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EL SR. PRESIDENT:
Començam la sessió de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts,
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per tal de tramitar els pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2006.

En primer lloc demanar si hi ha substitucions?

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

President, Francesc Molina sustituye Joan Huguet.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Eduard Riudavets substitueix Pere Sampol.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, no hi ha més substitucions.

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació, per tal d'explicar el Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2006 (RGE núm. 7747/05).

Passam idò a la compareixença de l’Hble. Conseller de
Treball i Formació Cristòfol Huguet i Sintes, per tal d’explicar
els pressuposts de la seva conselleria. El Sr. Conseller
compareix acompanyat dels següents alts càrrecs: secretària
general Sr. Miquel Sendín; directora general de Treball
IlAlustríssima Sra. Margalida Pizà; director general de Formació
IlAlustríssim Sr. Antoni Perelló; directora general del Servei
d’Ocupació de les Illes Balears IlAlustríssima Sra. Pueyo Pons
i director general de Salut Laboral IlAlustríssim Sr. Fernando
Villalobos. Siguin tots benvinguts en aquesta sessió del
Parlament. 

I per tal d’informar sobre els pressuposts de la seva
conselleria té la paraula l’Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Cristòfol Huguet i Sintes):

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia senyores i senyors
diputats, alts càrrecs de la conselleria, senyores i senyors dels
mitjans de comunicació. Vull començar aquesta intervenció
recordant el que dia 10 de novembre de 2004 vaig dir com un
compromís dels més importants per a l’any 2005 des de la
Conselleria de Treball i Formació. Feia referència a la necessitat
de, conjuntament amb els representants de les patronals CAEB
i PIME i sindicats UGT i Comissions Obreres, els ajuntaments,
especialment els de més de 20.000 habitants i administracions
locals dels consells insulars, o mancomunitats per a la resta, de
subscriure un acord que ens permetés desenvolupar al llarg del
2005 pactes locals i polítiques que radiquessin damunt el
territori d’una manera efectiva, aquelles actuacions en matèria
de formació, o millora de la qualitat de l’ocupació. 

Prèviament per tant, a indicar les xifres, sempre fredes, però
xifres econòmiques d’un pressupost, vull exposar les idees que
donen forma a aquesta configuració econòmica. Si dia 10 del
mes de novembre del 2004 podia expressar açò, la realitat va ser
que dia 17 vàrem subscriure aquell acord i al llarg del 2005 hem
firmat 17 pactes locals i hem firmat els contractes programa que
desenvolupen les polítiques tan d’activitat formativa com

d’actuacions de polítiques actives, participades pels agents
socials i les administracions locals. Dins dels compromisos
adquirits en aquell acord i els pactes subsegüents, vull ressaltar
les línies estratègiques i sobretot, l’aprovació del Pla d’ocupació
per a les Illes Balears 2005-2007. 

En aquest pla, les conclusions del seu diagnòstic se ressalten
quines són les característiques del mercat laboral de les Illes
Balears: altes taxes de participació laboral i d’ocupació.
Atracció per als treballadors forans. Una incidència d’aquest fet
amb l’augment de desocupació, relatiu a augment de
desocupació. Una menor desigualtat de sexes a l’hora de
participar en la feina, l’atur i els salaris per igual lloc de feina,
la qual cosa comporta uns avantatges òbvies, com és la
independència econòmica de la dona, o les possibilitats de tenir
una pensió de jubilació, però amb contrapartides i que marca
qüestions que s’han de conciliar com la vida laboral amb la
familiar. Un altre element d’aquestes característiques del nostre
mercat és una demanda de capital i mà de nivell mitjà. Una certa
caiguda de productivitat i per tant, un augment dels costos
laborals unitaris. Un conjunt d’hores de treball de les més altes
d’Espanya i d’Europa i que recomanen innovació en els
coneixements. Innovació i coneixement en les branques de la
nostra economia. Afavoriment del desenvolupament d’activitats
terciaris intensives en capital humà i tecnologies. I combatre
l’estacionalitat, una altra de les característiques del nostre
mercat laboral. A tot açò, una de les eines més importants per
fer-hi front és augmentar la formació dels treballadors. 

També dins les característiques, ja acab amb aquests
aspectes, vull recordar l’elevat desequilibri que s’observa entre
les zones d’interior i d’exterior, especialment a l’illa de
Mallorca, allà on se denota que les activitats agràries i
industrials en els darrers anys estan, quant a ocupació, baixant
les possibilitats. I a més, el fet de trobar-se concentrades en
determinats municipis, la incidència és de gran impacte damunt
el territori quan se produeixen aquests fets. Hi ha casos recents
que ens du precisament testimoni d’aquest fet de la nostra
estructura de model econòmic i laboral. L’estratègia per tant, del
foment de l’ocupació dins una dimensió local, des d’aquesta
perspectiva de les diferències entre el litoral i l’interior és bàsica
i açò enllaça amb el que he explicat al principi de la meva
intervenció i dóna coherència a allò que ara els exposaré de les
polítiques i els recursos econòmics que hi destinarem. 

Estratègia local, formació, conciliació de la vida laboral i
familiar, afavoriment de la innovació del coneixement,
desenvolupament terciari i intensius en capital humà i
tecnologia, desestacionalització, millora continuada en matèria
de formació en prevenció de riscs laborals, en polítiques
d’igualtat, en diàleg social i sobretot, diàleg. Òrgans de
conciliació de participació, d’arbitratge i de mediació dins allò
que és el món laboral entre empresaris i sindicats. Aquestes són
les línies. I per executar aquestes línies i aquestes estratègies, no
reiteraré perquè estan perfectament recollides i segurament ben
conegudes per part de les senyores i senyors diputats, entraré ja
a quines són les partides econòmiques i el conjunt de les
disponibilitats per al 2006 de la Conselleria de Treball i
Formació i de la secció 76, Servei d’Ocupació de les Illes
Balears.

Com l’any passat vaig fer, entraré directament a parlar del
conjunt de les disponibilitats pressupostàries com si es tractés
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d’un pressupost consolidat entre les dues seccions. El 2006 el
total pressupostat és de 89.132.148 euros, la qual cosa suposa un
increment efectivament respecte del 2005, allà on els imports
totals eren de 81.000.072 euros. De fet, el que puja és el capítol
4 i 6 i hi ha una relativa del capítol 2 i l’increment en el capítol
1 és el reflex de la millora de prestacions, la integració del
personal laboral i la consolidació en definitiva dels acords, tan
del conveni, com dels acords en matèria laboral subscrit entre
el Govern a través de la Conselleria d’Interior i Funció Pública
i la representació sindical de la nostra comunitat.

Vull ressaltar per tant, en primer lloc el fet de què se
disposarà d’un poc més de 8 milions d’euros i que aquests
doblers, dels quals 28.314.866 són finalistes, rebut per tant, de
les transferències per a polítiques actives i formació de l’Estat
hi acompanyen 20.852.298 que són de fons propis. En matèria
de polítiques actives i en matèria de formació, és obvi que en
altres matèries hi ha molts més recursos propis, però vull
ressaltar que en els capítols 4 i 6, aquests són els recursos que
aporta la comunitat autònoma que cada vegada són més
importants des d’aquest punt de vista. 

La territorialització. Vull ressaltar també el fet que tan el
capítol 4 com el capítol 6 al llarg dels pressuposts estan
territorialitzats i açò suposa que en el cas de Menorca, des del
Servei d’Ocupació de les Illes Balears s’hi destinaran 5.135.357
ja per definits en el pressupost. En el cas d’Eivissa 4.512.546,
també definits en els pressuposts. I en el cas de la conselleria els
totals a repartir són 5.091.420 i 2.686.458.

Un altre aspecte que vull ressaltar són les línies per a
colAlectius. Hem vist en aquesta diagnosi i a les línies
estratègiques que no només és important la territorialització i les
accions dirigies als punts allà on se troben els colAlectius, sinó
també saber a quins colAlectius dirigim aquests recursos. Hauria
d’haver assenyalat part de la territorialització que exactament
10.977.874 euros, dels 12.682.356 que composen el contractes
programa estaran gestionats conjuntament per la conselleria, els
ajuntaments, els consells insulars i les corporacions locals, la
qual cosa també des del punt de vista de gestió significa una
territorialització tal vegada més efectiva pel fet de la gestió en
què hi participen els ajuntaments.

Des del punt de vista dels colAlectius, hi ha les línies
dirigides als desocupats en general, de les quals ressaltaria, els
fons dirigits a formació des del Pla FIP, els programes
experimentals, els serveis d’orientació laboral per a
autoocupació i ocupació, els tallers ocupacionals per a majors
de 45 anys, les subvencions de contractació de persones
desocupades per part de corporacions locals i organismes
autònoms. I quant als ocupats en general ressaltaria l’import,
que tan des del FORCEM com la formació en matèria de
prevenció de riscs laborals se destinaran enguany a aquests
usuaris. Els joves tenen partides en itineraris integrals
d’inserció, en formació ocupacional, escoles taller i en cases
d’ofici. Les dones especialment en conciliació de la vida
laboral, formació específica ocupacional, itineraris integrats i
estam elaborant un estudi per treure també a concurs unes
subvencions dirigides a la promoció professional de les dones.
Els discapacitats en formació ocupacional específica i itineraris
integrats d’inserció. 

El finançament de projectes empresarials de treballadors
discapacitats que vulguin constituir-se en autònoms. I formació
específica, en aquest cas igual que en les dones, des de la
iniciativa EQUAL, mitjançant programes europeus. Les
persones amb situació d’exclusió social tenen iniciatives, tan en
formació ocupacional específica, com en itineraris integrats
d’inserció, amb convenis de renda mínima a cada un dels tres
consells insulars, per primera vegada Menorca i Eivissa hi
participen, EQUAL. I els immigrants en formació ocupacional
específica i també en itineraris d’inserció especials. Els
emprenedors trobaran serveis específics a cada una de les illes
per a creació, tutorització d’empreses i els serveis d’orientació
laboral, tan per a autoocupació, com per a ocupació a compte de
tercers. Ajut a projectes d’empreses qualificades per I+D i
promoció de l’ocupació autònoma. 

Els empresaris, un altre colAlectiu que és importantíssim a
l’hora de podar comptar amb disponibilitat de llocs de feina,
rebran ajudes a la contractació de treballadors i també ho vull
anunciar, per a aquelles contractacions que facin referència a
persones amb risc d’exclusió, la qual cosa serà una convocatòria
nova. Els socis treballadors de cooperatives i societats laborals,
naturalment rebran el suport a través de serveis específics i
especialitzats. Tenen també un 3% en allò que són les
convocatòries per a formació contínua i a més, la subvenció de
les quotes de la Seguretat Social per a capitalització, per a
ampliació del capital, per realitzar activitats com a socis
treballadors d’una cooperativa o societat de caràcter laboral i els
programes de foment de cooperació i cooperativisme, juntament
amb els ajuts per a la contractació indefinida de persones amb
discapacitats. Els agents socials i econòmics, encara que no
siguin un colAlectiu en el qual ens hem de dirigir amb el mateix
sentit que he relacionat fins aquest moment, sí que són persones
i colAlectius que tenen una singularitat rellevant, des de la
perspectiva tan pressupostària com política de la conselleria. La
seva presència a l’hora de resoldre conflictes, a l’hora de
dialogar i concertar polítiques actives i a l’hora de resoldre les
situacions que enfronten necessàriament, així és la vida, tan en
conflictes individuals, com en conflictes colAlectius el món de
l’empresa, permet disposar una vegada més des de la
Conselleria de Treball, de recursos necessaris per mantenir el
Tribunal d’Arbitratge i Mediació, per concedir-los els recursos
necessaris per al funcionament de les seves activitats i
representativitat i molt important, açò és nou, per fer el
seguiment dels pactes locals i per tant, continuar millorant les
polítiques que després s’inclouen dins els contractes-programes.

