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d’Hisenda i Pressuposts per tal de continuar amb la tramitació
dels pressuposts de la comunitat autònoma per a l’any 2007. En
primer lloc deman si es produeixen substitucions.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Sí, president, moltes gràcies, president. Maria Anna López
Oleo substitueix Diego Guasch.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, Sr. President. Eduard Riudavets substitueix Antoni
Alorda.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Miquel Rosselló substitueix Miquel Ramon.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació, per tal d'explicar el Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2007 (RGE núm. 8953/06).

Passam, idò, a la compareixença de l’Hble. Sr. Conseller de
Treball i Formació per tal d’explicar els pressuposts de la seva
conselleria. He d’anunciar que el Sr. Conseller, Sr. Cristòfol
Huguet i Sintes, compareix acompanyat dels següents alts
càrrecs: Miquel Sendín Rebassa, secretari general; Sra.
Margalida Pizá Ginard, directora general de Treball; Sr. Antoni
Perelló Oliver, director general de Formació; Sra. Pueyo Pons
Ester, directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears; i Sr.
Fernando Villalobos Cabrera, director general de Salut Laboral.

Per fer l’exposició dels seus pressuposts té la paraula en
aquesta primera intervenció el Sr. Conseller per un temps de 10
minuts, perdó, sense limitació de temps.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Membres de la mesa
d’aquesta comissió, senyores diputades, senyors diputats, alts
càrrecs, molt bon dia.

La meva exposició inicial, que confii no els resulti massa
estesa i que jo no tenc intenció de fer massa llarga, comprendrà
els següents punts: en primer lloc exposaré quins són els eixos
principals que regeixen els pressuposts i, per tant, les
actuacions de la conselleria; a continuació els diré quina és
l’evolució pressupostària que en política laboral ha tingut
aquesta comunitat autònoma al llarg d’aquests darrers anys;
parlaré d’aquelles línies d’actuació més importants dins del
nostre pressupost; explicaré resumidament aquelles parts de la
territorialització dels pressuposts que es preveu; i també,
naturalment, els explicaré, encara que resumidament, el
contingut de cada una de les previsions pressupostàries per
direcció general i, per tant, per programes.

Començ, idò, per entrar en el que és l’explicació dels eixos
o de les línies polítiques d’aquests pressuposts. Nosaltres tenim
-quan dic nosaltres no em referesc a l’equip de la Conselleria
de Treball i Formació, sinó que em referesc a la comunitat
autònoma i, per tant, als ciutadans de la comunitat autònoma-
tres deures importants en relació als treballadors i als
empresaris des del punt de vista laboral. Un primer és fomentar
l’ocupació i, per tant, són les dedicacions de mitjans
econòmics, materials i humans perquè aquelles persones que
estan desocupades puguin millorar les seves competències,
puguin tenir una professió i la puguin exercir. En segon lloc el
deure també important que tenim els ciutadans que tenim
l’oportunitat de treballar, és que tots obtinguem també les
oportunitats per fer-ho d’una manera més qualificada, tenir més
qualitat en el nostre treball i tenir més seguretat; per tant la
formació, la informació, la prevenció de riscs i reduir o que hi
hagi menys temporalitat a la nostra comunitat autònoma serien
objectius dins d’aquesta línia. I en tercer lloc, com en totes les
organitzacions, és important garantir en primer lloc la legalitat
de les relacions, en segon lloc procurar la igualtat de tots
davant les oportunitats de feina i, en tercer lloc, és important
que açò es faci, tot el que he dit fins ara, a través d’un diàleg i
d’una concertació amb aquells que són els protagonistes de la
nostra economia, és a dir, els treballadors a través dels
sindicats, i els empresaris a través de les patronals.

Aquestes qüestions estan sempre molt lligades a les
estratègies que regeixen les unitats d’actuació administrativa a
les comunitats autònomes, als estats i a la Unió Europea. Per
tant no hem de deixar de veure l’estratègia europea, no hem de
deixar de tenir en compte la planificació a través del Pla
nacional; tampoc no podem de cap manera separar-nos dels
compromisos adquirits amb l’aprovació d’un pla d’ocupació
subscrit, negociat i tramitat amb el suport de la majoria dels
agents socials.

Dit açò pas ja a qüestions més numèriques, i en primer lloc
l’evolució dels pressuposts d’aquesta conselleria. Els serveis
tècnics han remuntat la visió en els darrers 5, 6 anys. Del 2002
fins al 2007 pràcticament s’han doblat els recursos destinats a
polítiques en matèria d’ocupació. El 2002, parlaré aquí de
pressuposts consolidats a través de les dues seccions, la 19 i la
76, la de la Conselleria de Treball i la del Servei d’Ocupació de
les Illes Balears, i en conjunt hem passat dels 46.366.859 euros
del 2000..., perdó; repetesc, dels 46.366.859 euros del 2000, als
98.338.385 que tenim entre les dues seccions per al pressupost
de l’any que ve. Mentrestant el 2003 hi va haver un poc més de
65,6 milions d’euros; el 2004 68,4; el 2005 un gran salt, 81,
més de 81 milions; l’any passat, per a l’exercici que ara
realitzam, un poc més de 89; i per a l’any que ve, com he dit,
98.338.385. Crec que açò ressalta d’una manera claríssima la
importància que les administracions que proveeixen els
ingressos destinen, destinam, a les polítiques relacionades amb
l’ocupació, la qualitat i la seguretat del treball i, naturalment, la
igualtat, la legalitat i la concertació en aquestes matèries.

Per fons propis i fons finalistes també ho relacionaré,
perquè sé que és una qüestió que tradicionalment es planteja en
aquesta compareixença. L’any 2002 els fons propis van ser de
24,6 milions d’euros; enguany serà gairebé de 46 milions
d’euros; els fons finalistes havien estat l’any 2002 21,7 milions
d’euros, i l’any que ve seran 52,3 milions d’euros. Per tant hi
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ha un esforç important, i més si tenen en compte que els
recursos finalistes, la major part d’ells, molts més dels que ens
tornen, són recaptats a través de quotes de Seguretat Social, de
les quals inicialment cap cèntim ni un d’euro queda en aquesta
comunitat autònoma i tots ells han de venir a través del fons
destinat a aquest tipus de polítiques.

En percentatges -i ara compararé només el 2006 amb el
2007- els fons propis han passat de 20,8 milions d’euros el
2006 a 23,2 el 2007, 11,52 d’increment, i aquí parl no de
pressuposts consolidats, sinó exclusivament dels pressuposts
del Servei d’Ocupació de les Illes Balears. Per tant aquí sí que
es demostra un increment percentual molt important per part
del Govern de les Illes Balears. Els fons finalistes passen dels
28,3 de l’any passat als 30,3 d’enguany, o de l’any que ve,
millor dit; açò significa un increment del 7,13 dels fons
finalistes que transferirà l’Administració central a aquests
pressuposts prevists inicialment. Jo confii i estic convençut que
en qualsevol cas al llarg del 2007 es podran obtenir més
recursos. L’evolució, per tant, dels pressuposts totals del Servei
d’Ocupació passen per un increment del 8,9%. A la conselleria
l’increment és del 5,6%.

He dit que ressaltaria la línia que per a mi és més important
des del punt de vista estrictament pressupostari, i aquesta línia,
com no podia ser més per la transcendència que té en la millora
de la qualitat, és la formació, una formació que incideix no
només en els coneixements, les aptituds i la formació
professional dels treballadors que ja hi són, sinó també en el
coneixement i la formació en matèria de prevenir riscs. I, a més
d’aquests, l’esforç important en formació va dirigit als que no
tenen feina; feim molta més incidència en el colAlectiu de joves
que cerquen feina i, dins de les matèries, en les competències
d’adquisició de llengües estrangeres. Sabem que a les Illes
Balears cada vegada més el coneixement de llengües
estrangeres és un element de competència i que, per tant,
aquells treballadors que, a més de ser bons professionals,
tenguin coneixements i aptituds i, per tant, competències en
matèria de llengua anglesa, o alemanya, o rus, o en qualsevol
cas llengües del nostre continent i també de continents
exteriors, són avantatges competitius per a ells i per a la
comunitat. Els recursos pressupostaris globalment considerats
destinats a aquesta finalitat el 2007 de manera inicial superen
els 35,36 milions d’euros.

Pas ara a la qüestió de la territorialització. Globalment,
globalment, i em referiré exclusivament a aquelles partides que,
com saben, poden ser territorialitzades en el pressupost a la
previsió de despesa inicial, per tant en els pressuposts, tindrem
damunt aquest total de 82 milions d’euros destinats a capítol 4
i capítol 6 les següents quanties: a Formentera, 504.947 i
498.700 -capítol 4 i capítol 6-; a Eivissa, 4.370.750 i
1.951.200; a Menorca, 4.574.013 i 4.493.273. He de dir tot
d’una que a continuació d’aquestes quanties al costat del
capítol 6 i vista la diferència, tenguin present que a Menorca
l’any que ve s’invertiran prop de 3 milions d’euros en la
construcció del Centre Nacional de la Mar per a formació
ocupacional. A Mallorca, sense Palma, 8.212.753 i 12.072.933;
de Mallorca a Palma, 1.032.430 de capítol 4 i 3.452.474. I
indeterminat, i per tant que serà d’aplicació en funció de
convocatòries o de projectes presentats, etc., hi haurà 37,9
milions d’euros a capítol 4 i un poc més de 3 milions a capítol

6. En definitiva, la suma d’aquestes quanties ens dóna, com dic,
d’un pressupost de 98 milions d’euros, més de 82 destinats a
capítol 4 i capítol 6.

I pas ja, Sr. President, senyores diputades i senyors diputats,
a parlar del contingut més detallat dels programes i de les
partides de despesa per programa. 

A Secretaria General de la conselleria, la secció 19, hauran
notat vostès que hi ha un increment molt important: passam
dels 6,38 milions d’euros del 2006 a 11,13 milions d’euros del
2007. Els grans elements d’aquesta diferència estan en l’obra
de Menorca, que per a l’any que ve hi ha ja 2,45 milions
d’euros; en la millora de l’edifici de la conselleria, que suposa
un poc més de 1,2 milions d’euros, i que permetrà el benefici
d’ajuntar totes les direccions en un mateix centre laboral i, a
més, l’avantatge afegit de reduir em sembla que són un poc més
de 32 milions de les antigues pessetes; açò vol dir que per a
l’any que ve, si aquest edifici està acabat, com preveim, a
mitjan any, ja tendrem un estalvi de capítol 2 per a
arrendaments al voltant dels 16 milions de les antigues
pessetes. 

També he de ressaltar el programa de seguiment de les
actuacions formatives, bàsicament, de les subvencions, que
suposarà, crec recordar, un poc més de 720.000 euros. I també
dins del que són les despeses previstes a través del programa de
la Secretaria General 315, hi tenim les previsions en millores
informàtiques, de material, etc.; en definitiva, els mitjans
necessaris per poder atendre molt millor els ciutadans que han
de venir a la conselleria. L’altre programa, el 315A02, hi ha els
estudis, les campanyes i les ajudes que destinam als
ajuntaments, als consells insulars o a les altres institucions, per
presentar els estudis, els projectes i les campanyes prevists per
a la millora, per al coneixement i per a la complementarietat de
les polítiques actives a través d’accions duites a terme per les
mateixes administracions. Vull ressaltar, quant al capítol 1, que
passam molt poc de 2.145.000 euros que teníem el 2006 a
2.245.500 que tenim en el 2007, així que el que hi ha és
l’increment bàsicament del 3% i que mantenim en capítol 2, o
en despesa corrent, una despesa molt similar, exactament
pràcticament igual, d’un any i l’altre, amb un estalvi, entenc,
previst important emperò de no creixement i de contenció de la
despesa en capítol 2.

El programa 322A01 i 322B01 sofreix un lleuger increment
d’un poc més de 600.000 euros que destinam a doblar
bàsicament els recursos dedicats a la conciliació de la vida
familiar i laboral: passarem dels 540.500 mil euros de l’any
2006 a 1.200.000 euros en el 2007. Hi ha una previsió -ho dic
i segurament m’avanç a qualque qüestió que plantejaran-
pendent de resoldre en aquest programa referida a economia
social; les meves previsions eren que a l’elaboració d’aquests
pressuposts ja hauríem culminat l’acord en relació a la
planificació específica d’economia social; en aquest moment
està a punt de produir-se i jo desig i esper que al llarg de la
tramitació del Parlament podrem incorporar de mutu consens
-així ho desitjaria entre els grups parlamentaris, que són els que
tenen ara la paraula en les previsions pressupostàries per a
l’any que ve- alguna esmena per millorar, jo confii que fins a
un 50% d’increment, els fons propis destinats a economia
social pel Govern de les Illes Balears. I naturalment no puc fer
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més que manifestar la intenció de continuar negociant amb
Madrid els fons finalistes per tal que també aquests fons
finalistes puguin veure un increment que tots desitjam i que
aquest sector necessita. És el més remarcable. Hi ha alguna
reducció en matèria de capítol 2 perquè, d’acord amb l’equip
de la conselleria, pensam que és millor destinar més recursos a
conciliació de vida familiar i laboral, i dedicar la part de capítol
2 que segurament els excedents que la reducció dels lloguers al
llarg de l’any ens alliberaran de Secretaria General, ens
permetrà atendre sense dificultats al llarg de l’exercici aquelles
necessitats en aquest capítol d’aquests programes de la
Direcció General de Treball.

Hem incrementat també els recursos destinats als agents
socials. No vull amagar la satisfacció que a tot l’equip tenim en
relació al comportament, la colAlaboració, la participació i el
treball de seguiment i de colAlaboració en la planificació que
tant els sindicats com les patronals realitzen al llarg d’aquest
temps en favor del nostre mercat laboral, i açò necessàriament,
aquesta dedicació, ha de tenir el reconeixement pressupostari
perquè puguin exercir aquestes feines de la manera més digna
i amb la dedicació més àmplia possible; per tant vull ressaltar
aquesta dedicació a les organitzacions sindicals i empresarials
que superarà els 936.000 euros. 

