totes aquestes
polítiques dins allò que és l’exclusió social i s'ajunten tant
P residència com la conselleria i entenc que la vicepresiden t a
és un punt de trobada per coordinar les actuacions.
El problema del nou centre de formació de l’Escola del
Mar, només li puc dir que és una idea que va plasmar aquest
estiu, ja he contestat per escrit aquest tema. El President Aznar
va manifestar que tenia una ilAlusió, un interès en què es fes un
centre del mar a Menorca. Jo com a conseller i com a menorquí
estaria encantat d’aquesta possibilitat. S’estan fent les gestions
en aquest moment si és viable per part del Govern balear crear
aquest centre del mar a Menorca, s’han tengut converses
simplement a nivell de converses, en aquest moment no hi ha
res firmat, no hi ha cap tipus d’acord entre les dues
administracions. Hem de tenir en compte que cada
administració és competent en allò que és, l’Administració de
l’Estat és la titular en aquest moment de l’espai de la base
naval, el Govern balear té les competències de la formació
ocupacional i formació reglada i li puc dir que en aquest
moment no hi ha cap tipus d’acord.
La partida (...) ja ho explicat al portaveu d’Esquerra UnidaEls Verds.
La formació del programa europeu són els fons que tenim.
Ja he dit que els 19 milions i fent una aposta per a una
reconversió que es pugui realitzar durant el 2004 perquè
realment, n’estic quasi segur, tendrem temps durant el 2004
per poder tenir els informes de quina és la situació econòmica
del programa europeu de formació, però el 2005 segurament
les quanties no seran les mateixes perquè el que teníem era un
programa de 60 milions de pessetes i simplement basta
repassar les convocatòries que s’han fet i podrem aportar en un
informe tot el que s’ha justificat l’any 2005 li assegur no serà
en aquestes partides.
La memòria del SOIB les tramitacions administratives el
que tenim és que des d’un ajuntament sí que es poden fer
tramitacions administratives d’allò que són segellats, no és
necessari per segellar acudir a una oficina del SOIB es podia
fer des dels ajuntaments, amb el secretari de l’ajuntament que
donés fe. Ens agradaria que es pogués fer des dels ajuntaments
aquestes actuacions i no fa falta que vagin al SOIB. El tema
també de la finestreta única és una possibilitat que es fa i que
en principi els ajuntaments, per l’experiència pròpia, no tenen
massa voluntat perquè això els significa un increment de feina.
Estic segur que més ajuntaments amb una colAlaboració per
part d’allò que és la conselleria i aportant fons per ser uns
serveis, com he comentat abans, d’interès general podrien
posar personal per realitzar la tramitació d’aquestes feines.
En el tema de la descentralització del servei, precisament
allò que estam mirant és aquesta gestió dins d’allò que és la
nova implantació de la gestió. Aquest nou programa
informàtic que estam intentant posar en marxa i esper que
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durant l’any 2004 es pugui posar en funcionament, és
precisament per fer aquesta descentralització del servei i que
els ajuntaments puguin entrar dins d’un programa que estigui
centralitzat dins allò que són les oficines del SOIB, però que
aquests ajuntaments puguin introduir tot allò que és la
informació i l’orientació laboral des dels ajuntaments.

necessiten i als treballadors per trobar la feina que cerquen o
que puguin accedir a la formació que necessiten per millorar
la seva capacitat professional, per trobar feina o millorar la que
tenen. És al final fer un servei públic creïble, que és el nostre
objectiu, i que ens ha de portar a incrementar aquest
percentatge del 4,7% com a mínim al 16,4.

L’increment de personal, simplement allò que he comentat
que el CODEFOC no estava consignat l’any passat en el 2003.
En aquest pressupost el personal de CODEFOC sí té
consignada aquesta partida, no s’ha hagut de fer un increment
per a una aportació per una qüestió de què no es va consignar
pressupostàriament.