Vull ressaltar perquè és important parlar de xifres, encara
que a mi no m’agradi molt, quines són les principals diferències
d’aquest projecte de pressupost d’enguany amb les de l’any que
ve. He mencionat del capítol 1 les diferències que sumen
364.782 euros i que estan justificades en l’elevació del
percentatge que correspongui a les nòmines dels funcionaris, a
la realització de les polítiques de contractació laboral,
homologació i conveni colAlectiu en matèria laboral i res més. 

Quant al capítol 2 hi ha una disminució de 291.000 euros
que se corresponen en l’intent de major eficiència en les
possibilitats de despesa respecte la despesa corrent. 

El capítol 4 creix en 635.605 euros, que bàsicament estan
dirigits a iniciatives, convocatòria per estudis, promoció i
iniciatives empresarials i integració laboral de discapacitats.
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També per a les cooperatives hi ha un increment de quasi
40.000 euros. Respecte la Direcció General de Treball és el que
he dit fins ara.

De la Direcció General de Formació, se manté la mateixa
quantitat. I a la secretaria general incorporam ajudes als
programes i estudis laborals, que és el centre que elabora (...) un
import de 200.000 euros més. 

La Direcció General de Treball també subvencionarà a
través d’aquest capítol el Tribunal d’Arbitratge i Mediació, a les
organitzacions empresarials i també preveu una dotació
pressupostària, com he dit, per a empreses privades que
incorporin a la contractació a persones amb risc d’exclusió
social. Aquesta serà una línia nova de subvencions. 

En Salut Laboral hi ha un manteniment dels pressuposts en
capítol 4 i un increment del capítol 6, que globalment ha crescut
a la conselleria en 5.401.949 euros. D’aquests, les xifres més
importants són: 3.220.092 que van a iniciatives EQUAL
europees i  2.181.857 que és l’increment que tindrà el
FORCEM, que passarà de 3.208.000 euros a 5.390.000 euros.
En capítol 6 també s’incrementaran les disponibilitats a la
Direcció General de Salut Laboral. I també hi haurà increment
en el capítol 6 en el centre d’estudis i programes.

Aquestes són, des del meu punt de vista, les xifres a ressaltar
diferenciades més importants de l’any 2006, en relació al
pressupost que estam executant de l’any 2005.

Quant al Servei d’Ocupació de les Illes Balears, la partida
que incrementa el capítol 1 per a personal són 215.190 euros,
que suposen efectivament, la funcionarització, la incorporació
de persones dins el programa de CODEFOC, etcètera. I que per
tant, és el compliment tan del conveni colAlectiu com de les
previsions d’homologació que ja he dit abans, entre la
Conselleria de Funció Pública i el comitè d’empresa sindical en
el Govern de les Illes Balears. S’incrementa el capítol 2 en
172.696 euros, bàsicament en aquest cas estan justificats, no
només per les despeses corrents del Servei d’Ocupació, sinó
també per a aquelles obligacions de formació del Pla FIP, que
són com saben vostès, a l’illa d’Eivissa bàsicament allà on se
produeixen, en el centre Blanca Dona, esperem que molt prest
el tinguem a altres indrets de les Illes Balears, després en
parlarem. Quant al capítol 4, són quasi 2 milions d’euros
l’increment, passa d’1. 899.000 a 1.981.000 l’increment del
capítol 4 del Servei d’Ocupació de les Illes Balears. 

Per tant, l’import total d’aquest capítol seran 28.054.866
euros, són les subvencions dirigides a organismes autònoms,
corporacions locals que contracten per fer obres d’interès
general i que estan subvencionades les nòmines i determinades
despeses d’aquestes actuacions. Agents de desenvolupament
d’ocupació i desenvolupament local. Orientació i formació de
l’ocupació i autoocupació, estudis relacionats amb la promoció,
iniciatives empresarials d’I+E, contractació indefinida de
persones amb discapacitat, quotes úniques de prestacions,
escoles taller, taller d’ocupació, cases d’oficis. Assistència a
l’autoocupació, programes experimentals i integració laboral de
discapacitats, a més a més del Pla FIP són el gruix d’aquest
capítol en el Servei d’Ocupació.

Destacaria els 5.817.647 euros, dedicats a escoles taller,
tallers d’ocupació i cases d’oficis i els 11.673.640 euros,
destinats a formació ocupacional, Pla FIP. Hi ha a més a més
previst amb fons propis els recursos necessaris per fer front a les
beques d’aquelles persones amb obligacions familiars que
també assisteixen en un horari que no és compatible deixar les
persones, les obligacions familiars, per als estudis. Per tant,
disposen d’unes beques que contribueixen que aquestes
persones puguin assistir a aquesta formació en igualtat de
condicions d’aquelles altres que no tenen obligacions familiars.

En inversions reals del capítol 6, vull ressaltar la finalització
del projecte OFESPAE, encara que sigui sense dotació
econòmica ho vull ressaltar perquè ha estat una iniciativa i un
projecte que ha permès organitzar molt millor la
territorialització i els recursos necessaris per a les actuacions
descentralitzades de moltes actuacions en el Servei d’Ocupació
de les Illes Balears i el fair play que allò que intenta és
experimentar polítiques de prolongació de la vida laboral. Crec
que cada vegada serà més necessari dins la nostra societat
aquest tipus de política. Per tant, colAlaborar amb partners
estrangers d’altres nacionalitats, a conèixer les possibilitats i les
voluntats de determinats colAlectius, sobretot majors de 50 anys,
per continuar amb la vida laboral activa és necessari, a més
d’interessant. 

Les despeses de manteniment d’oficines, els projectes
dedicats a la modernització de la xarxa d’oficines i les
disponibilitats materials i personals de les oficines el Servei
d’Ocupació de les Illes Balears és una partida important també
del capítol 6, dedicat a inversions. I ha de superar entre tot els
500.000 euros. 

El Servei d’Orientació, amb fons propis aquesta vegada
íntegrament, són 9.364.146 euros. I en formació ocupacional,
també se destinen en aquest cas amb fons propis de la comunitat
autònoma, 3 milions d’euros per a aquesta finalitat. 

Aquestes són a grans pinzellades les xifres que jo vull
ressaltar aquí, intentant no fer-me pesat ni avorrir-los perquè
segurament vostès ho han estudiant bé. I en qualsevol cas, entre
tots, quan vostès m’ho demanin ho podríem millorar. Les xifres
en percentatges crec que no serà necessari que els ho exposi,
només si m’ho demanen ressaltaré la importància que té dins els
pressuposts, tan d’una secció com l’altra i de manera conjunta,
com si fossin pressuposts consolidats els capítols 4 i 6. És a dir,
allò que arriba als usuaris que són els nostres ciutadans, damunt
la resta.

Vull fer una pinzellada de l’economia social, les
corporatives i les empreses d’inserció. Crec que d’acord amb el
manament constitucional, aquest és un caire de l’activitat
laboral i a més, per competències atribuïdes a la conselleria, que
no se pot passar per alt en la presentació d’un pressupost. Estam
elaborant i jo crec que complirem el compromís parlamentari
adquirit respecte d’un Pla director sectorial en matèria
d’empreses d’economia social i també estam a punt d’acabar
d’elaborar, ja hi ha les bases fetes, la convocatòria l’any que ve
per incentivar aquelles iniciatives empresarials per a la inserció
de persones amb risc d’exclusió social. 

Per tant, destacar aquests dos fets i des del punt de vista
econòmic, la dotació pressupostària d’aquesta iniciativa per una
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banda. I per l’altra l’increment, en quasi 40.000 euros, d’allò
que són els recursos, al marge de les convocatòries finalistes
que se fan per subvencionar el capital, o la incorporació de
socis, etcètera, l’increment en quasi 40.000 euros més a la
promoció de l’economia social. 

Hi ha òbviament els serveis d’orientació específics, n’hi
haurà un que estarà radicat a Mallorca per a aquest tipus
d’economia, amb terminals informatitzades i a més a cada una
de les illes hi haurà serveis d’orientació per a empreses de
qualsevol tipus. Per tant, a qualsevol de les illes hi haurà una
atenció que podrà orientar i fer de tutoria a la incorporació
d’aquest tipus d’empresaris autònoms, nous socis, o el que
resulti de la decisió personal de cada persona que opti per aquest
tipus d’activitat econòmica, o lloc de feina.

Vull donar també una pinzellada a part a allò que és
l’activitat en matèria de prevenció de riscs laborals i també
després una pinzellada a allò que és el mercat laboral. L’esforç
econòmic destinat a la Direcció General de Salut Laboral creix
una vegada més en més de 200.000 euros i aquests destinats
precisament a capítol 6. Les noves línies que volem implantar
van dirigides a 2 colAlectius que tal vegada no tenen en les
accions de la Direcció General de Salut Laboral i de la
conselleria no han tingut el protagonisme que els havíem de
donar, unes són les persones en edat escolar, joves en edat
escolar. I les altres són els empleats de les institucions
d’administracions locals de les Illes Balears. 

Tenim en redacció i supòs que ho posarem en marxa tan
prest com arribem a l’any nou, un programa per a les escoles
que permetrà visitar des dels mitjans que disposi la direcció
general en aquelles escoles, sobretot instituts, alAlots entre 12 i
17 anys bàsicament és on ho volem fer, per inculcar en allò que
sigui possible, la presència inconscient de prevenir el risc.
Volem ajudar a aprendre als nostres joves que s’ha d’estar
sempre atent respecte els riscs de la vida i que açò pot ser una
eina útil a l’hora de què aquestes persones s’incorporin en el
treball puguin tenir i disposar d’instruments, eines i
inconsciència preventiva a l’hora d’exercir les seves activitats.

La formació per les administracions locals oferirà a cada un
dels ajuntaments o a cada una de les mancomunitats o cada un
dels consells les possibilitats que, fins i tot des dels secretaris
d’aquestes institucions passant per policies locals i personal de
control d’obres, personal administratiu, responsables d’obres i
capatassos puguin rebre, d’acord amb un programa elaborat des
de la conselleria pels tècnics especialitzats, la formació
necessària per als coneixements que són exigibles com a
coneixements en matèria de prevenció de riscs laborals per a
aquests llocs de feina, i açò ho farem d’una manera
absolutament gratuïta simplement a partir del fet que els
ajuntaments als quals s’oferirà o els consells insulars ens
solAlicitin aquesta ajuda i la puguem programar i desenvolupar.

Jo ressaltaria d’aquesta direcció general aquestes dues
accions, a més de reforçar les de sempre, i per tant no reiteraré
en aquest acte. 

Vull, no obstant açò, recordar una mica quina és la situació
actual del nostre mercat laboral. Avui precisament, i crec que hi
treu que en faci una petita referència, Sr. President, i amb açò ja
acab, s’han fet públiques les dades d’atur que corresponen al

mes d’octubre. D’aquestes dades s’ha de remarcar que les
variacions respecte de l’any anterior -sempre les comparacions
s’han de fer d’acord amb l’activitat econòmica i l’activitat
econòmica, òbviament, del mes d’octubre es correspon a totes
i cada una de les comunitats i també a Espanya amb el mes
d’octubre del 2004- suposen a les Illes Balears una disminució
absoluta de 1.366 persones que surten del registre de l’atur, per
tant una disminució del 3,74% de la variació relativa, i en
conseqüència 3,6 punts de disminució respecte de la mitjana
nacional. Vull assenyalar que la majoria són homes, d’aquesta
disminució, i vull assenyalar sobretot que la taula d’atur
registrat a les Illes Balears segons sector econòmic en el mes
d’octubre del 2005 suposa sobre el mateix mes de l’any anterior
menys 12 persones de les inscrites en agricultura, en activitat
econòmica d’agricultura, que l’any passat, 196 en indústria, 461
en construcció, 142 en serveis, i sense ocupació anterior 555.
Vol dir açò que l’any passat teníem 1.366 persones en aquestes
activitats econòmiques a l’atur que, en bona hora pugui ser dit,
enguany no hi són. Les corbes de creixement de la població
activa registrada són ascendents, són 456.828 persones el mes
d’octubre d’enguany i, d’aquestes, les ocupades 421.630. 