L’altra partida important del programa 322 són els 951.000
euros dedicats al Tribunal d’arbitratge i mediació.
L’experiència ens ha demostrat, després de les innovacions dels
pressuposts de l’any passat i d’enguany, que ningú millor que
el mateix sector és capaç de trobar solucions en poc temps, amb
economia, per tant, de temps, però no només de temps sinó
també de recursos judicials i de recursos econòmics, en els
conflictes sorgits tant a nivell individual com a nivell colAlectiu
a la comunitat autònoma. Jo confii poder ampliar aquesta
quantia al llarg de l’any que ve amb ajudes que han de
contribuir al fet que el sector -sindicats i patronal- autorreguli
actuacions més directament vinculades als convenis colAlectius.
Sabem que l’anticipació en la negociació, la previsió de
dificultats i conflictes és un element de competitivitat decisiu
per a les empreses, per tant per a la patronal, però també per als
treballadors i sobretot per al territori i el teixit econòmic de la
nostra comunitat. Per tant aquí dedicarem més amplis esforços
convençuts que ningú millor que ells mateixos tenen les
solucions per a aquells conflictes que sorgeixen.

Pas ara a la Direcció General de Formació, i aquí he de
ressaltar dues qüestions molt importants. En aquesta direcció
generals en les xifres hi ha una lleugera reducció de 19,8
milions d’euros a 19,1, que ve donada bàsicament pel final del
programa operatiu Objectiu 3 2000-2006. Per tant, esgotades
pràcticament les previsions dels recursos d’aquest programa
operatiu, hi queden ara només uns romanents que afecten,
naturalment, les previsions pressupostàries, molt importants des
del punt de vista de gestió de formació ocupacional
cofinançada amb fon social europeu. De cap manera açò no
significa una reducció en els recursos destinats a formació que,
com he dit, creixen fins a aquests més de 35 milions d’euros. El
que sí vull ressaltar és que les previsions del pròxim programa
operatiu en aquest moment no estan determinades i tancades
per falta de decisió, i a més estan en termini de l’administració
central i de la comissió, i per tant hem de preveure que quan es
resolgui aquesta qüestió es corregiran i s’incrementaran

disponibilitats pressupostàries. Només dels 4,3 milions que hi
havia, per exemple, en el pressupost del 2006 destinats o
procedents de cofinançament de fons social europeu a
l’Objectiu 3, ara hi posam 1.124.000, i vull assenyalar que
aquests, com tots els cofinançats, són fons propis, encara que
després tenen el retorn del percentatge que correspongui a
l’actuació prevista en el programa operatiu. Passam, per tant,
en capítol..., el programa 324A01 en capítol 6, de 12,5 milions
d’euros a 11 milions d’euros i l’explicació està aquí, tot i que
en aquest programa aquesta reducció de 3,2 milions d’euros
Objectiu 3, es veu pràcticament compensada per l’increment
dels recursos destinats a formació contínua, que passen de 5,3
milions d’euros del 2006 a 9,5 milions d’euros del 2007.

L’altre programa, el 324, el que es veu en la diferència o el
que es reflecteix sobretot en la diferència és una decisió de
tècnica pressupostària que naturalment ha executat la
conselleria competent en la matèria però que a nosaltres, i
sobretot als funcionaris i als serveis tècnics, i també als polítics,
naturalment, ens satisfà: és el pas, el trasllat de capítol 6 a
capítol 4 d’aquells imports que s’han de dirigir a convocatòries
per a subvencions. No només mostra una realitat molt més
autèntica del contingut dels pressuposts sinó que, a més,
estalvia i fa que l’economia processal administrativa millori en
temps i en promptitud, així que veim que mentre el 2006 hi
havia 5,4 milions d’euros a capítol 6, bàsicament aquí nodrits
dels fons destinats a polítiques d’igualtat dins de la iniciativa
EQUAL, que superaven els 4,3 milions d’euros, ara passen tots
aquells que depenen de subvencions que han de dirigir als
colAlaboradors, als partners, que fan projectes dins d’aquesta
iniciativa, 3.078.000 euros.

Finalment, dins el que és la secció 19, la Direcció General
de Salut Laboral, passam de 3,7 milions d’euros a 3,9 milions
d’euros en el 2007. Aquest increment de 210.000 euros es
dedica íntegrament a capítol 4 per a accions formatives,
projectes i programes de salut amb la incorporació..., és a dir,
un 21%, que era 1 milió i ara passa a ser d’1.210.000, amb la
incorporació en els nostres objectius d’actuació dels
ajuntaments, dels consells insulars, de les mancomunitats.
Creim que amb independència dels increments, per exemple,
d’un 25% de la plantilla de tècnics dedicats a prevenció de riscs
laborals, que es produirà també al llarg del 2004, passarem de
16 a 20, hi ha també aquesta important millora dirigida a les
institucions públiques, que és -ho reconec- una matèria
reivindicada o posada de manifest pels portaveus de tots els
grups al llarg de compareixences no només pressupostàries
relacionades amb prevenció de riscs laborals.

També crec que millorar moltíssim la dedicació de
l’immobilitzat materials, que són pràcticament 900.000 euros,
a aquelles actuacions dirigides, una vegada ja hem conegut
molt millor quan, com i per què es produeixen els accidents, i
vull recordar que el 99% dels accidents a les Illes Balears són
lleus, a la investigació i a la prevenció en aquells llocs, en
aquells colAlectius i en aquelles activitats que major incidència
tenen en aquests fets, els quals tots lamentam i que resten
qualitat i seguretat en el treball d’aquestes illes.

Dit açò, pas a la secció 76, del Servei d’Ocupació de les
Illes Balears. Òbviament, les explicacions podrien ser molt més
àmplies i molt més detallades, però confiï que açò ho faré a
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partir de les qüestions que plantegin els portaveus dels grups
parlamentaris. El Servei d’Ocupació de les Illes Balears,
començaré pel capítol 1, la diferència bàsica consisteix a
l’increment del 3%, com a tota la resta de seccions, dels
recursos destinats a satisfer els emoluments i els drets del
personal funcionari i laboral en les seves places. En el capítol
2 hi ha una diferència d’increment de 342.000 euros, és a dir,
passam d’1 milió a 1.400.000 euros, o d’1.060.000 a
1.400.000, i que ve donat bàsicament per la necessitat de
satisfer un lloguer més alt a causa de l’adquisició, per part de
Patrimoni de la comunitat autònoma, me referesc a l’empresa
de Patrimoni de la comunitat autònoma, d’un nou local i la
posada en marxa d’una nova oficina en el carrer Jordi
Villalonga de Palma. Açò suposa que d’aquí 34 anys aquest bé
ja serà propietat de la comunitat autònoma i per tant el Servei
d’Ocupació no estarà, com fins ara, a un local de lloguer, sinó
que s’haurà incorporat a un local de la comunitat autònoma.

Però aquesta qüestió, que sí que té rellevància
pressupostària, no és l’important, jo crec que en aquest cas
l’important és aconseguir una millora d’atenció molt més digna
per als aturats. Hem passat, si vostès l’havien visitat, d’un
establiment, d’un local, d’una oficina, del SOIB, que realment
tenia tantes dificultats i tants deterioraments que jo crec, potser
que tingués arranjo, però crec que no; una oficina, els ho puc
anunciar perquè estam en campanya i hem fet un seguiment
diari, feim un seguiment diari del que passa, que és capaç,
sense donar número de torn, d’atendre directament, sense que
s’acumulin les cues, més de 420 persones al dia. És a dir que
persones que venen, com a altres anys, a demanar me doni torn,
per saber quin dia i quina hora hi podien anar, li expliquen en
aquest moment pot quedar vostè, pot fer la gestió que ha de fer
amb el Servei d’Ocupació de les Illes Balears, a continuació
se’l passa, sense més espera, al servei públic estatal a l’INEM
i quan surt, ja surt amb tot resolt. Creim que aquesta és la línia
i per tant els nostres esforços aniran dirigits a aquesta millora;
que en aquestes illes, vull recordar, en època de tancada
d’hotels, sempre havia estat una dificultat.

En el capítol 4, passam de 28,5 milions d’euros a 38,3, açò
es veu reflectit amb una baixada de capítol 6, de 13 a 6,6.
Igualment que els he explicat la Direcció General de Formació,
amb la mateixa política hem situat totes aquelles línies que han
d’anar destinades a subvencions al capítol 4, i amb açò no
només reflectim millor aquells recursos que han de gestionar
tercers sinó, sobretot, també milloram l’eficàcia de gestió
administrativa. Vull aquí ressaltar els fets de les polítiques
destinades a joves i quant a colAlectius immigrants, joves i
immigrants, i també quant a la matèria destinada a
competències en matèria d’idiomes, bàsicament anglès,
alemany i aquells europeus que més pròxims tenim, no només
com a clients, sinó també com a competidors en el nostre
mercat laboral. Per tant, des de la convicció que ens hem de
dirigir a aquells colAlectius preferents amb les nostres
actuacions, a través del capítol 4, i en aquelles activitats per
adquisició de competències i professionalitat, dedicam un
major esforç, el més ampli, a aquests colAlectius i a aquesta
qüestió dins el capítol 4, el qual, com he dit, passa a ser de
38.347.045 euros.

I quant al capítol 6 queda aquí reflectit, per una banda, -
també quedava reflectit a Salut Laboral i no ho he dit-, la

reducció de projectes d’inversió immaterial corresponents al
Pla d’estabilitat laboral. Vostès saben que es va firmar entre la
Conselleria d’Interior i els sindicats un Pla d’estabilitat laboral
que preveu reduir les persones contractades a través de
projectes d’inversió immaterial i obrir les places a la
concurrència de tots els ciutadans, a través de places de
funcionari, naturalment previstes en el capítol 1 i no dins un
projecte del capítol 6. Açò també es reflecteix a les previsions
pressupostàries del Servei d’Ocupació de les Illes Balears i així
ho vull fer notar.

En total, 4 i 6, destinam dels pressuposts del Servei
d’Ocupació de les Illes Balears que superen els 53,5 milions
d’euros, quasi 6, 45.036.314 a inversions, dels quals 14.931,9,
és a dir, el 10,85% són fons propis, i 30.104 són finalistes. La
diferència d’increment és 1,4 de fons propis i 2 de fons
finalistes.

I aquests són els trets més importants quant a objectius i
quant a quanties dels nostres pressuposts que estic segur que
podré completar amb les qüestions que em puguin plantejar a
partir d’ara, si el president així ho autoritza. I moltes gràcies
per la seva atenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara, com sabem les senyores
i senyors portaveus, si qualque grup ho demana, pot fer ús del
previst en el reglament de suspendre la sessió fins a 45 minuts.
Cap grup ho demana, idò passarem al torn d’intervenció dels
grups parlamentaris per formular preguntes o observacions a
l’Hble. Sr. Conseller.

Té la paraula, en primer lloc, el Sr. Rosselló, en nom
d’Esquerra Unida i Els Verds.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies al conseller de
Treball per venir a complimentar el reglamentat que és donar
comptes del pressupost per facilitar el debat que tendrem en el
futur. I en funció, per tant, del tràmit parlamentari que duim a
terme avui, l’objectiu de la meva intervenció serà, senzillament,
alguns comentaris generals sobre els pressuposts i algunes
preguntes que me serveixin per preparar el debat polític que
tendrem en plenari, que serà el lloc adequat per fer el debat en
profunditat del pressupost.

El Sr. Conseller ha començat la seva intervenció situant uns
eixos centrals que marquen l’activitat de la Conselleria de
Treball i Formació. Bé, probablement en el debat parlamentari
tendrem ocasió de comentar amb profunditat aquests eixos,
perquè probablement el debat polític fonamental d’uns
pressuposts no és tant, al meu mode d’entendre, quina despesa
es destina a cada capítol o si s’incrementa o no s’incrementa el
pressupost, sinó quina és l’eficàcia en el desenvolupament de
les polítiques a les quals es destinen despesa, amb molts
pressuposts es poden fer polítiques més adequades o menys
adequades i amb menys pressuposts es poden fer polítiques més
adequades o menys adequades. Per tant, aquest element de
debat polític de fons, el qual podrem tenir en el plenari del
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Parlament el mes que ve, serà el que intentaré centrar i
introduir.

Ara, per tant, entr senzillament a situar una sèrie de
preguntes i de comentaris molt genèrics, sense voluntat,
repetesc, d’esgotar el debat, ni molt manco, ni tan sols encetar-
lo amb profunditat. Parlam d’uns pressuposts que ens ha
presentat el conseller que es podrien definir clarament de
continuïstes en relació a l’any passat, que és el moment que es
produeix un creixement important en relació amb l’anterior.
Uns pressuposts que, en definitiva, ha anat desglossant el
conseller i que tendrem temps d’analitzar en profunditat.

La secretaria general tècnica s’informa i es veu en el
pressupost unes partides importants en millora d’immobles, tant
a Menorca com a Mallorca, aquestes partides, segons la meva
opinió, eren clarament necessàries i són encertades per millorar
la feina i l’eficàcia de la conselleria.

En el capítol 1 i en el capítol 2 pràcticament es manté el
pressupost, similar al de l’any passat.

Per una altra banda, el Sr. Conseller, i entraré sense seguir
cap ordre, sinó en funció de les notes que tenc agafades, el Sr.
Conseller ens ha informat que probablement durant el període
d’esmenes d’aquest pressupost es podran incrementar un 50%
les partides destinades a economia social. Bé, supòs que
haurem de celebrar aquest fet, sense cap dubte és important
incrementar la despesa en economia social, sobretot si tenim en
compte que durant tota la legislatura no s’ha fet pràcticament
res en economia social. I me pareix bé que es produeixi aquest
increment, encara que sigui en el darrer pressupost i a sis mesos
d’unes eleccions, però bé, millor tard que mai. I fins i tot encara
ara que ja és el darrer moment, s’haurà de fer amb esmenes
perquè encara ni tan sols es va poder incloure en el pressupost
fa tres setmanes, però bé, està bé, podrem tancar la legislatura
dient que durant tres anys i mig no s’ha fet res i el darrer mig
any s’ha fet qualque cosa, bé, és millor això que allò altre.

