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Comissió d’Hisenda i Pressuposts per tal de tramitar els

pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears per

a l’any 2005. En primer lloc demanar si hi ha substitucions?

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, Miquel Rosselló substitueix Miquel Ramon.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Aina Rado substitueix Francesc Quetglas.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Maria José Camps substitueix Andreu Crespí.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Eduard Riudavets substitueix Pere Sampol.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

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 2005 (RGE núm. 6829/04).

Passam idò a la compareixença de l’Hble. Sr. Conseller de

Treball i Formació Cristòfol Huguet i Sintes per tal d’explicar

el pressupost de la seva conselleria. Informar abans de

començar que el Sr. Conseller compareix acompanyar dels

següents alts càrrecs de la seva conselleria i que són: el

Secretari General Tècnic IlAlm. Sr. Miquel Sendín; la Directora

General de Treball IlAlma. Sra. Margalida Pizà; Director

General de Formació IlAlm. Sr. Antoni Perelló; Directora del

Servei d’Ocupació de les Illes Balears IlAlma. Sra. Pueyo Pons;

Director de l’Institut de Salut Laboral IlAlm. Sr. Fernando

Villalobos i la Cap de Gabinet Sra. Isabel Llopis.

Per tant, per fer l’exposició dels seus pressuposts té la

paraula el Sr. Conseller sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors

diputats. Bé és la primera vegada que me toca assistir a una

Comissió de Pressuposts amb la responsabilitat d’explicar

aquests pressuposts. Però com que hi he estat altres vegades

com a diputat, conec que les senyores i senyors diputats ben

segur que hauran seguit el document escrit que el Govern ha

entregat al Parlament i per tant, la meva intervenció per no ser

ni avorrida, ni reiterativa d’allò que el Govern ja ha expressat,

intentaré fer-la des d’un punt de vista de l’exercici

competencial en matèria de treball que té aquesta comunitat

autònoma i tot i que la distribució en dues seccions, la 19 que

correspon als òrgans pròpiament del Govern i la 76 que

correspon a l’organisme autònom Servei d’Ocupació de les

Illes Balears i per tant, una institució participada pels agents

socials, jo entrellaçaré activitats, competències, recursos,

mitjans d’una i altra secció, amb la bona intenció de què quedi

millor explicat, no només per als diputats que ho coneixen tot

perfectament, sinó per a aquells mitjans que assisteixen en

aquesta sessió i que ben segur voldran transmetre als ciutadans

quin és el contingut important que els ha d’arribar a ells.

En primer lloc idò parlaré d’allò que suposa des del punt de

vista pressupostari d’una manera global aquesta nova etapa que

s’iniciarà i executarem en el 2005. Des del punt de vista

purament econòmic passam d’un pressupost sumat de les dues

seccions de 68.443.268,93 euros a 81.072.364,63 euros. És a

dir, un increment de més del 18% que són els 12.629.095,70

que disposarem en aquesta comunitat autònoma per a les

polítiques actives d’ocupació, a més de les altres activitats.

Dins d’aquesta disponibilitat inclourem sobretot per exercir a

la secció 76, la del SOIB, uns recursos que signifiquen

21.145.131,94 i que aniran bàsicament destinats als següents

objectius: formació ocupacional per a majors de 25 anys;

formació ocupacional per a joves, per tant, fins a 25 anys;

formació per a dones a l’atur; formació per a discapacitats i

formació per a colAlectius amb risc d’exclusió social. És a dir,

en aquelles funcions i objectius que ja tenia el SOIB hi afegim

aquestes línies que fins ara s’exercien, part d’elles, des de la

conselleria i per tant, eren una competència exclusiva del

Govern i ara estaran participades també pels agents socials i

que com tots vostès saben formen part del govern, de l’òrgan

plural que té el Servei d’Ocupació de les Illes Balears com a

administració, com a organisme autònom.

Quant a la conselleria, destacar la creació de la Direcció

General de Salut i Prevenció de Riscs Laborals, és a dir, el que

era un institut i per tant, des del punt de vista jurídic tenia

poc..., per dir-ho suaument, suport amb la Llei de Règim

Jurídic de les Illes Balears i que ara passarà a ser un òrgan amb

totes les competències d’una direcció general, per tant,

orgànicament amb més suport i que incorporarà, ho voldria

ressaltar, unes actuacions en matèria d’incidència damunt la

cultura de la prevenció de risc, que en el 2005-2006 confiam

poder executar a les escoles de les nostres illes. Una major

coordinació i activitat relacionada amb la medicina laboral, per

tant, amb la prevenció i relació de malalties relacionades amb

l’activitat de la feina. I finalment, també com a novetat, estic

parlant només de les novetats, el que direm una unitat

d’assistència a les famílies que tenen algun accidentat, sigui

greu, o sigui mort, quan es produeix aquesta circumstància en

el treball. Aquests són per a mi els compromisos nous més

importants dels que he de donar compte en aquesta comissió.

Ara detallaré ja d’una manera molt més completa allò que

són els conjunt de les actuacions de la conselleria i del Servei

d’Ocupació de les Illes Balears. L’eix més important dins d’allò

que ens ha definit l’estratègia de la Unió Europea, l’eix més

important per a la població laboral de qualsevol comunitat

autònoma, de qualsevol regió europea, és la inserció laboral de

les persones que estan a l’atur. A les Illes Balears aquesta

activitat es durà a terme d’una manera principal i amb la

disponibilitat de tots els recursos que tenim, des del Servei

d’Ocupació de les Illes Balears, des del SOIB, amb aquest

pressupost que he parlat tan important.

Segona línia de l’estratègia europea, la formació i la millora

de les aptituds dels treballadors. L’oportunitat que ha de tenir



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 28 / 10 de novembre del 2004 643

 

qualsevol treballador d’aquestes illes per millorar les seves

condicions, per poder competir, per tenir un millor contracte,

per poder ser una persona que en productivitat és millor. I que

per tant, té una incidència decisiva en la resposta, per tant, els

resultats del teixit productiu i la competitivitat de la nostra

comunitat. Açò es durà a terme des de la Direcció General de

Formació, que a partir d’enguany assumirà també competències

fins ara no transferides del FORCEM i amb una quantia de més

de 3.200.000 euros. La línia relativa a la..., jo diria tot el

contingut de la legislació en matèria de l’Estatut dels

treballadors i laboral, està encomanada i així seguirà a la

Direcció General de Treball, que a més veurà incrementades les

seves línies amb aquelles altres que necessiten les empreses, els

sindicats, els treballadors i el Tribunal d’Arbitratge, que

després ja en parlaré més extensament, per executar polítiques

actives d’ocupació. 

La Direcció General de Treball, sobretot, és l’òrgan del

diàleg social, de la conciliació, de l’arbitratge, de garantir que

la nostra comunitat sigui capdavantera en matèria de solució

dels conflictes i de les relacions laborals i que per tant, el

consens, la capacitat de negociació i d’arribar a acords sigui

exemplar i generi a la nostra comunitat un estalvi

importantíssim de recursos i de pèrdua d’hores de treball en

matèria, sobretot, de diferències, conflictivitat, etcètera. I açò

amb una línia específica a la qual donarem suport d’una manera

significativa i que ens situarà en el primer d’Espanya quant a

experiència i és que aquell òrgan que els propis agents socials

han escollit per dirimir les seves diferències, el Tribunal

d’Arbitratge i Mediació, el TAMIB, sigui l’instrument al qual

vagin els treballadors i els empresaris per qualsevol conflicte

dins les seves relacions o diferències laborals. Açò es veurà en

el pressupost d’enguany amb un increment de més de mig milió

d’euros que permetrà, insistesc, l’organització, l’execució i que

aquest tribunal pugui veure qualsevol dels conflictes que es

produeixin.

Finalment la Direcció General de Salut i Prevenció de Riscs

Laborals veurà incrementat els seus pressuposts en més d’1

milió d’euros. Aquests pressuposts aniran destinats bàsicament

a implantar aquestes línies noves i sobretot, a millorar aquestes

línies que ja ve desenvolupant de prevenció, d’informació i de

conscienciació de la salut laboral. Sé que preocupa als

representants d’Eivissa la presència d’un tècnic d’una manera

fixa i el 2005 açò es veurà materialitzat. Abans del 2005

probablement puguem tenir, una vegada estigui autoritzat i per

tant, tenguem disponibilitat d’un borsí de tècnics de prevenció

de riscs a la comunitat autònoma, la presència fixa, residencial

per tant, d’un tècnic de grau mig. No obstant, mentre no

tinguem consolidada la plaça en el catàleg, que açò sí que es

produirà en el 2005 i hi haurà, igual que ja hi ha a Menorca, un

tècnic de grau mig d’una manera estable en aquella illa.

Pas ara a centrar-me una mica més en les xifres i començaré

per la secció 19, la conselleria i tal vegada ho puc fer si m’ho

permeten i no els molesta a les senyores i senyores diputats,

d’una manera paralAlela a les dues seccions. D’una manera

global el capítol 1, és a dir, els recursos humans que les dues

seccions considerades d’una manera conjunta disposarem per

al 2005, el capítol 1, és a dir, el que fa referència a les

disponibilitats pressupostàries en matèria de personal, com

vostès saben, pujarà a 11.063.674,63 euros, front als poc més

de 10 milions que hi havia el 2004. Aquest 1.043.266 euros

d’increment en matèria de personal suposa poder, sobretot

aquests períodes en què hi ha activitat punta, desenvolupar

aquesta activitat. Vostès saben que en un mercat laboral com el

nostre la contractació temporal és necessària en determinats

moments de l’any. Saben també que com a conseqüència de la

transferència en matèria de FORCEM haurem de disposar de

més personal i també alguna de les activitats que he mencionat,

especialment a la Direcció General de Salut, també ens

exigiran. Crec que hi ha un cap de servei, crec recordar, la

dotació també d’un càrrec eventual adscrit al conseller i aquesta

és la justificació principal de la diferència aquesta d’1 milió

d’euros.

En el capítol 2, el conjunt de les dues seccions quant a

compra de béns i de serveis passam de 2.927.636,52 euros que

vam disposar el 2004 a 3.864.130 per al 2005. Aquesta

diferència de devers 936.000 euros està justificada en la

incorporació d’un centre d’estudis i programes. És a dir, la

generació d’informació que des del Servei d’Ocupació (SOIB),

des de la Direcció General de Treball, des de la Direcció

General de Salut i Prevenció de Riscs Laborals i de Formació

sobretot, recomana disposar, no d’un simple observatori en el

SOIB que és allò que hi havia fins ara (...) un decret, sinó d’un

autèntic centre d’estudis i programes que ens permeti conèixer

i abordar, conèixer naturalment quina és la situació del mercat

laboral i després abordar d’una manera eficaç el plantejament

de projectes i programes que hem de posar a disposició de la

societat per millorar aquest mercat i les seves condicions. 

Quant al capítol 4, front als 34.149.187,88 euros que vam

disposar per a l’exercici de les nostres competències l’any

2004, el 2005 disposarem de 38.744.450 euros. És a dir,

4.600.000 euros més que permetran que totes les accions que

després relacionaré i que vostès coneixen, que estan en el

capítol de transferències corrents puguin disposar d’aquesta

important millora pressupostària.

I finalment en el capítol 6 d’inversions, passam de

21.345.098 euros a 27.347.640. En aquest cas més de 6 milions

més d’euros i que per tant, suposaran que les línies sobretot

encomanades en el SOIB en matèria de formació i orientació se

vegin realment ben dotades. En orientació en concret en el

SOIB hi haurà una diferència de més de 9 milions d’euros

degut al traspàs d’aquestes funcions des de la conselleria aquí.

I 3 més a allò que és formació ocupacional. Aquesta és la gran

diferència d’una manera d’intercanvi de pressuposts d’una

secció a l’altra. No obstant i globalment considerats, repetesc,

l’increment pressupostari efectiu quant a disponibilitat

econòmica sobrepassa els 6 milions d’euros. Aquestes serien tal

vegada les referències, o les fites a destacar de la modificació.

Havia dit que també ressaltaria del capítol 4 quines són les

actuacions més importants a ressaltar. Vull fer referència, quant

a la conselleria, que s’han pressupostat més d’1.700.000 euros,

corresponents en aquest cas a fons finalistes, dels quals

1.638.000 seran gestionats per la Direcció General de Treball

per atendre les iniciatives empresarials I+E. La contractació

indefinida de persones amb discapacitats i l’atenció, o el

pagament de quotes úniques de prestacions. Havia dit més de

500.000 euros en el TAMIB, podia dir més de 350.000 euros

en el TAMIB, els deman que me disculpin per aquest error que
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he comès quan ho he dit de memòria, són més de 350.000 euros

més enguany respecte l’any passat. I vull ressaltar també

aquests més de 600.000 euros en el programa 315B1 de salut

laboral. Tot açò, repetesc, a transferències corrents en el capítol

4. 