He de fer una pinzellada, perquè és important en les accions
de les previsions pressupostàries i també dins la política i la
situació, a la població immigrant. Nosaltres som de tot els
percentatges, de tot el pes que té la població estrangera
treballadora d’alta laboral a les comunitats autònomes, la que
tenim el pes més important. Tenim el 17% de la nostra població
ocupada que és estrangera. Té, per una altra banda, aquesta
població un pes específic en el tant per cent de persones que es
troben a l’atur i, per tant, una especial dedicació i actuacions
fetes per entitats colAlaboradores -en aquest cas hi ha un itinerari
de Comissions Obreres- estan dirigides a totes les Illes Balears
als immigrants, a aquest colAlectiu de persones.

Acab parlant de contractació, un altre element sempre
discutit i confrontat. Els tipus de contractació que s’han fet al
llarg d’aquests anys, però parlaré només del 2005, amb
contractes que s’han subscrit durant l’any, el 2005 fins ara -
gener, per tant, octubre-, són 350.868; d’aquests, 20.914 són a
temps complert, 5.343 a temps parcial, i fixos discontinus
11.237, amb un creixement -és a dir, perquè se n’adonin repàs
les xifres- el 2002 fixos discontinus 9.500, 10.700 el 2003,
12.000 el 2004; i a temps complert..., tot açò contractes
indefinits. I en contractes temporals, n’hi ha hagut 243.370, dels
quals a temps parcials n’hi ha hagut 67.415, i de contractes de
formació 2.589. Aquests són els contractes firmats durant un
any, la seva estructura. 

Quina estructura té, idò, el nostre conjunt de persones
contractades amb activitat econòmica laboral, prestació per
tercers? Idò, mirin, a les Illes Balears tenim a temps complert,
contractes firmats, 88,8%; a temps parcial, 11,2%; i amb
contractes indefinits, 67,4%; 32% són els percentatges que es
corresponen a contractació temporal. Repetesc: contractes
d’assalariats indefinits en aquest moment a les Illes Balears
67,4% i, temporals, 32,6%.

I amb aquesta intervenció acab i, naturalment, em pos a
disposició de tots vostès. Moltes gràcies per la seva atenció.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam al torn de preguntes
o observacions, a no ser que algun grup demani suspendre la
sessió, tal com està previst en el Reglament. No és així. Idò en
el torn de preguntes o observacions té la paraula en primer lloc,
en representació del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vull agrair-li, com és
natural, primer de tot la seva compareixença i la dels alts càrrecs
que l’acompanyen. Després d’aquest agraïment vull assenyalar
que la meva intervenció se centrarà bàsicament a demanar-li una
sèrie d’aclariments, a plantejar-li una sèrie de dubtes que se’ns
plantegen d’unes qüestions o que ens semblen confuses o que no
comprenem la motivació de dur-les a terme.

Vostè ha començat la seva intervenció parlant del seu
compliment d’un compromís referit als pactes locals
d’ocupació. Llavors començarem nosaltres també per un tema
que consideram preocupant i que, al contrari del que ha dit
vostè, no s’ha complert. El primer objectiu del programa 322A,
ocupació i inserció laboral específiques, deia l’any passat d’una
manera textual, és a dir, deia en els pressupostos per a enguany,
els pressupostos per al 2005, deia textualment i taxativament:
“L’any 2005 serà l’any d’un nou pacte per l’ocupació, la
cohesió social, el desenvolupament sostenible i la
competitivitat, a signar pel Govern i els agents socials”. Llavors
la primera constatació és que l’any 2005 no ha estat, com deia,
l’any de firmar aquest pacte; llavors açò és un objectiu en
principi incomplert. Però és que en els pressupostos que avui
ens presenta, els pressupostos per al 2006, aquest objectiu ja ha
desaparegut com a tal. En el seu lloc ens trobam que se’ns diu
que l’any 2005 s’ha signat el Pla de l’ocupació de les Illes
Balears, un dels pilars que han d’integrar el futur pacte per
l’ocupació. Ens agradaria que ens expliqués, Sr. Conseller, per
què allò que era un objectiu per al 2005 ara es deixa per a un
futur indeterminat. Qualque motiu hi haurà i per açò li ho
demanam. No sabem si és que han desistit, si hi ha hagut
dificultats que naturalment en els pressupostos no es poden
visualitzar però que vostè ens pot explicar aquí perquè crec que
és un element que els diputats d’aquesta cambra hem de saber.

Passem ara a una altra qüestió i fixem-nos en el programa
322B, gestió de les relacions laborals, que vostè també hi ha fet
referència. Aquest programa, si no ens hem errat, augmenta uns
255.000 euros respecte a l’any passat. Nosaltres consideram que
no és dels augments més espectaculars de dins aquesta
concepció si tenim en compte els objectius que té aquest
programa, però bé, l’aclariment és per una altra qüestió: Sr.
Conseller, expliqui’ns per què en els pressuposts per al 2005
figurava una partida, la 46100, transferències, on es transferien
500.000 euros als consells insulars que enguany ha desaparegut.
Hi ha d’haver un motiu; supòs que serà lògic i raonable però
que no el coneixem; ens agradaria. Hi havia una partida, la
46100, transferències..., 100, si no ho tenc equivocat, que eren
500.000 euros -que tot pot ser- als consells insulars que enguany
no veim enlloc. Pot ser que sigui a una altra banda, m’agradaria
que ens ho expliqués. En el mateix programa en els
pressupostos que ens presenta avui hi ha en canvi 750.000 euros
a transferir a empreses privades que en els anteriors no
apareixien. Jo no sé si aquests 750.000 euros és la línia nova

aquesta d’actuació de què ens ha parlat vostè, però en tot cas
seria bo que ens aclarís.

Bé, una altra qüestió. Anem al programa de salut i prevenció
de riscos laborals, el 315B. Bé, és cert que, com ens ha dit el
conseller, que la Conselleria de Treball, sumant les dues
seccions, la 19 i 76, augmenta un 9,94% respecte a l’any passat,
si no ho he entès malament. El que ens estranya, i açò ens
agradaria que ens ho expliqués, és que el programa de salut i de
prevenció de riscos laborals, que per a nosaltres té uns objectius
molt ambiciosos i raonables, com pot ser promoure totes
aquelles activitats tendents a reduir la sinistralitat, mantenir la
tasca de seguiment d’empreses amb major sinistralitat, etc., etc.,
llavors té un augment de 219.000 euros, i aquest augment, a
més, en despeses en inversions de caràcter immaterial, capítol
6 -si no és així (...), almanco allà on hi ha la puja-, que passa
tenir..., bé, tenia 840.000 euros, ara en tendrà 1.040.000, són
200.000 euros més, no són 219 però són 200.000 euros més.
Llavors vostè ens ha dit, si no ho he entès malament i si no ens
ho aclareix, que aquest 1.040.000 euros es dedicarà a dues línies
noves d’actuació o a dos programes nous de feina: a persones en
edat escolar i a empleats d’institucions locals. No sé si ho he
entès bé perquè..., és així? Vol dir que aquest 1.040.000 es
dedicaran a aquests dos programes?, perquè, clar, les despeses
i inversions de caràcter immaterial tenen això, que vostè diu que
són dos programes en elaboració però no tenim cap garantia que
es posin en marxa i no es destinin a una altra activitat. Per tant
si és així ens agradaria que ho fes més detalladament amb un
compromís per la seva part.

Passem ara a un altre programa, i continuam parlant de
despeses i inversions de caràcter immaterial, però ara referides
al programa 324A, pla integral de formació per a l’ocupació.
Bé, aquí se’ns ha plantejat un dubte que no acabam d’entendre,
sincerament, per tant ens agradaria que ens ho expliqués. A
veure, tota la secció 19, sense comptar la secció 76, el
pressupost de la Conselleria de Treball i Formació per al 2006
augmenta en total 5.451.907 euros, és a dir, d’uns 34 milions
d’euros passa a uns 39; llavors volem saber per què aquests 5
milions d’increment van gairebé, gairebé en la totalitat, al
programa 324A, però no a objectius específics clars, sinó altra
vegada a aquestes despeses en inversions de caràcter
immaterial, que en aquest programa passen de 12.980.000 euros
a 18.032.000 euros, un augment de 5 milions d’euros, més o
manco, que és gairebé l’augment total de la conselleria. És un
augment, per cert, en capítol 6 i en despeses d’inversió de
caràcter immaterial bastant espectacular. Segur que hi ha un
motiu, segur que hi ha unes coses (...); li demanam que ens ho
expliqui perquè, la veritat, amb les despeses, com li he dit, de
caràcter immaterial passa això: que no saps per a què són.

Llavors passem ara a una sèrie de temes més puntuals que
també agrairíem que ens aclareixi. En el llistat d’objectius en
matèria de prevenció de riscos laborals figurava en els
pressupostos del 2005 el següent objectiu: promoure la firma
d’un acord marc de caràcter preventiu en l’àmbit de les Illes
Balears. Em sembla una bona idea, una bona iniciativa, però en
el projecte de pressupostos per al 2006 torna aparèixer paraula
per paraula el mateix objectiu, és a dir, que hem de deduir que
s’han passat un any promovent aquest acord i que ara es dóna un
any més per continuar-lo promovent. Ens agradaria saber què
s’ha fet en aquest sentit el 2005 i què pensen fer al respecte el
2006.
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Una altra qüestió molt concreta. Com vostè sap, Sr.
Conseller, ja està en fase de ponència parlamentària la Llei
d’educació de persones adultes. Presumiblement en uns mesos
o així serà aprovada. L’esmentada llei fixa mecanismes de
participació i colAlaboració en matèria de formació que segur
que implicaran disponibilitat pressupostària de la seva
conselleria. Per tant m’agradaria saber -ja és una informació que
li deman- quines previsions pressupostàries hi ha al respecte,
encara que sigui dins un futur o sense que estigui quantificat
exactament.

Una tercera qüestió concreta. A veure, m’agradaria..., ha
parlat vostè d’economia social i m’agradaria que concretés més
l’esforç pressupostari. Sap vostè que en aquest moment
precisament hi ha un cert descontent dins aquest sector quant a
tot el que fa referència a com s’han adjudicat enguany els
serveis d’orientació. Per tant estaria bé que tranquilAlitzés i
digués quin esforç pressupostari concret, què pensen fer en
aquest sentit més del que ja n’hagi parlat ara.

I enllaçant amb aquest tema, Sr. Conseller, vostè ha tornat
dir que pensa aprovar el nou pla director de l’economia social.
És una cosa que no depèn ja de la seva voluntat política, només,
sinó que és un imperatiu marcat per la Cambra, ja que es va
aprovar una proposició no de llei en aquest sentit el 27 d’abril
del 2004 que l’instava, a vostè, a fer-lo, però jo estic preocupat
perquè tenc aquí un informe de les empreses, precisament,
d’economia social, que diu talment: “Prop d’un any després de
la finalització del període de vigència de l’anterior pla director
de foment de l’economia social 2002-2004, la Conselleria de
Treball i Formació continua sense elaborar-lo i sense
comprometre’s a dotar-lo pressupostàriament”. Ens podria fer
també 5 cèntims de la situació com està perquè, clar, això no
lliga massa amb el que ens havia dit vostè, el que REAS,
UCTAIB i AELIB pensen al respecte.

I ja acab. Ja veu que són qüestions molt concretes que no
tindrà cap problema a contestar. M’agradaria..., a veure què ens
pot dir del Pla de gestió integrada de la prevenció de riscos per
al conjunt de les administracions públiques, que se’n va parlar
aquí fa un any; Pla de gestió integrada de la prevenció de riscos
per al conjunt de les administracions públiques, com està el
tema? I també del Pla estratègic de salut laboral, també aprovat
en sessió plenària que instava el Govern a fer-lo, que ens
agradaria també saber el pla estratègic de salut laboral en quina
situació està. 