Respecte de l’increment de recursos a agents socials a mi
també me sembla bé, no seré jo qui posaré entrebancs a un
increment de recursos a agents socials. I celebr que el conseller
tengui aquesta visió tan optimista de la colAlaboració entre
sindicats i organitzacions patronals en general; el fet és que
avui no s’ha parlat d’un tema que a cada pressupost sí que se
n’ha parlat, evidentment avui no es pot parlar d’aquest tema,
perquè seria per, definitivament, anunciar la defunció del tema
i és que acabarem la legislatura sense pacte per l’ocupació, el
qual es va anunciar pel conseller precedent a l’actuar en el
primer pressupost, es va tornar anunciar pel present en el segon
pressupost, es va anunciar a totes les compareixences, es va
anunciar per part del president de la comunitat autònoma en el
discurs d’investidura i en els dos primers discursos de la
comunitat autònoma cada any. Enguany, en aquest pressupost
l’únic que podem dir és que, definitivament en aquesta
legislatura ja no hi haurà pacte per l’ocupació.

Celebr també l’increment en el Tribunal d’Arbitratge,
coincidesc amb els criteris del conseller del valor que té aquest
instrument en les tasques d’arbitratge del món laboral.

Lament que en salut laboral l’increment sigui tan simbòlic,
200.000 euros ha dit; crec que no respon a les necessitats, no és
el moment d’entrar a cap debat sobre el tema, a més, tendrem
temps més endavant, però senzillament anunciï que lament que,
així com es produeixen altres increments, justament amb una
temàtica que crec que és la més necessitada no se’n produeix.
A mi m’agradaria a més entendre unes dades que no
coincideixen amb la filosofia que el Sr. Conseller ha defensat
sempre en salut laboral, el Sr. Conseller ha defensat sempre que
en salut laboral, en prevenció de risc, la tasca fonamental era la
prevenció, la formació, l’educació, no la sanció, fins i tot ha
tengut en ocasions polèmiques amb mi acusant que a altres
èpoques s’utilitzava més el bastó que el pastanagó i ara ell és
més partidari del pastanagó que no del bastó. A mi m’agradaria
saber, per tant, si això és així, per què s’incrementen els
ingressos amb sancions de 3,09 milions d’euros a 6 milions
d’euros, que ni vostè mateix es creu que això es pugui recaptar
mai. Però, en fi, supòs que necessitaven quadrar el pressupost
i aquesta xifra els ha ajudat a dur-lo endavant; després si vol
podem comentar les xifres que surten a l’informe del CES
sobre quines són les dades efectives de recaptació any rera any,
per veure si això és una pilotada tirada en l’aire o si és una dada
objectiva i real.

I per acabar, per a no esgotar els temes, m’agradaria fer-li,
bé, dos temes: és una discussió recurrent en els pressuposts el
tema dels fons propis i els fons externs, el conseller ha vengut
ja amb els deures fets i ja ens ha donat percentatges, el que
passa és que a mi m’agrada més calcular els percentatges d’una
altra forma, no els percentatges de creixement d’un any rera
any, perquè, si no els percentatges de fons propis amb el total
del pressupost. Perquè clar, si el pressupost passa de 10 a 20
evidentment hi ha més fons propis en el 20 que en el 10, però
tal vegada en percentatge és menys i, segons les meves dades,
el que es produeix és un decreixement de fons propis any rera
any i sobretot es produeix un fort increment de fons de
comunitat de l’Estat central a partir del canvi de govern a
Madrid, cosa a celebrar, evidentment, només faltaria.

I per acabar, m’agradaria demanar-li al conseller si ens
podria informar del pressupost del (...), qualque aspecte, si hi
ha creixement, no n’hi ha, quin nivell, com veu vostè aquest
tema, si és que pot informar, perquè sincerament no he tengut
temps de mirar-ho i no he pogut.

I res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, té la paraula el Sr. Riudavets per un temps
de deu minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Sr. Conseller, en primer lloc, agrair-li a vostè i als alts càrrecs
que l’acompanyen aquesta compareixença i dir-li també que he
escoltat amb molta atenció la seva exposició, així com he
intentat estudiar els pressuposts tot el que he pogut. Així i tot
em queden prou dubtes que no dubt que vostè me podrà aclarir.
Jo tampoc no pens plantejar cap debat polític en aquest
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moment, crec que no és el moment, ja hi ha el procés
d’esmenes i també el debat de plenari, però sí aquests dubtes
intentaré demanar-los-hi perquè me’ls aclareixi.

En primer lloc, un dubte global, i que després entrarem en
qüestions concretes. Li he de confessar que, per la seva
explicació, hi ha hagut moments que me semblava que rallàvem
de dos pressuposts diferents, els que vostè m’explicava i els
que jo havia llegit. Vostè, segons el que ens ha dit, qualsevol
reducció en pressupost tenia una justificació clara i en canvi els
increments eren espectaculars per tot allà on n’hi havia. Jo no
he acabat de veure-ho així als números que he llegit, per tant no
dubt que vostè m’ho aclarirà.

Però anem per parts, els pressuposts del 2007 s’incrementen
un total de 5.236.337 euros, sense entrar en el SOIB, rall de la
conselleria, rall de la secció concretament, però, com vostè ha
dit, la major part d’aquest increment, gairebé el 90%, més o
manco per aquí roda, va un sol capítol, el capítol 6 del
programa 315A, és a dir, Direcció i Serveis Generals de Treball
i Formació, aquest capítol, d’aquests 5.236.337 n’augment
4.545.000, és a dir que se’n du la part del lleó d’aquest
increment.

Mentrestant, i simplement faig un repàs, la resta de
programes o tenen increments molt migrats o en alguns casos,
gairebé insignificants en alguns casos, o bé disminueixen. I parl
globalment, vostè s’ha referit a programes que globalment
disminueixen dient-me que augmenta el capítol 1 o augmenta
el capítol 2, però no ha parlat del programa en global. Per tant,
jo ara rall dels programes en global, que n’hi ha que
disminueixen o augmenten molt poc. Així, el programa 315B,
de salut i prevenció de riscs laborals, només augmenta 155.000
euros; i jo, sincerament, tenint en compte que l’alta sinistralitat,
i ja no entr en si són lleus els accidents o són greus, però hi ha
una alta sinistralitat a les Illes Balears, no ens sembla un
increment gaire raonable.

El programa 322A, ocupació i inserció laboral específiques,
té un augment un poc més gran, 800.000 euros, però el
programa 322B, gestió de les relacions laborals, disminueix en
156.000 euros.

I finalment, el programa 324A, pla integral de la formació
i de l’ocupació, també es redueix ni més ni manco que en
768.606 euros; vostè ho ha atribuït a la finalització del
programa de l’Objectiu 3, si no ho tenc malentès és per açò que
ens ha dit que era aquesta disminució, i que en un futur açò
s’incrementaria. Això dels futuribles a mi, en pressuposts és
possible, però no sempre és realitat.

Però bé, en definitiva, l’únic augment substancial de ver va
a un capítol 6, sobre l’epígraf d’edificis i altres construccions,
d’aquest programa 315A. I com vostè ens ha dit molt bé aquí,
una gran part d’aquest increment pressupostari d’aquest capítol
es destina a aquest nou edifici que, si no ho record malament,
haurà d’acollir dues direccions generals. La resta va al Centre
de la Mar de Menorca, al qual, si no ho he entès tampoc
malament, hi destinen, com s’ha desglossat, 2,4 milions, una
cosa així, dins aquests pressuposts. Bé, si és així, a mi me
sembla que destinar la gran part a aquests edificis, si més no és
una manca d’equilibri a l’hora de prioritzar la despesa. No vull
dir en cap moment, que quedi ben clar, que estigui en contra

d’aquestes inversions en edificis, me sembla que tant un com
l’altre són absolutament necessaris i que, sens dubte, s’havien
de fer i bé està que s’enfronti fer-los encara que sigui en aquest
darrer exercici; però també entenem que açò no hauria de
suposar un retrocés o un estancament dels programes de
polítiques actives de seguretat i d’ocupació, en les quals,
almanco amb els números que hi ha damunt els pressuposts, hi
ha un retrocés en inversió.

Ja sé que vostè ara m’ho aclarirà, per tant no pas cap pena
que ho tendrem tot benentès al final de la compareixença.
Passant a aquesta reflexió global que li he fet quant on van a
parar els increments d’aquesta conselleria, passem a les
qüestions puntuals a les quals també voldria que me donés
orientació.

Anem al programa 315A, una altra vegada, Direcció i
Serveis Generals. A què és degut que en aquest programa les
inversions de caràcter immaterial, és a dir, perquè tothom ens
entengui, les inversions que no són finalistes, que poden anar
a subvencions o poden anar a altres coses, que no tenim cap
seguretat cap on van, passin de 350.000 euros a 1.247.000 que
és una bona pujada, gairebé 1 milió d’euros, a què pensa
destinar-ho, ja que tenim augments en aquest sentit a tota la
resta de programes?

Un altre dubte, referit a aquest programa 315B, salut i
prevenció de riscs laborals. Bé, aquests dies ha sortit per
premsa, publicat per un partit polític que ens acompanya en
aquesta compareixença, que la sinistralitat a les nostres illes té
el més alt índex de creixement de tot l’Estat espanyol. No vull
entrar en açò, jo no sé si vostè hi està d’acord, jo no tenc dades
pròpies per refutar-ho ni per acceptar-ho, en principi me n’he
de fiar, però, encara que vostè no estigui d’acord amb aquesta
apreciació, és innegable que l’índex de sinistralitat és alt. I
llavors, podem observar que l’augment pressupostari per a
l’any 2007 en aquest programa és de 155.000 euros; jo crec que
aquesta quantitat és esquifida, molt esquifida; que aquests
150.000 euros van gairebé tots a despeses de personal, un
increment retributiu, supòs que és el tant per cent de puja, de
141.587. És a dir que per a polítiques i de prevenció de riscs
laborals només s’incrementa el pressupost en 14.000, ens
sembla insuficient, senzillament, si el que s’intenta és capgirar
la tendència negativa en accidents laborals que tenim a les Illes
Balears.

Bé, potser vostè ho veu diferent, segur que ho veu diferent,
però jo crec que hi ha iniciatives positives, que ja les
presentarem amb esmenes, com ho vam fer l’any passat, les
quals suposarien actuacions més efectives per actuar contra
aquest problema, de la sinistralitat, me referesc. En principi
aquests són els números i simplement són dues restes molt
senzilles que les tenc aquí al costat per assegurar-me de no
haver-me equivocat. Així com s’han presentat aquests
pressuposts, aquestes mesures més efectives no es poden dur a
terme, simplement es continua fent el que es feia. I nosaltres
creim que si vostè contínuament ens ha dit que al llarg d’aquest
procés de tramitació dels pressuposts, es podran incrementar
distintes coses, es podran afegir distints conceptes que encara
no estan tancats, esperem que també en aquest procés de
tramitació dels pressuposts s’acceptin esmenes, per fer la
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política de salut i prevenció de riscs un poquet més efectiva del
que ho és actualment.

Passem ara al programa 322A. ocupació i inserció laboral,
i en aquest aspecte me referiré a una qüestió de la qual ja n’ha
parlat el Sr. Rosselló prèviament, només una sola qüestió:
observam que vostè ja ha renunciat a signar el pacte per
l’ocupació, però no és que hagi renunciat a aconseguir-ho, és
que ha renunciat fins i tot de posar-ho com a un objectiu. I si no
facem un repàs al que ens diuen els pressuposts al respecte al
llarg dels darrers exercicis: pressuposts per al 2005, textual:
“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”, en el
2005 ens feien vostès una afirmació rotunda i taxativa d’un
compromís, simplement estic llegint el que posaven vostès a la
memòria dels pressuposts del 2005. Pressuposts per al 2006, la
rotunditat ja ha desaparegut, el compromís també, però no ha
desaparegut l’objectiu, ens diu: “L’any 2005 s’ha signat el Pla
d’ocupació de les Illes Balears, un dels pilars que han
d’integrar el futur pacte per l’ocupació”. Mantenen la necessitat
del pacte per l’ocupació i diuen clarament que el pla
d’ocupació és sols, és només un pilar del futur pacte.
Pressuposts per a l’any que ve els quals ara debatem, ha
desaparegut qualsevol menció al pacte per l’ocupació, només
parlen d’aquest pla, que jo no dic que estigui malament el pla
d’ocupació, però que l’any passat, segons vostès mateixos,
només era un dels pilars que han d’integrar el pacte per
l’ocupació.

Llavors a mi m’agradaria que m’expliqués i que m’ho
expliqués clarament què ha passat pel camí? Quines
motivacions té vostè per renunciar a un pacte que l’any passat
definien i l’any passat l’altre com a fonamental, vostès
mateixos ho feien? Jo crec que açò ha quedat sense explicació
i és bo perquè és un tema recurrent, i vostè ho sap, en aquest
Parlament.

Bé, passem a un altre tema, respecte del programa 322B,
gestió de les relacions laborals, jo crec que és el programa més
tècnic dels que conformen aquests pressuposts. Observem que
el pressupost d’aquest programa disminueix en 156.000 euros.
Jo no sé, per les característiques d’aquest programa, potser
possiblement aquesta disminució fins i tot és lògica, perquè
veim que disminueix, i vostè crec que ho ha dit, el capítol 1 un
poc i molt el capítol 2, despesa corrent. Ja me sembla bé que la
despesa corrent se’n vagi a altres bandes, però allò que no
entenem i menys després d’haver-lo sentit a vostè, és que ens
digui que això s’aprofita per incrementar el Tribunal
d’Arbitratge, perquè el Tribunal d’Arbitratge i Mediació té el
mateix pressupost que l’any passat, segons aquests pressuposts,
951.000 euros. Potser ara me dirà que les treuen d’una altra
banda, però quant a la transferència que es fixa damunt els
pressuposts la quantitat és exactament la mateixa, llavors
expliqui-m’ho, perquè el meu cap no hi arriba, que si hi ha una
quantitat fixada de transferència es potenciï sense augmentar la
transferència, ho trob estrany, com potenciar un organisme que,
segons vostès, cada vegada té més feina i el pressupost és el
mateix.