I la conselleria en capítol 6, per tant, en inversions hem de

ressaltar en primer lloc una partida no molt important quant a

la quantia, 150.000 euros, però sí per a mi molt important quant

a la innovació que són els certificats de professionalitat.

L’objectiu és que al llarg d’aquest 2005 comencem a implantar

a la nostra comunitat els certificats de professionalitat, és a dir,

aquells treballadors que realitzin cursos de formació contínua

i que per tant, millorin les seves aptituds puguin disposar d’un

certificat reconegut de formació professional. El FORCEM,

també ja l’he mencionat, 3.208.350 forma part d’aquest capítol

d’inversions. I en estudis i programes hi veurà un projecte

d’inversió de 150.000 euros referit a aquests estudis i

programes que gestionarà orgànicament la conselleria i

funcionalment hi tindran participació totes les direccions

generals perquè és obvi que donarà atenció i compliment a

totes les direccions generals.

També dins el capítol 6 hi ha una previsió de què la

conselleria iniciï actuacions pròpies i directes de formació.

Pensam que hi ha centres territorials de treball allà on és

necessari oferir a les empreses, i posar a disposició dels seus

treballadors, la possibilitat i facilitar-los la formació contínua.

Farem idò experiències a determinats polígons industrials allà

on amb els mitjans de la conselleria bàsicament serà ofert a les

empreses radicades en aquests polígons i organitzar, d’acord

amb els horaris i les peticions conegudes a través de l’enquesta,

o el coneixement directe de la demana dels treballadors, les

possibilitats de formació contínua. En aquest capítol

d’inversions no puc negar que també hi veurà alguna partida

referida a equipament informàtic i a obres necessàries perquè

se pugui millorar amb les condicions i mitjans de què

disposam.

Tal vegada he de fer una referència molt més específica a

allò que han de ser la implantació dels serveis generals

específics i sobretot, la participació dels agents socials i de les

institucions d’administració local en les polítiques de la

conselleria i del SOIB, les polítiques laborals de la nostra

comunitat autònoma. En aquest moment s’ha pactat amb els 4

agents socials més representatius de la comunitat autònoma,

CAEB i PIME per les patronals i UGT i Comissions Obreres

per part dels sindicats un pacte marc, un acord marc a la Mesa

del Diàleg Social i que si no hi ha modificacions d’agenda

perquè ja està acordat, serà subscrit i formalitzat públicament

dia 17 i al qual s’hi han adherit per manifestació explícita els 3

consells insulars, almanco les dues presidentes i el President

d’Eivissa ho han manifestat així verbalment i també tots els

batles dels municipis de més de 20.000 habitants i que repetesc

s’adheriran i subscriuran el document dia 17, un gran acord per

als pactes locals. 

Aquesta firma suposa dos compromisos importants, el

primer és del de negociar per a cada una d’aquestes

organitzacions o divisions territorials que són els municipis de

més de 20.000 habitants, també per a algunes mancomunitats

a Mallorca i per als consells insulars com a administració local

en representació dels municipis menors de 20.000 habitants, un

pacte local i que de cada un d’aquests pactes locals hi pengi un

contracte programa allà on hi hagi el compromís de les

administracions, de la Conselleria de Treball i del SOIB en el

seu cas, de les aportacions dels recursos econòmics necessaris

per desenvolupar les polítiques actives i els serveis

territorialitzats en funció de la diagnosi i de la presència d’atur,

de colAlectius amb risc d’exclusió, en definitiva necessitats de

formació, en definitiva les necessitats de les polítiques laborals

de cada un d’aquests territoris. Aquest tal vegada gran pacte

per al desenvolupament dels pactes locals dona, jo crec, o

transmet a la societat i empresaris aquest esperit de confiança

tan necessari per poder desenvolupar activitats i sobretot que

açò se produeixi en un marc d’enteniment i de confiança

respecte del futur.

L’altra qüestió que vull ressaltar com a més important és la

dependència que les polítiques d’ocupació tenen d’aquelles

altres polítiques que s’exerceixen des d’altres administracions.

És obvi que les polítiques en matèria d’ordenació territorial i

urbanisme, en polítiques d’economia, polítiques d’agricultura,

en polítiques de turisme són realment claus i condicionants a

l’hora de conèixer quina pot ser l’evolució del nostre mercat

laboral, de les disponibilitats pressupostàries. Per tant, la

relació entre la planificació, l’estímul i els incentius d’aquestes

polítiques econòmiques és decisiva a l’hora de conèixer les

possibilitats i les disponibilitats en matèria d’ocupació laboral.

I dit açò vull resumir, perquè sinó no pareixeria que he estat

a una comissió pressupostària, els continguts econòmics de

cada una de les dues seccions i ressaltar allò que consider més

important d’aquest contingut. Començaré per la 19, la

conselleria. Aquesta en matèria de remuneracions de personal

disposarà de 4.726.637,27 euros front als 4.317.104,51 que va

tenir el 2004. Aquests 409.532 euros estan justificats en un nou

cap de servei de gestió administrativa, l’increment del

complement de destí d’alguns llocs de feina i l’increment de la

Seguretat Social. En capítol 2, compra de béns i serveis,

passam per al 2005 a 2.977.636 euros, front als 2.115.057 del

2004, 862.000 euros més. Aquí, repetesc com he dit abans quan

he parlat d’una manera global dels dos pressuposts, que la xifra

més rellevant és la implantació del Centre d’Estudis i

Programes. En transferències corrents en capítol 4 passam del

15.924.932 que hi va haver el 2004 a 12.122.174, és a dir, hi ha

una disminució a la conselleria en capítol 4 que se veu

forçament compensada i superada amb el capítol 4 que després

veurem en el SOIB, degut principalment a l’encomana de la

nova funció a l’organisme autònom de la part de l’itinerari

d’inserció laboral que és la formació ocupacional, conegut per

tots com a Pla FIB.

En inversions la conselleria disposarà d’un total de

14.634.160, enfront dels 20.672.000 de què va disposar el

2004, o de què disposa el 2004, és a dir, una disminució de 6

milions d’euros i que efectivament, també en aquest cas, la

causa es troba en l’encomana de 9 milions d’euros d’orientació

Objectiu 3, serveis generals i específics, que passa al SOIB, i

de 3 milions menys en formació ocupacional que també passa

al SOIB. Tot i que açò suma 12 milions d’euros, realment la

disminució efectiva del capítol 6 a la conselleria és de la meitat,

només, 6 milions, perquè s’incrementen les altres partides que

he explicat abans.
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Finalment, per repassar el pressupost del SOIB, vull

recordar que en capítol 1, matèria de personal, passam de

5.703.303 de l’any 2004 a 6.337.037 per al 2005, és a dir,

663.000 euros més que estan per atendre aquelles necessitats

ocupacionals a les diferents oficines i sobretot les necessitats

puntuals que ens demostra el fet de l’estacionalitat en

l’ocupació i, per tant, les puntes de treball que es produeixen en

aquestes oficines a l’hora d’atendre els nostres treballadors. En

capítol 2, de 886.494 de què disposarem el 2005 enfront dels

812.579,52, hi ha una diferència només de 73, quasi 74.000

euros, que estan també justificats amb la incorporació de la

transferència del FIB al SOIB. En transferències corrents,

capítol 4, disposarà el SOIB del 26.622.276; trob que val la

pena repetir la xifra: 26.626.276 euros enfront dels

18.224.255,88 del 2004, és a dir, unes obligacions noves que

suposen una incorporació pressupostària de 8.398.000,20, nou

pressupost, increment de pressupost -perdó- en capítol 4 en el

SOIB. Foment de l’ocupació, organismes autònoms,

corporacions locals, ADL, estudis i campanyes de promoció

local, I+E, contractació indefinida de persones amb

discapacitat, quotes úniques autònomes veuran incrementades

d’una manera substancial, per tant, les disponibilitats

pressupostàries per fer polítiques molt més, anava a dir

agressives, però diria que molt més convençudes i de contingut

econòmic molt major, millor per al que nosaltres hem

d’afrontar d’una manera més important, que és la incorporació,

la inserció laboral i social de les persones. En capítol 6 són,

senyores diputades i senyors diputats, 12 milions, més de 12

milions l’increment que tendrà el SOIB. El SOIB tenia l’any

2004, té l’any 2004 673.000,98 euros de pressupost; l’any que

ve disposarem de 12.713.480. 

Vull ressaltar que el poc increment de capítol 1 i el gran

increment de capítol 6 i 4 manifesten la voluntat i la certesa i la

convicció d’aquest govern a l’hora de comptar amb els agents

socials i amb les administracions locals per a les polítiques

actives d’ocupació i d’inserció laboral. Jo crec que aquests són

els trets més remarcables.

No seria un bon menorquí i els eivissencs m’ho tirarien en

cara si abans d’acabar aquesta intervenció no fes una petita

referència a la territorialització. Són referències econòmiques

que mai no es poden agafar com a certes, absolutes, ni tan sols

un compromís determinant. Les polítiques d’ocupació no les

determinen la ubicació territorial, o la configuració o

l’estructura administrativa dels governs, les determinen els

usuaris, els treballadors que han de tenir formació, els

treballadors que no tenen feina i en cerquen, les polítiques

generalitzades i horitzontals de millora de la prevenció de riscs

laborals, la millora per a la salut laboral. Per tant vull ressaltar

això; ho faig perquè crec que és obligat en aquest parlament de

quatre illes fer una territorialització o almanco parlar d’ella,

però amb la convicció que tots estam d’acord en el fet que

realment la distribució pressupostària i les accions han de

respondre a la situació, la ubicació i les necessitats dels usuaris

i no a cap altre criteri.

I dit açò vull explicar que normalment en polítiques

relatives a capítols 4 i 6, i alguna cosa del 2 en el SOIB, hi pot

haver inicialment previst un destí a Eivissa de 6.215.000 euros,

al voltant de 7 milions a Menorca i al voltant de 26 a Mallorca,

en polítiques concretes d’aquest capítol. Quant a la conselleria

parlaríem de..., 2, 4 -és que no ho tenc sumat-, 5 milions, una

mica més de 5 milions a Eivissa-Formentera, també una xifra

similar a Menorca i al voltant dels 16, 17, quasi 18 a Mallorca,

aquests quant a aquells fons que poden tenir una

territorialització, per tant que no depenen de convocatòries o de

sistemes que no es puguin considerar territorialitzables.

I amb açò, Sr. President, agraesc la seva atenció i el temps

que m’han pogut autoritzar per a aquesta intervenció. Moltes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller, per la seva exposició. Una

vegada acabada l’exposició del Sr. Conseller, volen que se

suspengui la sessió, tal com preveu el Reglament? No? Idò

passam al torn de preguntes, i en primer lloc té la paraula, en

nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, el Sr.

Rosselló per un temps de 10 minuts.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

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

Conseller, moltes gràcies per la seva intervenció, per la seva

explicació exhaustiva de les xifres. Sense cap dubte, si aquest

fos l’únic barem a mirar, ha millorat en relació al seu

antecessor. El que passa és que les xifres, com tots sabem, es

poden mirar des de molts de cantons, i jo aprofitaré aquesta

breu intervenció sobretot per donar algunes opinions i aclarir

alguns dubtes, perquè ja hi haurà temps en el debat en plenari

per entrar en profunditat en les polítiques laborals i

pressupostàries. Avui no toca això, avui toca inicialment aclarir

algunes coses.

És veritat, Sr. Conseller, que s’ha incrementat en xifres

globals el pressupost de la conselleria, sumant conselleria i

SOIB, sumen les dues seccions, però també és veritat que el

percentatge en fons propis de la conselleria i en fons externs és

del 45,7%, més o menys similar al de l’any passat, 45,5%, i

encara més baix que el del 2003, que era pràcticament del 50%.

Per tant la majoria de l’esforç pressupostari amb aquest

increment es fa via fons externs, evidentment en absolut

menyspreables, com més se n’aconsegueixen millor, però cal

destacar-ho i ressaltar-ho. I del SOIB el creixement, com vostè

ja ha indicat en part, una part correspon -15 milions- a les

transferències de la Direcció General de Formació. Si afegim

a això les transferències estatals i externes, que són 27 milions,

el creixement és de 4. Bo sigui aquest creixement, però és de 4,

no de tota la resta que es diu. Per tant ens trobam amb uns

pressupostos millorat en nombre en relació a abans, però encara

amb una aportació i amb un sacrifici de fons propis inferiors als

darrers pressupostos del 2003.