Jo crec que he contestat totes les preguntes que m’havien

I el tema de la reubicació d’oficines. Nosaltres, allò que
hem comentat abans, que el problema més important que
tenim és que els pressupost s són els que són i intentarem,
sempre és difícil per a una administració, fer una reducció de
despesa i una reducció de despesa és el capítol 2, que és el
tema dels ordenaments que tenim en aquest moment i que
s’han firmat darrerament una sèrie de contractes de lloguer,
fins i tot hem de fer alguns canvis que preocupen a aquest
conseller el cost que té. En el tema de lloguers intentarem
reduir tot allò que són les despeses i si necessitam reubicar
oficines farem reubicació d’oficines. Tenim un problema
important que seria, i ho dic així, possible colAlocar les
oficines en els locals de l’IBAVI, el que passa és que són zones
exterior del poble i normalment els batles dels municipis no
estan massa contents de què les oficines surtin de la zona
antiga.
El tema dels PIL ja li he comentat que és un tema de
corresponsabilitat i entenem que farem tot el possible perquè
els ajuntaments tenguin aquesta corresponsabilitat en el tema
de la informació i orientació laboral i farem esforços amb ells
perquè puguin entrar a incrementar d’una altra manera o amb
un altre sistema els punts d’informació laboral.
I la intermediació laboral, el tema de la intermediació
laboral en el SOIB tenim un problema, i ens preocupa aquest
tema, i és que el SOIB actualment, per percentatge de
colAlocacions, solament fa un 4,7% de les colAlocacions que es
registraren l’any passat a les Illes Balears, i aquesta va ser la
gestió del SOIB respecte a les colAlocacions. Totes les restants
van ser comunicacions de les empreses al SOIB una vegada
que havien gestionat pel seu compte de forma directa o
indirecta la incorporació dels treballadors. De les 342.158
colAlocacions que es varen produir l’any passat, 16.114 es
varen gestionar pel SOIB, és a dir, que el procés de recerca de
personal fins a la seva contractació per part de l’empresa fou
a càrrec del SOIB; la resta, 326.044, foren comunicacions de
les empreses al SOIB de la colAlocació de treballadors. La
mitjana de l’Estat de l’any 2002 fou d’un 16,4. Aquestes dades
del 4,7 i 16,4 ens obliguen des del punt de vista de la
conselleria a intentar també tenir la mitjana de l’Estat de l’any
2002, com a mínim el 16,4. Aquestes dades posen de manifest,
entenem, que s’estan infrautilitzant les competències del
personal del SOIB; per tant a aquesta conselleria li agradaria
arribar a tenir un servei públic d’ocupació àgil, útil i eficaç, i
que pugui servir als empresaris per trobar els treballadors que

fet.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller. Entram al torn de rèplica. Per
Esquerra Unida i Els Verds té la paraula el Sr. Rosselló per un
temps de cinc minuts.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Moltes gràcies, Sr. President. De la intervenció del Sr.
Conseller, a part de diferents opinions que no vénen..., bé, que
ja les anirem discutint, en concret ha mi m’ha quedat molt
confús el tema del punt d’informació laboral. No sé si es
redueix, si no es redueix en els ajuntaments, perquè ha dit que
volen que les corporacions locals aportin part dels fons del
que això significa. Bé, en general això era o això és el que són
els acords SOIB, que abans era l’INEM, amb corporacions
locals. Si funciona així jo crec que aquest és el seu objectiu;
ara, respecte a un punt d’informació laboral jo crec que li
auguro poc èxit si el que pretén és treure més “peles” als
ajuntaments; donada la finançació municipal no només
d’aquesta comunitat sinó de tot l’Estat, als ajuntaments jo no
els tocaria la bossa més perquè ja la tenen ben tocada. Per tant
jo mantendria el servei d’informació a compta del Govern de
la comunitat autònoma perquè coincidesc plenament amb la
filosofia, que és que vàrem iniciar nosaltres, per cert, sobre la
descentralització del SOIB i el seu acostament als ens locals i
a baix.
Respecte..., bé, i els pactes d’ocupació també estic d’acord
amb la seva filosofia. És que la idea és que surti la política
laboral que es vulgui fer a la zona de cada lloc, però vostè ja
haurà descobert que els ajuntaments no havien fet fins ara mai
política laboral, ni tan sols entrava dins els seus plantejaments.
La majoria no té regidor de política laboral. Per tant tot és nou;
nosaltres vàrem començar això el 2002 i, bé, li desitj que amb
el temps que té per davant pugui aconseguir avançar amb
aquesta idea perquè és la filosofia que correspon.
Respecte al tema dels fixos discontinus, home, aquí ja
començam a entrar en contradiccions. Vostè ara ha descobert
que el que ha de fer és un estudi d’experts. Home, el Sr. Matas
ens diu que sobren estudis, el Sr. Flaquer fa dues hores ha
presentat com un dels grans avanços del seu pressupost que
s’han reduït els estudis, perquè els conservadors no estudien,
sinó que actuen; els que feim estudis som nosaltres. I vostè
parteix d’un acord de mesa de diàleg social del mes de gener
firmat per tothom i acceptat per tothom, que diu clarament
quines són les mesures per resoldre el problema dels fixos
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discontinus, i compta amb un estudi completíssim del Consell
Econòmic i Social difícilment superable, i allò que se li ocorre
en lloc d’aplicar això és crear una comissió d’experts i fer un
estudi. Home, posin-se d’acord entre vostès perquè si no ens
embullam.