Passem llavors al darrer programa, al 324A, pla integral per
a la formació i ocupació. És cert que si miram la memòria

inicial veim que és un programa amplíssim i aparentment molt
ambiciós i té uns objectius de gran importància: el
desenvolupament de l’Objectiu 3 dels fons socials europeus,
que vostè ara ens diu que ja ha finalitzat, supòs que
desenvolupament vol dir que hauran de seguir (...) sense
acabar; formació en recursos propis i recursos transferits,
iniciativa comunitària EQUAL etcètera. Bé, la pregunta crec
que ja me l’ha contestat vostè a la seva intervenció, però per si
no l’he entesa m’ho torna explicar: globalment el programa es
redueix en 768.606 euros, hi ha una reducció, 768.606 euros
manco que l’any passat. Augmenten les despeses de personal
i la despesa corrent en aquest programa. I la gran variació és
que el subconcepte 48000, crec que és el de famílies i
institucions sense finalitat lucrativa, augmenta
espectacularment. Açò es refereix que vostès, el que se’ns ha
dit que augmenten el capítol per a subvencions? Vostè ha dit
que passaven directament a subvencions. D’això m’agradaria
que me’n fes cinc cèntims, perquè naturalment no va a
subvencions finalistes, ajuntaments, consells, sinó que la gran
part va a aquest epígraf tan ampli, famílies i institucions sense
finalitat lucrativa, si té vostè en certa manera un programa o
una intenció de com es repartirà aquesta quantitat de doblers
que va a parar a aquest capítol.

I exactament em referesc, passa igual exactament amb el
SOIB i, per tant, també m’agradaria que intentés desglossar, és
impossible punt per punt, però les grans línies de subvencions
que s’incrementen també en el SOIB, en el subconcepte de
transferències 4800, perquè és important que no hi hagi
discrecionalitat absoluta amb la concessió de subvencions, crec
que amb això coincidirem.

I, finalment, per acabar, respecte del Pla director
d’economia social, jo ja tenia notícies que vostès tenien una
feina avançada en aquest sentit, ho sé, lament que no estigui
dins aquests pressuposts la quantitat que més o menys tenen
pactada per dotar aquest pla director sectorial, si no és així
negui-m’ho, però jo, les notícies que tenc, lament que no sigui
en aquests pressuposts, però només desitjar que no es dificulti
ara al final i que es puguin traduir via esmena, perquè si no és
via esmena, s’haurà d’introduir via modificació o ampliació que
sempre és més complicat i més dificultós. 

Esperant que em contesti aquestes qüestions, don per
acabada la meva intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula la Sra. García i Querol.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Començaré per canviar la diplomàcia
parlamentària, Sr. Conseller, i en comptes de donar-li les
gràcies per ser aquí, li donaré la benvinguda, perquè és la seva
obligació, com la de tots els consellers, venir a aquest
parlament a explicar el seu pressupost, per tant, per no faltar a
la diplomàcia, li diré que benvingut al Parlament de les Illes a
fer la feina que tenim tots aquí, uns des d’una banda i els altres
des de l’altra.
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Diferenciaré la meva intervenció en dues parts. La primera
la destinaré que quedi clar que alguna de els coses que vostè ha
dit són mentida, són falses, les ha llegit malament, ho ha fet a
consciència, i això no ho puc deixar passar, i com que no ho
puc deixar passar, ho diré. I la segona part, serà una intervenció
més suau, més de preguntes, per aclarir algunes de les coses
que no queden clares en el pressupost, insistesc, només en
aquelles que em sembla que no queden clares, perquè n’hi ha
d’altres que sí queden clares. Unes de les que queden clares en
els pressuposts són les que ja han esmentat els altres dos
portaveus, i és que és inútil preguntar-li pel Pacte per
l’ocupació i que no cal que ens ho expliqui, perquè no té
explicació, i com que no la té, més val que en aquest tema faci
un suau, calli un poquet i tal vegada així passarà desapercebut.
El Pacte per l’ocupació no té explicació, a mi no cal que m’ho
expliqui, als altres portaveus si vol sí, els ho pot explicar.

Miri, Sr. Conseller, vostè ha dit que la conselleria té tres
línies, cada any les redueix, l’any passat eren set, enguany
només són tres: garantir la legalitat -gran objectiu, Sr.
Conseller, que garanteixi la igualtat la conselleria-, la igualtat
i la concertació entre els sindicats, té obligació, en els tres
casos té obligació, vostè no pot infringir la legalitat, no pot
tractar amb desigualtat els ciutadans d’aquestes illes i per
suposat té obligació de la Unió Europea de concertar totes les
polítiques que provenen en matèria de política social perquè,
entre altres coses, vostè gestiona molts fons que provenen de la
Unió Europea i els ha de fer cas.

Del Pla d’ocupació, del Pacte per l’ocupació, de tots els
pactes locals que jo he dit que són una espècie de pastissets de
pactes locals, de tot això no en parlaré, si de cas faré la reflexió
i faré una intervenció política en el plenari del Parlament el dia
que debatem aquest pressupost, però no vull dedicar ni un
minut a aquest tema.

Vostè ha introduït un tema molt important, li ha donat una
gran importància, jo supòs que seguint el guió de la roda de
premsa que jo vaig fer ahir, vostè ha dedicat un temps
d’aquesta compareixença a explicar-nos com ha evolucionat el
pressupost els últims sis anys, vostè no creu que sis anys és una
xifra un poc estranya per fer una evolució d’un pressupost?, en
podria haver agafat 10 o 15, per què 6? Jo crec que això ja
denota intencionalitat, naturalment, a l’hora d’expressar les
xifres. Vostè diu que el pressupost del SOIB i de la conselleria
ha passat de 46 milions l’any 2002 -si m’he equivocat en
prendre les notes, digui-m’ho-, a 98, un gran increment, Sr.
Conseller, un 113%, però gràcies a les noves tecnologies
d’aquest parlament, amb la connexió que tenim a Internet, ara
mateix he sabut que el pressupost del 2002 va ser de 1.069 i el
d’enguany de 2.850, és a dir, un increment de 166%. Què vol
dir això? Que la Conselleria de Treball cada dia té menys
importància en el pressupost de la comunitat autònoma.
Aquesta és la veritat, Sr. Conseller.

Una altra xifra que vostè ha donat, confirmi’m si és correcta
o no, és que tenia uns fons propis de 24,6 milions, que no ho
dic jo, que ho ha dit vostè, 24,6 milions, idò això significa que
un 56% dels recursos els posava el Sr. Rosselló que és aquí
assegut darrera jo, és a dir que del pressupost que tenia el 56%
l’aportava el Govern de les Illes Balears, cosa que jo vaig dir
ahir i que he dit moltes vegades i tornaré a repetir, que per cada

pesseta o euro que rebia la comunitat autònoma, la comunitat
autònoma en posava 1 i busques com a esforç propi. I vostè, en
canvi, diu que del pressupost de 98 milions per a enguany, jo
li he dit que vostè en rep -ho tenc apuntat-, del pressupost
d’enguany que puja 98 milions entre els dos ens, vostè en rep
60 milions, 29 milions la conselleria, 31 el SOIB, i, per tant, la
seva aportació és del 38%, així la veritat d’aquestes xifres és
que la Conselleria de Treball cada dia importa menys al Govern
balear, i això és ben clar durant aquesta legislatura i, segona
cosa, la Conselleria de Treball cada dia aporta menys com a
fons propis. I una altra falAlàcia, Sr. Conseller, entre el 2002 i
el 2007 han passat altres coses, una és que no han incrementat
els fons que l’Estat dedica a polítiques d’ocupació, i l’altra és
que vostè té competències que abans no tenia, com la formació
contínua, i vostè això tampoc no ho explica. Per tant, si vostè
diu unes xifres que són veritat però les explica com vostè les
explica, la realitat és que diu mentides, i volia que això quedés
ben clar.

Em centraré ara en el que hauríem d’haver parlat, que és el
pressupost del 2007. Miri, diu que el SOIB té com a funció
principal la millora de la xarxa d’oficines, a mi m’agradaria que
a part d’aquesta nova ..., això ho diu el SOIB aquí, als
objectius, a la memòria dels objectius, vostè mateix ho pot
tornar a llegir si és que no se’n recorda d’haver-ho llegit o
d’haver-ho escrit, diu que el seu principal objectiu és la millora
de la xarxa d’oficines. Vostè ha parlat d’una nova oficina
administrativa a Palma, però jo entenia que la xarxa d’oficines
del SOIB eren xarxes d’atenció als ciutadans, em podria dir
quines oficines pensa millorar?, quant de personal nou inclourà
en aquestes oficines?, quants contractes temporals amb els
propis programes de la conselleria contractarà?, quines
inversions en noves tecnologies farà?, perquè el pressupost que
té vostè i que vostè ha dit “invertirem en noves tecnologies”,
que jo sàpiga llegir, posa “inversions en materials de processos
d’informació”, és a dir, noves tecnologies, 30.000 euros”, amb
5 milions de pessetes, 30.000 euros es compra poca cosa, Sr.
Conseller.

No parlaré tampoc d’un tema que ens preocupava al Grup
Socialista, que li anuncio que el treurem al plenari, com és la
definició territorial i institucional que té d’una cosa que es diu
orientació, assessorament, intervenció, totes aquestes qüestions
relatives a què fèiem amb les persones que estan sense feina
molt de temps, poc temps o uns mesos, el tems que sigui.

Ens interessa saber els ingressos que vostè diu que té, no ho
dic jo, eh?, vostè diu que té en el seu pressupost, que són 30,8
milions que provenen de l’Estat, a quins programes
corresponen.

I del capítol 4 del SOIB que vostè planteja, no, no li diré res
dels capítols 4 i 6 perquè vostè ho ha explicat i ho don per
aclarit.

Ens ha dit que del capítol 1 incrementa, hi ha només un
increment del 3%, del capítol 1, ho ha dit vostè, del capítol 1 hi
ha un increment del 3% pel que fa al SOIB, i això que jo sàpiga
és incompatible amb un increment de personal, no sé com es fa,
si només incrementa el 3% vol dir que només incrementen els
sous, si incrementa el personal ha d’incrementar el capítol 1.
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Pel que fa a la secció 19, vostè diu que tendran uns
ingressos de 10 milions de l’Estat i 5,8 milions d’euros de la
Unió Europea, ens agradaria saber a quins programes
exactament corresponen aquests doblers.

Diu als seus objectius que per al 2006 ha posat en marxa un
nou servei d’atenció telefònica i ens agradaria saber per què un
servei d’atenció telefònica, qui el durà a terme i quants doblers
ens costar`pa aquest servei d’atenció telefònica.

Parla un altre cop que faran estudis de salut laboral,
permeti’m un incís, contestaré al Sr. Riudavets, no sabem les
dades de salut laboral, no les sap vostè, no les sap la seva
conselleria, no les sap ningú, o, més ben dit, sí que les saben
però no ens les diuen, continuen sense publicar les dades de
sinistralitat laboral, perquè si no, hagués estat molt senzill tenir-
les publicades a la web del Govern balear, com estaven abans,
com estaven abans, i poder-les consultar. Vostès insisteixen en
el tema dels estudis de salut laboral, uns, per exemple, en
accidents laborals, i a nosaltres ens agradaria saber quin tipus
d’accidents laborals pensen investigar i amb quin pressupost ho
pensa fer, com ho pensa fer.

Deia també que dedicarà estudis i campanyes de promoció
a les corporacions locals, que és un tema que ja li hem demanat
reiteradament altres anys, és a dir que vostè dedica uns doblers
per a estudis i campanyes a les corporacions locals en temes de
salut laboral, i ens interessa saber què pensa fer amb aquests
doblers, a qui els pensa donar, a quines corporacions locals, per
fer què, perquè estudis i campanyes de promoció per a les
corporacions locals en salut laboral, ens agradaria saber què
pensa fer i, sobretot, com que això és un tema que surt d’altres
anys, què ha fet, per exemple, l’any 2006, amb aquests doblers.

Un objectiu de la seva conselleria és millorar la gestió
econòmica, que és un objectiu molt important, Sr. Conseller. La
millora de la gestió econòmica té tres accions per dur a terme,
que són la gestió, el control i la innovació, una gran aportació
a les millores dels procediments de la seva conselleria. Vostè
creu que això és un objectiu?, com el durà a terme, aquest
objectiu?

Una activitat també per a la seva conselleria és millorar la
comunicació i per millorar la comunicació vostès escriuen que
faran “atenció telefònica al ciutadà”, la qual cosa, Sr. Conseller,
també és una gran aportació que atenguin telefònicament els
ciutadans, això no mereix ja més comentaris que els mateixos
que queden escrits a la memòria de la conselleria.

Dediquen 3,8 milions a edificis, jo he pressuposat i he
constatat amb la seva intervenció que aquí hi ha l’edifici que
s’ubicarà a Menorca, però que és un edifici de Balears, no?,
que és el Centre de formació professional nacional, que vostè
li diu Centre del Mar, que em sembla bé el nom, i també aquest
edifici administratiu que he de suposar, i si no és així, digui-
m’ho. Voldria saber quin finançament tenen per fer aquest
centre de formació professional nacional, que jo crec que,
després li diré, que està territorialitzat i ubicat a Menorca i crec
que això és incorrecte.

Pel que fa als temes de salut i prevenció, hi ha una activitat
descrita que diu “promoure polítiques d’estímul de la

contractació indefinida”, en principi ens sembla molt bé,
promoure polítiques d’estímul a la contractació indefinida,
perquè efectivament hi ha una gran relació entre la contractació
temporal i la sinistralitat laboral, per tant propiciar la
contractació indefinida vol dir que propiciem que disminueixi
la sinistralitat laboral, però en comptes de dir una cosa tan
genèrica ens podria dir quines i amb quin pressupost?