Ha fet referència vostè, i es fa referència clarament a la

memòria, a un apartat important que per a enguany afronta

aquesta conselleria, que és una reforma interna administrativa.

Jo em referiré a dos aspectes molt en concret. Bé, la creació de

la Direcció General de Salut Laboral i l’elevació del rang de

l’institut tenen pros i contres, cadascú pensa com creu, i bé, ja

hi ha hagut altres ocasions per provar una cosa i una altra i a

vegades tenen..., el que potser guanya en capacitat autònoma de

l’Institut de Salut Laboral es pot perdre des del punt de vista
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que la salut laboral està absolutament vinculada a les relacions

laborals, com vostè sap, i per tant la no vinculació a una

direcció general de Treball té els seus desavantatges. Així ho

vàrem veure en algun moment i vàrem rectificar precisament

aquesta mateixa reforma que ara vostès fan, però sense cap

dubte en temes de reforma i d’estructura administrativa cadascú

pensa com considera oportú.

En relació a l’altra reforma sí que crec que ja hi ha elements

més de fons. Vostè em permetrà, Sr. Conseller, que jo no pugui

considerar de rebut que una llei, que el SOIB, que es va crear

per una llei aprovada per unanimitat en aquesta cambra, per

unanimitat, sigui reformat de forma important per una llei

d’acompanyament. No crec que aquest sigui un bon mètode,

però ja estam acostumats que per al Govern del qual vostè

forma part la Llei d’acompanyament representa quasi el 70 o el

80% de l’activitat legislativa del Govern durant un any, i per

tant es veu que continuam amb aquesta tònica. La reforma del

SOIB que vostès introdueixen per llei d’acompanyament no

només és una reforma des del punt de vista de la direcció,

l’estructura, etc., que tampoc no entraré a valorar, encara que

a mi personalment no m’agrada. Hi ha un element molt

important: quan es parla dels objectius l’antiga llei del SOIB

parla de formació professional; no és casualitat. La nova llei

substitueix formació professional per formació ocupacional, i

tots els que hi entenem sabem què vol dir formació professional

i sabem què vol dir formació ocupacional, i sabem que això és

una passa enrere en la integració dels tres subsistemes de

formació precisament quan arriba el FORCEM en aquesta

comunitat autònoma, precisament quan es podria fer una gran

ofensiva des del punt de vista d’iniciar una política d’integració

dels tres grans subsistemes de formació. 

Això a part d’altres elements que també tenen la seva

importància: el comitè executiu del SOIB està format pels

agents socials, els quatre grans agents socials, i

l’Administració. El comitè actual del FORCEM fins ara estava

format per tres grans agents i l’Administració. No sé com ho

faran vostès quan els arribi a les seves mans, però no li..., en fi,

no sé com es diu però no li desitj el que li pot venir quan s’hagi

de decidir si la PIMEM ha de ser o no ha de ser, o no ha de

formar part d’aquest colAlectiu; en aquest cas li tocarà a vostè

torejar amb aquest tema. Crec que s’ha perdut i s’ha

desaprofitat una ocasió per donar una passa important en la

integració dels tres subsistemes, repetesc.

Miri, l’altre element de fons -i després entraré a preguntes

concretes- l’altre element de fons, vostè ha fet referència a

l’estratègia europea, un element fonamental de l’estratègia

europea és la concertació, i vostè ha fet referència als pactes

locals, a la concertació, etc. Miri, Sr. Conseller, aquí s’està

produint un fenomen curiós: cada vegada que apareix un

conseller de Treball des del nou govern ens assegura que farà

una sèrie de coses que són les mateixes que s’han assegurat

abans. A la memòria de l’any passat a la Direcció General de

Treball comença com a tasca fonamental de la Direcció

General de Treball promoure el pacte per l’ocupació,

l’economia productiva, etc., etc. Enguany comença igual.

Esperem que l’any que ve no hagi de començar igual. Però ja

anam per un any i mig, eh?, ja anam per un any i mig. Jo li vull

recordar que el pacte per l’ocupació a l’etapa anterior es va

firmar el gener del primer any de govern.

I ara vostè em ven com un èxit espectacular un gran pacte

per al desenvolupament dels pactes locals, quan el que vostès

han firmat és que l’any passat el mes d’octubre s’havien de

renovar els 13 pactes locals que hi havia i no es varen renovar

perquè la Conselleria de Treball, segons la meva modesta

opinió i amb tots els respectes, era molt ineficaç, molt més que

des que hi ha hagut el canvi, ho reconec, però era així, ho vaig

dir i ho repetesc, i no es va fer res, i ara tornaria tocar..., i es va

dir que es discutiria l’octubre de l’any que ve, que és ara -bé,

ja ha passat-, i ara ha tornat passar l’octubre i no s’han tornat

renovar els 13 pactes, i ara vostès inventen un gran pacte per al

desenvolupament dels pactes locals. Enhorabona!, si els

desenvolupen, però en lloc de fer això haguessin pogut renovar

cada any i ja tendrien..., tenint en compte que el programa

operatiu, el programa operatiu, Sr. Conseller, acaba el 2006.

Per tant si tarden molt ja no importarà renovar els pactes locals

o ja hauran d’entrar dins una altra dinàmica, perquè el

programa operatiu acaba el 2006. Per tant, en fi, sense cap

dubte vostè fa molt millor que el seu antecessor, repetesc, la

venda de les coses.

I respecte del TAMIB li he de reconèixer que fan un esforç,

i a més li he de reconèixer que aquesta és la línia correcta, que

és camí sense cap dubte adequat i que tots els esforços que es

puguin fer perquè el TAMIB jugui un paper decisiu dins la

concertació bons són i necessaris són.

Li volia demanar de tot això, de totes aquestes xifres que

ens ha dit, si ens pot concretar què es pensa dedicar a

l’economia social, al desenvolupament de l’economia social;

què pensa dedicar al desenvolupament del decret d’empreses

d’inserció laboral en el desplegament territorial del SOIB, si es

preveuen noves oficines, es preveuen..., en fi, tot el tema dels

punts d’informació, tot aquest tipus de coses. 

I ja per acabar dues o tres preguntes concretes. Bé, aquesta

idea del Centre d’Estudis i Programes també li vull lloar; sense

cap dubte també si ho compara amb l’any passat, l’any passat

el que es va ser va ser pràcticament l’observatori quasi anulAlar-

lo, i ara vostè l’eleva a Centre d’Estudis i Programes.

Enhorabona.

Què passa amb el centre de formació nacional que duim

arrossegant des del 2002?, que s’havia de fer a Menorca, no

s’havia de fer a Menorca, si es fa, si no es fa, si hi ha partida,

si no hi ha partida... I sobre aquesta idea dels certificats de

professionalitat, que en principi teòricament pot ser una bona

idea, quina vinculació tendria a l’Institut de Qualificacions

dependent de la Conselleria d’Educació?, tenint en compte que

l’altre dia el conseller d’Educació, a preguntes d’un diputat que

és aquí present, va reconèixer que aquest institut no anava

massa pròsper, que estava bastant estancat des de fa un temps,

i que tot el que sigui qualificacions i tot el que sigui

certificacions en aquest sentit l’estreta relació entre la formació

professional que depèn d’Educació i la que depèn de Treball és

fonamental.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Té la paraula el Sr. Conseller

per contestar, també per un temps de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes):

Gràcies. Vull contestar a cada un dels intervinents d’una

manera directa i agrair-li, Sr. Rosselló, com no pot ser d’una

altra manera, el to i el contingut de les seves paraules. 

Quant al contingut, miri, el 2003, i vostè açò ho ha de saber,

es van comprometre pràcticament tots els recursos del

programa operatiu. Em referesc a l’explicació o al que vostè ha

dit de fons propis i fons exteriors. El que passa és que no es

poden justificar més que per cada un dels períodes del 6 anys;

per tant no s’han pogut justificar, no han pogut recobrar el 45%

al qual té dret aquesta comunitat autònoma d’aquella despesa

i s’ha de fer açò any rere any. Per tant vostè veu en els

pressuposts aquesta plasmació tècnica i econòmica d’una

realitat d’intercanvi de recursos entre la nostra comunitat i

Espanya, però a la pràctica la disponibilitat l’ha de posar tant

pel que són sobretot Eix 7, colAlectius en risc d’exclusió com

Eix 1, aturats, pràcticament la comunitat autònoma, i açò no és

una crítica, només que amb l’administració no hi va haver gaire

disciplina i bé, haguérem pogut fer fons propis i fons del

programa operatiu si haguéssim considerat que la política havia

de ser la que vostès trobaven; el que passa és que es van

esgotar pràcticament tots els recursos del programa operatiu.

Les xifres, Sr. Rosselló, estan a la seva disposició a la

conselleria, al Parlament, aquí on vostè vulgui. No me les

invent, són les xifres que em donen els tècnics i que estan,

repetesc, a disposició del Parlament.

Quant a la reforma administrativa, bé, miri, els pros i els

contres de la Direcció General de Salut, que és el que vostè ha

emprat en primer lloc. Jo crec que tenir una espècie de servei,

encara que se li digui institut, no és donar-li el rang que té una

matèria com la salut i la prevenció de riscs laborals, i jo crec

que el fet que sigui orgànicament una direcció general idò

obligarà el seu responsable, el seu director, que tots sabem que

en aquest cas també -també, dic, perquè supòs que també en els

altres casos- és un gran professional i que per tant motivarà els

funcionaris i persones que treballen allà i els seus responsables

polítics a incidir molt més en aquesta àrea que vostè sap que és

transcendental per al mercat laboral, pel que és l’activitat

productiva, i fins i tot li diria des d’un punt de vista purament

economicista i no ja humà, que ho és sobretot des del punt de

vista humà. Aquest és el gran motiu: més pressupost, més

responsabilitat, i també que les eines de prevenció, de coacció,

que són les sancions també estiguin en mans d’aquell que ha de

fer aquesta política.

No posi cap dubte, Sr. Rosselló. A mi em seria fàcil ara fer

una broma o una referència al fet que com que eren tres o

quatre els del pacte, i governaven i es repartien..., em seria

fàcil. No ho faig. Dic que ho podria fer però no ho faig, però sí

que li vull dir, Sr. Rosselló, que la coordinació de les

direccions generals es produeix cada setmana; cada setmana

ens reunim tots els directors generals, el conseller, les persones

de l’equip i ho coordinam tot, i per tant no tengui preocupació

de la relació entre la Direcció General de Treball i la Direcció

General de Salut, que aquest no serà..., al revés, serà un motiu

de millora i de coherència en les decisions d’una i altra direcció

i de cap manera un motiu de disputa o de divergència.

La Llei del SOIB, miri, la correcció de formació

professional a ocupacional és perquè aquesta llei que vam

aprovar per unanimitat, que sigui de formació professional

quan tots sabem que formació professional és la formació

reglada professional, la formació contínua i la formació

ocupacional no pensam que hagin d’estar en mans d’un

organisme autònom; pensam que està bé a Educació la que és

reglada, pensam que està bé a la Direcció General de Formació

la que és contínua, i pensam que està bé aquella que forma part

d’un itinerari d’inserció amb l’organisme que s’ha de dedicar

a fer inserció. Em voldrà dir a la rèplica, si és que en fa, quina

coherència o quina congruència hi ha en el fet que el SOIB

tengui per llei encomanada la formació professional reglada?,

perquè si vostè no distingeix els subconceptes, la llei atribueix

en aquest cas la reglada al SOIB. Per tant açò és una correcció

tècnica. També ho haguérem pogut fer professional contínua,

i per què només la contínua, l’ocupacional, perdó? Idò

senzillament perquè la feina que jo crec que és el motiu de la

creació del SOIB, de l’organisme autònom, és fer un itinerari

d’inserció laboral. 

Jo estic convençut que és per açò i que és per açò que hi ha

d’haver els agents socials. Escolti, si l’exercici en matèria de

les competències de la comunitat autònoma, per exemple de

formació professional reglada, l’han de fer amb els agents

socials, escolti, el que han de fer és canviar el Govern; agafam

els quatre agents socials i que governin. La responsabilitat

atribuïda pels electors és de governs, elegits pel Parlament, no

els agents socials que representen una altra cosa, que són la

presència patronal i laboral dins organitzacions representatives

que negocien, i tracten i intervenen en una altra cosa. Aquesta

és la diferència, no en cerqui d’altres.