i manifestacions d’empresaris aquí a fora, perquè són aquí
perquè es necessiten, perquè tenen feina. Per tant quan parla de
xifres aquest es no les comptam, perquè evidentment no tenen
papers i no són legals; si els comptàssim l’assumpte encara
seria molt més greu i molt més important.

Gràcies, Sr. President, i moltes gràcies, Sr. Conseller, per
contestar puntualment totes les preguntes que li hem fet. Crec
que això és una actitud que l’honora i que no respecten altres
consellers en aquesta cambra, com han demostrat, per exemple,
avui matí.

De la mateixa manera que posi’s d’acord, en aquest cas ja
no amb els seus, sinó amb vostè mateix, perquè vostè ha fet
dues compareixences aquí i a la primera pràcticament em va
acusar d’haver-me gastat totes les “peles” que hi havia i a la
segona que no les gastam, que no executam, que arribam al
70%, que en salut laboral... Com queda la cosa? Quin és el
problema? El problema és que s’ha gastat tot el que hi havia
o el problema és que no s’ha gastat? I sobre aquest tema, com
vostè ha dit, ja hi haurà els informes a què vostè ha fet
referència, i ja hi haurà tots els informes corresponents, i ja
parlarem amb seriositat i en profunditat, perquè en aquest cas
en concret jo li vull exposar que jo seré molt rigorós a l’hora
de saber el que hi ha i el que no hi ha, i que quan es parla del
70% d’execució del pressupost, què parlam?, del 2003, del
2002?, de què parlam?, de què no parlam?, i quan parlam dels
fons europeus també. Per tant tendrem ocasió de parlar
d’aquest tema perquè jo, que som una persona no especialment
agressiva ni m’agrada, no tenc un estil i tal, el meu nom sí que
m’agrada respectar-lo molt. Per tant quedarà molt clar el que
s’ha gastat i el que no s’ha gastat, el que s’ha fet i el que no
s’ha fet, i ja en parlarem i ho discutirem quan arribi el moment.

Per tant ho dic amb aquest sentit, que, ja que ha fet
referència a les xifres d’atur, idò jo crec que el problema que
tenim és aquest, és el creixement, l’efecte crida que hi ha. La
comunitat autònoma de les nostres illes és la que rep més mà
d’obra de totes les comunitats autònomes de l’Estat. Clar,
aquest és el problema que hem de veure com resolem entre
tots.

No entraré a valorar les xifres d’atur. Crec que vostè
tampoc no ho hagués hagut de fer, perquè les xifres no li són
favorables. Vostè ha fet el mateix paper que hem fet tots els
governs i jo no vull fer el mateix paper que han fet vostès quan
estaven a l’oposició, i començar a treure banderes d’alarmisme.
Per tant no ho faré. Però vostè sap, i altres abans que jo ja li ho
han dit, vostè sap que aquesta comunitat autònoma és una
comunitat autònoma que podem classificar de rica sense que
tinguem massa dubtes al respecte de fins on arriba aq u e s t a
riquesa. Però vostè sap també que en aquesta comunitat
autònoma hi ha gent que treballa poc i malament, que treballa
de forma precària, de forma eventual i fins i tot de forma
submergida, com li han dit en aquests moments.