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, l’he d’informar que ha sobrepassat el seu
temps. Telegràficament, acabi.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Acabaré tot d’una parlant, perquè la resta ja ho han
preguntat alguns diputats que m’han precedit. Només fer incís
en un tema molt important que és la territorialització de les
despeses, pel qual vostè ha passat de llarg, sense aprofundir-hi
ni parlar-ne gaire, quins criteris de distribució s’han seguit?,
l’única cosa que jo crec que està mal territorialitzada és el
Centre del Mar, el Centre del Mar és un centre de les Illes
Balears i, per tant, hauria de formar part de la inversió no
territorialitzada, és un punt de vista particular d’aquesta
diputada, si és així, Menorca i Eivissa queden amb percentatges
de la seva despesa del 7%, 7,1, 7,3%, cosa bastant
significativament inferior al que gastava l’any passat. També
els doblers que dedica a territorialització són inferiors, és a dir
que dedica menys doblers a dir-nos a quines illes ho gastarà i,
a més, menys encara a les dues illes, com són Menorca i
Eivissa.

I, per últim, un comentari ens podria fer sobre el Consell
Econòmic i Social, què en pensa el Govern que aquest consell
no tengui presidència ni sembli que ningú tingui proposta al
respecte de qui l’ha de presidir?

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. García Querol. Sr. Conseller, per
contestar té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Rosselló,
Sr. Riudavets i Sra. García Querol. Encara que la meva
temptació parlamentària, naturalment, perquè d’altres, si en
tenc, no les confés, el que li demanaria a la Sra. García Querol,
és a dir, el que em demana, el debat parlamentari, és demà
llegir els diaris, pel tema del CES, dic, i pel tema del president,
el que diríem en castellà castizo, no estaba al loro. Perquè bé,
ho han de saber tots els diputats, avui precisament es fa, per
part del president en funcions del CES, vicepresident, etc., la
presentació al president de la comunitat autònoma d’una
proposta de consens entre els representants de la patronal i dels
dos sindicats majoritaris, en relació amb el nomenament d’una
persona de manera definitiva per a aquest càrrec.
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I ja que parl del CES i hi ha una pregunta del Sr. Rosselló
en relació amb els seus pressuposts, jo li podria contestar que
hi ha els increments que s’han demanat amb les previsions
pressupostàries, que es tramitaran, esper, amb normalitat al
Parlament, i hi ha també una previsió per part del Govern,
encara que no hi ha un contingut explícit als pressuposts, que
es doti aquesta institució d’un establiment, d’un espai, d’una
residència, d’una seu digna, probablement compartida amb una
altra institució, però que pugui tenir serveis comuns, com
biblioteca, espais de reunions, conferències, etc., i, naturalment,
que es tracti aquesta institució amb la dignitat que nosaltres
creim que hauria de tenir i que mereix. Per tant, jo confii que
en els propers mesos, totes aquestes qüestions, i ja normalitzada
la renovació que per cert ha tardat una mica més del normal,
perquè no sempre els acords i la concertació són possibles, amb
els terminis que tots voldríem, doncs tot açò recuperi la
normalitat que, com dic, tots desitjam.

I fet aquest incís respecte del CES; jo li vull agrair, Sr.
Rosselló, no només el to, sinó també el contingut i el signe
absolutament positiu en tot el que ha manifestat en la seva
intervenció.

Miri, respecte de l’eficàcia de les polítiques, que és el
primer que vostè ha manifestat, li vull dir que en aquest
moment podem presumir els que som a la conselleria i tots els
que ens interessam pels temes laborals, que periòdicament hi ha
unes reunions de representants de la patronal i dels sindicats i
representants de l’administració, no només autonòmica, sinó
també local, que fan el seguiment de cada municipi dels pactes
locals, municipis de més de 20.000 habitants, i també de les
mancomunitats, i amb els consells a aquells municipis que
tenen un contingut inferior. Per tant, hi ha una primera fase més
aproximada al territori de seguiment de l’eficàcia del que es fa.
I a més açò es trasllada a uns documents, que és el seguiment
del Pla d’ocupació. Hi ha hagut dues reunions i els documents
de seguiment els tenc aquí, després si vol els hi mostraré i n’hi
facilitaré un exemplar perquè vostè vegi que no només es fa,
sinó que es documenta, i jo crec que el mèrit dels funcionaris
i dels directors de l’equip actual de la Conselleria de Treball,
naturalment amb la colAlaboració de representants municipals
o de les administracions locals i dels agents socials, que per
primera vegada aquesta comunitat autònoma pugui retre
comptes escrits i documentats de l’eficàcia de les polítiques
d’ocupació.

És continuïsta, però és que ningú no podria fer una altra
cosa, Sr. Rosselló. Si nosaltres firmam, apelAlam al Consell de
Govern un pla per a l’ocupació, Pla d’ocupació, el 2005, amb
previsions i dotacions pressupostàries fins a finals del 2007,
redactat i acordat amb tots, amb els quatre agents socials i
tractat amb els altres, és cert que un no el va firmar a l’hora de
fer-ho públic, però va contribuir, va colAlaborar i va aportar ben
igual que els altres, i les seves aportacions positives són al
contingut i per a nosaltres són normes de conducta. Per tant, la
continuïtat dels nostres pressuposts ve donada pel compromís
amb la societat, només corregit amb allò que el seguiment ens
recomana que millorem, que són polítiques, en aquest cas,
dirigides a joves, a immigrant i a matèria de competències no
només professionals sinó també idiomàtiques, com he
assenyalat i que, per tant, ens marquen aquesta correcció amb
les polítiques que hem de fer, continuïstes en aquest cas no és

pejoratiu, sinó que és de qualque manera ratificar, encert de la
planificació feta entre tots fa dos anys.

Les obres li agraesc que les comparteixi, crec amb vostè,
que efectivament són necessàries per millorar la disponibilitat
del servei als ciutadans.

Els capítols 1 i 2 ha dit vostè que són similars, així és,
efectivament hi ah aquest 3% i alguns retocs que vénen donats
per la reducció de contractació a través de projectes d’inversió
immaterial i que han passat a capítol 1, i efectivament jo confii
que l’economia social, tot i aquestes circumstàncies que he
explicat que han dut que açò no sigui ja a la previsió inicial es
puguin incorporar a la tramitació parlamentària, que per açò es
fa, per millorar i corregir aquelles qüestions que, per la raó que
sigui, no s’hagin pogut tenir en compte en el moment de
redactar i aprovar-se a Consell de Govern.

Pendents del pacte local. Tots tres, els tres portaveus han
parlar del pacte local. M’estendria, pel meu gust, molt en
aquesta qüestió. Primer faria una crítica molt dura de l’eficàcia
del pacte del 2000. Es va firmar amb molt poc temps, amb molt
poc contingut i amb molt poca precisió, però sobretot el
seguiment de les magnitud econòmiques van fer que poguéssim
observar que d’un creixement del 6% de PIB anéssim en quatre
anys a un creixement del 0,6, que perdéssim més de 8.000 llocs
de feina de menors de 30 anys en aquesta comunitat autònoma,
que els nostres principals demandants de serveis, els turistes, es
reduïssin en més d’un milió, etc., i que jo sàpiga, ni hi ha
constància que s’asseguessin per corregir algun dels continguts
del Pacte per l’ocupació, respecte de l’eficàcia dels pactes,
respecte del seguiment i respecte dels resultats. Ho he dit
perquè crec que és la meva obligació dir-ho, i no consideri que
li ho retrec, el que sí que vull que sàpiga és que d’aquests
errors, els que ara governam, n’hem après, i açò és el motiu de
la meva crítica. Per tant, si ara tenim els agents socials, els
consells insulars, les patronals, el Govern, quatre consellers i la
vicepresidenta asseguts, parlant de turisme, a una mesa de
turisme, alguna cosa es farà per a un pacte estratègic en matèria
del motor de l’economia de l’ocupació d’aquestes illes. Si
tenim l’elaboració amb una subcomissió en matèria d’indústria,
qualque cosa sorgirà de les negociacions que es fan en aquesta
línia, i si tenim el mateix en altres matèries relacionades amb el
comerç, que també és un sector molt important d’activitat
econòmica i d’ocupació, alguna cosa en sortirà. El que poden
retreure és que no parlem de columnes i que no estigui a la
memòria, perquè ha sobrepassar l’interès, l’estratègia i la
voluntat d’una conselleria que era la de treball per passar a un
interès, una voluntat i una estratègia de tot el Govern, de tots
els agents socials i de les administracions locals. Per tant,
aquesta és l’única explicació. Està bé que retreguin, ho ha fet
el Sr. Riudavets molt bé, llegint el contingut de les memòries de
Treball dels dos darrers anys i d’enguany, i és cert, i no li
replicaré aquesta crítica, però es queda en açò, en una crítica de
la literalitat de la memòria de Treball, perquè l’observació
respecte d’aquesta qüestió l’han de veure amb l’explicació que
els acab de donar, que vostès coneixen i que és la que millor
pot servir als interessos dels ciutadans, dels empresaris, dels
treballadors, dels sindicats i de les administracions d’aquesta
comunitat autònoma.
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Respecte dels capítols destinats a salut laboral, ha posat
l’exemple del bastó i el pastanagó, Sr. Rosselló, totes dues
segurament són necessàries, però la meva convicció, i li posaré
un argument, perquè les meves conviccions neixen de
raonaments i arguments; si el bastó funcionava quan vostès hi
eren, per què no funciona ara?, perquè no hi ha bastó?, la
formació, jo crec, que si hagués funcionat i l’haguessin
implantada a la seva època, continuaria, perquè la formació
roman i el bastó només dura fins que es veu bastó, aquesta és
la meva convicció, que tot el que facem, que ho feim, innovant
en matèria de formació a la joventut, amb instruments que
permetran a les escoles d’ensenyament primari, secundari, de
formació professional i superior, per conèixer que hi ha risc a
totes les accions que feim els ciutadans, açò contribuirà que
romangui una situació de prevenció i de consciència de risc que
es pot evitar perquè s’eviten accidents, en tots els camps de la
vida. Si distribuïm més de 90.000 guies pràctiques per no tenir
accidents a les llars, açò contribuirà que els ciutadans tenguin
consciència que hi ha riscs i, per tant, a millorar els seus hàbits
de prevenir accidents. Si feim campanyes específiques, amb
guies concretes, als establiments hotelers a través de la
patronal, a través de la fundació laboral i a través dels sindicats
per arribar al màxim de treballadors que més accidents tenen,
que són lleus, que són els joves, que són aquells que tenen
menys de tres mesos d’experiència laboral i que treballen en els
serveis bàsicament d’hostaleria, segurament aconseguirem que
adquireixin, a través del coneixement, uns hàbits millors que els
que tenien. I feim el mateix en contracció, que ara hem
començat la de construcció, un cop acabada la d’hostaleria.
Però açò no vol dir que no hi s’hagin de donar pals, la previsió
d’increment de sancions és perquè continuarà fent falta posar
sancions i cobrar més multes,. No deixar caducar expedients,
Sr. Rosselló, i m’atur aquí en l’explicació d’aquesta qüestió.
Per açò hi ha una previsió d’increment de recursos també en
aquesta línia.

I estic segur que comparteix molta part del que dic, i si no
la comparteix i vostè em corregeix, jo faré el necessari perquè
estic segur que en el que sí que coincidim tots és en l’objectiu
i, per tant, l’esforç seu, nostre i sobretot dels tècnics que són els
que m’assessoren sobre com hem de fer millor les coses en
matèria de prevenció i d’eliminació de riscs, per a mi és
fonamental perquè és el que mostra la qualitat i la seguretat de
la feina i dels llocs de feina d’aquesta comunitat, i en açò
plenament d’acord amb vostè.

Finalment, perquè el tema del CES ja l’he contestat, el tema
dels fons propis sobre el total del pressupost. Miri, i ara li
contestaré una part a la Sra. Garcia Querol. La Sra. García
Querol, a més de mare ens ha tornat molt músic, molt músic,
toca la tecla que vol perquè sona el que ella considera que li
convé. Com dimonis es pot comparar, ni vostè ni jo som
economistes, Sr. Rosselló, però la Sra. García Querol sí que ho
és, i m’ha comparat el pressupost de la comunitat autònoma,
primer m’ha dit per què sis anys?, no ho sé, que segurament hi
havia una intencionalitat, idò vostè i jo sabem que mentre no va
arribar el 2002 el Servei d’Ocupació no tenia entitat
pressupostària, el 200 el van transferir, el 2001 va ser (...), i el
2002 va començar a tenir pressupost, no és ver que vostè i jo
sabem que hi ha un motiu perquè sigui del 2002 al 2007 si es
vol explicar un pressupost consolidat dirigit a polítiques
laborals, basat que fins el 2002 no hi ha un pressupost del

SOIB? Idò escolti, la Sra. García Querol troba que haguéssim
pogut posar un altre any, una altra xifra i que, a més, hi deu
haver alguna cosa amagada, una tecla que desafina, Sra. García
Querol, una tecla que desafina.

Com desafina que digui vostè que hem de comparar els
pressuposts i el tant per cent de Treball, de polítiques laborals,
amb el total de la comunitat, perquè vostè, que a més és
economista, sap que a aquesta comunitat han transferit
educació, sanitat, aspectes de medi ambient molt costosos i
altres competències menys costoses però també importants, i
per tant, si vostè cerca percentatges de relació entre Treball i el
pressupost total de la comunitat d’enguany i de fa no sé quants
d’anys, s’equivoca. I segurament s’equivoca sense voler, però
és que li interessa tocar aquesta tecla que també desafina i que
no té res a veure amb cap mentida, perquè nosaltres no
relacionam les nostres obligacions econòmiques amb les
polítiques, amb els pressuposts i l’economia o la visió
economicista que vostè pugui tenir; nosaltres les relacionam
amb els ciutadans. Com més ciutadans tenim que treballen, més
obligacions tenim de polítiques per a aquests ciutadans, per a
la millora contínua d’aquests senyors. Com menys, que en
tenim menys, en el Servei d’Ocupació en demanda de feina,
nosaltres dedicam per càpita aquests doblers.