Quant a la passa enrere jo crec que el que li acab de dir

queda més que justificat i només li he de dir que l’única

modificació d’aquesta llei és quant a l’atribució de funcions en

els òrgans que toca en el Govern, que estaven atribuïts d’una

manera unipersonal i que ara estaran atribuïts en congruència

i coherència amb una altra llei que també es va promoure en

època del pacte, va aprovar aquest parlament i amb el consens

important li diria jo que en la majoria dels articles, que és la

Llei de règim jurídic del Govern, i que, com vostè sap,

atribueix a tres estaments el govern de les conselleries o dels

òrgans en què està: el conseller o el president, el vicepresident

o el secretari general, i el director, i açò és el que hem traslladat

a aquest organisme autònom, la mateixa estructura que la Llei

de règim jurídic del Govern de la comunitat autònoma,

exactament està copiat d’allà. I encara li diré més: 10 de les

comunitats autònomes que hi ha a Espanya tenen un sistema

igual o similar, 10 de les comunitats autònomes en què han

intervengut els agents socials també, sense cap dubte, per a la

formulació de l’estructura del Govern. 

Per tant jo li deman una cosa, Sr. Rosselló: no es preocupi.

La presència, les atribucions i les competències dels agents

socials en aquest organisme autònom en matèria d’inserció

laboral, intocables i no tocades, i l’únic que hi ha, i açò sí que

és una modificació ben senzilla que té a veure, a més, amb
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l’atribució pressupostària perquè s’atribueixen funcions en

l’exercici dels recursos econòmics de la secció, i per tant és

coherent que vagi a la modificació, a la Llei d’acompanyament

de modificació dels pressuposts, aquesta que es refereix a les

competències de cada un dels tres òrgans que ara tindrà com a

institucions unipersonals el govern del SOIB.

Concertació, pactes. Bé, miri, no hem de fer..., jo no he

intentat exagerar res. Em pot dir abans, en aquesta comunitat,

quan a alguna de les illes s’havien reunit agents socials,

administració autonòmica i administracions locals?, en matèria

de..., per favor! Açò ho veurà a les actes de les reunions

d’Eivissa, que els agents socials han dit la primera vegada; a

Mallorca han dit la primera..., els agents socials, no nosaltres.

A part d’açò els pactes locals, i vostè m’ho ha sentit dir al

llarg de la meva intervenció, no fan referència només a

qüestions purament laborals, fan referència a polítiques, he dit,

agricultura, comerç, indústria, turisme, etc., i sobretot

ordenació del territori i urbanisme. Per tant un pacte no és una

cosa que s’ha de pretendre fer d’un dia per l’altre. El que si que

hi ha d’haver, i amb aquest acord ho aconseguim, és que hi hagi

no interrupció dels serveis generals i específics, i per tant la

possibilitat de subscriure els contractes programes per al 2005,

però amb el compromís ferm de, mentrestant, negociar i arribar

a un pacte local. 

Per tant el que hem fet ha estat instrumentar d’una manera

voluntària -tots els que vénen a firmar ho fan de manera

voluntària- un instrument capaç d’asseure i posar en

concertació aquells que han de fer realment les polítiques

actives, i per tant nosaltres destinar els recursos allà on

territorialment és més necessària, jo, miri, ni vostès crec que

han de tenir..., a mi és que m’ha donat la impressió que es volia

tenir l’exclusiva, la medalla o no sé què de la possibilitat de

pactes. Escolti, tots, tots, també si vostès volen, els grups

parlamentaris encantats que hi participin, són qüestions

d’aquelles que se solen dir d’estat i per tant com més siguem i

més compromís tinguem de consens millor. Aquesta és la línia

que cercam.

Gràcies per les referències que ha fet a l’organització, al

TAMIB i a la feina de l’equip, Sr. Rosselló, i estam a la seva

disposició per al que vulgui.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Rosselló, té la paraula per

un temps de 5 minuts.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, molt breument, començaré pels temes de salut laboral,

que abans me n'he descuidat. Estic d'acord que l'institut hauria

de tenir rang d'entitat autònoma, com el SOIB o com l'Institut

de la Dona o com d'altres organismes, i aquest crec que és un

bon objectiu, el que ja no tenc tan clar és que hi hagi d'haver

una direcció general, crec que l'estructura normal seria un

institut, com el SOIB, també té, és un ens autònom i que tant el

SOIB com l'institut depenguessin de la Direcció General de

Treball, però és una qüestió menor i que cadascú la resol com

considera oportú.

Miri, amb els temes de salut laboral li vull dir que -no ho he

dit abans- s'ha produït un creixement en relació amb l'any

passat, però s'ha de tenir en compte que dins el creixement

vostès compten els costos de personal del capítol I que abans

estava a la Direcció General de Treball i ara no, per tant no és

tant aquest creixement. I si partim d'un decreixement l'any

passat important, segons la meva opinió el creixement no és

suficient per la importància que té aquesta tasca.

I mir, amb el tècnic d'Eivissa fan el mateix que amb els

pactes locals i que amb quasi tot. Ara vostè em diu que enguany

sí. Enhorabona. Miri, el dia que el tengui anam a sopar plegats

i ho celebram, però cada vegada que ve un conseller diu que

posarà el tècnic d'Eivissa, val, a veure quan el veim. Aquesta és

l'actitud que denota una paralització i una manca d'eficàcia de

l'etapa anterior.

Sobre els temes del SOIB no hi entraré més, perquè crec

que la seva intervenció per a mi ha estat molt aclaridora, no

parlam de la gestió exclusivament, parlam de conceptes de

fons, i jo crec que vostès fent aquesta mesura no van amb la

filosofia que va tota Europa i que consider que és la més

adequada, que és avançar cap a la integració dels tres

subsistemes, i quan un diu la integració dels tres subsistemes,

no diu si la gestió l'ha de dur la Conselleria d'Educació i l'ha de

dur una altra, no és aquest el tema, ni si l'ha de dur el SOIB o

l'ha de dur un altre. La Llei del SOIB estava feta precisament

per deixar obert, no va ser un error tècnic, aquesta definició de

formació professional, va ser la voluntat de deixar oberta una

porta, convençuts que el camí anava cap aquí en el futur, i ara

vostès la tanquen. Bé, la podem obrir d'aquí a un parell d'anys,

tampoc no passa res, no?, però el fons de la qüestió és si es

camina o no cap a aquest tema. No em digui, Sr. Conseller, que

la mediació o la participació dels agents socials és amb els

itineraris d'ocupació i no és amb la resta de formació, és en tota

la formació, si no, quin paper pinta el conseller de Formació de

les Illes Balears? En definitiva, crec que, no sé si conscients o

inconscientment, vostès han fet una aposta estratègica amb

aquest canvi i han venut als agents socials i a tothom que feien

un canvi administratiu, que no importa que s'esforcin a tornar-

me'l a explicar, perquè a mi aquest no em preocupa, no em

preocupa el més mínim, ja es barallaran els sindicats o qui

vulgui, jo, això que deu comunitats autònomes ho tenen així,

em sembla bé, i no li don cap importància a aquest canvi. La

importància la don a la resta, al canvi de l'element de la

formació professional.

Sobre el tema dels pactes locals, de si jo em vull posar una

medalla o no, ni jo em vull posar una medalla ni vostè ha de

ridiculitzar res del que hi ha hagut. Aquesta comunitat va

passar de tenir un sol pacte local signat, que era el de Calvià, a

tenir-ne 13, a reunir-se de forma habitual els agents socials en

el marc dels distints pactes socials, pactes locals, entre d'altres

a Menorca com a illa global, a Eivissa, un a nivell de

l'Ajuntament de Vila i un altre a nivell de tota l'illa, i , en

definitiva, Sr. Conseller, vostè, igual que la resta del Govern,

cada vegada que obrin la boca se l'omplen de pactar, però fins

ara no han pactat res, perquè una cosa és dialogar i l'altra és

pactar.

Ahir mateix, al plenari, el conseller de Comerç, quan

parlàvem del tot inclòs, va dir "si ja hem tengut una reunió de
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Mesa de Diàleg Social i ja hem pactat", i ell mateix se'n va

tèmer, "bé, ja hem informat", clar, una cosa és reunir-se i donar

compte de coses, i l'altra és asseure's a concertar i a firmar, fins

ara amb els temes de polítiques de concertació el seu Govern,

suspens; si a partir d'ara milloren, ja tendran millor nota en el

futur, però fins ara, suspens.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té la paraula també per

cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes):

Gràcies. En primer lloc, li vull demanar disculpes, Sr.

Rosselló, perquè m'havia demanat sobre economia social i no

li havia contestat. Miri, en fons propis, 500.000 euros i en fons

finalistes, entorn a 261.000, és el que hi ha en aquest

pressupost, però vostè sap, perquè coneix la mecànica, que pot

variar en funció de ...

Una altra cosa que m'havia demanat era sobre l'Institut de

Qualificació i la certificació de professionalitat. També li vull

contestar, estam treballant d'una manera conjunta sempre la

Direcció General de Formació i la d'Educació Professional,

l'institut és allà i, per tant, sí que serà en coherència la titulació

quant a l'acreditació i la qualificació que li correspon, com

vostè sap, per atribució de les competències en aquesta

comunitat autònoma, a la direcció general que està a Educació.

De la darrera intervenció seva, en matèria de salut laboral,

del tècnic d'Eivissa i de gestió o no gestió i del paper de la

formació a la Llei del SOIB. El darrer, tal vegada el que volem

és expressar el mateix, és a dir que un centre pugui ser

multifuncional, que una persona ..., jo el que li dic és que no

crec que estigui ben ubicat en una llei de la comunitat

autònoma que la formació professional correspon al SOIB, crec

que des del punt de vista conceptual i jurídic, no és correcte.

Què és el que crec?, que el SOIB, i açò és el que li he dit, a

veure si el SOIB és açò o és una altra cosa; el SOIB jo crec que

és l'instrument per agafar i fer inserció laboral, i aquesta

inserció laboral en un punt del seu itinerari hi ha la millora de

les aptituds d'un treballador o d'una persona que és a l'atur i que

vol ser treballador respecte de les possibilitats d'inserir-se en el

(...), i se'l pot enviar a un taller, a fer formació professional

reglada, a fer un curs que s'està donant per a formació contínua,

allà on faci falta, el que volem és que el SOIB, que ara no ho

tenia, i jo no li vull criticar el que hi havia abans, però és que

abans convocava la conselleria el director general del PSOE de

Formació, i el SOIB comprovava no sé què o no ho

comprovava perquè no ho havia convocat ell, la resolució es

confirmava ... vostè ho cap, Sr. Rosselló, com dimonis em vol

criticar una cosa que passava d'una institució a l'altra?, què

passa, per què no ho puc canviar, fins l'any que ve no ho puc

canviar. Què és el que feim en el SOIB? Dir-li, escolti, vostè,

amb aquest pressupost i els seus mitjans, faci els itineraris de

formació ocupacional que convinguin i necessiten les borses

d'aturats de les nostres illes en funció de la situació a cada

territori. És açò, a vostè li agrada açò o no? No li agrada? Li

agrada més que açò ho faci la Direcció General de Formació,

que no és la que té les dades d'aturats i on estan ubicats i quina

és la seva situació? Home, Sr. Rosselló, si vol que discutim

d'açò podem discutir, però no distraiem la resta de diputades i

diputats perquè és una qüestió que jo crec que és claríssima, és

a dir el sentit comú és el que m'ha fet prendre aquesta decisió,

no cap altra cosa. No rectificar per rectificar, sinó per donar-li

coherència a un itinerari pensat, elaborat i de contingut de tot

tipus, econòmic, de mitjans humans i de decisió política, amb

un organisme participat pels agents socials, que és l'organisme

autònom SOIB, i que, per tant, pot orientar aquelles persones

que no tenen feina, en matèria de formació, cap on convengui.

És, a més, una convicció, que si açò és eficaç cada vegada

creixerà més la formació contínua i disminuirà la formació

ocupacional, si no som eficaços, que és el que ha passat fins

ara, cada vegada haurem de menester més doblers per a la

formació ocupacional. 

I amb açò acab, Sr. President, moltes gràcies. Sr. Diputat,

moltes gràcies de les seves aportacions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En nom del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula el Sr.

Riudavets, per un temps de deu minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, en primer lloc, agrair

la seva compareixença per explicar-nos els pressuposts de les

dues seccions que li pertoquen, així com la presència dels alts

càrrecs del seu departament.