I finalment, ja que ho ha anomenat vostè, jo no em fiava,
però també m’agradaria saber quines són les seves previsions
respecte a aquest centre de formació a l’illa de Menorca, de la
qual som diputat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies... No, com vulgui vostè, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Cristòfol Huguet i Sintes):

Intentaré ser breu, president, però em sembla que he de tenir
la deferència amb el portaveu del PSM...

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula per contestar.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Cristòfol Huguet i Sintes):

...que mereix el seu esforç de seguiment del pressupost i les
qüestions que planteja en nom dels que representa en aquesta
cambra, òbviament.

En primer lloc, respecte al pacte per l’ocupació, m’ha
plantejat una qüestió respecte al pacte per l’ocupació, hi havia...,
hi havia..., o no ho he apuntat bé. No, no, respecte del pacte per
l’ocupació m’ho haurà de repetir a la seva rèplica perquè no sé
exactament la qüestió quina era. Sí, sí, que ho sé, faltava més:
a veure per què no era en els objectius i per què dèiem que es
faria. Miri, els pactes és una qüestió no de voluntat d’un: qui li
parla la té, el Govern la té, però hi ha d’haver els altres que han
de firmar que també la tenguin en el mateix sentit, és a dir, no
s’ha firmat el pacte perquè, a pesar que ens hem reunit i hem
tingut iniciatives en aquest sentit les matèries també són
complexes, i no han arribat a formular un document que es
pugui dir un pacte. Li he de dir dues coses respecte del pacte:
que jo he prioritzat, òbviament, els pactes locals i el Pla
d’ocupació, que és on va consignació pressupostària; jo conec
pocs pactes amb consignació pressupostària.

Però a més li he de dir una cosa: que he repassat al llarg
d’aquest temps que estic de responsable de la Conselleria de
Treball quina és la situació de pactes a la resta de comunitats
autònomes i quina ha estat la situació dels pactes durant la
vigència d’aquests també en aquesta comunitat autònoma. Jo li
vull recordar que mentre a les altres comunitats autònomes no
hi havia una situació de descens del producte interior brut que
hi havia aquí, és a dir, en altres paraules, es va firmar un pacte
l’any 2000 amb un PIB al voltant del 6,5%; es va acabar la
legislatura amb el pacte amb el 0,6 de PIB. Jo no vull dir que si
no hi hagués hagut pacte potser hagueren estat per davall del 0,
però li vull dir que tampoc no hem de donar la rellevància al
pacte més enllà del que és el compromís entre les parts que
subscriuen d’una pau social i de fer feina. Jo no puc, després
d’aquest primer any, venir aquí i dir que hem firmat un pacte en
el sentit que vostè assenyala, però sí que puc dir que he subscrits
pactes locals amb les administracions locals i amb tots els
agents socials, i que hem redactat juntament i firmat, a més, per
les dues patronals i el sindicat UGT, un pla per l’ocupació amb
55 milions d’euros de previsió i que a més conté totes les línies
que composen les responsabilitats competencials de la nostra
conselleria. Per tant també confii que mitjançant diàleg i
l’esforç de les parts es pugui arribar en aquesta comunitat, sigui
el 2006, sigui el 2007 o sigui quan sigui, a un pacte que permeti
estabilitat i seguretat, i que sobretot vigili que quan la situació
econòmica, el creixement de PIB i que afecta l’ocupació,
decaigui es revisi el pacte, cosa que jo no he vist que s’hagués
fet durant la legislatura passada i la vigència del pacte anterior.

L’altra qüestió, de salut laboral. Miri, la salut laboral va ser
dotada l’any passat amb 1 milió d’euros més, i s’ha gestionat 1
milió d’euros més en salut laboral durant el 2005, i ara
s’incrementa en 200.000 euros més. És obvi que les actuacions
van dirigides bàsicament a formació, a conscienciació i a
material, és a dir, són tipus d’inversions on hi ha professorat,
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mitjans més immaterials que materials, i l’esforç que es fa és
perquè des de la Direcció General de Salut Laboral es coordini,
s’aprovin tots els mòduls que tenguin a veure amb prevenció de
riscs i salut laboral, de tota la formació laboral. Fins ara, fins
enguany, els cursos que es feien incorporaven mòduls de salut
laboral, sigui a formació contínua o sigui a formació
ocupacional, o a formació d’Objectiu 3, que es deia, que avui en
dia es fa amb fons propis perquè els dels fons socials europeus
estaven exhaurits, eren iniciatives de les mateixes entitats que
ho presentaven i es desenvolupaven. Ara, qualsevol iniciativa de
formació en relació a salut laboral es controlarà i s’impartirà des
de les convocatòries de salut laboral, i açò des del meu punt de
vista és important per dues coses: una per a aquella que és els
resultats i els objectius que volem amb aquesta formació i, dues,
també per garantir i atorgar l’acreditació (...) quan sigui vigent
de la formació, i per tant els crèdits que aquest tipus de formació
puguin incorporar al currículum de formació laboral de cada
treballador.

En educació d’adults... jo no sé si li parlaré més ja de salut
laboral, perquè aquest crec que era l’element substancial, inclou
naturalment els recursos disponibles a capítol 6, que és el que
creix, vostè ho ha vist bé, la formació a les escoles, en edat
bàsicament d’institut, de 12 a 17 anys, i també la formació que
he dit que s’oferirà als ajuntaments com a nova iniciativa per
estendre i incorporar aquests funcionaris i treballadors a les
possibilitats de coneixement en matèria de salut laboral des de
la perspectiva de les seves responsabilitats i no només des de les
perspectives de l’exercici d’una feina personal.

Quant a educació d’adults, miri, si aquests adults són
persones que estan a la bossa de registre d’aturats tendran opció
a qualsevol de les opcions formatives que ofereix el Pla FIP o
la formació ocupacional, i si per una altra banda són persones
que estan ocupades òbviament l’oferta també serà per a ells en
tant que tenen dret a la formació contínua i a millorar el seu
currículum de formació laboral. Tercer cas, que no siguin
persones ni en actiu ni desocupades, sinó que siguin jubilats; bé,
podem estudiar, si és que vostès així ho recomanen o ho
proposen, que quan hi hagi places vacants a determinats cursos
dirigits a treballadors i que l’interès de la matèria pugui ser
d’interès, també -per reiterar la paraula-, per a aquestes persones
en edat de jubilació per millorar els seus coneixements i les
seves actituds personals encara que no tenguin ja més interès
des del punt de vista laboral, jo crec que ho podem estudiar, si
és açò el que em suggeria ho poden estudiar i veure d’aprofitar
així millor els recursos que es dirigeixen als ciutadans.

El Pla estratègic s’elabora conjuntament amb l’Estat
espanyol; per tant està en fase de redacció en aquest moment, és
un pla estratègic. I el Pla de gestió integrada de l’administració
pública també hi ha hagut diverses reunions; no li puc dir en
aquest moment en quin moment es troba, però és obvi que
l’assessorament i la participació de la Direcció General de Salut
Laboral en el Pla de gestió integrada de l’administració pública
és una matèria que, encara que poc a poc, ho he de reconèixer,
també camina.

El sector de l’economia social. Miri, em consta una carta
que han fet circular determinades organitzacions d’aquest
sector, perquè ells han estat usuaris, beneficiaris d’una
subvenció que era la implantació d’un servei d’assessorament
a tot tipus d’empresa, no només d’economia social, a tot tipus

d’empresa a les Illes Balears, i per tant han fet una carta que diu
que ara ha tocat a un altre aquest servei, que és un servei que
s’atorga per concurs i amb unes condicions. Bé, idò ben igual
que els va tocar a ells en un cas idò ara ha tocat a un altre, però
en qualsevol cas el que s’intenta garantir no és l’existència de
determinats serveis o entitats intermediadores, el que s’intenta
és garantir que arribi als usuaris finals allò que se’ls ha de fer:
orientar-los, donar-los tutoria, informació, etc., i açò es fa -per
açò és per concurs- a aquell que presenta els projectes millors.
Ells, en el que és subvenció i ajudes al que és propi de
l’economia social, no només no decauen sinó que creixen en
aquest conjunt d’activitats en el que és el suport i la promoció
en 40.000 euros, aproximadament, i a més a més els fons
destinats al suport d’incorporació de socis, etc., naturalment
tenen també els increments d’aquestes línies. Per tant jo
separaria, li demanaria que separi allò que són ànsies de
continuar tenint una feina que van tenir l’any passat i que
aquests dos anys tenen altres entitats, és a dir, no una, sinó altres
entitats.

Açò respon només a una cosa: que les condicions pretenen
la territorialització i sobretot una altra qüestió que està a
l’informe, precisament, de diagnosi del nostre pla d’ocupació,
que és no reiterar serveis sobre un mateix territori, sinó garantir
l’extensió a tot el territori de les Illes Balears i que no hi hagi
reiteració de serveis, i açò ho hem aconseguit no duplicant
doblers, sinó racionalitzant les bases per a les convocatòries.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica el Sr.
Riudavets té la paraula per 5 minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Seré molt breu, només tractaré un parell dels temes que..., la
resta m’ho hauré d’estudiar amb més calma. A veure, pacte per
l’ocupació; vostè ha dit que no li donava la rellevància que li
volíem donar..., almanco li donava jo en aquesta intervenció. Ha
dit que no li havíem de donar tanta rellevància, ja que hi havia
els pactes locals firmats i el Pla per l’ocupació. Bé, la
rellevància és la que donaven vostès mateixos als objectius que
fixaven l’any passat; l’any passat deien que el pacte..., “l’any
2005 serà l’any que es firmarà el pacte per l’ocupació”, i ara
resulta que ho deixen per a un futur indeterminat. Jo crec que el
pacte per l’ocupació, a part que s’hagi de revisar quan s’hagi de
revisar i que possiblement no es va revisar quan s’havia d’haver
revista, a vegades -en açò puc estar d’acord-, que el pacte per
l’ocupació és un marc que fins i tot afavoreix, diríem, el
desenvolupament dels pactes locals per l’ocupació, i és lògic,
vull dir que a altres comunitats s’ha fet així: un pacte global i
després els pactes locals.

Bé, allò que no es pot fer és substituir, i això ho hem de tenir
clar, el pacte per l’ocupació pel Pla per l’ocupació. Un pla per
l’ocupació són una sèrie de dissenys que fa la conselleria que
després els consensua o no, però d’objectius propis. El pacte és
una altra cosa i vostè ho sap.

Jo crec que..., vull dir..., no ho sé, no li qüestion que no hagi
fet un esforç amb les associacions per fer-lo, però si més no els
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resultats no són els que nosaltres voldríem. Creim que ja aquest
pacte s’hauria de firmar, hauria d’estar firmat i no tan sols per
la dotació pressupostària, sinó pel que suposa d’incardinar tot el
que hi ha de planificació per l’ocupació i dels propis pactes de
l’ocupació dins un marc global que dóna tranquilAlitat (...) a les
relacions laborals. Però bé, això...

Però és que quan parlam d’altres acords, per exemple pla de
gestió integrada, diu que s’està fent, el Pla estratègic de salut
laboral també s’està fent, i el Pla director d’economia social
també s’està fent. Falta un any i mig per finalitzar la legislatura.
Jo crec que un esforç per la seva part seria com a mínim veient
que hi ha l qüestió d’alguns sectors respecte a la seva voluntat,
almanco en algun d’aquests pactes.