I en relació als fons propis i de l’Estat he dit, per donar-los
una pista perquè no volia fer aquesta discussió, que tots els
recursos dedicats a polítiques actives vénen derivats dels
ingressos de quotes de Seguretat Social que pagam els
empresaris i els treballadors d’aquí i que tots es recapten a
Madrid, i per tant tots ells haurien de venir amb distribucions
que no es fan..., distribucions estables que es fan a través de
transferències, sinó que es fan a través de distribucions anuals
mitjançant (...) de polítiques actives.

Trob que un i altre, amb les responsabilitats que hem tingut
tots -el Sr. Riudavets no n’ha tingut i per tant és el que
segurament menys coneixements té obligació de tenir respecte
d’aquestes qüestions-, però l’obligació de qualsevol comunitat
autònoma és que les aportacions venguin del que té els
ingressos. Què fan a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?,
malament perquè no ho recaptem dels seus ciutadans i fan fons
propis? És açò?, ho fan malament per açò? És que vostès no
sabem el greuge comparatiu de finançament per càpita que hi
ha en els pressuposts de l’Estat en aquesta comunitat respecte
de les altres? Per què volen fer veure que és obligació detreure
doblers destinats a sanitat, a educació o a altres obligacions de
la comunitat autònoma...?, perquè, escolti, allò que es recapta
per transmissions o allò que es recapta per impost de societats,
el percentatge, o renda de persones físiques, té altres destins;
per què?, perquè la recaptació que es fa per a polítiques
laborals de formació i polítiques actives o de jubilació o de
prestacions és a través de les quotes, és caixa única i va a la
Seguretat Social al marge dels altres pressuposts. I si sabem açò
no repeteixin, no repeteixen cada any aquesta cançoneta de
fons propis i fons finalistes perquè, a més d’equivocar-se, el
que fan és manifestar el poc que s’estimen els ciutadans
d’aquesta comunitat autònoma, que els diferencien,
perjudicant-los, en relació als ciutadans de la resta del país.

Sr. Riudavets, salut laboral, inserció laboral i formació han
estat tres dels aspectes que li creaven els dubtes més
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importants, a part d’aquest increment global que vostè no sé si
tenia clar o no tenia clar, però que jo li puc reiterar. Sr.
Riudavets, l’increment dels pressuposts de la comunitat
autònoma destinats a polítiques laborals, si els vols referir del
2006 al 2007, són 9.200.000, en números rodons, 9.200.000,
un poc més d’un 11%, per entendre’ns, i si els vol referir al
2002-2007, que és un període que ve donat, com he dit, per la
primera constitució pressupostària del Servei d’Ocupació
d’aquestes illes, han passat de 46,36 milions d’euros a 98,33,
gairebé..., gairebé no, bastant més, una mica més del doble en
aquests sis anys.

Respecte de les polítiques de salut laboral, d’inserció
laboral i de formació. Bé, en salut laboral, com que no sé si
també la Sra. Garcia Querol m’ha demanat qualque cosa
d’aquesta qüestió, en salut laboral tenim que en el capítol 6 hi
ha un projecte d’inversió immaterial afectat per l’estabilitat
laboral, el Pla d’estabilitat laboral. Per tant hi ha una reducció
de funcionaris administratius i auxiliars que decrementa el
projecte d’inversió immaterial de capítol 6 de salut laboral i
passa al capítol de la conselleria on hi ha els auxiliars i demés,
a la Secretaria General. El capítol 1 creix en devers 150.000
euros pels quatre nous tècnics: un metge, un psicòleg, un de
construcció, que haurà de ser un titulat, a més de’n prevenció
de riscs laborals, arquitecte tècnic, arquitecte o enginyer tècnic
d’obres públiques, o un tipus de titulació d’aquestes, i un
industrial. Creixem un 25% aquest personal, un 25% aquest
personal destinat a prevenció i a polítiques d’assessorament i
orientació a les obres, a les indústries, a les fàbriques, als
treballadors, als sindicats, a la patronal, etc.

M’han demanat..., i l’altre increment és la incorporació d’un
21% en el capítol 4. Aquest increment del capítol 4 és també
net i va destinat a millorar les subvencions que vostè diu a
famílies. Escolti, d’aquestes subvencions, n’hi ha unes que
estan orientades directament a la convocatòria només per als
agents socials directament implicats -hi sol anar Comissions,
UGT, CAEB, PIME, USO, etc.; fundacions laborals d’una
qüestió i d’una altra-, i tant preveuen cursos de formació dins
les seves polítiques que justifiquen amb una planificació com
projectes innovadors que permetin complementar el pla
d’actuacions que tenim. Vostès saben que hem tingut un Pla
2005-2006, 2004-2005, i ara hem fet el 2006-2007 també
aprovat amb la majoria dels vots dels agents socials; l’únic que
es va abstenir, crec recordar..., se abstuvo Comisiones Obreras;
els altres tres agents socials van votar a favor, així com els
altres participants en el Consell de Salut Laboral de les Illes
Balears. I açò és el que aportam, un 21% i un 25% de tècnics,
net. Aquesta petita reducció en el capítol 6 és el Pla
d’estabilitat laboral. Per tant en salut laboral diguin-me quins
pressuposts incorporen percentatges d’increment de més d’un
20%, que en aquest cas -repetesc- és per a projectes i cursos de
formació estrictament laboral i de personal, de capítol 1, i que
tenguin una crítica per açò. Tant de bo cada any poguéssim
disposar dels recursos necessaris per a aquests increments, tant
de bo. 

Les polítiques, per una altra banda -açò no m’ho han
demanat però els ho vull explicar-, les polítiques, per una altra
banda, de planificació i d’inspecció de la Inspecció de Treball
i Seguretat Social del ministeri vénen ja participades quant al
disseny per als agents socials. En el pacte global de la Mesa de

Diàleg Social nacional es va establir que es donés participació
als agents socials a l’hora de fer les reunions, i nosaltres ja hem
fet diverses reunions preparatòries, i quan facem la territorial,
en què hi ha Inspecció de Treball i la Conselleria de Treball
que jo presidesc, naturalment tindrem molt en compte els
suggeriments dels agents socials a l’hora de fer el Pla
d’inspecció, que s’incrementa allà on, entre tots, veim que és
més necessari, i per tant hi ha una previsió d’increment de
sancions i, en aquest aspecte, jo no és que no hi cregui, el que
crec és que la durabilitat de l’acció està molt més assegurada
amb la formació que no amb la sanció.

Bé, els serveis generals, m’ha demanat també aquest
increment a serveis generals, 315A. El tema d’aquests doblers,
a què els destinam del capítol 6. Idò bàsicament hi ha
l’ampliació de la conselleria, hi ha 2,4 -vostè crec que ho ha
recordat bastant bé- 2,44 que s’han de gastar l’any que ve en la
construcció del Centre Nacional de Formació Ocupacional de
la Mar de les Illes Balears. I, bé, ja que parl d’açò he de dir que
a mi pressupostàriament em resulta bastant indiferent que sigui
determinat a Menorca; el que està ben clar és que la ubicació
física serà allà i que, per tant, els més beneficiats d’aquesta
ubicació, per molt de Balears que sigui, seran els menorquins,
que ho tendran més a prop. Ben igual que amb altres inversions
i ubicacions d’establiments i institucions que es fan a Palma o
que es fan a Mallorca, que per als de Formentera, els d’Eivissa
o els de Menorca, per molt que se’ls digués indeterminats
territorialment, sabem ben bé el que costa a l’hora de fer-ne ús.

Bé, del pacte per l’ocupació jo crec que he contestat a tots.
El pressupost del TAMIB efectivament manté la mateixa
quantia aquí. El que he manifestat és que, com que no he rebut
encara les previsions en el sentit que he esmentat de millorar
les actuacions i incrementar les actuacions del TAMIB en
matèria de previsions i de seguiment dels convenis colAlectius
i jo consider que açò és molt positiu, crec que açò ho
compartim tots, estic disposat, amb la fórmula que sigui, que no
crec que pugui ser a través d’esmena, obtenir els requeriments
pressupostaris que hi hagi mitjançant finançament directe per
part nostra, però que preferiria fer-los, com he fet fins ara, una
transferència per a les seves actuacions previstes i, per tant, he
volgut avançar que encara que açò no estigui, ni a la previsió
d’ells, continguda a la documentació de què jo dispòs fins ara
ni en aquests pressuposts perquè mantenen les previsions de
l’any passat, sí que hi ha disposició política per part de la
conselleria i del conseller a atendre, naturalment, aquesta que
jo consider que seria una passa molt positiva per a la
competitivitat i per a la reducció de conflictivitat dins l’àrea del
laboral de la comunitat autònoma.

Tant el SOIB com formació, Sr. Riudavets, aquest pas de
capítol 6 a capítol 4 no ve donat per un intent..., no ho sé, no sé
si ho he comprès bé, com si volgués donar a entendre que açò
dóna més màniga ampla, més liberalitat a la (...) de
l’administració passant d’un capítol a l’altre. No és així en
absolut. Les convocatòries determinen l’objecte, els usuaris, els
beneficiaris i qui hi pot acudir; l’únic és que si estan a capítol
6, que era una pràctica que venia de molt enrere, açò podia
comptabilitzar com a inversió; fins i tot es feien projectes
d’inversió immaterial, es feia la convocatòria, es contractaven
persones. Aquesta nova ubicació el que fa és que tots els
doblers es destinin, a través de convocatòries, a allò que és
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objecte del destí d’aquests recursos, que són les polítiques
actives, les (...). 

No sé si ha estat vostè o la Sra. Garcia Querol que m’ha
demanat els recursos que vénen de Madrid a què van destinats
i quins són. Els els llegiré. Les previsions que tenim són les
següents, i serveix potser de resposta als dos portaveus, a tots
tres, naturalment: organismes de l’administració pública i
institucions sense fi de lucre, 76201, 1.670.496; corporacions
locals, 76202 -açò és el fons finalista, el 76202-, 5.491.167;
agents d’ocupació, AODL que els deim aquí, AEDL que els
diuen a Madrid, 1.601.451; informació orientació per
l’ocupació, 1.366.170; autoocupació, 94.964; escoles taller,
cases d’oficis i tallers d’ocupació, 5.892.183; programes
experimentals d’ocupació, 597.014; pla de formació i inserció
professional, 13.058.441; modernització dels serveis públics
d’ocupació, 1.105.569; foment, ocupació i cooperatives,
120.202 que van a capítol 4 i 53.267 que van a capítol 7 perquè
és transferència de capital, ja que va destinat a subvencionar
projectes d’establiments; programa de promoció de l’ocupació
autònoma, 1.140.140; programa d’integració laboral de
persones amb discapacitat, 2.405.519; ajuts previs a la jubilació
ordinària, 262.307,43; FORCEM, 6.162.310; estudis i
campanyes de promoció, 454.768; iniciatives empresarials I+E,
548.221; contractació indefinida de persones amb discapacitat,
1.003.894; i quotes úniques de prestacions, aquelles que se
solAliciten per una única vegada, 245.031. Total, per tant, de la
secció 76, SOIB, d’aquests fons finalistes, 30.877.455, i de la
secció 19, de la conselleria, 12.395.661,43.

Ja acab, Sr. President. Li deman disculpes per aquesta
extensió, però és que m’han plantejat moltes qüestions. 

Gràcies per la benvinguda, tot i que jo sí que trob que és
molt diplomàtic de la manera que ho ha fet a la seva intervenció
inicial. Els eixos poder ser compartits o poden no ser
compartits. El fet que siguin obligacions no deixa de ser una
raó importantíssima perquè es converteixin en els eixos que han
de dirigir les nostres polítiques econòmiques i administratives,
perquè si pel fet de ser obligacions els eliminéssim de la
possibilitat de ser els eixos que dirigeixin la nostra política,
segurament ens equivocaríem el cent per cent.

L’evolució del pressupost, ja li he contestat. Crec que no ha
tocat la tecla que tocava i segurament el referent dels
pressuposts, li ho repetesc, mai no ha de ser el pressupost
global de tots els ciutadans per a totes les accions de la
comunitat autònoma; ha de ser aquells que tenen per les
competències en matèria de treball assignats els nostres
departaments, la secció 76 i la secció 19, que són els
treballadors i els empresaris del mercat laboral, i l’evolució de
la situació d’aquests treballadors i d’aquests empresaris és la
que determina l’evolució de la necessitat dels pressuposts, i
l’aplicació d’aquests pressuposts a polítiques contínues per a
actius o a polítiques ocupacionals per a aquells que no tenen
feina i per a cada un dels segments d’aquests dos continguts
socials de ciutadans.

Millorar les oficines està bé que sigui un dels objectius
perquè, escolti, de la manera que les vam trobar el que
semblava era que només eren per a ciutadans de tercera. Per
tant és bo que aquells que tenen més dificultats d’integració

social i d’integració laboral trobin les oficines tan dignes com
les tengui la resta de ciutadans quan van a pagar imposts o quan
van a sanitat, o quan van a escola, o quan van aquí on van.
Nosaltres hem implantat aquesta nova oficina de Jordi
Villalonga, hem millorat les altres oficines que queden aquí a
Palma, hem millorat la de Sant Antoni d’Eivissa, ens queda per
millorar la de Vila d’Eivissa, ens queda per millorar la de
Calvià, ens queda per millorar la de..., ha millorat ja la d’Inca,
la de Ciutadella i la de Maó. I crec que l’objectiu pressupostari
i administratiu, com dic, és que aquests ciutadans, els
treballadors i sobretot els aturats i els que tenen més dificultats
per trobar feina, trobin una administració i un establiment del
més digne que tenguin a qualsevol altre servei públic de la
comunitat autònoma.

Orientació, ja li he dit que mai no havia tengut aquesta
comunitat autònoma ni la xifra ni la ubicació territorial que hi
ha de serveis d’orientació. Precisament els pactes locals, jo li
vull recordar en èpoques no molt anteriors que l’única oficina
d’orientació que hi havia a Menorca estava ubicada -general,
general-, estava en mans del consell; avui en dia està en mans
tant de l’Ajuntament de Maó com del de Ciutadella perquè
tenen més de 20.000 habitants i, a més, hi ha les accions del
consell. A part que hem estès també els orientadors laborals per
a autoocupació i ocupació, els (...), també, i amb el conjunt dels
serveis de tercers, que ens donen els tercers, els serveis
generals i els propis, el que hem aconseguit és que hi hagi
damunt tot el territori, a mà de qualsevol ciutadà que ho
necessiti, els serveis d’orientació. I els específics també abasten
tot el territori.