En primer lloc vull dir que ens sembla, ja d'entrada,

inicialment positiu el creixement del pressupost d'aquesta

conselleria, així com a d'altres conselleries no ens ho ha

semblat tant, pel que suposava, en aquesta creim que tot el que

es dediqui a treball i formació és oportú. De fet, després d'haver

sentit el debat entre vostè i el Sr. Rosselló, moltes de les

qüestions que havia anotat per fer ja són innecessàries, entre

d'altres coses perquè el Sr. Rosselló naturalment coneix molt

millor el tema per la seva experiència que no jo, per tant no les

reiteraré. Li vull dir que assumesc les paraules del Sr. Rosselló

quant als pactes locals per l'ocupació que, de moment, el que

només sabem és que han vençut, haurem d'esperar a dia 17,

crec que ha dit vostè, i esper i ho desitj de ver que funcioni bé,

perquè crec que és una mesura absolutament necessària que ha

tengut un impasse que també crec que ha estat bastant

innecessari.

Jo em centraré, bàsicament, a unes qüestions concretes que

m'agradaria que em respongué, perquè fan referència a temes

que o no he entès o que necessiten aclariment. Així, Sr.

Conseller, veim, sobretot en els seus objectius, que hi ha una

certa disparitat, si no és així m'ho aclarirà, entre els objectius

que vostè pretén dins la memòria o dins el llistat d'objectius i

la concreció que apareix dins el mateix pressupost. Si no és

així, li agrairé que m'ho aclareixi.
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En primer lloc, li volia parlar dels objectius que figuren al

programa de salut laboral, per cert, és d'agrair que de quatre

objectius esquifits que hi havia abans, ara n'hi hagi un bon

ventall per poder veure exactament el que es fa. Un dels

objectius que es pretén és crear mecanismes de coordinació

institucional entre les conselleries de Treball i Formació, de

Sanitat, d'Obres Públiques, d'Indústria, d'Educació i d'Indústria.

Aquest objectiu, expressat així, sembla força interessant i

necessari, però si no hi ha més concreció, i jo li demanaré que

em concreti què pensen fet, pot ser retòric avui que va

apareixent un pressupost darrera l'altre i que després no es

concreta en res, quina finalitat pretenen amb aquests

mecanismes i com pensa realment concretar-los.

També al mateix programa apareix la següent activitat:

elaborar un pla de gestió integrada de la prevenció de riscs per

al conjunt de les administracions públiques. Tots estarem

d'acord amb açò però ens agradaria que especifiqués, si és

possible, la temporalització, quan pretenen dur-ho a terme i si

hi ha una dotació econòmica prevista específicament per a la

posada en marxa d'aquest pla de gestió integrada.

També al mateix programa de salut laboral hi trobam aquest

objectiu: promoure la implantació dels continguts en salut

laboral a l'ensenyament obligatori i ampliar i millorar el de la

formació professional. Bé aquest és un tema que jo sí que

conec molt millor, i la veritat és que aquest objectiu, de

moment no me'l puc creure. Ahir mateix va sortir el currículum

d'educació primària, que és el que s'aplicarà dins les escoles, i

no hi ha una sola paraula sobre açò, per tant jo crec que

s'haurien d'avançar si ho volen fer, perquè estan sortint els

currículums i no se'n fa cap referència, si més no és

contradictori.

També m'agradaria, i és una pregunta més genèrica, saber

si hi ha dins els pressuposts, encara que sigui la intenció de

preveure qualque despesa específica per la prevenció de riscs

laborals adreçada als treballadors immigrants. Ahir mateix vaig

parlar amb responsables de Caritas i estan dient que és el sector

de treballadors amb més sinistralitat laboral, amb menys

coneixement de les normes de seguretat i amb unes condicions

laborals més penoses. Per tant jo crec que seria necessari, tal

vegada ja ho tenen, per açò li ho deman, un programa o una

actuació específica adreçada a aquest colAlectiu.

Passaríem ara a fer unes consideracions a programes

posteriors. Del programa 322A, Ocupació i inserció laborals

específiques, és una qüestió anecdòtica, però m'ha cridat

l'atenció. He observat que tant la memòria de l'any passat com

els objectius són idèntics, els de l'any passat i els d'enguany,

idèntics, lletra per lletra, i en canvi a transferències de capital

es passa de 20 euros, que devien ser simbòlics, supòs, a 52.470;

supòs que no té més importància però m'ha cridat l'atenció i

m'agradaria que m'expliqués aquesta diferència, si era un

programa que era necessari no hi havia d'haver hagut 20 euros

l'any passat, i si no és necessari, aquesta puja, per què, per què

hi ha aquesta diferència si els objectius eren absolutament

idèntics.

Dins el programa 324A, Pla integral de formació, observem

a la memòria que es pretén -i dic textualment, i a això ja hi ha

fet referència el Sr. Miquel Rosselló- "la consecució de la

integració dels diferents subsistemes de formació professional".

Això ho pretén en el marc del debat dins el Consell de la

formació professional i en colAlaboració amb la Conselleria

d'Educació. Com a objectiu és força adequat, hi estam

absolutament d'acord, tots veim la necessitat, però fa una

formulació genèrica, molt genèrica, i tenint en compte que en

els pressuposts de l'any passat ja hi figurava també

idènticament i no es va fer res, absolutament res durant aquest

any en aquest aspecte, m'agradaria saber què és que pensen fer

o si simplement és un enunciat per quedar bé, que queda molt

bé açò de la integració dels subsistemes; sabem, perquè les

coneixem perfectament, les dificultats normatives i fins i tot

d'organització que suposa, però crec que si es posa un objectiu

és per avançar i no per retrocedir. M'han fet pensar molt les

paraules del Sr. Rosselló respecte d'aquest canvi dins el SOIB

i voldria que m'ho aclarís encara més, perquè seria greu que no

s'avancés en aquest sistema.

Entrant ja en una sèrie de qüestions puntuals, tal vegada

excessivament, em disculparà, algunes afecten Menorca i, per

tant, m'agradaria que em donés resposta. El primer tema, vostè

sap i ho sap perfectament pel lloc on era abans, l'any 2003 es va

signar un protocol d'intencions entre la Conselleria d'Educació,

la Conselleria de Treball, l'Ajuntament de Maó i el Consell

Insular de Menorca, per tal de colAlaborar tots conjuntament en

la construcció d'un centre integrat de formació per a adults a

Maó, hi continua participant la Conselleria de Treball?, hi té

intenció de participar, manté el compromís assumit pel govern

anterior? Perquè hem de tenir en compte que aquest centre

d'adults apareix ja a la programació per al 2008 de l'IBISEC,

però si és cert que apareix com una construcció de la

Conselleria d'Educació. Jo, encara que semblaria ja resolt el

problema, crec que seria un endarreriment perquè precisament

es va plantejar, i la Sra. Querol ho sap perfectament, com un

centre integrat que seria una experiència nova que pogués

integrar tot un seguint de formacions, precisament, i

d'integració dels tres subsistemes. Per tant, volia saber si la

Conselleria de Treball manté el compromís adquirit pel govern

anterior.

Una altra qüestió també puntual però que fa referència als

tres subsistemes existents, què pensen fer, a la pràctica, per

coordinar l'oferta formativa, de forma i manera que no

competeixin innecessàriament, com passen moltes vegades, en

un mateix territori mòduls d'educació reglada exactament igual

que mòduls de formació ocupacional que s'ofereixen, llavors hi

ha una competència absurda entre el mateix govern perquè

s'ofereix dues vegades el mateix, i jo crec que s'hauria

d'avançar a una coordinació en aquest sentit.

També quant a l'Institut de Qualificacions Professionals,

vostè ha parlat d'aquestes certificacions, el Sr. Rosselló ja n'ha

fet esment, i diu que vostès fan una feina concertada, és cert

que l'Institut de Qualificacions depèn de la Conselleria

d'Educació, però vostès hi tenen molta part dins aquesta

estructura, i crec que la feina ha de ser concertada. La veritat,

per les notícies que tenc des d'Educació, de feina concertada no

ho crec, perquè no s'ha fet feina en aquest sentit. Les notícies

és que fa un any que està paralitzat tot l'avanç de l'Institut de

Qualificacions, les notícies que en tinc, si no és així estaré molt

content, però les notícies que en tenc són aquestes.
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Una altra cosa molt concreta també. Es va parlar a un

moment donat d'un pla d'optimització d'infraestructures de

formació professional, a fi i efectes que en la línia del projecte

pilot del que volia fer a Maó, estructures que són de la

Conselleria d'Educació o viceversa, moltes vegades

infrautilitzades, segons quines hores del dia, es fan després

inversions paralAleles i s'havia parlat a un moment donat d'un

pla d'optimització d'infraestructures que podria afavorir en

realitat tota la xarxa de formació dels tres subsistemes.

Una altra pregunta més, que ja se n'ha parlat aquí, què ha

passat amb el Centre nacional de formació professional de la

mar i aeronàutic que es va anunciat a bombo i platerets, com si

fos un gran avanç, que apareixia als pressuposts de l'any passat

i que enguany o no l'he trobat o no hi és. M'agradaria que me'n

digués alguna cosa.

I, per acabar, el Sr. Conseller d'Educació va anunciar l'altre

dia a plenari o a comissió, és igual, que tenien ja a punt de

presentar al Parlament la Llei d'educació d'adults. L'anterior

govern va deixar llesta una llei d'educació d'adults que va

costar moltíssim d'esforç de consens i de debat entre la

Conselleria d'Educació i la de Treball, perquè naturalment

afectava els tres subsistemes i açò és difícil, però m'agradaria

saber, des del seu punt de vista, des del seu coneixement, si

vostès han participat en aquesta llei d'adults, aquesta nova, o si

és la mateixa reformada, perquè el Sr. Conseller d'Educació no

ens ho va saber aclarir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Té la paraula el Sr.

Conseller, també per deu minuts.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes):

Moltes gràcies, Sr. Riudavets, pel seu to, per la seva

salutació i, sobretot, per la seva expressió de positiu del

contingut econòmic d'aquests pressuposts. És un compromís

d'aquest govern en matèria laboral fer l'esforç que exigeix la

nostra comunitat i, sobretot, els nostres treballadors.

Miri, pactes locals per l'ocupació, firmarem dia 17, aquesta

voluntat manifestada per tots els que he mencionat en el sentit

de subscriure pactes locals, territorialitzar, per tant, el

diagnòstic i les accions que han de dur a terme al llarg de tres

o quatre anys. Els criteris són els criteris que ens vénen de

qualque manera recomanats des de la normativa de fons social

europeu, que són per a ajuntaments de 20.000 o més habitants,

mancomunitats, etc., els ens locals, i la novetat és aquesta, que

a més de ser-hi les administracions locals, els agents socials, hi

serà també la conselleria, la comunitat autònoma que fins ara

l'únic que feia era injectar doblers però no implicar-se, el que

crec jo és que quan un hi posa recursos s'ha d'implicar, i jo estic

convençut que se n'alegrarà, per tant, dia 17 i totes les dates

següents on anirem veient aquests acords. S'ha dit aquí que no

havíem concertat, miri, a la Mesa del Diàleg Social es va

concertar açò i ara l'únic que falta és formalitzar la firma i, per

tant, sí que hi ha avanços en aquest sentit.

La disparitat que vostè assenyalava entre la memòria i el

contingut de l'explicació, tal vegada només és en la manera

d'expressar-ho. Jo  he de reconèixer que sí que m'he llegit les

memòries que, per cert, he vist algun error en la del SOIB,

perquè segurament es va agafar un text que no sé, ho hauré de

consultar amb el conseller d'Hisenda, si hem d'incorporar la

correcta amb una esmena o com ho hem de fer, però el conjunt

del que hi ha escrit allà i del que jo he explicat aquí, cregui que

no té cap contradicció ni cap disparitat, sinó que el que fa és

complementar, segurament, el que jo he expressat, allò que ja

estigui apuntat d'una manera, diríem, més breu i més concisa.

En salut laboral la coordinació de les conselleries està a

través d'un pla integral amb les altres administracions, amb

protocols específics, en matèria de prevenció de riscs laborals

i, per tant, jo crec que al Parlament també, Sr. Director

General, haurem de venir i presentar aquest protocol tan prest

el tinguem fet perquè vegi el Sr. Diputats i els seus companys

que açò va així. Per tant, no és tant un contingut econòmic en

aquest moment sinó de redacció d'aquest protocol que permetrà

avançar i coordinar-nos.

Quant a la temporalització que m'ha demanat, mai no es pot

dir des d'una única conselleria allò que estarà acabat quan

afecta a tantes altres, però vaja el compromís és dins aquests

pressuposts i, per tant, jo confio que tal vegada dins el primer

semestre o tal vegada més endavant, després de l'estiu, vostè

podrà veure aquesta proposta.