I respecte a l’atur, home, respecte a l’atur supòs que no vol
dir vostè que ara des del juliol ja comença..., ja n’hi ha menys
és perquè ara governen vostès. Perquè, clar, aquí l’assumpte no
hi ha qui l’aclareixi: hi ha menys atur aquest any que l’any
passat i el Sr. Flaquer ens acaba de dir que s’han tancat molts
més hotels aquest any que l’any passat, evidentment
conseqüència de l’ecotaxa i de com ho vàrem fer de malament.
Jo li he dit al Sr. Flaquer fa una estona i li ho dic a vostè: estic
desitjant que passin uns mesos, que passi un any i que ens
puguem asseure a qualque banda a parlar dels problemes
seriosos de fons d’aquesta societat seriosament, sense
referències a qui feia, qui no feia, perquè ni té res a veure la
seva actuació respecte a les xifres d’atur d’ara ni la meva
respecte a les xifres de fa dos anys. Desgraciadament la
comunitat autònoma decideix poc respecte a les xifres d’atur,
i això ho sabem tots i ens la tiram com una pilota un a l’altre.
Miri, el problema l’ha tocat vostè i l’ha dit al final, i és el
que sabem tots: el creixement de la població activa. Les xifres
quadren; aquests 2.500 a 3.000 treballadors més cada any que
no troben feina, dels 10 que sí en troben -ara vostè ha donat la
xifra de 15.000, la darrera que jo tenia eren 10.000 i donava
7.000 i 3.000; bé, idò ara serà més o manco el mateix-, aquest
és el problema que tenim, no que estiguem patint una crisi,
que es destrueix feina, sinó que el mercat laboral d’aquí no és
capaç d’assumir l’entrada de nou personal en el mercat laboral
globalment; assumeix la majoria però no l’assumeix tot, i quan
afrontem aquest tema i el discutim de veres podrem discutir
seriosament de futur, de la mateixa forma que també
discutirem seriosament sobre quants de treballadors
immigrants sense papers fan feina aquí i què passaria si ara
algú s’aixecàs i digués: “tots a ca seva”. Tendríem tractorades

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara pel Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el Sr. Sampol.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Moltes gràcies, Sr. President. Bé, jo crec que aquest és un
debat interessant i que hauríem d’aprofitar una comissió
específica per parlar-ne. Però jo crec que el Sr. Rosselló ha
encetat un tema ben d’actualitat a partir de la roda de premsa
que va fer el delegat del Govern, pens que era ahir o despúsahir, en la qual parlava que únicament un 30% dels
immigrants que estan a les Illes Balears poden regularitzar la
seva situació mitjançant un contracte de treball. Clar, si aquí
tenim 30.000 expedients en tramitació i únicament uns 10.000
es poden regularitzar, i únicament en el que va d’any s’han
expulsat 100 immigrants, on són els 20.000? Aquest és un
debat molt interessant i naturalment jo no tenc la resposta.
Coincidesc també en què hi haurà observat, si llegeix els
Diaris de Sessions de la legislatura passada, que hi ha una
manera molt distinta d’enfocar l’atur, el creixement de la
població activa, el creixement de les persones ocupades, que
no ha deixat de créixer ni fins i tot l’any 2002, que va ser un
any molt complicat, i intentam tractar-ho amb molta més
seriositat. Vull dir que des d’aquest punt de vista trobarà en
l’oposició, des d’una actitud crítica, naturalment, una
colAlaboració, i no un intent de desgastar-lo utilitzant un tema
molt sensible, d’aquests que pomposament deim temes d’Estat.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Garcia, també per un temps de
cinc minuts.
LA SRA. GARCIA I QUEROL:

I ja que hem tret el tema de la immigració deixi’m només
fer una petita reivindicació, perquè les sales també serveixen
per a això: donin papers a tots els que treballen, donin papers
a tots els que treballen i s’evitaran problemes per als mateixos
treballadors i per als empresaris; donin papers a tots els que
treballen i tenen feina, i deixin de fer també demagògica en
aquest sentit perquè es tracta de persones que necessiten feina;
tant és que siguin d’aquí com d’allà, del nord o del sud.
Pel que fa al pacte per l’ocupació vostè diu que el
mantindrà i em sembla molt bé, nosaltres també som partidaris
que un instrument com aquest, que serveix de concertació i de
posar en comú els objectius d’empresaris, treballadors i del
mateix govern, estigui sobre la taula, però vostè li ha atribuït
un paper de coordinació dels pactes locals, que no ha de
deixar de fer-se però cal tenir en compte que els pactes locals
s ón un instrument lligat a la realitat local. Per tant vostè ha
explicat molt bé que els ajuntaments saben, i els empresaris a
nivell local i els sindicats a nivell local, saben molt bé el que
és bo per al seu poble, però vostè té competències i
responsabilitats en matèria de treball que no tenen els
ajuntaments.
I al fil d’això li diré el mateix que li ha dit el Sr. Rosselló.
Bé, haurà de fer gala d’una gran diplomàcia i capacitat de
convicció per convèncer els ajuntaments que posaran en
marxa un nou servei del qual ells no tenen competències però
que hi hauran de posar doblers. Com vostè sap els ajuntaments
d’aquest país estan fent esforços per quadrar els seus
pressupostos i a més han fet un gran esforç per pagar
competències que no són seves, entre elles també la inserció
laboral, la intermediació, la gestió d’escoles taller, tallers
d’ocupació, i aportant doblers dels propis pressupostos perquè
això sigui així, perquè tenen, com vostè sap, la pressió dels
ciutadans cada dia a les seves portes i se senten responsables
d’això. El que no em sembla bé, Sr. Conseller, és que els
atribueixi noves competències que són seves, no dels
ajuntaments, que li treuen un problema a vostè i que a més
pretengui que ells paguin. Crec que ja alguns dels seus, com
el Sr. Gallardón, han vist que hi ha dificultats per quadrar els

pressupostos municipals i que no es poden carregar les tintes
en aquest sentit.
Per tant jo el que li proposo és que vostè té una idea,
nosaltres en tenim una altra, segurament els sindicats i les
patronals en tenen una altra, i els ajuntaments tenen la seva
perspectiva que és la de veritat, que és la que viuen cada dia;
jo li dic que vostès han anunciat molts pactes al voltant de
qüestions que creuen que són institucionalment prioritàries, i
jo li dic: per què no pacta políticament i institucionalment el
desplegament del SOIB i quines coses poden fer cadascuna de
les institucions i ens tindrà al seu costat, com li vaig a
l'anterior compareixença per poder-ho negociar.
Pel que fa a la salut laboral. Bé, no s'ha gastat, jo li he fet
la mateixa referència, a cada compareixença ens diu o que s'ha
gastat molt o que no s'ha gastat res, les dues coses no poden
ser. Dir-li que algun dels doblers que s'han donat per gastats i
que s'han d'atribuir a l'anterior equip de govern, no a l'actual,
jo els don per ben gastats. I per tant, avui, per exemple, a
Menorca s'ha aprovat la mancomunació de tots els serveis dels
ajuntaments i del consell insular dels serveis de salut i de
prevenció. I jo crec que aquests doblers, que van sortir d'una
iniciativa del govern balear anterior, han estat els millors
gastats, probablement, en matèria de salut laboral pel que fa a
les administracions públiques; crec que serà el primer, i fins al
dia d'avui, l'únic servei mancomunat de salut laboral que