Servei de telefonia. Jo li posaré un exemple, Sra. Garcia
Querol: vostè provi de telefonar després de les 14,30 al Consell
de Menorca i a la mateixa hora al Consell de Treball, i si hi veu
una diferència, quan tornem tenir una intervenció parlamentària
posi-me-la de manifest. Segurament, si practica açò, se
n’adonarà de la necessitat d’un servei de telefonia, perquè en
un cas trobarà: “L’horari d’oficines és de les 9 a les 14", i en
l’altre cas trobarà: “Conselleria de Treball”, i li donaran
informació i atenció, perquè qualsevol ciutadà no pot telefonar
a l’hora d’oficina de l’administració, i per tant ha de tenir una
atenció que li permeti trobar resposta a la seva demanda a
qualsevol hora dins un marge, com a mínim, de 12 hores
laborals, perquè dins aquestes 12 hores segur que la persones
que ho necessiti tindrà espai per poder demanar informació i
orientació. Només ho ha de mirar des del punt de vista
d’atenció i del dret que tenen els ciutadans a ser ben atesos, no
cerqui més peus a aquesta qüestió ni a d’altres.

Les dades de salut laboral, miri, sembla que són molt ràpids
a agafar l’ordinador i mirar la pàgina web del Parlament. Idò
faci el mateix, vagi a Treball, cerqui dades i trobarà tota la sèrie
estadística, fins i tot el mes d’octubre d’enguany, i no digui mai
més, perquè ho ha repetit no sé quantes vegades, sense haver
practicat açò, que n’amagam cap. Cada mes s’incorpora el
darrer mes que tenim i estan a la pàgina web a disposició de
qualsevol ciutadà. La informació de conèixer quins accidents,
on passen i per què passen és la primera de les mesures per
evitar-los; per tant, si crec açò, si creim açò l’equip, Sra. Garcia
Querol mai no amagarem allò que ens pot ajudar en el que és
el nostre objectiu: millorar la sinistralitat, reduir-la, reduir els
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accidents. Faci-ho, entri a la pàgina web ara mateix i digui’m
si no és cert el que li estic explicant. No ho farà, no ho farà!

(Rialles)

Ja li he explicat els ingressos de l’Estat, detalladament, a
més. La gestió econòmica i la comunicació crec que també. El
centre nacional li he dit pel seu nom, Centre Nacional de
Formació Ocupacional de la Mar de les Illes Balears; quan hi
posarem l’any que ve?, el Sr. Riudavets ho sap: 2,44 milions
d’euros el 2007, 2,44 milions d’euros el 2007, i el total, em
demana, del pressupost?, 2,8. Què hem rebut de Madrid?
Nosaltres ni un cèntim; vostès, i em referesc al pacte, 900
milions de pessetes; però escolti, que quan van arribar aquí,
escolti, el 2000 amb la transferència per a aquest centre 900
milions. Sí, m’ho han demanat, l’hi he de contestar, Sr.
President. 900 milions de pessetes. El 2003, quan se’n van anar
quatre anys després ni el projecte, ni el terreny, ni els doblers.
Quan vaig arribar el 2004 a final de maig vam posar en marxa
el projecte; vam fer les negociacions per al terreny primer a la
base i no va ser possible perquè hi faltaven infraestructures i
eren molt costoses, vam negociar amb l’Ajuntament de Maó,
tenim la disponibilitat, tenim la llicència, tenim el projecte
industrial, tenim el pressupost inicial. Han passat 2 anys i 5
mesos. 

Però és que açò nosaltres ho feim amb tot. Quan vam
arribar -i ara parlaré d’una cosa que m’agrada però que no és
d’aquesta comissió- també havien passat quatre anys parlant de
l’estació marítima de Ciutadella, si feim un pla, si el port, no sé
què. Vam arribar, vam fer el projecte, vam fer els terrenys i en
14 mesos els passatgers utilitzaven una estació marítima, igual
que a Sant Antoni d’Eivissa. Per tant, aquestes qüestions, jo no
sé per què me les demana. Nosaltres ho feim i vostès en parlen.

Estímuls per a la contractació indefinida. 3.000 euros per a
aquells ciutadans joves, desocupats, que venguin a formació
que oferim a través d’escoles taller, tallers ocupacionals o
formació superior a 200 hores que doni aptituds i
professionalitat; se n’aniran, a més del certificat de la formació,
amb un taló de 3.000 euros perquè els empresari que els
contracti, sempre que ho faci de manera indefinida, pugui tenir
aquest estímul per a la contractació indefinida. És açò el que
volia saber?, idò açò és el que hi ha dirigit a estimular aquesta
situació.

I jo, Sr. President, tindria més coses, però acab aquí perquè
m’he allargat més del que tocava.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Rosselló, 5 minuts.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, Sr. President, procuraré ser molt breu perquè si no ens
allargarem molt. 

Miri, Sr. Conseller, vostè, quan li toquen el punt dèbil,
utilitza el guió habitual que ja tenen après -lògicament a
aquestes alçades de legislatura si encara no el tengués après
seria greu- que és atacar el pacte de progrés. I miri, Sr.

Conseller, quan vostè vulgui, on vulgui i davant qui vulgui
pactam del pacte per l’ocupació del 2000, però ara, li agradi o
no li agradi, jo estic assegut aquí i vostè allà, i a veure si d’una
vegada ens n’assabentam. Si vol li canviï el lloc, jo estic
encantant...

(Rialles)

...però mentre les coses siguin així jo estic aquí i vostè allà.
Per tant del que parlam és del pacte per l’ocupació d’aquesta
legislatura, que no existeix, que és una promesa incomplida,
que és la paraula compromesa del president de la comunitat
autònoma solemnement en aquesta seu tres vegades en tres
discursos solemnes, de vostè com a conseller i del seu conseller
precedent, i això no es menja amb una mesa del turisme que el
mes que ve es posa de vacances sense cap acord després d’un
any de funcionar, ni amb una mesa d’indústria que encara no hi
ha el pla d’indústria que s’ha promès també solemnement en
aquesta casa i encara no està, ni amb una mesa de comerç.

Sr. Conseller, li agradi o no li agradi, el seu govern diàleg
molt, però concertació social zero total. Ja està, i això no ho pot
llevar de damunt la taula de cap de les maneres. Pot criticar
l’altre pacte, pot criticar el que vulgui i pot fer el que vulgui,
però això és així i va a missa.

En el tema de les sancions vostè sap... Si algú se sent ofès
per la paraula que he dit de missa la retir, no tenc cap...

(Més rialles)

Només faltaria que ara passàs per anticlerical, jo, als meus
anys i en aquestes alçades. Ha estat una frase colAloquial, no
pretenia...

(Intervenció inaudible)

Sí. Passam a un altre tema. Jo, quan he parlat de salut
laboral i quan he parlat del tema (...) i tal, no pretenia entrar en
una discussió de fons, que la podem tenir i la tendrem en el
plenari. Jo senzillament li deia que jo no em crec -i crec i estic
quasi convençut que vostè tampoc no s’ho creu- que recaptaran
6 milions d’euros en sancions. A la pàgina..., 366 de la
memòria del CES de l’any passat diu que la quantitat de
sancions del 2005 han estat 995.289,95 euros, que no vol dir
que s’hagin cobrat, que s’han posat. Per tant això senzillament,
li agradi o no li agradi, és una dada posada per quadrar
pressuposts.

I el tema dels fons propis o fons de fora, home, Sr.
Conseller, qui l’ha sentit ara..., a mi m’entren unes ganes
enormes de convidar-lo a participar, a formar part dels que
creim en el concert econòmic. D’acord, sí, jo estic encantat;
ara, no sé el Sr. Rajoy què opinarà. Bé, a mi vostè, essent del
partit que és, no m’ha de donar aquesta lectura del que es
cotitza aquí i es recapta allà i... Que digui això el Sr. Riudavets,
nacionalista de tota la vida, o jo, que pens el mateix sobre
aquest tema, em pareix bé, però que ho digui vostè no ens
entendrem. Aquí del que parlam és de si a la butxaca de la
comunitat es nota o no es nota l’increment o si es nota més a la
de Madrid, i si fins i tot m’apura, si es nota més abans del 2004
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o després del 2004, en polítiques actives d’ocupació, jo no parl
d’altres coses, que també en podríem parlar.

I això era l’únic que jo pretenia treure amb tota aquesta
discussió que, senzillament, com he dit abans, era preparatòria
del debat de plenari. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, com el Sr. Rosselló jo dic el que diria i efectivament ho
diré, però començaré per un altre costat, si li pareix Sr.
President.

Miri, Sr. Conseller, quan vostè, referint-se al Centre de la
Mar, jo crec que podem reduir la denominació perquè si no és
molt llarga, diu “no sé com és que em demanen això, perquè
m’ho posen massa fàcil” ha vengut a dir, i el trajecte d’estació
marítima...A veure si entram..., jo crec que no és el moment
d’entrar en desqualificacions de l’anterior govern, perquè no
aprofiten res d’allò que estam debatent aquí, perquè si entram
a desqualificar potser molt llarg, pot ser molt llarg i també, jo
crec que encara no ha començat la campanya, ni vostè ni jo ens
hem proclamat res, encara que potser que ens proclamin, per
tant, ja hi entrarem quan sigui el moment.

Pacte per a l’ocupació. Sí que en aquest sentit jo no som tan
vehement amb aquest tema perquè tal vegada el desconec més
que el Sr. Rosselló, però la veritat és que ha fet vostè una
valoració interessada, molt parcial, molt parcial i per a mi, al
meu entendre -tenc tot el dret a entendre-ho així- falsa del que
va ser el pacte per a l’ocupació que es va firmar el 2002. Ara
bé, segons vostè va ser un desastre. I després em diu que no han
renunciat al pacte per a l’ocupació, que només hi ha hagut una
espècie d’error pel qual no figura a la memòria, això és el que
sembla que ha dit, però que la idea del pacte, encara que sigui
sectorialment, roman dins l’esperit del Govern. 

Jo, sincerament, com a mínim, això ho trob rocambolesc, és
ja, a veure, recargolat amb l’assumpte, de fet hi havia uns
objectius que per a vostès eren bons l’any passat i ara no hi
figuren, i es dilueixen, segons vostè, dins un ampli magma que
és tot el Govern. No són les maneres de (...), vostè és
responsable de Treball, si vostè creu en un pacte per a
l’ocupació, l’ha d’aconseguir, l’ha de posar i ha de lluitar per
fer-lo i si no, si mai no hi ha estat d’acord, no ho descobreixi
després de tres anys de gestió. Com a mínim aquí crec que les
circumstàncies no l’afavoreixen en aquest tema.

Finalment sobre (...)  que ens ha fet sobre la discriminació
d’inversions que patim de Madrid, jo el firm ara mateix,
d’acord, ara i sempre però! eh? Ara i sempre.

Després ens ha parlat d’una cosa que també m’ha fet com
a gràcia, perquè ens ha parlat que, clar, tota la recaptació de la
Seguretat Social va a una caixa única i que clar això ens
dificulta, tenen una certa obligació “moral”, encara que jo crec
que efectiva de retornar el que s’ha recaptat aquí.
Completament d’acord també fins aquí, però també li vull

recordar, jo no som economista, ni he tengut cap responsabilitat
a Treball, i a Treball li assegur que no tenc cap ganes de tenir-
ne mai, però bé, d’un altre potser. Però economista, de veritat
que no ho som, però sí conec l’estatut, i nosaltres vàrem
proposar rompre aquesta caixa única i que (...) aquells que no
varen voler varen ser vostès, per tant ara aquesta apelAlació a
les misèries de Madrid, simplement crec que resulta forçada. 

I amb això jo crec que ja hem acabat. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Sra. Garcia i Querol, per cinc
minuts també.

SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Un cop més, Sr. Conseller, vostè ha
tirat un ham per despistar-nos de l’execució pressupostària i del
pressupost i jo, mal fer, l’he picat, però vull dir, i vull segui
dient, vull seguir dient que vostè menteix quan a l’aportació
pròpia. Vostè ha dit que l’aportació pròpia del Govern és de 37
milions i el que consta en el pressupost, i si no digui’m que no
és veritat, el que consta en el pressupost que vostè rebrà de
l’Estat i de la Unió Europea són 52 milions, que, respecte del
98 signifiquen el 38% d’aportació pròpia d’aquest pressupost.
Per tant, front al 56% de l’any 2002 vostè ha baixat l’aportació
pròpia del Govern balear front als fons que rep d’altres
administracions, sense manipulació.

Miri, potser que jo hagi fallat a l’hora de plantejar-li un
increment pressupostari, que és relatiu perquè si hi ha doblers
per a una nova conselleria d’Immigració que ve ara, per què no
hi ha més doblers per a que treball executi polítiques amb els
immigrants? No? Per tant, no és del tot descabellat parlar que
quan un govern incrementa els seus fons també incrementi els
seus fons destinats a Treball. Vostè mateix diu que una de les
coses principals que és el seu eix és destinar més fons a
l’educació, idò si s’incrementa l’educació, per què no s’han de
destinar els fons també des de la Conselleria de Treball? Per
tant, no és tan descabellat com vostè ho ha fet veure.

Per cert, volia fer un parèntesi, jo crec que aquesta setmana
ja s’ha fet un parèntesi respecte de la mania que tenen alguns
diputats de parlar de titulacions, d’aquesta titulitis que l’hi entra
a tothom sobre quan es pot o no parlar. En aquest parlament no
es necessita títol per entrar, eh?, per tant, jo agrairia que
evitessin els llistats dels títol que tenen les persones i si no que
tothom tregui damunt la taula el títol que té, de llicenciatures.
I el mateix diria respecte de la situació familiar, perquè que jo
sàpiga, Sr. Conseller, a vostè no li han posat mai la condició de
pare per davant quan estam parlant a aquest parlament. Per tant,
les condicions familiars i les condicions de llicenciatures, no
llicenciatures, estudis que estiguin o la seva professió no crec
que siguin necessàries a l’hora de parlar ni que siguin
definitòries de res. Per tant, els agrairia que les deixessin a
banda.