I quant a allò d’economia social, Sr. Conseller, jo no vull
mesclar les dues coses. Ja he dit que hi havia un cert descontent
per una cosa, però m’he referit a allò que ells pensaven sobre el
Pla estratègic. El descontent no és perquè s’hagin quedat sense
un “daçò”, el descontent és que fins ara hi havia hagut una..., no
que s’hagin quedat sense el servei d’ocupació, d’orientació, el
descontent és que abans hi havia una sola convocatòria on
podien accedir tots i ara hi ha dues convocatòries separades on
les empreses d’economia social només poden accedir a una,
molt infradotada respecte al que era la convocatòria global a què
podien anar altres anys. Per tant hi ha hagut un canvi respecte
a la conselleria que els ha deixat sense la possibilitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

 Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Sr. Conseller, també per 5
minuts té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Cristòfol Huguet i Sintes):

Sí, moltes gràcies, per agrair el to i les aportacions al Sr.
Riudavets, i aclarir-li que vertaderament es fa feina, i quan dic
que es fa feina a la Conselleria de Treball, vull dir que els
funcionaris, tècnics, alts càrrecs feim feina, i jo crec que li
podrem mostrar a la planificació que vostè ens demana.

I respecte d’economia social, miri, és conseqüència
precisament dels pactes locals i de la planificació d’ocupació
que les convocatòries dels serveis d’orientació s’han fet una per
als que tenen firmat contracte programa i una altra per als que
no, és obvi que si nosaltres, tots, els agents socials, les
administracions locals, el Govern estam d’acord que s’ha de
desenvolupar un determinat model per arribar a tot el territori,
a tots els usuaris i racionalitzar recursos, nosaltres ho havíem de
fer d’aquesta manera, per tant arribam, a través dels
ajuntaments, els agents socials a tot el territori i on hi ha coses
específiques és on s’obre una convocatòria per als no firmants
de contracte programa. Per tant, no és una intencionalitat per
afavorir o perjudicar, sinó que és conseqüència de la racionalitat
i la coherència en la planificació que hem fet entre tots.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la diputada Sra. García Querol.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Conseller i tots els
alts càrrecs de la conselleria que l’acompanyen, moltes gràcies
també per especificar, Sr. Conseller, una llarga llista detallada
d’accions a la qual li ha posat doblers, he estat incapaç de
recollir-ho, però com que estic segura que ho recollirà el Diari
de Sessions, hi farem el seguiment, perquè efectivament vostè
ho ha hagut de llegir perquè no es llegeix als pressuposts, és
evident. Tot el que vostè ha especificat aquí de paraula no està
explicat als pressuposts que vostès ens passen. Els pressuposts
tracten de partides amb transferències, inversions immaterials,
que no vénen especificades ni lligades amb els objectius que
vostès posen. Aquesta és la meva primera, si vol, crítica.

La segona és que venia disposada a no fer una intervenció
política, deixar-la pel plenari i seguir les instruccions o l’acord
que tenim dins el grup parlamentari, d’intentar extreure del
conseller la màxima informació, però deixi’m dir dues coses,
que crec que vostè ha fet un discurs políticament absolutament
incorrecte, per no dir-li paraules més fortes. Pel que fa
referència al pacte per l’ocupació, aquestes compareixences, des
de la primera que es va produir de la Vicepresidència es poden
resumir com les compareixences del desdir, és el que es diu en
castellà donde dije digo, digo diego, idò això. La vicepresidenta
del Govern desdiu que la promoció turística ja no és
transferible, encara que tot el Partit Popular ha votat perquè es
transfereixi la promoció turística a tots els consells insulars; ara
no és possible transferir la promoció turística. El conseller
d’Hisenda va anunciar, amb bombo i platerets, sense que ningú
no li demanés, va fer per iniciativa pròpia, una taxa, un impost
sobre els cotxes de lloguer que aniria destinat a finançar la
sanitat, idò ja no finança la sanitat aquesta taxa. I ara apareix el
conseller i un objectiu que ha estat un objectiu des del primer
pressupost, aquest any aprovarem el pacte per l’ocupació com
a principal eina de gestió i de planificació i de consens, i de
diàleg, ..., cada any, Sr. Conseller, l’anterior conseller i vostè.
És més, aquesta diputada va fer-li una interpelAlació sobre el
pacte per l’ocupació i vostè va establir unes jerarquies sobre els
pactes, que és al Diari de Sessions, que deia: “El primer que he
de fer, Sra. Diputada, i vostè ho hauria de saber, és aprovar el
pacte per l’ocupació, perquè d’aquest se’n desprenen el pla
d’ocupació i els pactes locals, i no es pot començar la casa per
la teulada”. Sr. Conseller, això és el que va dir a aquesta
diputada, idò vostè també s’ha desdit. Avui diu que el més
important eren els pactes locals. 

Bé, idò, entrem als pactes locals. Per què, Sr. Conseller, els
pactes locals inclouen la formació ocupacional i no el pla FIP,
quins usuaris són diferents de l’aturat que va al pla ocupacional
del que va al pla FIP, no, m’agradaria saber-ho, perquè aquesta
és la nostra principal crítica de per què vostè ha fet uns pactes
locals com els que ha fet. Per tant, vull saber quina explicació
política em dóna vostè perquè els pactes locals gestionin
formació ocupacional i no gestionin formació per a la integració
professional, que és el pla FIP. Voldria saber-ho.

Quants doblers rep vostè de la Unió Europea que
gestionaran els pactes locals, sigui a través de l’estat o sigui
directament? Quants doblers rep del Fons Social Europeu? És
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molt senzill, quants de doblers rep del Fons Social Europeu
destinats als pactes locals i què hi posen les entitats que els
signen, què hi posen els ajuntaments que els signen, supòs que
hi posaran tots el mateix, no?, tots els pactes locals hi deuen
posar els mateixos doblers, o ha tractat diferent totes les
entitats? No, li ho deman, li ho deman perquè ho vull saber.

Vostè ha dit, referint-se als pactes, que no és possible fer
pactes si un no vol, sí, és evident, però per exemple a Menorca
tothom volia un sol pacte i ja n’hi ha tres; a Eivissa
sorprenentment hi ha poblacions de més de 20.000 habitants que
no tenen pacte propi, que han entrat al pacte del Consell
d’Eivissa, per tant, a mi m’agradaria saber per què vostè mateix
es desdiu dels seus criteris, els criteris que va exposar en
plenari, on deia que tots els municipis de més de 20.000
habitants, excepte, s’havia de dir, el Diari de Sessions havia de
dir, “excepte aquells del PP que no vulguin”, com Inca o Sant
Antoni, Sant Antoni?, Santa Eulàlia, Santa Eulàlia a Eivissa,
excepte aquells del PP que no vulguin, que llavors faran el que
vulguin els ajuntaments del PP, per tant per què hi ha
ajuntaments de 20.000 habitants que no tenen pacte propi,
mentre que a Menorca ha obligat l’Ajuntament de Maó, amb
més de 20.000 habitants a gestionar un pacte local propi. Això
pel que fa referència als pactes locals.

Pel que fa referència al Pla d’ocupació, vostè ha llegit
exactament, bé, no del tot, el que són els dèficits del nostre
mercat de treball, i les virtuts, però és que vostè diu que el
nostre capital humà té un nivell mitjà, no, Sr. Conseller, el
nostre capital humà és el pitjor capital humà de tota Espanya, i
li diré per què, perquè som els que tenim més abandó dels
estudis i, per tant, som el capital humà amb menys qualificació
de tota Espanya, i no li vull dir de tota Europa, perquè no ho sé.
Sr. Conseller, no negui una evidència que està recollida a un
consell econòmic i social i als seus mateixos plans d’ocupació.
L’abandó del sistema reglat de formació d’aquesta comunitat
autònoma és el més alt d’Espanya, els alAlots no acaben ni tan
sols la formació professional i, per tant, el nostre capital humà
és una capital humà sense qualificar, i aquest és un dels nostres
dèficits, ara i quan aquesta gent tengui 65 anys i hagi de cobrar
pensions.

Còmput d’hores de treball, les més altes d’Europa, diu vostè,
i això li sembla bo? Això ho ha dit vostè, el còmput d’hores que
es treballen a l’any és el més alt d’Europa, o això vostè creu que
és una cosa positiva o negativa? Perquè jo crec que és una cosa
absolutament negativa que es treballin 1.800 hores, més de
1.800 hores en aquesta comunitat autònoma, quan la mitjana de
contractes és de menys de sis mesos, sap que vol dir això? Vol
repetir a quantes hores diàries surt? I aquesta és una de les coses
que afecten, Sr. Conseller, la sinistralitat laboral. I després diu
subtilment que una de les coses que té el nostre mercat de
treball és una estacionalitat que repercuteix que un 90% dels
contractes que es fan en aquests moments siguin contractes
temporals, de menys de sis mesos, no de menys de sis, no, de
menys de tres mesos. Ja hem dirà vostè com ho pot afrontar
aquesta conselleria. Bé, idò per afrontar aquesta diagnosi que
vostè ha fet tan bé, diu que té més doblers, doncs miri, jo en sé
poc o molt de xifres, no ho sé, però el que sí sé és sumar i restar.

Mirin, l’any 2005 vostè tenia 48 milions d’ingressos, sí o
no? Aquest any, l’any 2006 vostè té 55 milions d’ingressos, sí
o no, Sr. Conseller? 55 milions d’ingressos, però el pressupost

consolidat com vostè ha dit, és a dir sumant els ingressos que
consten a la conselleria i al SOIB. L’any 2005 vostè gastava 81
milions de despeses, l’any 2006 vostè gasta 89 milions de
despeses, això ho ha dit vostè mateix, no és que jo ho llegeixi,
ho ha dit vostè mateix. Per tant, la conselleria l’any passat hi
posava 33 milions de fons propis, i aquest any n’hi posa 34;
però és que l’any passat rebia 7 milions menys, és a dir, que
vostè aquest any ha rebut 7 milions d’euros més, d’ingressos, i
en gasta 1 més. Per tant, els altres 6, Sr. Conseller, els deia de
gastar. Aquesta és la realitat de la seva conselleria des del
començament d’aquesta legislatura. La conselleria gastava 1
pesseta per cada pesseta que rebia, és igual, 1 euro per cada euro
que rebia, i vostè, cada any, té un percentatge de participació en
fons propis més baix, l’any passat era del 41%, aquest any és
del 38%, és a dir, cada any hi posa menys doblers. Sr. Conseller,
dels 7 milions que rep més de l’estat i de la Unió Europa, vostè
en gasta 1 més, els altres 6, Sr. Conseller, se’ls embutxaca la
conselleria sense aportar fons propis. Per tant, ara voldríem
saber on són aquests doblers.

Només una cosa de passada, perquè fa una sèrie
d’afirmacions que no són veritat i, per tant, li vull dir, dir que és
la primera vegada que Menorca i Eivissa gestionen la renda
mínima d’inserció, Sr. Conseller. Fa vint anys que existeix la
renda mínima d’inserció, és la primera vegada que la dóna vostè
en comptes de Serveis socials, és una cosa diferent, no és el
mateix que una cosa passi d’una partida a l’altra que es gasti de
més a més. Menorca i Eivissa ja rebien renda mínima
d’inserció, el que passa és que no la donava Treball, a diferència
que sí ho feia a Mallorca.

Una cosa més, pel que fa al pacte per l’ocupació, vostè
mateix als objectius generals de la conselleria, segona pàgina
del seu pressupost, diu que per a tots aquells objectius que vol
complir, per això, entre d’altres, compta amb un nou pacte per
l’ocupació, vostès tenen una crisi de personalitat absoluta, no
compta amb cap pacte per l’ocupació, amb el que deu comptar
és amb un pla per l’ocupació, però això està escrit, “compta amb
un nou pacte per l’ocupació”, ja es pensa que el té fet i tot.