existirà a les Illes Balears pel que fa a l'administració,
insisteixo.
Pel que fa a l'esgotament dels fons, vostè ha anunciat que
hi ha alguns eixos esgotats, però vostè ja les sap, per què no
ens ho diu quins eixos són? És l'eix 1, és el 3, és el 7, quin és
l'eix que està esgotat? Per a mi no és igualment important que
n'estigui esgotat un que un altre, i per tant si ho sap digui'ns
quins són els eixos que estan esgotats.
Pel que fa al Pla FIB, no cal rodar la mata, el Pla FIB té un
altre problema, el Pla FIB té un problema que s'exigeixen unes
infraestructures que no existeixen a les illes. Veurem si vostè
amb els instituts pot complir els requisits que demana el Pla
FIB, a nivell nacional, per poder donar classe d'algunes
matèries dintre d'alguns instituts, veurem. Segurament els
tendrà, però jo dic si complirien les normatives que hi ha, és
un problema de temps en el qual es realitzen els cursos, és un
problema de costs, en què es financen aquests cursos, és una
qüestió de plantejament del Pla FIB; i per tant aquí, per molt
que rodem la mata, no aconseguirem que hi hagi una execució
més alta. De totes maneres, només cal esperar, Sr. Conseller,
vostè ha dit que nosaltres ho hem fet malament, només cal
esperar un any per saber quina execució farà vostè del Pla FIB
i després li valorarem en positiu si la seva execució és més
alta, sense canviar la situació de partida, que és la que jo li he
descrit.
Pel que fa a la intermediació, bé, a alguns dels tràmits que
vol passar als ajuntaments. Home, quan parlem de passar
tràmits als ajuntaments, per què no en parlem d'altres,
justament el segellat és la cosa més desagradable que fa el
Servei d'Ocupació de les Illes Balears. Així que, passar-li a una
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altra administració, la veritat és que podríem parlar d'altres
tramitacions que podrien fer els ajuntaments i que no fos el
segellat, per dir-li a un senyor o a una senyora que vostè no ha
vengut a segellar el dia que toca, no li correspon cobrar de
l'atur. Per tant, plantegem com s'ha de descentralitzar,
insisteixo, el tema de la intermediació, de la informació i de
l'orientació, i jo li he de tornar a dir que estic a la seva
disposició, jo i el meu partit, per poder pactar aquest tema que
considerem que és molt important.
I pel que fa a la intermediació laboral, vostè diu només es
colAloquen un 4'7 de les colAlocacions que es realitzen per
gestions del SOIB, i probablement és veritat, jo no tinc les
xifres, però aquestes xifres no són molt diferents de les que feia
l'INEM, estarem d'acord amb això, no? Per tant, és un problema
també que no té res a veure amb la gestió política directa, bé,
sí que té a veure amb la gestió política, com ara li diré, perquè
es puguin gestionar més llocs de feina per a les persones s'ha
de canviar el sistema d'entrevistes, s'ha de canviar la forma de
classificar les persones i les demandes i s'ha de canviar també
la manera de rebre les demandes dels empresaris respecte de
què volen i de com ho volen. I, si no és així, tampoc no
aconseguirem un percentatge més alt de colAlocacions; si ho
fan, doncs estaran en el mateix camí que havia iniciat, crec jo,
l'anterior govern.
Una pregunta només ha deixat sense contestar, que és on
pensa fer una prova pilot, o si ho he sentit bé això de la prova
pilot en intermediació.
I per últim, m'ha fet gràcia, i deixi'm que li digui, allò de
què la vicepresidència ha de coordinar, però que no existeix
cap problema perquè aquest govern és monocolor. Clar que és
monocolor, perquè també és monocolor el govern del Consell
Insular de Mallorca, on tres persones governen una institució.
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula per contestar el Sr.
Conseller.
EL SR. CONSELLER DE TREBALL I
(Guillem de Olives i Olivares):