Per tant, seguint amb el que dèiem, jo, potser que hagi errat
el plantejament, que no ho crec, però és que vostè, vostè s’ha
passat tres pobles, eh? Vostè ha dit, vostè ha dit que el que
dedica el Govern no té a veure amb el pressupost com jo vull
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dir, sinó amb els ciutadans, i que vostès ja dediquen en funció
del nombre d’aturats que tenen. Sr. Conseller, això està al Diari
de Sessions, i jo aquesta frase l’extrauré i això serà motiu de
debat al plenari del Parlament, perquè és molt gros el que vostè
ha dit. 

Vostè ha posar en qüestió la unitat de caixa de la Seguretat
Social, vostè vol rebre en funció d’allò que paguen les Balears,
està molt bé. Jo li recoman que es doni de baixa del Partit
Popular i s’apunti a Esquerra Republicana de Catalunya perquè
tal vegada se sentirà més centrat quant al seu concepte
ideològic.

Després parla que és una bogeria el que jo he dit del 2002
i dels pressuposts anteriors, tal vegada li pot demanar al Sr.
Guillem Camps, què feia de conseller de Treball si no tenia
competències abans del 2002? I així no gastava doblers la
comunitat autònoma com a aportacions pròpies. Estam parlant,
Sr. Conseller, sobre quants doblers posa la conselleria per a un
tema que considera important. El pacte de progrés hi va dedicar
més d’un 50% dels recursos que rebia. Vostè hi està dedicant
menys del 50% dels recursos que preveu. Per tant, el que
afirmem és veritat. 

Totes les qüestions que li he preguntat vostè les ha contestat
relativament, algunes de els xifres jo ni tan sols les he
apuntades, les repassaré al Diari de Sessions. Però sí que li vull
dir un parell de coses. La primera, les dues referències que ha
fet al Consell Insular de Menorca. Miri, Sr. Conseller, jo ja no
estic al Consell Insular de Menorca, no som vicepresidenta del
Consell Insular de Menorca i vostè, que jo sàpiga, tampoc no
és conseller del Consell Insular de Menorca, ni tan sols
candidat al Consell Insular de Menorca. Per tant, se n’oblidi,
del Consell Insular. Però que quedi clar que el Consell Insular
de Menorca és l’única entitat de les Illes Balears que té servei
d’atenció al ciutadà matí, tarda i dissabtes. I això ho vaig fer
mentre estava de vicepresidenta d’aquest consell i es manté.
Matí, tarda i dissabtes. Quan vostè vulgui atendre bé als
ciutadans, ho faci també a la seva conselleria. I li dic una cosa,
cost addicional: zero, amb zero de cost addicional.

I després d’això li deman, què costa el servei d’atenció
telefònica?, perquè encara no m’ha contestat. Què costa i qui el
fa, que és el que a m’interessa, val? I una altra qüestió. El
servei..., la definició territorial de l’orientació, una referència
al consell insular. 

Miri, no es veritat que l'única oficina la tengués el consell
insular, el que és veritat és que el consell insular era qui tenia
firmat el conveni i el repartia entre tots els ajuntaments. Sr.
Conseller, hi havia una oficina d’orientació laboral al costat de
cada assistent social de cada poble. I ara, no. I aquesta és la
veritat. Hi havia un orientador al costat de cada assistent social
de cada poble. I ara, no. Orientador al costat de cada assistent
social, ho tornaré repetir, i ara, no. M’entén? Ara en té Maó,
Ciutadella i el consell insular. I aquesta és la diferència, per tant
jo li torno a demanar, quin és el seu model d’orientació
laboral?, on seran les oficines? Quan vostè posa com a
objectius que obrirà oficines noves, on seran aquestes oficines?
I, quina definició de model territorial i institucional té
d’aquestes oficines? Perquè quan nosaltres governàvem li

haguéssim pogut contestar, o sigui que supòs que si vostè té
alguna idea la deu poder contestar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sra. Querol. Vol contestar, Sr. Conseller? Li he de
demanar que si ho pot fer telegràficament, ho faci, li agrairà
sobretot la consellera d’Immigració que està esperant per
entrar.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Acab molt ràpidament. Bé,
del pacte per a l’ocupació don per tancat el debat, amb
l’explicació que he donat a l’inici i, encara que em feria ganes
rectificar qualque cosa o replicar qualque cosa del que s’ha
manifestat, no ho faré en ares a estalviar temps i acabar més
prest. 

Home! Sí que em queda que el Sr. Rosselló, i això també
està al Diari de Sessions, un mes abans d’acabar les reunions
de la mesa de turisme, diu que ja tancarem sense acord, eh?, diu
“no hi haurà pacte”. Però bé, un mes abans que s’acabin les
reunions amb el compromís que tenim ha manifestat aquí -i
estarà al llibre de sessions- que vostè ja pot anticipar que no hi
haurà pacte, bé.

El tema de les sancions tampoc no..., vull dir que quan
acabem el pressupost sabrem si són 6 milions o 5, o3. No
discutirem això, però bé, és una previsió d’exercici d’una
competència no deixar caducar expedients, de recaptar per
aquesta via el que toca.

Jo crec que del concert de caixa única i que jo pretenc que
la Seguretat Social ens doni en proporció a allò que pagam, ni
ha molt d’afegit per la seva imaginació. Jo m’he limitat a dir,
m’he limitat a dir que els recursos que hi ha per polítiques
actives provenen de les quotes que es paguen a través de la
Seguretat Social. I per tant, és just que el que ens toca pel
nombre de treballadors actius i passius, la població activa que
tenim a aquesta comunitat autònoma, amb el repartiment que es
fa en criteris tant aquells com els d’aquí -i a les convocatòries
així s’emmarca- i amb la distribució territorial també en funció
del nombre d’aturats o dels demandants d’ocupació segons la
convocatòria que sigui. Per tant, sí que té una influència
decisiva a l’hora de disposar recursos econòmics el fet del
nombre de demandant o d’aturats o de millora o de necessitat
de formació o del que sigui, s’apliqui d’acord amb aquestes
necessitats. I el pressupost de Treball, sigui del SOIB o sigui de
la conselleria ha d’anar en funció d’aquest objectiu. Si nosaltres
no tenim un objectiu d’inversió amb capital humà en funció de
la quantia d’aquest capital, Sra. Garcia i Querol, amb
independència del títol i amb independència de les
circumstàncies personals, crec que ens equivocaríem.

Respecte d’això darrer, li vull demanar disculpes si la he
ofesa i prenc bona nota que no he de fer referència a aquestes
qüestions personals perquè així vostè m’ho ha donat a entendre
i ho crec just i plenament del seu dret.
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Quant al model... Ah!, bé, les referències al CIM són òbvies
i vostè els ha utilitzades per replicar-me i explicar allò que
havia fet en el seu temps. L’atenció al ciutadà de la qual vostè
presumeix, per què no dóna resposta per telèfon entre les dues
i mitja i les no sé a quina hora comencen l’horabaixa si hi van?
És un problema que jo no vull tenir pels ciutadans que han de
ser atesos a la conselleria i per això hi ha un servei telefònic.
Són 72.000 euros, en el 2007 el cost i es dóna al llarg, 72.000
euros el cost del 2007 i va des de les 7.30 crec recordar fins les
19h del capvespre de quatre persones durant la setmana laboral
per entendre’ns.

Bé, el Sr. Riudavets, no ho he fet amb intenció de
desqualificar el Govern anterior, però vostè m’ha de
comprendre que per justificar el que feim, aquells que
gestionam, aquells que gestionam, ho hem de fer en referència,
en comparació, posant en relació, relativitzar amb altres. No ho
he fet amb cap altre intenció. I per tant, no he emprat, Sr.
Rosselló, un argument en contra del pacte. El que he fet ha estat
dir això i allò. I no estic en campanya. Però això té valor o no
té valor en relació amb allò que ho compares. 

El pacte per a l’ocupació, no repetiré, no crec que hagi
manifestat cap error ni ho sigui, simplement ha traslladat i ha
incrementat i això no és un magma, el Govern considera que les
polítiques en matèria de turisme, d’indústria, de comerç, etc són
importants i rellevants i sobrepassen purament el factor
d’ocupació de treball, que és el nostre àmbit de competència.
I per tant, no ho veig malament. I confiï que surti bé, si hi ha
interès i manifesten la voluntat de pactar, les parts es posen
d’acord, mentre tant es dialoga fins que surti aquest acord i
aquesta voluntat, que és la nostra, que és la voluntat del
Govern.

Respecte al fons ja... i respecte a la caixa única, jo crec en
la caixa única perquè és l’única manera de garantir que
subsisteixi d’aquí a molts d’anys, que és el que esperen
segurament aquells que ara comencen a treballar, aquells que
ara acaben i ho hauran d’esperar aquells que encara han de
començar. 

Moltes gràcies a tots.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

Pel Grup Parlamentari Popular, Sr. Tadeo i Florit, té la
paraula.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
Sr. Conseller i alts càrrecs que l’acompanyen, els don la
benvinguda i les gràcies per assistir avui aquí a aquesta
comissió per tal de donar-nos i explicar-nos, per part del
conseller, les línies bàsiques del pressupost de cara a l’any
2007. I li he de donar l’enhorabona perquè creim que
l’evolució que ha tingut durant aquesta legislatura el pressupost
de la Conselleria de Treball i Formació, conjuntament amb el
SOIB, ha estat una evolució molt positiva per als ciutadans, per
als treballadors i per als aturats de la nostra comunitat

autònoma. Uns pressuposts que de l’any 2002 a l’any 2007 han
duplicat els seus recursos en matèria d’ocupació, que de l’any
2006 a l’any 2007 s’han incrementat en 9,2 milions d’euros
amb un increment d’un 11%. 

En definitiva, això posa de manifest que el Govern de les
Illes Balears té o fa èmfasi amb la Conselleria de Treball i
Formació, perquè creu que una de les polítiques socials més
importants que hi ha és la feina per als ciutadans de la nostra
comunitat autònoma. 

Consideram que els eixos que marquen els pressupostos de
cara a l’any 2007 són els eixos que marquen tant l’estratègia
europea nacional com el pla d’ocupació, fomentar l’ocupació,
formació, reducció de riscs laborals i també diàlegs amb els
agents socials. Creim molt important, ja no tan sols per a les
Illes Balears sinó també per Menorca i com a menorquins, igual
que vostè, Sr. Conseller, ens sentim orgullosos que es faci el
Centre Nacional de Formació Ocupacional de la Mar a
Menorca, creim que és una actuació molt important per aquest
Govern. 

També dins la conselleria, perdó, dins la Direcció General
de Treball consideram molt important una cosa a la qual no ha
fet referència cap altre portaveu i és el duplicar recursos en
quant a conciliació de vida laboral i vida familiar. Creim que és
un tema social molt important així com està avui dia la nostra
societat. També crec que dins aquesta direcció general destinar
més doblers als agents socials i que al final van destinats a la
concertació social, idò també és molt important. Així com
també que en quant a formació es destini molta més formació
en matèria de riscs laborals. Crec que és un tema prou debatut
a aquest parlament també el tema de la salut laboral, crec que
ja des de l’any 2003 al 2004 es varen duplicar els pressupostos
de la Direcció General de Salut Laboral, i crec que en aquest
sentit la feina que s’està fent és molt important per tal de
millorar les condicions de feina dels treballadors de la nostra
comunitat autònoma a fi de reduir la sinistralitat laboral.

Quant al SOIB, li he dir que hi ha un tema a la memòria que
quan es llegeix, es veu que és clarament què s’està fent, que és
que s’ha desenvolupat un nou concepte del servei d’ocupació
i han convertit les seves oficines d’ocupació en portes d’accés
a l’ocupació. Jo crec que aquesta frase és estrictament on
defineix amb què hem convertit avui la Conselleria de Treball
i Formació i el SOIB amb què han convertit les seves oficines,
com molt bé ha explicat.

Sincerament, Sr. Conseller, crec que l’impuls donat en
benefici dels treballadors i dels aturats durant aquesta
legislatura en aquesta conselleria és molt important, i si un
llegeix el que ha estat avui el debat d’aquesta comissió i llegeix
el Diari de Sessions se n’adonarà que pocs esperons té el
pressupost que vostè ha vingut avui a presentar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Sr. Conseller, per tancar ja
aquest debat, té la paraula.



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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Tadeo, jo li agraesc, com
a portaveu, i a tots els membres del grup d’aquesta comissió i
a tot el Grup Parlamentari del Partit Popular el suport no només
en aquest acte o en aquesta sessió, sinó que al llarg de la
legislatura, aquest és el darrer pressupost previst per a aquesta
legislatura, donen i han donat a la Conselleria de Treball i
Formació.

Segurament sense aquest suport que hem de dir que prové
de la votació i, per tant, de la manifestació i la confiança
atorgada per als ciutadans, el grup parlamentari és decisiu a
l’hora de poder fer el que exercim. Em consta que en aquesta
matèria no és un plantejament que es degui exclusivament al
Partit Popular, al Grup del Partit Popular d'aquest parlament,
sinó que també l'he de reconèixer als altres grups. Les seves
aportacions, al marge de qualque element natural de discussió,
jo he de manifestar que són uns comportaments institucionals
de tots els grups en benefici i a favor dels ciutadans que ho han
de menester en matèria laboral. Per tant, quedi en
l'acomiadament del que són els meus darrers pressuposts
d'aquesta legislatura, l'agraïment a tots els grups i molt
especialment, com no podria ser d'altra manera, al grup del
Partit Popular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller, per la seva compareixença,
als alts càrrecs que l'han acompanyat, també gràcies per la seva
colAlaboració i no havent-hi més assumptes, s'aixeca la sessió.
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