Se li han notat en tota la intervenció els seus coneixements

i la seva professionalitat en matèria d'educació, Sr. Riudavets.

Efectivament, no està en el currículum, nosaltres començarem,

la idea és aquesta i hi feim feina en el projecte 2005-2006,

segurament amb activitats que seran, no sé com els diuen

exactament, extraescolars o paraescolars, és a dir, no tenc cap

inconvenient de dir que serà segurament un mòdul mòbil a

disposició de les escoles, d'acord amb els consells que ens

assenyali Educació i els professorat i l'associació de pares i

mares, dirigit a edats i a alumnes concrets, de tal manera que

anem introduint pas a pas aquestes lliçons, aquestes ...

(Tros de gravació no enregistrat)

... quan tinguem enllestit el projecte, comparèixer aquí i

explicar-los el contingut d'aquesta primera experiència

d'innovació. Per tant, no tenim l'admissió que sigui una

assignatura més ni de carregar el currículum lectiu dels

alumnes, sinó que, aprofitant el curs lectiu, nosaltres intentem

i posem a disposició o posem a disposició del professorat o de

la Conselleria d'Educació o de les escoles, els mitjans

necessaris, humans i materials, per introduir de la manera que

sigui pedagògicament més convenient, aquesta matèria amb el

coneixement i la consciència dels nostres joves en edat escolar.

(Tros de gravació no enregistrat)

Per qüestió d'amor propi, no li diré que són els millors, però

que fan molt bo, segur. Li deia, Sr. Diputat, en relació amb els

treballadors immigrants, sempre, i estic segur que vostè també

ho conta, considerant que la matèria de salut laboral i prevenció

de risc és una matèria horitzontal i que, per tant, l'hem de tenir

generalitzada per tot el món laboral, amb independència dels
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colAlectius o situacions, sí que li puc dir que quan es fa inserció

laboral dirigida específicament a colAlectius concrets, com

pugui ser els dels immigrants, sempre dins aquest itinerari i

quan hi ha la formació, hi ha uns mòduls específics que tenen

a veure amb els coneixements, amb l'actitud d'aquestes

persones en relació amb la prevenció de riscs i la salut laboral,

i es fan, per tant, mòduls amb coneixement específic. 

Amb independència d'açò hem distribuït uns tríptics on es

dóna informació a aquests treballadors immigrants que

s'implanten a hostaleria, agricultura i construcció, que són les

tres àrees on n'hi ha més, en els seus idiomes, bé bàsicament en

anglès, en francès, vam plantejar altres idiomes més

minoritaris, però se'ns va recomanar que no, que en general

coneixien els idiomes europeus, i amb aquests tríptics, que em

sap greu, però que sí, Sr. President, els farem arribar perquè els

puguin conèixer les senyores diputades i els senyors diputats,

feim una incidència específica a aquelles labors o feines més

típiques dins aquests sectors i a quines són les mesures més

normals, més coherents i més del dia a dia de la nostra cultura

i que ells, tal vegada, no coneixen, i que han de practicar per

prevenir risc i garantir la seva salut.

Q u a n t  a  la  in te g ra c ió  d e l s  s u b s i s t e m e s

d'interprofessionalitat, miri, una cosa és el que hem parlat del

SOIB, que jo crec que té una funcionalitat, és a dir, una

encomana específica dins el que és l'exercici de les

competències de la nostra comunitat autònoma en matèria

d'inserció laboral, jo crec que la tenim encomanada al SOIB i,

per tant, em ballava que ja dins aquesta encomana específica a

un organisme autònom d'inserció laboral de desocupats,

poguéssim que aquest organisme és el competent en matèria de

formació professional, perquè com vostè sap molt bé, millor

que tots els que som aquí, segurament, aquesta formació

professional té tres subsistemes i ja n'hi ha un que té moltíssim

d'alumnes, que és reglada i que, en aquest cas, el tenim

encomanat amb una altra normativa a una altra institució. Com

a mínim, hi havia contradicció a l'hora d'atribuir les

competències i, per tant, concretam ara amb la modificació

d'aquesta llei  que el que és propi del SOIB és aquella formació

que forma part d'un itinerari d'inserció laboral de persones

desocupades. Açò que vol dir, que no anam a la unificació dels

tres subsistemes, més que unificació, coordinació. És a dir,

ningú no em negarà que a una persona que se l'ha d'inserir a un

colAlectiu laboralment és diferent si és una persona immigrant,

que ve d'un país extracomunitari, si ve d'un país comunitari que

no parlar en català o en espanyol, que una persona que no té la

titulació mínima d'escolarització i que és un jove que comença

la primera ocupació, que és una altra persona que no ha anat

gaire a escola i que té 50 anys. Per tant, la inserció laboral

exigeix, segurament dins l'itinerari, formació específica que hi

ha d'haver els mitjans econòmics necessaris perquè ell

instrumenti així com trobi, el SOIB, i una altra cosa és

l’organització d’aquella formació que hem de donar a aquelles

persones que volen fer professional reglada, vaja el contingut

que està a la professional reglada, o la formació contínua que

és la més pròxima a la professional reglada.

Quines són les grans dificultats d’aquesta integració? Els

horaris, una persona que vol millorar les seves aptituds com a

treballador i que fa 7 o 8 hores de feina cada setmana no pot

normalment assistir a unes lliçons, o classes de formació

reglada que està pensada, programada i amb un contingut

curricular per a alAlots de més de 14 anys, o de 16 anys o el que

sigui. Aquesta és la gran dificultat d’integració. 

Que hem de fer esforços i en funció de la situació concreta

a cada territori, hem d’estalviar mitjans, hem de coordinar, hem

d’utilitzar els centres i hem de crear tal vegada alguna

experiència de centre multifuncional, o centre integrat, o el que

li vulguem dir, totalment d’acord, només faltaria. Ben igual que

les persones, o els serveis que fan orientació sabran molt bé si

a una persona l’han d’orientar cap a un curs de formació

reglada o contínua que li falti a ell per a la seva..., o li han de

dirigir cap... i efectivament, és un disbarat que se donin cursos

allà on el contingut sigui molt similar, la reglada i la contínua.

Estic totalment d’acord, però açò és el que hem fet i jo li trauria

exemples de departaments dirigits per uns i altres i ubicats en

un territori o en un altre. Estic ben d’acord, el que intentam és

precisament posar ordre en açò. I per què ha passat açò? El

resultats de les estudis, els aclariments que jo he fet ha passat

sobretot perquè s’han assignat recursos en funció de la

demanda dels serveis i molt poc en funció de la situació dels

usuaris i de les necessitats i ubicació d’aquests usuaris. Hi ha

molt poca referència en açò, què és el que volem? Idò que

aquest sigui el referent.

Crec que amb açò..., Pla d’infraestructures, bé Pla

d’infraestructures així sense tenir els elements que li acab

d’explicar jo no sé si és convenient. Que una vegada sapiguem

com se mouen les borses de persones aturades, la formació que

necessiten, com se mou la formació laboral i com se mou la

joventut a l’hora de fer la seva formació professional reglada,

sí, jo crec coherent que hi hagi una reflexió. El que passa és

que açò s’haurà d’actualitzar, és a dir, serà una planificació

molt curta perquè aquesta és una variació que se produeix

d’una manera contínua, una avaluació contínua respecte del

contingut de la demanda en cada un dels (...).

Centre nacional. Miri, vam ser enguany amb un representant

de Comissions, un d’UGT, la directora general precisament de

Formació Professional, el director general de Formació de la

Conselleria de Treball a visitar alguns centres i veure també

què ens trobàvem que es fossin integrats o que hi hagués una

ocupació multifuncional. Vam estar a Galícia que és allà on hi

havia més oferta de centres per visitar, en vam visitar 2, hem

visitat també la possible ubicació de Maó, no estam convençuts

i estam elaborant documentació tècnica amb la idea d’abordar

aquesta actuació a Menorca, tal com estava previst i només

amb un canvi, que pressupostàriament no ha d’estar aquí, ha

d’estar a Patrimoni, a Hisenda i per tant, els pressuposts estan

allà i hi són.

I res més Sr. Riudavets, moltes gràcies de la seva

intervenció i crec que no m’he deixat res sense contestar.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Riudavets té la paraula per

5 minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
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Jo no tenc per costum consumir el segon torn de paraula,

només els d’Educació, açò és cert. Però sí un parell de

qüestions que crec que no hem esbrinat. La Llei d’educació

d’adults que m’interessa perquè el Sr. Conseller d’Educació

que estava a punt d’entrar. Per tant, voldria saber si vostès hi

han participat, si és una llei que ja existia i que va deixar

l’anterior Govern, com s’ha elaborat?

I l’altra que crec que no ho ha dit, és si manté el compromís

de la participació amb el centre integrat d’educació per a

persones adultes de Maó.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Conseller té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes):

Gràcies, Sr. Riudavets. Tenim la Llei d’adults per analitzar

i opinar en aquest moment, la tenim. No, no açò es fa

normalment en 15 dies i per tant, la nostra opinió, ni la de les

altres conselleries, suposarà un retard en les previsions que va

manifestar el conseller d’Educació.

I quant al Centre d’Adults de Maó hi ha el compromís de

fer actuacions conjuntes, hi ha el compromís de què si aquest

centre pot ser multifuncional se desenvolupi. Li he de dir però

que la llei, l’evolució respecte del centre nacional que tal

vegada convengui o no convengui i la ubicació. Les dificultats

més grosses en aquest moment està en assenyalar una ubicació

que pugui valer per les tres coses, més que en el contingut.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara en representació del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula la Sra. Carme Garcia.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Conseller. He

d’agrair-li la compareixença, com diuen tots els diputats, encara

que no té més remei que venir en aquesta compareixença, però

està molt bé que vingui i ens expliqui coses. I he d’agrair-li una

altra cosa que sí que crec que és voluntària i que a més ajuda

molt a les compareixences pressupostàries i és contestar a cada

portaveu, perquè els nostres torns, sobretot els últims que en

aquest cas són els grups de l’oposició majoritaris es

transformen en una espècie de torns de rèplica respecte de tot

allò que han dit els altres i ha estat molt bé perquè ens permet

afegir coses noves i aprofundir en altres que vostè ha intentat

explicar. I dic que ha intentat perquè algunes no li ha sortit

massa bé.

He de dir-li que el balanç d’un any i mig de conselleria i

escaig, no sé si és un any i set mesos o un any i quatre, diguem

un any i mig, és un notable màrqueting, sobretot des de què

vostè n’és titular d’aquesta conselleria i un suspès en un any i

mig de gestió. Jo crec que aquesta qüestió és bastant evident i

no és avui el dia per posar-ho de manifest, però vostè ha tret

temes polítics, de transcendència política que els ha tret dintre

d’un altre àmbit de discussió. Avui veníem a discutir què

presentava vostè com a projecte de pressuposts generals de la

comunitat autònoma en matèria de treball i formació i ens ha

introduït un tema que per a aquest grup, pel PSOE,

importantíssim que mereixia una compareixença única. És a

dir, nosaltres pensem que vostè hauria hagut de demanar

compareixença voluntària per explicar els pactes locals que està

proposant i que vol firmar dia 17 amb els sindicats i les

patronals. Vostè ho hauria hagut de fer voluntàriament, com

que no ho ha fet, li hem demanat una interpelAlació al respecte

de què pensa la conselleria fer i gestionar en el cas dels pactes

locals. Creiem que no és hora avui d’entrar en discussió

d’aquest tema, l’àmbit serà la pròpia interpelAlació, però no puc

de deixar de fer alguns comentaris al respecte d’allò que s’ha

dit.

La primera cosa és que no tenen cap política de

planificació. Els pactes locals que són a nivell local, com la

seva paraula diu, no es poden signar sense un marc general que

és un pacte per l’ocupació que vostès han estat incapaços ni tan

sols de presentar un document a debat, ja no de signar-lo, sinó

de presentar a debat. Vostès han dit..., no sé les paraules que ha

utilitzat, però la veritat és que ha fet bastant de bombo y platillo

d’un gran pacte local que es firmarà dia 17, un no, se’n signarà

13 que n’hi havia abans, més tots els que vostès creguin

convenients per conveniència política, conveniència

exclusivament política Sr. Conseller. Després li posaran

l’etiqueta que vostès vulguin, però desmuntar un únic pacte

local a Menorca allà on es gestionen tots els recursos públics

que l’administració pública destinava en formació ocupacional

amb tres, és només una qüestió de voluntat política i no

d’interès general i com no com que no interessa Menorca.