FORMACIÓ

Molt breument. El tema dels punts d'informació laboral.
Estic totalment d'acord amb les dificultats que ens trobarem en
els ajuntaments, el mínim que sí que hi ha és la ilAlusió, i com
que hi ha alAlusió es farà aquesta feina i es farà tot el possible
perquè es posi en marxa. També, des del punt de l'experiència
i de la pràctica, sabem que quan hi ha una persona que fa una
feina de vegades també, indirectament, ajuda a realitzar els
tràmits dins els ajuntaments.
Els fixos discontinus, simplement li he d'explicar que, no
és que s'encarregui un nou informe, estam molt satisfets amb
el que és tant l'informe del CES com els informes que hi havia
anteriorment pels tècnics especialistes, que havien fet informes
sobre fixos discontinus; fins i tot hi ha un llibre que va mostrar
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el president del CES, que és de l'any seixanta i busques, que
també és molt interessant. I l'únic que farà aquesta comissió,
són tècnics que el que han de fer és la valoració dels diferents
informes i dictàmens que existeixen en aquest moment i el que
és plantejar una proposta que s'ha de presentar d'una forma que
sigui viable per a una comissió de seguiment de l'article 32 del
REB.
El tema de despeses dels pressuposts, una cosa són les
despeses que es fan dels fons socials europeus i l'altra cosa són
els fons propis, dins el pressupost hi ha diverses partides. Com
que aquest tema ja ha quedat clar que jo estic preocupat i el Sr.
Rosselló també està molt preocupat i crec que tots dos serem
rigorosos en aquest tema, quan surtin els informes i les
avaluacions que s'han de presentar, com que són informes que
seran firmats per personal tècnic qualificat, crec que serà el
moment en què podrem comprovar quina és la situació real del
pressupost. Jo simplement ho ajornaríem a quan es tenguin els
informes i quan estiguin fets, per suposat que el Sr. Rosselló
els tendrà a disposició.
Simplement comentar que, efectivament, el tema de
l'increment de la població activa i les solucions que es poden
donar a aquesta situació en què tenim molta població activa;
s'està reduint en aquests moments, aquests tres darrers tres
mesos, no només pel que és el nou, s'ha de ser sincer, només
perquè s'ha visualitzat un canvi pel nou equip de govern que
hi ha en aquestes illes i hem creat una ilAlusió, sinó també per
una bona situació, com he comentat a la presentació, que s'està
produint en l'economia mundial, la globalització, la tenim, i
tot ajuda en el que són les estadístiques; crec que s'està
visualitzant, i com que tot ajuda, també ajuda que el Govern
d'aquestes illes sigui ara del Partit Popular. No obstant, sí que
vam fer la reunió de la Mesa de Diàleg Social, vam tenir una
primera reunió amb els agents socials, presidint la
vicepresidenta del Govern, precisament, amb el conseller
d'Hisenda i Economia, i jo mateix, i sí hem quedat d'acord amb
ells que sí farem reunions, com he comentat anteriorment, per
començar a fer feina pel que és la modificació, l'estudi de tot
el que afecta l'economia de Balears, i intervendran en aquestes
reunions sectorials representants de les diferents conselleries
per anar perfilant el que podria ser un pacte per l'ocupació, que
seria la ilAlusió d'aquesta conselleria que es pogués firmar
abans de l'estiu de l'any que ve.
El problema que ha plantejat el portaveu del PSM,
simplement és un problema del tema d'estrangeria. Simplement
el que es fa a nivell estatal de donar papers, que comentava la
portaveu del PSOE, és s'estan intentant modificar o es presenta
la modificació de la Llei d'estrangeria per agilitar els tràmits i
que no s'hagi d'esperar la tramitació durant un any, que
realment es fa llarg.
Respecte de la pregunta que ha fet dels fons europeus dels
eixos que tenen l'avaluació feta, que s'han produït més
actuacions dels eixos de l'Objectiu 3, són els eixos 1 i 7 i
realment que estiguin esgotats i que no es puguin fer
actuacions sobre l'eix 7, que és un tema que no només
preocuparà a la portaveu del PSOE sinó a tots els que fan feina
sobre aquests fons europeus.
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El tema dels plans d'ocupació, tenc l'experiència
municipalista, crec que els ajuntaments dins el pla general, i
són els usos previstos en el pla general, allà és on es marca i els
ajuntaments indirectament estan realitzant una política
d'ocupació i econòmica, encara que no la facin directament la
fan indirectament en el que són els usos previstos en el seu
planejament. Aquesta és la voluntat dels ajuntaments, què és
el que volen dins els usos, si crear polígons industrials d'un
tipus, quin tipus d'indústries són les que volen, i això és el que
ens han de presentar els ajuntaments, (...) per la part que afecta
Menorca és el pla territorial insular que estableix quina és la
visió en aquest moment aprovada dels usos del territori, i els
pactes locals han de fer actuacions basades en algun
document, i aquest document ha de reflectir què és el que vol
aquest territori, municipi o illa. Ens agradaria que els pactes
locals marcassin quins són els eixos d'actuació de l'economia
pròpia, perquè nosaltres estam en una situació de visualitzar
les necessitats que hi ha dins els ajuntaments i podrem
coordinar en veure les situacions d'alguns ajuntaments, amb
altres ajuntaments, perquè una actuació única, un ajuntament
no té més visió des d'un punt determinat, i des del Govern
balear crec que podrem ajudar a coordinar i ajuntar voluntats
entre els ajuntaments. Quan comentava els pactes locals
d'ocupació, és aquesta visió de coordinar actuacions que
siguin d'ajuntaments diferents que el Govern balear pugui
avisar o pugui ajuntar aquestes actuacions que, si es fan només
per un, i si es fan conjuntament poden sortir fins i tot amb una
visió més ampla del que és l'economia de les Illes Balears.