Anem al pressupost. Diu als objectiu de la conselleria que
vol continuar amb les accions encaminades a la creació d’un
centre nacional de formació professional de la mar, que vostè no
ha mencionat a la seva compareixença, una cosa tan important,
com està aquest centre?, jo em pensava que era un tema que
havia d’anar situat a Menorca. Li ha demanat també el diputat
que ha intervengut abans que jo, com estava el centre integrat a
Maó, de formació, quan ha parlat del d’Eivissa, ràpidament se
n’ha temut que aquí tenia dos diputats portaveus que eren de
Menorca i ens ha mirat com dient, no ara els explicaré que a
Menorca també hi haurà cosa. Bé, idò, a Menorca, com està
aquest tema?

Com s’han potenciat els pressuposts de sinistralitat que
vostè diu que els potencia? Que jo sàpiga, salut laboral, dit per
vostè mateix, que coincideix amb les xifres que tenc jo, vostè ha
incrementat 200.000 euros però han anat a parar a una partida
d’inversions de caràcter immaterial, a mi m’agradaria que ens
especifiqués en què gastarà un milió d’euros sobre 3 que té en
total salut laboral, un milió sobre tres, com es pensa controlar
aquest diner?
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I parlant de salut laboral, diu que té dues iniciatives joves,
que són els joves en edat escolar, doncs miri, parli amb els
mestres, perquè si una cosa diuen els mestres és que l’escola no
ho pot ensenyar tot, que ells tenen uns coneixements ja prou
amplis per transmetre als seus alumnes com perquè, a més,
l’escola sigui un recollidor de totes les coses que els governs
que planifiquen pensen que s’ha de traslladar als alAlots.
Justament crec que això no va en línia amb el que pensen sobre
educació des de la seva pròpia conselleria. I, per altra banda, diu
que farà un pla especial d’empleats d’administració local,
d’acord, però quines accions formatius?, en funció de quins
plans de prevenció?, tenen plans de prevenció?, i quan una
administració local no té una pla de prevenció aprovat, quina
formació els donarà, la que a vostè li sembli o en funció de la
diagnosi dels llocs de treball?, què farà, li subvencionarà el pla
de prevenció abans per començar a fer formació que sigui
efectiva?

Diu que en salut laboral un dels objectius és promoure i
controlar l’aplicació de l’article 16. Sr. Conseller, encara no fa
dos dies que li vaig fer una interpelAlació sobre aquest tema, i
em va dir que la conselleria no tenia obligació de controlar si les
empreses tenien fets els plecs de prevenció, i ara vostè ho posa
com un objectiu de la seva conselleria, promoure i controlar que
totes les empreses, no els treballadors, les empreses
desenvolupin la seva activitat, tenguin un pla de prevenció de
riscs. Com ho controlarà? I, si ho controla, per què no pot lligar
les subvencions que dóna la conselleria als plans de prevenció?

Pel que fa a l’ocupació i la inserció laboral específica, diu en
un dels objectius que vol fomentar la feina per compte propi i
per compte d’economia social. Crec que el diputat anterior ja li
ha dit, però la veritat, Sr. Conseller, és que vostè ha tret una
convocatòria de serveis de creació d’empreses específics, en els
quals ha desmuntat aquells serveis de creació d’empreses que
funcionaven com el servei de creació d’empreses d’economia
social, entre ells, que tenia a AELIB, està desmuntat. Vostè ha
dit que tendrà, d’una forma molt subtil, una oficina a Mallorca
que s’atendrà telemàticament, és a dir que no tendrà oficina
presencial, que seran consultes que es contestaran per ordinador,
és a dir, que no hi ha oficines, mentre que abans hi havia 3
oficines d’atenció per a aquelles persones que volguessin crear
una empresa en economia social o no, o no, perquè d’atenia
tothom que volgués crear una empresa.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, s’haurà passat del seu temps. Vagi acabant.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Vaig acabant.

Pel que fa al SOIB tal vegada ens hauria de dir què va passar
ahir al Consell general del SOIB, li van aprovar el pressupost o
no, o és indiferent, a vostè li és indiferent si li aproven o no?
Seria lògic que avui hi fes una referència, si ahir va tenir un
consell general del SOIB, què li van dir els sindicats, què li va
dir la patronal, què li van dir els ajuntaments sobre aquest
pressupost, si ens ho vol traslladar, sinó, ens ho explicaran
igual, però bé estaria bé que tengués el detall d’explicar-ho a la
cambra i al Parlament.

La part més important de despeses del SOIB un altre cop
correspon a despeses de caràcter immaterial, ens agradaria que
desglossés aquestes despeses de caràcter immaterial, quin tipus
de despeses són.

Pel que fa a la població immigrant, vostè ha parlat de la
descripció de la població immigrant i a mi només em sorgeix un
dubte, i és com lliga tota aquesta política laboral de la població
immigrant amb la nova conselleria d’Immigració que gestiona
una altra persona que no és vostè, per tant ens agradaria que ens
digués com pensen coordinar les accions que en matèria laboral,
però que afecten a immigració, durà a terme el Govern des de
la seva conselleria.

Una altra qüestió, dues qüestions més de la direcció general,
i acab. Entre els objectius, diu que la direcció general gestionarà
un projecte d’inversió, inversió, Sr. Conseller, que es diu
divulgació dels serveis nous, això ho posa a la pàgina 222, ho
pot mirar, i suport i seguiment econòmic, tècnic i pedagògic. A
mi m’agradaria que expliqués què significa un projecte
d’inversió de divulgació de serveis nous i quins serveis nous
pensa divulgar pel valor que posa, que crec que és d’1 milió
d’euros.

Una altra cosa, diu que subvencionarà estudis i campanyes
de promoció, això està molt bé, perquè és una de les iniciatives
noves que haurà de divulgar amb els projectes d’inversió, per
finançar despeses dels estudis i informes que tenguin per objecte
conèixer les possibilitats de desenvolupament d’empreses a
nivell local, i curiosament això tampoc no està lligat als pactes
locals, és a dir que tinguin o no tinguin pactes locals, tinguin o
no tinguin la diagnosi d’aquest pacte local, tinguin o no
objectius al respecte d’aquest pacte local, vostè obrirà, supòs,
una nova convocatòria per pagar els ajuntaments els doblers que
trobi pertinents, no se sap lligats a què d’estudis i informes que
tenguin per objecte conèixer les possibilitats de
desenvolupament d’empreses.

Abans d’acabar, Sr. Conseller, m’agradaria repetir, i vull
que quedi clar i m’agradaria que em contestés, com a mínim,
això, si és veritat o no que vostè l’any passat hi posava un 41%
de fons propis a aquesta conselleria, i aquest any vostè hi posa
un 38% de fons propis, és a dir, cada dia el Govern balear hi
dedica menys a una qüestió que, sota el nostre punt de vista,
hauria de ser prioritària.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula l’Hble. Conseller, per
contestar.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Cristòfol Huguet i Sintes):

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada i estimada
García Querol, està en forma, veig que no ha perdut per res el
fet d’estar a l’oposició, les habilitats pressupostàries que sempre
l’han ornada, per dir-ho en frase antiga.

Bé, i aquest coneixement de l’art parlamentari i dels
pressuposts, li permet dir les coses ben canviades a veure si
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cuela. Em diu, el primer i el darrer, que no he explicat els
ingressos, miri, jo trob que fa una girada de l’argument que no
l’hauria de fer, perquè no fa cap favor a aquesta comunitat
autònoma. Els recursos que hem de destinar des del pressupost
de la comunitat autònoma a Treball anirien a altres necessitats
si no s’hagués fet l’acumulació de serveis i d’actuacions en
Fons Social Europeu, programat 2000-2006, 2000-2003, i, per
tant, tots els recursos que ara posam, propis, són uns recursos
que mereixien la societat productiva i els treballadors d’aquestes
illes tenir-los de Fons Social Europeu si s’hagués administrat
bé. Jo li puc demostrar que hi ha usuaris, en el període 2000-
2001 que ens sortien a uns preus escandalosos, que els serveis
s’acumulaven damunt un mateix territori d’una manera
escandalosa, i en aquest moment que vostè em vengui a discutir
si és un 39 o un 43, ni té sentit, ni té a veure. M’atur aquí en
aquest tema.

Una altra qüestió. Diu que el que he explicat no està al
pressupost i que això és una crítica. Tot el contrari, vostè ho pot
considerar una crítica, la meva obligació és complementar el
que vostès tenen en els pressuposts, explicar les raons
polítiques, què feim i per què ho feim. I això és el que he fet des
de l’inici de la meva intervenció.

Pacte per l’ocupació. Que m’he desdit? Vostè es llegeixi
demà, que estarà publicat, el que li he dit al Sr. Riudavets, que
és ver que no hem pogut perquè l’altra part, alguns de l’altra
part no han volgut signar o no han volgut avançar, però que jo
desitj que se signi, i he repetit enguany, l’any que ve, el 2007 o
quan sigui, com més aviat millor. Això és el que jo he dit, no
m’he desdit per res de signar un pacte, crec que li convé a la
comunitat, no li convé al Govern, i no digui que jo he dit que no
li convé al Govern en el sentit que no li convé, també al Govern,
però que no és un interès específic del Govern sinó que és un
interès de la comunitat autònoma i, per tant, em reafirm en la
conveniència de signar un pacte agents socials, administracions
i, naturalment, el Govern.

El Pla ocupacional i el Pla FIP. Vostè ho sap en quines
condicions es fa un i altre, i que intentam avançar i que s’intenta
que hi hagi, cada vegada, menys traves a l’hora d’oferir
formació als treballadors, ara ja podem moure’s d’un i l’altre.

I quant al contingut dels pactes, dels contractes programes,
li he de dir que és una opció de les administracions locals dir si
volen fer ocupacional o si volen fer contínua, és la seva decisió,
i nosaltres ens encarregam després de complementar aquella que
no volen fer. I també li vull dir que els recursos destinats als
contractes programa íntegrament són recursos que han de sortir,
i per tant surten, perquè és una necessitat, dels fons propis de la
comunitat autònoma. 

Fons Social Europeu per als pactes locals, li acab de dir, no,
fons dels ajuntaments, sí. Quan tenim un pacte local, les entitats
locals hi aporten el 25%, i nosaltres el 75%, i en aquest cent per
cent entre aquestes proporcions, hi aportam, a més a més, un
10% per la gestió dels pactes íntegrament des de la Conselleria
de Treball, per tant un 75 més un 10 sobre el cent. A Menorca
volien tres, tots, home, moltes gràcies per no comptar amb el
Govern, o és que nosaltres no comptam? O és que només
compten el Consell i els agents d’allà? O sigui hi posam el 75
més un 10, i tots en volien, home, menys el Govern, què és que
per a vostès el Govern no compta? Faci un poc de memòria, si

vostè fos aquí, jo li record i estic ben segur que sí que
comptaria, i a més molt bé.

El capital humà és el pitjor d’Espanya. Miri, les seves virtuts
parlamentàries aquí trabuquen. És cert, i li puc tornar a llegir el
que li he llegit abans quina és la situació del nostre mercat
laboral, nosaltres “tenim un mercat on el tipus d’economia,
fortament especialitzada -llegesc textualment- en activitats, amb
una demanda de capital humà de nivell mitjà”. Nosaltres no
haguéssim estat i no intentam ser una potència en matèria de
turisme si nosaltres fóssim el que vostè ha denominat el pitjor
capital d’Espanya. És cert que tenim un percentatge d’abandó
de formació, però escolti, n’hi ha molts dels que hi fan feina que
no són ni joves que han abandonat l’escola ni persones sense
formació. Crec que aquí li havia de fer la matisació perquè si és
un element a corregir el fet de l’abandó escolar, de cap manera
això no justifica l’afirmació que vostè ha fet respecte del capital
humà de l’economia de les Illes Balears.

Nombre d’hores. I tant, és un dels defectes, una de les
característiques i un dels defectes, açò és el que he dit, però a
més he dit que la formació era l’element que permetia a aquests
i a d’altres treballadors millorar la seva qualificació, els seus
contractes i la seva situació laboral.