En qualsevol cas, vostès no firmen un gran pacte, sinó el

que fan és fer una chapuza com una casa perquè com li ha dit

el Sr. Rosselló, fa un any que havien de renovar els pactes

locals i com que no ho varen fer, varen posar un apartat que

deia bé, es donen per renovats i ara ja porten uns quants mesos,

s’han acabat el mes d’octubre aquesta renovació i seguim sense

tenir cap paper. Per tant, l’únic que fan és firmar un paper que

diu: “farem l’any 2005 un pacte i mentre tant vostès gestionen

els doblers del contracte programa”, farem el 2005. I com li ha

recordat el Sr. Rosselló, si fan, que ja no ens ho creiem, serà

del 2005, el firmaran el 2005 i s’acabarà el 2006 que és quan

s’acaba el programa operatiu que també li hem recordat.

Naturalment que vostè pot firmar un pacte amb uns objectius

més llargs, però en qualsevol cas el que havia de preveure la

renovació dels pactes eren aquests 3 anys que eren fonamentals

perquè són els últims 3 anys del programa operatiu 2006-2005-

2004. El 2004 ja l’han perdut, el 2005 porten camí de perdre-

lo. En qualsevol cas no és per entrar en discussió, no puc deixar

que públicament vostè faci unes afirmacions i no siguin

contrastades de forma pública també. Per tant, el meu objectiu

és que tinguem temps i capacitat, tots dos, per poder-ho discutir

en el plenari del Parlament molt aviat, donat que li hem

presentat una interpelAlació, com deia, per urgència perquè es

tracti a la cambra. La interpelAlació fa més de 15 dies que està

presentada i supòs que està al caer. En tot cas, l’únic que pot

entorpir la presentació d’aquesta interpelAlació en plenari són

els mateixos debats de pressuposts, però si no és abans serà

després del debat pressuposts i no passi en parlarem a posta
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d’aquesta qüestió i tindrà temps de dir-me tot el que trobi i jo

li diré tot el que no ha fet.

I miri, arran dels pactes locals ve l’altra cosa que vostè...,

me veig en l’obligació de contrastar públicament i és que vostè,

arrel d’un comentari que li feim sobre que políticament no és

igual que el SOIB inclogui la formació professional a la

formació ocupacional, vostè diu que això és una correcció

purament tècnica. No Sr. Conseller, això és un concepte

profundament polític i diferent al que tenien a l’anterior

Govern. Si no tenen vergonya en assumir altres coses, no

tinguin vergonya en assumir això. Això no és una correcció

tècnica, això és entendre les coses de forma diferent i aplicar-

les de forma diferent.

Quan vostè diu que dins del SOIB hi ha..., m’agradaria

trobar entre totes les notes que he pres, que les trobaré i les

repassaré, l’adjectiu que ha fet servir per adjudicar aquest

consens que es produeix dintre del SOIB que també és un

adjectiu amb molta pompa. Jo li vull dir una cosa, miri i ja li ho

han dit ja, una cosa és dialogar i l’altra és arribar a acords, el

que està obligat vostè per política europea no és a parlar

oficialment o extraoficialment, és arribar a acords, asseure a

una taula i l’altra és acordar coses, son coses diferents. El que

està obligat per política europea i com a estratègia europea per

l’ocupació, és concertar amb els agents social, obligats des

d’Europea. Insisteixo, el concepte bàsic de què la formació ha

de ser permanent al llarg de la vida és la primera estratègia per

l’ocupació de la Unió Europea. Quan vostè està parlant

constantment de què una cosa és formació ocupacional per a

aturats i l’altra cosa molt diferent és la formació reglada que

governa el Govern de les Illes Balears, està posat una bomba de

rellotgeria en aquest concepte bàsic que és formació permanent

al llarg de la vida.

Quan vostè diu coses com que el Centre Integrat de

Formació que s’havia signat un protocol, com deia el Sr.

Riudavets, perquè es realitzés a Maó per primera i única

vegada a totes les Balears es va posar l’interès de dues

conselleries i de dues administracions més perquè es tractés la

formació de forma integrada es va posar per escrit com a

intencions, és veritat, però per escrit i quan vostè barreja això

amb el Centre Nacional de Formació Professional i que el Sr.

Aznar, quan era President del Govern, amb una actitud

chulesca, va arribar a Maó i va dir: “aquí haré una catedral

que se va a llamar Centro Nacional de Formación, porque yo

vengo de vacaciones”, va ser així. Idò barrejar una cosa amb

l’altra, Sr. Conseller, és barrejar el tocino con la velocidad com

diuen en castellà. Vostè no té clar el concepte de formació

permanent al llarg de la vida i ho barreja constantment. Vostè

el que ha fet en el SOIB és prendre una decisió política i llevar

tots els elements possibles perquè aquesta coordinació que

vostè mateix diu, entre la formació reglada, la ocupacional i la

contínua es produeixi. Quan vostè fa un canvi en els pactes per

l’ocupació, també està posant bombes de rellotgeria perquè

això es pugui dur en una mateixa línia i que la formació

permanent al llarg de la vida sigui efectiva i sigui real.

Miri, una dona de 40 anys, podria ser jo, a l’atur que ha

passat per l’Escola d’Adults, que en el seu dia va estudiar

formació reglada, que ha passat per l’Escola d’Adults per

treure-se per exemple el Graduat Escolar abans, ara és l’ESO,

per exemple. Que s’apunta a tots els cursos de formació

ocupacional que hi ha perquè vol tenir un lloc de feina digne,

ben pagat i amb un horari adequat a conciliar la seva vida

laboral. El que vostè està dient és que com a dona aturada els

seus cursos els veurà al SOIB i si són cursos que fa

l’administració i alerta amb això, es veuran a una mesa d’un

pacte per l’ocupació que vostès signaran. Però si és un curs que

fa UGT, Comissions, CAEB o PIME, ja no es veurà en aquesta

mesa, si és un curs que directament, com vostè ha dit, fa el

Govern, tampoc no es veurà en aquesta mesa. Per tant, vostè no

està ajudant a coordinar els cursos sinó que allò que està fent és

posar bombes de rellotgeria a la seva coordinació. I li recordo

que aquesta dona en atur pot entrar i sortir dels tres cicles

formatius en funció de les seves circumstàncies personals,

normalment de si té feina o no té feina. Si té feina té opció a la

formació contínua i si no en té, té opció a apuntar-se a la

formació reglada, té opció a apuntar-se a la formació

ocupacional i fins i tot, té opció a formar-se a l’Escola d’Adults

i entrar a la formació reglada.

Per tant, el que vostè fa en tota aquesta qüestió, posa parts

i quarts i explica cada una de les coses de forma diferent, perd

la visió absoluta, el que significa que una única persona entre

tota la seva vida activa, comptant aquesta des dels 16 anys fins

que es jubili, depenent de quin sector es jubilarà abans d’un

altre, entrarà i sortirà dels tres subsistemes, segurament i vist

com està el mercat laboral, moltes vegades. I vostè el que està

fent amb tot això és llevar qualsevol planificació i deixar a la

sort de cada persona, a més vostè ho ha dit, com planificar el

seu itinerari formatiu i d’inserció laboral. Això han estat dues

coses que vostè ha posat damunt la taula, crec que mereixen

una compareixença per la seva part, però he de retornar a la

crua realitat dels pressuposts de la comunitat autònoma, me deu

quedar molt poc, però el conseller ha parlat molt també. O sigui

que jo en un parell de minuts intentaré demanar-li quatre coses

que crec que és bastant clar...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, la vull informar que ara du exactament el

temps consumit. Per tant, concreti les preguntes.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Un minut. Per què els ingressos prevists dels fons social

europeu han passat de 650.000 a 1.647.000 enguany? No

s’havien acabats tots els doblers del fons social europeu? Sí,

vostès mateixos ho varen dir en aquesta compareixença de

l’any passat. Per tant, d’on surten aquests doblers? Quants

doblers rep del Govern central en matèria de polítiques actives?

Quants en té previstos per al 2005?

Per què ha tornat a territorialitzar la inversió en formació?

És a dir, l’any passat no era necessari explicar quants doblers

es gastaven a cada illa, no només el Govern, insisteixo, sinó

tots els agents socials quan gastaven..., és a dir, s’obligava a

CAEB, PIME, UGT i Comissions a comprometre quants dels

seus doblers no es gastarien des de Palma sinó que es gastarien

a Menorca i Eivissa i Formentera, per què ha tornat

territorialitzar la inversió, cosa que va desaparèixer l’any 2004

i que ha fet que vostè pugui arribar a Menorca i Eivissa

explicant que ha crescut molt l’aportació de la conselleria,
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perquè clar, ha passat de zero a un altre cop l’aportació

corresponent i que es recupera de l’any 2003. Però deu tenir un

motiu de per què va desaparèixer el 2004 i s’ha tornat recuperar

el 2005.

El Sr. Eduard li ha demanat una qüestió que està en els

objectius i que és un pla integrat de salut pública per al conjunt

de les administracions públiques i que vostè no ha dit res. Què

es destinarà a la promoció de la salut pública per a les

administracions públiques i en concret, a aquelles

administracions que fan l’esforç de mancomunar els serveis de

prevenció, com és el cas únic a les Balears i jo crec que a

Espanya, de Menorca, excepte Ciutadella que no hi ha volgut

entrar.

I ara jo he perdut la següent fulla Sr. Conseller, crec que ho

deixaré aquí. Sí ja he parlat bastant.

EL SR. PRESIDENT:

Aprofiti Sra. Diputada el torn de rèplica per fer les altres

preguntes.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Sr. President, ho deixaré aquí. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Conseller per contestar,

també per 10 minuts.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes):

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Garcia Querol, estimada

Sra. Diputada, passaré per alt això de les bombes de rellotgeria,

n’Aznar que no sé què, jo que no sé el que dic, no sé el que

faig, que no tenc planificació. Ho puc passar per alt Sra.

Diputada, no me renyarà que no li contesti aquestes afirmacions

gratuïtes, no fonamentades i que la veritat han fet el seu discurs

bastant lleig.

Vegem les coses positives. Tindrem un debat sobre els

pactes locals i bé, la interpretació que vostè fa de la situació.

Per tant, jo no abusaré aquí de continuar amb manifestacions o

discussions que vostè mateixa me diu que no té molt d’interès.

Però no deixar passar aquest punt sense fer-li dues referències.

Una, que és aquella que diu que desmuntarem el que hi ha a

Menorca, a la interpelAlació li contestaré el que hi havia, però

escolti, no instrumental, no dels serveis, no del consell, dels

usuaris, el que hi havia, el que hi ha hagut cada any que ha

passat el pacte i el que hi ha. S’ho estudiï abans de la

compareixença. No vostè el que sap de memòria és allò que és

instrumental, els doblers, les persones, les reunions, però li

assegur i si ho sap ho pot dir a la rèplica, jo m’ho apuntaré

quedarà enregistrat, els usuaris. I si aquesta política que

presumeix vostè d’integració de subsistemes l’ha tocada per

res. I li record que la legislatura passada governaven les dues

institucions i a tots els ajuntaments. Ja m’ho explicarà a la

compareixença, si ho troba, però si s’ho sap de memòria i m’ho

diu ara, quedarà enregistrat i jo prendré nota i en podrem xerrar

més profundament.

L’altra qüestió. Diu, ens vàrem ajuntar dues conselleries,

dues administracions i vàrem acordar fer un centre d’adults i els

agents socials? I els usuaris? No va pensar a reunir-los? Açò és

el que vostè ha dit, açò està enregistrat. Me cregui que la

impressió que tenc de les seves intervencions és que pensa, ha

pensat i segueix pensat, malauradament, molt en les coses

instrumentals, en l’administració i molt poc en la situació dels

usuaris. 

Pas en aquesta intervenció, en aquests dos temes que són de

compareixences, com vostè ha dit i molt manco de pressuposts.

Pas a contestar-li les preguntes del pressupost. Sí que li he dit

ben clar al Sr. Riudavets el que se referia, encara que ha estat

la seva darrera intervenció del Pla integral de salut pública. Li

he dit que no hi havia una explicació, encara que hi ha prou

contingut a les partides previstes de capítol 6, vostè havia sortit

un moment, és per açò que li ho repetesc, però sí li havia

contestat. I que efectivament aquest Pla integral se presentarà

en el Parlament tan prest estigui, o enllestit o en una situació de

poder-lo presentar als senyors diputats.