I la prova pilot, també des del director del SOIB, establirà
els criteris amb els ajuntaments que estiguin més interessats,
ja li he comentat que no serien els ajuntaments de molta
població, sinó en els de població més petita, perquè és més
fàcil la coordinació entre les empreses d'aquest municipi i els
treballadors desocupats del mateix municipi, on hi ha un
coneixement personal de quina és la situació, cosa que a
Palma, a Manacor o a Inca, que són poblacions més
importants, com també Maó i Ciutadella, és més complicat, ara
a una població petita on les empreses i els treballadors es
coneixen, és més fàcil coordinar aquesta gestió
d'intermediació.

Li don l'enhorabona al Consell Insular de Menorca, perquè
ha pogut mancomunar el Servei de salut i prevenció, i en el
mateix cas, que és el contractes programes tendrem un únic
interlocutor que, en aquest cas, serà el Consell Insular de
Menorca.

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En
primer lloc, agrair al conseller i als seus càrrecs, els alts càrrecs
que l'acompanyen, la seva compareixença en aquesta comissió
d'avui, a fi d'explicar-nos el que és el pressupost de la seva
conselleria. Dir al conseller que té tot el suport del Grup del
Partit Popular per dur endavant aquest pressupost. Des del
Grup del Partit Popular compartim totalment l'objectiu
d'aquesta conselleria, que creim que no ha de ser altre que el
foment de l'ocupació, la millora de la qualitat de l'ocupació
existent i les accions necessàries per a la reducció de la
sinistralitat i la conflictivitat laboral.

I respecte del Pla FIP, la idea que té aquesta conselleria és
que els equipaments públics, com són els ens de formació
professional, són equipaments públics, i el que hem de fer és
que aquests equipaments es puguin utilitzar, igual que
s'utilitza un poliesportiu o una piscina municipal, i aquesta és
la filosofia que té aquesta conselleria.
Dels tràmits dels ajuntaments, els primers que hem de fer és
marcar els més senzills i, si és possible, ampliar-los. En aquest
moment, el director del SOIB serà la persona encarregada de
fer les gestions amb els ajuntaments per comprovar i intentar
que aquesta ilAlusió que té la conselleria que els ajuntaments
participin i tenguin una corresponsabilitat, sigui el més ampla
possible.
L'actuació del 4,8% que he comentat en l'ocupació,
efectivament ens consola que sigui la mateixa que l'INEM,
precisament hi ha hagut un temps que deu haver costat
segurament al conseller que hi havia anteriorment posar en
funcionament el SOIB respecte de la transferència de l'INEM,
realment consideram que un 4,8% és una actuació
d'infrautilització del que és la gestió d'una estructura que és
aquesta xarxa que està repartida a totes les Illes Balears per fer
una actuació d'ocupació i d'intermediació entre les empreses
i els treballadors.

I simplement amb Vicepresidència, la coordinació crec que
és interessant que ens pugui reunir, el dia a dia de vegades et
menja, i tenir reunions amb Vicepresidència per tractar temes,
és la gestió diària, supòs que sap com funciona, i a nosaltres
ens interessa tenir puntualment reunions, perquè és la forma de
trobar i de tractar els temes.
I amb això acabaria.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara té la paraula pel Grup
Parlamentari Popular, el Sr. Tadeo i Florit.
EL SR. TADEO I FLORIT:

Pensam que totes aquestes mesures van encaminades a
aconseguir un ple ocupacional i a millorar les condicions de
feina. També trobam que val la pensa destacar les actuacions
transversals amb les conselleries competents en matèria
d'exclusió social. També consideram a destacar que el
pressupost augmenta i millora quant a la formació que es
realitza, fomentant la formació de qualitat. I, com no podria ser
d'altra manera, també pensam que és molt positiu que s'intenti
millorar la gestió del SOIB.
En definitiva, per suposat, pensam que són mesures
encaminades a l'ocupació plena, a la millora de la qualitat i
productivitat del treball i al reforçament de la inclusió social.
I, per acabar, ja que s'ha fet referència a govern monocolor
del govern balear, del Consell Insular de Menorca, dir que al
Consell Insular de Menorca tenim un govern bicolor on el
Partit Socialista està sotmès a un partit minoritari que només
té un conseller.
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Res més. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Té la paraula el Sr. Conseller, si
vol contestar. No?
A ixí, esgotat l'ordre del dia, acabada aquesta
compareixença, només em resta agrair al Sr. Conseller les seves
explicacions, als alts càrrecs que l'han acompanyat, gràcies per
la seva compareixença.
S'aixeca la sessió.
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