Nou pacte per l’ocupació, que ens pensam que ja el tenim
perquè està escrit. Home, crec que si cada vegada que trobam
una errada en una escriptura l’hem de tractar amb aquesta
ironia, tal vegada riurem, però crec que vostè sap allò de lapsus
calami, bé, etc., no entraré en aquest tema perquè em sembla
que no hi havia motiu, vostè sap de sobres del que parlam, del
que deim i del que escrivim, encara que pel fet de parlar i
d’escriure, açò fa que ens equivoquen perquè som humans.

Miri, Centre de formació nàutica. El mes de novembre del
2005, aquest mes de novembre, disposarem, per fi, del solar que
ens havia de cedir, que ens cedirà l’Ajuntament de Maó. El solar
que ens havia de cedir era on després s’ha ubicat i construït el
Palau d’esports, ara l’han substituït per un altre, en aquest
moment tenim el projecte pràcticament acabat perquè no el
podíem acabar mentre no tinguéssim el solar definitiu per saber
quins serveis i quina ubicació tenia, i aquest mes de novembre,
Sra. García Querol, Sr. Riudavets, també com a menorquí,
tenguin la seguretat, i d’altres interessats en el tema, tenguin la
seguretat que tindrem aquests dos projectes i açò ho veurem en
marxa a partir de l’any que ve. Tot i que vull assenyalar que els
pressuposts són a patrimoni, eh?, els pressuposts de l’edificació,
de la construcció no són adscrits a aquesta secció, ni a la del
SOIB ni a la 19 de la Conselleria, sinó a Patrimoni.

Bé. Salut laboral en edat escolar, efectivament, han de
comptar amb l’administració escolar, no hi posi cap dubte,
cometem errors, però aquesta de no comptar amb l’opinió i amb
la voluntat dels consells escolar i de l’autoritat escolar, és obvi
que no ho farem ni ho faríem, i quant a l’administració local,
sense pla de prevenció, què diu, que no li farem? Miri, si en
trobam un li posarem la multa que li toca d’acord amb la llei. Fa
vuit anys que ho havíem de tenir, des de l’any 98, la llei el que
diu és que li hem de posar la multa, idò li posarem la multa,
però a més a més li oferirem tot allò que nosaltres puguem
disposar, perquè és que si hem de complir la llei no podem fer
altra cosa que posar-li una multa, val més que no en trobem cap
que no tengui el pla. O és que no hem de complir la llei, Sra.
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García Querol? O és que té alternatives vostè? O és que li hem
de donar un tracte diferent als que són administració pública
dels que són administració privada en l’aplicació de la llei?

Diu que vaig dir al Parlament que nosaltres no havíem de
controlar el pla de prevenció de risc que havien de tenir les
empreses, una altra vegada una actuació d’aquestes
d’intervenció parlamentària donant la volta al sentit de les
paraules. Quan vostè em demana que jo controli si tenen o no
prevenció o si l’apliquen abans de donar una subvenció, li vaig
dir no, sap per què?, perquè he de controlar si en tenen o no en
tenen, tant si en demanen com si no en demanen, prevenció,
subvenció. Açò és molt diferent del que vostè diu, l’obligació és
controlar a tots, tant si demanen com si no demanen subvenció,
i vostè vol que controlem els que demanen subvenció. Açò és el
que vostè fa i vostè s’equivoca.

Miri, desmantellar l’AELIB, per favor, per favor. Les coses
es fan per concurs, i nosaltres el que hem d’assegurar no és
l’existència d’intermediaris, ja ho he dit abans i ho repetesc,
nosaltres el que hem d’assegurar és l’assessorament a
l’administrat, a l’usuari, i, per tant, si vostè vol defensar els
intermediaris faci-ho, però mentre jo tengui responsabilitats a la
conselleria, el que farem serà defensar els interessos dels
usuaris, beneficiaris finals, i per concurrència li he explicat que
hi havia un centre físic, amb uns 75.000 euros/any, aquí, dos
anys, ubicat a Mallorca, i que també hi havia de presentar el
compromís als projectes els que els volgués tenir de donar
assessorament telemàtic per mitjans telemàtics a les illes
menors, Formentera, Eivissa i Menorca, però sí que hi ha
75.000 euros per a aquest servei a les Illes.

Pressupost del SOIB, em demanava les despeses
immaterials, li relacionaré el que feim amb aquests doblers.
Estan dins inversions reals els serveis, que és el 26,44%, els
serveis d’orientació general i específics amb fons propis, els
itineraris integrats d’inserció, els convenis de renda mínima de
Mallorca i de Menorca, que efectivament és la primera vegada
que es transfereixen recursos per a aquesta finalitat des de
Treball per a Mallorca i Menorca i Eivissa i Formentera,
naturalment, i el projecte d’inversió del nou sistema de gestió
laboral que òbviament té a veure amb les actuacions de tots els
implicats en la implantació del pla d’ocupació, dels pactes
locals i dels contractes programa.

I moltes gràcies, crec que no em deix res.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Querol, temps de contrarèplica
per cinc minuts i li deman que s’ajusti al temps, que l’altra
vegada ...

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President, ho sento, sempre utilitzo més temps
i compt amb el beneplàcit de vostè i de tots els membres de la
comissió.

Pel que fa a ingressos i despeses, vostè m’ha parlat de la
justificació que s’ha fet davant del Fons Social Europeu i la
seva unitat de gestió del que es va planificar per al 2000-2003,
perfecte, Sr. Conseller, però jo li he dit una pregunta molt clara,

jo li he demanat una cosa molt clara: vostè va rebre durant el
2005 48 milions de pessetes, i durant el 2006 55 milions d’euros
té pressupostats com a ingressos, entre els dos, entre la
conselleria i el SOIB, és així o no és així? Per tant, Sr.
Conseller, vol dir que vostè l’any passat hi posava un 41% de
fons propis i aquest any hi posa un 38% de fons propis, és a dir
que des que vostès governen cada dia hi posen menys doblers.

I no entraré un altre cop en la trampa que vostè fa servir
cada vegada per picar-nos i intentar defensar la gestió del
govern anterior, no té res a veure la seva disponibilitat de
doblers d’ara, posi els doblers que vulgui i vostè vol posar 89
milions d’euros, que és el que posa, per al pressupost
d’enguany, i per tant de fons propis en posa 34; perquè la resta
la té finançada i per tant el seu percentatge d’aportació de fons
propis és d’un 38%. I és això el que li demanava, no li
demanava la història d’aquesta comunitat des del 2000 al 2003,
perquè abans del 2000 es veu que no té història aquesta
comunitat.

Pel que fa al Pacte per l’Ocupació. Vostè, està molt bé, jo
l’he picat i vostè ha entrat a drap i ha dit: no és que no tenim
Pacte per l’Ocupació perquè no hem pogut signar el Pacte per
l’Ocupació. Potser, és veritat, quan hi ha moltes parts a negociar
doncs pot ser que no sigui possible arribar a acords; però li faré
una pregunta molt més senzilla encara: quin document ha
presentat? Quines entitats li han dit que no a què del document,
perquè no serà que s’han negat a firmar tot el document, serà
alguna part específica d’aquest document? A quin lloc a dut a
signar, a dut a tractar el Pacte per l’Ocupació? Crec que és una
pregunta ben senzilla.

Pel que fa al contracte programa, vostè fa servir un
llenguatge, d’una forma voluntària, i he de pensar que
conscient, però que es presta contínuament a confusió, vostè me
diu: vostè sap, Sra. García Querol, que els contractes programa
han decidit si volen fer formació ocupacional o contínua, sí, Sr.
Conseller, és així, però dintre dels doblers de foment de
l’ocupació, no hi ha possibilitats d’incloure el Pla FIT dintre del
Pacte per l’Ocupació ni dintre de la gestió dels contractes
programa. El mateix que vostè lliga els serveis d’orientació
laboral al contracte programa, però no lliga els OLOA, que
també són serveis d’orientació, a què sí, Sr. Conseller? I a què
els OLOA estan fora dels contractes programa? Jo li deman: per
què, Sr. Conseller, això?, és a dir, per què els pactes locals tenen
capacitat per decidir quins serveis d’orientació són lògics pel
seu territori i en canvi no quant OLOA, no ho entenc. Per què
els pactes locals poden decidir perquè es pot fer formació
ocupacional i contínua, el que vulguin, dintre del seu pacte
local, amb els doblers del foment de l’ocupació, i no poden fer
el mateix amb els fons d’inserció, amb el Pla FIT? Per què no
poden decidir quines escoles taller són necessàries al seu pacte
local? Per què les escoles taller van per una altra convocatòria?
Per tant, què són els pactes locals, Sr. Conseller, què són els
pactes locals?

Diu que hi ha un 25% que posen les entitats -jo ho apunt- i
que té un 10% per a la gestió dels pactes; qui gestiona els
pactes, Sr. Conseller, qui rep aquest 10% per a la gestió dels
pactes locals?

Pel que fa a la definició del tipus d’economia, jo pos èmfasi
en els meus arguments però li assegur que no m’equivoc ni un
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mínim, vostè abans ha dit que el tipus de capital humà que
teníem era de tipus mitjà, ara vostè diu que la demanda de
capital humà és de tipus mitjà, és a dir que és d’una formació
mitjana, d’una qualificació mitjana, que no necessitem
enginyers aeronàutics, probablement, i que necessitem més
titulacions mitjanes i sobretot FP2, segurament, sé que no es diu
FP2, però perquè ens entenguem, és a dir, tècnics de grau
superior -està ben dit, Eduard?-, tècnics de grau superior,
segurament serà el que sigui més demandat. Però també és cert,
Sr. Conseller, que tenim el percentatge d’abandonament més
important i que per tant hi ha gent treballant de cambrers, sense
el grau superior de restauració; hi ha gent davallant a les cuines
sense el grau superior de restauració de cuina i hi ha gent
treballant a les oficines sense el grau superior d’oficina, i hi ha
gent treballant a tot arreu, hi ha gent treballant sense la
qualificació corresponent. És més, vostè ajuda això quan treu
cursos de formació ocupacional que no tenen ni els límits per
accedir a la formació reglada.

És a dir, si per ser una auxiliar d’ajuda a domicili, és a dir,
una persona que ajuda els avis a casa seva, es necessiten, segons
la legislació de la comunitat autònoma, 450 hores de formació,
vostè ha repartit mils euros d’euros subvencions perquè
l’Associació de Famílies, l’AFA, aquesta associació que fa un
any que és tan activa per tot i que en sap tant de tot, associació
de famílies, associació familiar, perquè Càritas, una sèrie
d’entitats facin cursos d’auxiliar d’ajuda a domicili de 100
hores, de 60, fins i tot l’Institut de la Dona, cursos de 150 hores.
Què és això? I al mateix temps, Educació fa un mòdul formatiu
que exigeix mil hores d’estudiar i mil més de formació pràctica
a l’empresa per ser auxiliar d’ajuda a domicili. I això és el que
fa vostè.

I per tant, li segueix dient, tenim el capital humà pitjor
qualificat de tota Espanya, amb menys formació reglada i a més,
aquells que tenen la sort d’accedir a una formació superior fins
i tot treballen per sota de les seves competències; és a dir,
moltes persones treballant per sota de la seva capacitat, per sota
de la seva formació en aquesta comunitat autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Diputada.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Ja acab. Pel que fa a salut laboral, no li admet, Sr. Conseller,
que em digui que jo vull només controlar aquelles empreses que
demanen subvencions, no li admet això. No li admet tampoc
que me digui que no tenc propostes, quan acaba de rebutjar una
moció relativa a una interpelAlació i ha rebutjat totes les
iniciatives del Partit Socialista. Jo no sé si en tinc o no en tinc,
no les he escrit, vostè no va donar ni una alternativa i va rebutjar
les set propostes que presentàvem a la moció. Per tant, no li
admet que no en tengui.