La territorialització, miri no és una cosa que depengui jo, no

sé què hi havia i no hi havia el 2003, el 2004, el que sigui, el

que sí tenc ben clar és que l’estratègia de les polítiques actives

en matèria d’ocupació i d’inserció laboral són polítiques

territorialitzades, microterritorialitzades i, en general, cenyides

a allò que són aquells espais municipals, territoris municipals,

on es detecta o s’hi diagnostica una situació, i que han de ser en

coherència amb el Pla d’ocupació de les Illes Balears, el Pla

d’ocupació d’Espanya i l’estratègia europea. En aquests

moments es treballa, però no era qüestió d’explicar-ho aquí i

l’avançat que està i també amb interlocutors dels agents socials,

en el Pla d’Ocupació de les Illes Balears i està molt avançat, el

que passa que no era el moment d’explicar-ho.

Com se’ls pot ocórrer que nosaltres facem feina amb la

previsió de pactes locals i que estiguin d’acord els agents i que

ni tan sols hi hagués, com a mínim, un esborrany, un document

de feina? El Pla d’Espanya existeix, el seu que van fer aquí s’ha

de corregir i s’ha de renovar i en aquest moment s’està fent

feina i està molt avançat i jo esper que a principis de desembre,

no és una promesa, però és una previsió que puc fer a títol

personal, una convicció personal d’així com estan d’avançades

les feines i el contingut, a principi del 2005 nosaltres tendrem

a les Illes Balears aquest document. I naturalment, convid els

portaveus dels distints grups parlamentaris a participar i a

conèixer i al que vulguin en relació amb aquest document, que

és obert i està a la disposició de tots vostès.

Fons de l’Estat, polítiques, fons socials europeus en els

ingressos. Miri, vostè té el document, que té a veure si es van

comprometre o no es van comprometre a la legislatura passada

més recursos sense haver proveït de fons propis dels que hi

havia disponibles en el programa operatiu? Açò que m’ho

demanés segons qui, però vostè, que ha gestionat el pressupost

del Consell Insular de Menorca i que és experta, que vostè me

demani i me mescli aquests dos conceptes és que no té cap

sentit. Tots els recursos d’ingressos que hi havia disponibles

fins al 2003, Sra. Diputada, eren recursos on els ingressos
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depenien pràcticament, tots, pràcticament tots, del programa

operatiu. I es van excedir a algun dels eixos en més d’un 200%,

amb els compromisos. Què passa? Que l’execució

pressupostària de l’Estat no ens permet a nosaltres justificar el

45% mentre no arribi el període del programa operatiu que

toqui, 2005, 2006, quan sigui, per una banda; i per l’altra, hem

de fer front al projecte de despesa. Per tant, nosaltres, per una

part, justificam el programa operatiu, d’acord amb les

previsions del programa operatiu; i per l’altra, per poder

executar els objectius, els programes i els subconceptes que hi

ha en el projecte de pressuposts que vostè coneix perfectament,

els hem hagut de dotar amb fons propis. Açò és tot el que

passa.

I amb açò, jo no sé, supòs que té més preguntes i les hi

podré contestar ara a la rèplica, i amb açò contest, jo crec, tot

el que m’ha demanat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sra. Garcia, té la paraula per

cinc minuts.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Soc vehement a les meves

intervencions, no crec que la vehemència i la passió hagin

d’estar exempts de la política i estic segura que vostè això ho

comparteix, però no he exagerat. Miri, quan vostè diu que no

sap per què l’any passat va desaparèixer la territorialització de

les inversions de formació, per a mi això és una materialització

explícita d’una manca d’eficiència d’aquesta conselleria des

que es van guanyar les eleccions, per tant del Partit Popular;

perquè a mi m’és igual que fos un altre conseller, per cert de

Menorca, per cert càrrec encara dins la conselleria, per tant li

podria demanar perquè és personal seu, per què ho va llevar

l’anterior projecte de pressuposts, a mi no me serveix; vostè té

la responsabilitat del Partit Popular en matèria d’ocupació i per

tant vostè se n’ha de responsabilitzar de totes les polítiques que

s’han fet, des d’aquesta legislatura i les que va fer a part

d’aquest petit lapsus que va patir aquesta comunitat autònoma

i que és l’origen de totes les desgràcies, que va ser el pacte de

progrés durant quatre anys.

A part de tota aquesta referència al fons social europeu,

miri, jo li he fet així aquesta pregunta perquè els que vam

gestionar doblers públics la passada legislatura n’estem un poc

farts del començament d’aquesta legislatura i d’aquesta

afirmació constant que el pacte de progrés es va gastar molts

doblers i es va gastar tots els doblers fins al 2006 i això ja

justifica totes les polítiques que es facin en formació i

ocupació. Jo estic tranquilAla, jo li he fet una pregunta escrita i

estic segura que vostè, com a bon conseller, me la contestarà;

i quan jo tengui les xifres davant després ja en parlarem, amb

preguntes orals o escrites o interpelAlacions o proposicions no

de llei, estic ben tranquilAla, li he demanat per escrit. Clar que

també li he demanat altres coses i no me les han contestat, però

si no me les contesta tenim la possibilitat que vengui aquí i les

contesti en comissió, que tal vegada fins i tot és més guapo.

Miri, algunes preguntes concretes que m’han quedat damunt

la taula eren: per què del programa d’ocupació i d’inserció

laboral específica desapareix el concepte 46 que, com vostè

sap, és el, perquè també ha gestionat molts anys pressuposts

públics, és l’article que fa referència a les administracions

locals, les transferències corrents a les administracions locals?

Per què al programa de gestió de relacions laborals apareix

un concepte nou de 48, de subvencions a famílies i institucions

sense finalitat lucrativa, d’1.700.000 euros, que m’agradaria

saber a què pensen destinar-ho?

Per què amb el programa del Pla integral de formació no ha

passat tota la inversió al SOIB, tota la inversió immaterial al

SOIB, per què han deixat 12.980.000 euros com a inversions

reals si el que ha de gestionar aquesta formació és el SOIB;

quina formació és; a què fa referència i per què es queda en

aquest programa?

El programa de salut i prevenció de riscs laborals té dues

partides de transferències, és a dir de subvencions a famílies i

institucions sense finalitat de lucre que també ens agradaria

saber a què corresponen.

I diria que no hi ha cap pregunta més concreta que li hagi de

fer respecte del pressupost i si me les pot contestar. De totes

maneres, crec que la meva última intervenció, agrair-li que

haguem donat un poc d’alegria a les compareixences de

pressuposts que són bastant, bé, dir-ho, bastant normaletes,

sense que hi hagi massa alts i baixos.

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes):

Moltes gràcies. Jo, Sra. Diputada, no és la primera vegada

que vostè i jo intervenim en temes de pressuposts o del que

sigui i ens coneixem bé, i per tant el seu impuls i la seva

energia a l’hora d’interpretar, doncs, no és la primera vegada

que la conec i sap que les meves observacions de no contestar-

li segons que o no tenir-ho en compte també és una actitud

constant en l’intercanvi d’opinions que tenim vostè i jo.

Va desaparèixer, és a dir, jo no deix d’assumir les

responsabilitats en representació del partit i del Govern amb el

qual som, realment m’apunten, perquè jo no m’havia repassat

aquest extrem, que no hi va haver una desaparició de la

territorialització en matèria de formació el 2004 i que per tant

si m’apunten açò, el meu equip, doncs jo m’ho crec i li

manifest a vostè i açò deu ser així.

Es va adjudicar formació a les illes menors per damunt del

que corresponia, és a dir, tenint en compte la taxa d’atur en

relació amb la població activa. I el FIB sempre ha estat

territorialitzat en funció de la taxa d’atur de cada illa, açò és el

que m’apunten i açò és per tant el que li contest en relació amb

la primera de les qüestions plantejades.
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Reducció de la jornada de les dones respecte del contingut

amb relacions laborals; vostè sap que hem fet ja enguany un

esforç important, amb una aportació superior als 200.000 euros

més de la xifra inicialment prevista i per a l’any que ve la

potenciam. És a dir, creim que una de les línies important en la

integració i l’increment, per tant, que ja el tenim el més pròxim

de totes les taxes d’ocupació que hi ha per a dona de totes les

comunitats autònomes la nostra ja és la més alta, però la volem

potenciar, i per tant incrementam les disponibilitats en aquests

recursos que vostè me demana en allò altre.

I allò altre és la distribució a la patronal de 300.000 euros,

que són, com vostè sap, les dues federacions la de PIME i la de

CAEB.

Quant a salut laboral, jo supòs que es referia al suport

econòmic que tenim previst per a la fundació de la construcció

i la fundació de l’hostaleria, que són les dues institucions que

els agents socials han posat en marxa en aquesta comunitat i

que són una de les eines més importants per a la prevenció de

riscs laborals i per tant que necessiten del suport dels fons

públics per poder funcionar i resoldre i fer les polítiques que

fan d’una manera íntegra.

I amb açò, Sr. President, crec que no deix de contestar res

del que m’havia plantejat la portaveu socialista.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari

Popular, té la paraula el Sr. Jaume Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

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

de tot, com no podia ser d’una altra manera, agrair al conseller,

igual que als seus alts càrrecs que l’acompanyen, la seva

compareixença aquí en el dia d’avui, per explicar les línies

bàsiques del seu pressupost. Seré breu per dos motius molt

concrets, un és perquè hi ha, supòs que hi deu haver un

conseller que ja ens espera per explicar-nos els seus

pressuposts, i també perquè ja sé que el conseller sap que

tendrà tot el suport per part del Grup del Partit Popular per a

l’aprovació en aquest Parlament d’aquests pressuposts.

Dir que si un compara la discussió que hi ha hagut en

aquesta compareixença amb els pressuposts del 2005, en

relació amb el de l’any passat, pressuposts del 2004, se n’adona

que on hi ha la diferència important és en el tema de salut

laboral. I en aquest sentit, la discussió que s’ha produït avui ha

estat una discussió més conceptual i no quant a temes

pressupostaris i senzillament jo crec que és perquè són uns

pressuposts que, fins i tot l’oposició deu considerar que són uns

bons pressuposts, una altra cosa és que no ho puguin dir, però

uns pressuposts que pugen un 18,45%, més de 12 milions

d’euros, més 2.100 milions de pessetes, en aquesta conselleria,

una conselleria tan important pel seu caràcter transversal que té

a tota una societat, consider que és un increment important i

marca molt el que és la línia d’aquest Govern.

Nosaltres creim que aquest increment pressupostari que hi

ha, acompanyat de la reestructuració que té aquesta conselleria,

principalment en el que és el SOIB, la Direcció General també

de Salut i separant principalment el SOIB del que és la

Direcció General de Treball, un que va enfocat i dedicat a la

inserció de persones desocupades i un altre dirigit als

treballadors en actiu, consideram que per a l’any 2005 sí que

tenim un dels millors pressuposts o el millor pressupost que

hagi tengut mai la Conselleria de Treball i Formació. I en

aquest sentit, dir-li que tendrà, com ja li he dit tot el suport per

part del Partit Popular i animar-lo que dins l’any 2005 es

puguin executar aquests pressuposts, que ja dic, trob que es

reflectirà  molt dins la societat de les nostres illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, pot tancar el

debat.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, me seria fàcil, bé,

li agraesc les seves paraules i el seu suport, i anava a dir que me

seria molt fàcil dir-li a vostè, com a portaveu, i al Grup del

Partit Popular, que veuran satisfetes les seves aspiracions i les

seves ambicions en matèria de política territorial i ocupacional,

però preferesc dir que el que confiï és que dins de les

possibilitats i limitacions que aquesta comunitat pot posar a

disposició de tots els treballadors de les illes, jo confiï que la

majoria d’ells, molts d’ells, puguin veure satisfetes les seves

ambicions justes en matèria de salut laboral, en matèria de fer

formació contínua i sobretot aquells, en aquest moment més de

27.000 persones que tenen dificultats per tenir una ocupació,

doncs que vegin la majoria d’ells satisfetes com a mínim les

possibilitats de ser orientats, de tenir formació, de millores les

seves aptituds i de trobar serveis on sigui possible mitjançar

perquè trobin feina.

Tant de bo el nostre teixit productiu, les nostres empreses,

la nostra economia, sigui capaç d’anar absorbent aquesta

demanda. Per tant, també hem de desitjar que les polítiques que

puguem impulsar des del Govern en matèria d’obra pública, en

matèria de turisme, en matèria d’agricultura, de comerç,

d’indústria, serveixen a aquest darrer fi, que és el més

important de tots, que és que tots tinguem feina, una feina digna

i amb un bon contracte.

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. I acabat el debat d’aquesta

compareixença, només me queda agrair la presència del Sr.

Conseller i de les seves explicacions. Agrair també la presència

dels alts càrrecs que l’han acompanyat.

Moltes gràcies a tots i s’aixeca la sessió.
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