Jo el que li dic és que vagi alerta perquè ja ha fet aquesta
afirmació més d’una vegada en aquesta Cambra, vagi alerta, i
sobretot parli amb els seus companys que són a ajuntaments, a
veure quants ajuntaments governats per vostès, perquè no sigui
dit, tenen el Pla de prevenció fet i l’estan aplicant. I després
vengui a aquesta Cambra i ens ho torni a dir, perquè jo no és
que no vulgui que no apliquin el mateix, precisament el que vull

és que tots arribin al mateix punt, és més, les administracions
públiques el que haurien de fer és donar exemple. I el que dic
respecte de l’administració pública ho dic davant, en bé dels
empresaris, si vostè té obligació de controlar que tinguin els
plans de prevenció, tothom, més obligació té de controlar que
tinguin el pla de prevenció fet els que demanen i els
concedeixen una subvenció. I això, insisteix.

I per últim i pel que fa a l’economia social, jo no defens una
entitat, no la defens, jo he posat l’exemple d’una entitat, a mi en
realitat m’era igual que fos ADIP, que fos PIME, que fos
Comissions o que fos CAEB, m’és igual, hi ha una realitat i és
que hi havia un servei d’assessorament presencial a Menorca i
a Eivissa, que tenia uns nombres d’usuaris amb un nombre de
creació d’empreses en economia social, perquè no és el mateix
un assessorament genèric que un assessorament específic, vostè
dirà el que vulgui, però no és el mateix. I per tant, quan vostè
aprova en el Parlament una moció com la que va aprovar, en la
qual segueix dient que potenciarà l’economia social, una forma
de potenciar l’economia social és que hi hagi una atenció
presencial que li expliqui aquella persona que vol crear una
empresa, que, a més de poder crear, donar-se d’alta com a
autònom o com a SL, té possibilitats de crear una societat
laboral, té possibilitats de crear una cooperativa, té altres
sortides que no són específicament les empresarials pures i
dures, sinó les que els treballadors participen en el seu capital.
I això, Sr. Conseller, filosòficament, políticament té molt a
veure i per això jo defens i vull saber què ha passat amb aquest
servei d’assessorament, perquè allà on arribam no és el mateix
lloc.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació, té la paraula per contestar.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Cristòfol Huguet i Sintes):

Moltes gràcies, sí, sí, seré breu, Sr. President. Pla FIT,
OLOA, per què no estan, vostè diu al pacte local, supòs que vol
dir al contracte programa, Pla FIT, OLOA, tallers, escoles
tallers, perquè no estan, diu vostè, al pacte local, es refereix al
contracte programa, d’acord? El pacte és una altra cosa, les
polítiques, la diagnosi, etc., el contracte programa és on definim
les eines per abordar el que el pacte local ha definit com a
situació. Aclarit açò, Sra. García Querol, jo li puc dir que en
aquest moment no estam organitzats des del punt de vista de
convocatòria de les bases per fer-ho així, encara que jo entenc
que compartim una visió on sigui possible disposar, on faci
falta, d’escoles tallers, etc., en aquest moment ho hem de fer
adjudicant perquè la immediatesa entre les convocatòries, miri,
ara n’ha sortit una altra que es resoldrà aquesta setmana que ve,
amb recursos que hem pogut transferir d’altres partides, si
nosaltres haguéssim de reunir tot açò i adjudicar-ho a un
contracte programa, és molt més complicat i segurament
xocaríem amb les bases de les ordres que regulen aquest fons,
el Pla FIT, les Oloas, els orientadors laborals per ocupació i
autoocupació, els tallers ocupacionals, etc. La raó és purament
de procediment administratiu, de convocatòries, de
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concurrència, d’ordres que regulen aquests fons i no cap altra,
sobretot política.

Capital humà, vostè insisteix, escolti, jo què li he de dir, les
persones de poca qualificació de formació reglada que arriben
al nostre mercat són les que són, i és un percentatge important
i que ens ha de fer, crec, estar més atents al que és la situació
d’escolarització, però és un problema d’escolarització, el mercat
laboral demanda el nivell de formació de les persones que
necessita cada situació econòmica i cada economia. Sra. García
Querol, això és així des del punt de vista de la demanda, de
l’activitat econòmica, i un altre problema és l’escolar. Però, açò
es corregeix a base d’oferir sectorialment, intersectorialment,
opcions de formació i de qualificació a aquestes persones durant
la seva vida laboral, i que vostè després vengui i em digui ah,
no, o ho feim de mil hores o de 400 o el que diu la regulació de
la formació reglada o no ho facin, perquè perjudiquen el
sistema, jo a açò no ho compartesc. Vostè entendrà que hi ha
persones que poden fer una millora de la seva formació laboral
i que no tenen cap pretensió d’obtenir un títol, que sí que
nosaltres hem d’ajudar que agafin ilAlusió i confiança perquè
partint de poc aquesta suma de crèdits pugui arriba a ser un títol,
però escolti, no em digui que el que faig és perjudicar l’activitat
laboral o els treballadors oferint cursos perquè siguin de 100
hores, sinó tot el contrari, respecte de la situació que sempre
hem de tenir una referència a la qual hem de relativitzar la
situació d’aquests treballadors abans i després de passar per un
curs de formació laboral, òbviament hem guanyat en
qualificació, òbviament la seva feina pot estar més ben
qualificada i òbviament poden tenir ja més confiança en ells
mateixos i ilAlusió per incorporar-se a cercles formatius reglats
o d’altres tipus que millorin el nostre mercat laboral. Jo crec que
vostè aquí s’ha tancat una mica en banda, però si reflexiona, ben
segur que estarà d’acord que açò és possible i que és millor.

Jo no he de defensar ni AELIB, ni PIME, ni CAEB ni qui
sigui, a Menorca hi haurà un servei, vostè en la intervenció
anterior havia dit és que el servei que donava assessorament a
l’economia social ho feien no només en matèria d’aquesta
economia social, sinó també en els altres. I ara ha vengut a dir,
a la segona intervenció, se les llegeixi les dues, que era molt
millor específic i que no era el mateix. Escolti, si el que hi havia
abans li havia tocat al que sigui de cooperatives i aquest senyor
feia assessorament per a emprenedors, tant si eren d’economia
social com si eren d’una altra economia, als senyors que els ha
tocat ara, i a Menorca n’hi ha i a Eivissa també n’hi ha, poden
fer també les dues coses, i a més a més, n’hi ha un de garantit,
d’específic, que no hi havia hagut mai específic per a economia
social, centralitzat, és cert, a Mallorca, 75.000 euros els dos
propers anys, cada any, i que pot fer perfectament aquesta
especialització que vostè demana. Per tant, no crec que tampoc
...

Jo vull acabar dient, Sra. García Querol, que li agraesc
l’esforç de càlcul dels ingressos, jo li he de dir que en el que són
inversions, l’aportació cada vegada és més important de la
comunitat autònoma en fons propis, en el que són capítols 4 i 6,
20.852.000 euros al SOIB tot sol, i per tant no entenc que vostè
..., bé, ara m’he deixat, crec, dues coses. M’he deixat una cosa
que m’havia demanat. Però bé, en qualsevol cas jo li vull agrair,
perquè em sembla ..., sí, ja ho sé, el tema del pressupost del
SOIB d’ahir, miri, el van aprovar per majoria de 16 vots a favor,
em sembla que 5 en contra i 1 abstenció, UGT abstenció,

Comissions en contra, i la resta, llevat del Consell de Menorca,
per cert, la resta, consells insulars, el d’Eivissa no hi era, el de
Mallorca hi era, va votar a favor, i la resta d’administracions
també.

Miri, què vol que li digui per què? Segurament no és el
moment, però també li puc explicar, faci’m una pregunta i amb
molt de gust li explicaré que són qüestions de procediment i
formes, però com vostè, en el nostre pressupost, tampoc en el
del SOIB, van aportar raons de fons o en contra de les polítiques
econòmiques i de les polítiques que defensam amb aquests
pressuposts. A vostès i als d’ahir moltes gràcies, encara que
comprenc que no puguin dir públicament que comparteixen les
nostres iniciatives.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En representació del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el diputat Sr. Tadeo i Florit.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, com no podia ser
d’altra manera, agrair la presència en aquesta comissió d’avui,
al conseller i als alts càrrecs que l’acompanyen, per tal
d’explicar les línies bàsiques del pressupost de la Conselleria de
Treball i Formació.

No entraré a fer-li, com s’ha fet aquí per part del portaveu
socialista, una interpelAlació sobre la política general de la seva
conselleria, perquè crec que no és la raó de la seva
compareixença, sinó tot el contrari, veníem perquè ens
expliqués els pressuposts, com ho ha fet, i en aquest sentit
consideram que són uns pressuposts que ja no tan sols tenen un
increment de 8 milions i busques d’euros, sinó que a més a més,
com també ha dit quan parlava del tema de salut laboral,
l’increment aquest és un increment afegit a l’increment que hi
va haver en relació amb els pressuposts 2004-2005, com hi ha,
per exemple, com vostè molt bé ha dit, el pressupost de salut
laboral va augmentar en més d’1 milió d’euros, i ara augmenta
en 200.000 euros.

Anava dir que aquí per part de segons quins portaveus es fa
el debat que no pertoca, s’ha fet un debat criticant, iniciant el
debat o la seva intervenció, criticant la compareixença dels
distints consellers, quan el nostre grup parlamentari creu que
han estat compareixences adequades, i després es ve i es fa una
interpelAlació. Jo en aquest debat no hi entraré, no crec que toca,
només reflexionar en el que ha dit quant al Fons Social Europeu
i quant al que destina el Govern balear en fons propis dins
aquesta conselleria de Treball i Formació, perquè creim que és
molt significatiu que el pacte de progrés es gastés en dos anys
o tres anys el que havia d’haver durat fins l’any 2006, i açò qui
ara ho sofreix és el govern que hi ha actualment, el govern
actual de els Illes Balears.

Per tot això, senzillament dir-li que té el suport, com no
podia ser d’altra manera, per executar, per dur a terme aquests
pressuposts, que estam convençuts que vostè al front del seu
equip, no tenim cap dubte que així serà i s’executarà aquest
pressupost d’una manera eficaç per al bé de la nostra comunitat
autònoma.
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Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Cristòfol Huguet i Sintes):

Moltes gràcies, Sr. President, per agrair al portaveu del
Partit Popular el suport que dóna a les iniciatives, al pressupost
del Govern i a l’acció política de la gestió sobretot del
pressupost i d’altres actuacions que tenen l’exercici de les
competències en aquesta comunitat autònoma.

Vull recordar de les intervencions que hi ha hagut que se
m’ha acusat que no havien rebutjat algunes de les iniciatives en
matèria d’economia social, és obvi que no era ni el conseller ni
el Govern qui ho fèiem, i que en qualsevol cas la intenció del
Govern i així li vull traslladar al portaveu del Partit Popular és
donar suport a totes les iniciatives d’economia, sigui la que sigui
d’aquesta comunitat. Fan falta totes les iniciatives d’activitat
econòmica i tots els llocs de feina que fan falta. Tenim un
atractiu molt important, he assenyalat al principi de la meva
intervenció la presència d’un 17% al conjunt de persones
contractades d’alta a la Seguretat Social en aquests moments, és
el percentatge més alt d’Espanya i, per tant, aquest atractiu que
nosaltres generam sobre la demanda d’ocupació que hi ha a
l’entorn en què vivim, fa que ens haguem d’esforçar a saber
compartir, conviure, dialogar i, en definitiva, administrar molt
bé tot allò que la naturalesa i nosaltres mateixos, els humans,
posam a disposició del nostre creixement econòmic, social i
sobretot també cultural.

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Conclòs el debat, no resta més
que agrair, en nom de la comissió, la presència del conseller de
Treball i Formació i dels alts càrrecs que l’han acompanyat.
Moltes gràcies a tots. No havent-hi més assumptes a tractar,
s’aixeca la sessió.
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