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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, senyores i senyors diputats per aquests minuts
d’espera que segurament valdran la pena.

I. Compareixença RGE núm. 130/08, solAlicitada per
quatre diputats membres de la comissió, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, de l'Hble. Consellera de Treball i
Formació, per tal d'informar sobre el Pla de xoc contra la
sinistralitat laboral.

Passam idò al primer punt de l’ordre del dia d’avui,
consistent en la compareixença RGE núm. 130/08 presentada
per quatre diputats membres de la Comissió d’Assumptes
Socials del Grup Parlamentari Popular, sobre el Pla de xoc
contra la sinistralitat laboral.

Assisteix l’Hble. Sra. Consellera de Treball i Formació,
Margarita Nájera i Aranzábal acompanyada de la Sra. Paula
Liñan, directora general de Salut Laboral; Neus Pacheco,
assessora de la Conselleria de Treball i Eloísa Alonso De Caso,
directora del SOIB.

 Té la paraula l’Hble. Sra. Consellera de Treball i Formació
per tal d’informar sobre el tema objecte de la compareixença
sense limitació de temps.

LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Margarita Nájera i Aranzábal):

Gracias, Sr. Presidente. Procuraré no ser demasiado
extensa. En primer lugar pedir disculpas a las señoras y señores
diputados por el pequeño retraso tecnológico. Les hemos
entregado una documentación donde ustedes encontrarán
formalmente el documento que responde al proyecto que
denominamos Plan de choque y encontrarán también un lápiz
electrónico donde tienen todo lo que vamos a proyectar sobre
la pantalla. Muchas gracias.

Bueno, si les parece iniciamos el... En primer lugar una
primera reflexión. Cuando nos incorporamos en al ámbito de la
Conselleria de Treball i Formació una de las primeras
cuestiones que atrajeron nuestro interés, nuestro análisis y
nuestro estudio por parte de todo el equipo fueron los índices
de siniestralidad que nos encontramos en ese momento. De tal
manera que Baleares se sitúa como la comunidad con un índice
más alto de bajas por accidente laboral. De las 17 comunidades
autónomas nos encontrábamos entre las tres primeras y las
estadísticas de accidentes laborales y enfermedades
profesionales en Baleares estaban muy por encima de la media
estatal. De tal manera que nos planteamos la necesidad de
convertir el problema de la siniestralidad laboral en una
prioridad desde luego política, social y también en la necesidad
de liderar una actuación inmediata que rompiera una tendencia
creciente en el ámbito de los accidentes y en el ámbito de la
siniestralidad laboral. 

Prácticamente en el mes de julio iniciamos este proyecto
con la idea de contar además con expertos que nos permitieran
poner en marcha, no ya, como así teníamos planteado y estaba
pensado diseñar un plan estratégico sobre la salud laboral que
nos permitiera tener un proyecto en el ámbito de los próximos

4-8 años, sino que nos pusimos a trabajar, tal y como les conté
en la anterior ocasión que estuvimos presentando los proyectos
estratégicos de la conselleria, como una primera acción urgente
en la que teníamos que poner desde luego de acuerdo en el
ámbito de los empresarios y en el ámbito sindical. En esta linea
pusimos en marcha lo que denominamos el Plan de choque
contra la siniestralidad laboral en las Islas Baleares. 

La finalidad y el objetivo, queremos trabajar con
indicadores, por lo tanto, queremos medir los resultados,
queremos medir si somos capaces la sociedad en su conjunto de
hacer frente a lo que entendemos que significa un cambio de
cultura. Un cambio de cultura que nos permita entender en
primer lugar lo qué nos está pasando, conocer, saber, investigar
y analizar por qué estamos en estas cifras absolutamente
exponenciales y que encontremos fórmulas de compromiso
colectivo, de compromiso social, de compromiso laboral que
nos permita atender a esta situación. Por lo tanto, el objetivo
claro, concreto y absolutamente definido es ser capaces de
disminuir en un 30% la accidentalidad que tenemos en nuestras
islas. No nos estamos planteando y esta sí que puede ser una
crítica de eliminarlo, de hacerlo desaparecer, que esto no nos
ocurra. 

Este es un tren que va a 120 por hora, lo que tenemos que
parar, le tenemos que cambiar de vía. Y para que eso pueda ser
así, en las reuniones y en los trabajos que hemos mantenido con
expertos para analizar y para dotarlos de un plan que nos
permita resolver esta situación y desde luego mejorarla, este
Plan de choque lo que trata es en el espacio de un año, poner en
marcha esta reducción de un 30% la siniestralidad. Desde luego
es un reto que tiene que ver también con la innovación y que
tiene que ver con la capacidad que tengamos colectivamente,
de la mano de los empresarios y desde luego de la mano de los
sindicatos, de tramar estrategias en innovación y en desarrollo
que nos permita luchar contra esta que desde luego es una lacra
absolutamente impresentable.

Los objetivos generales de este plan, ustedes en el
documento lo tienen explicado y más elaborado. Yo trato de
plantearles las imágenes y de sintetizar los conceptos para que
podamos en todo caso después discutirlo en clave política. En
primer lugar desde luego la sensibilización. Nos parece
fundamental la sensibilización a la sociedad, el conjunto de la
sociedad sobre que el derecho a la salud y a la seguridad en el
trabajo son principios incuestionables. Todo lo que tiene que
ver con las consecuencias sociales, familiares y económicas de
la enfermedad y desde luego de la accidentalidad laboral son
situaciones que son difícil de medir y absolutamente trágicas y
dramáticas. 

En segundo lugar fortalecer la capacidad de los actores, los
agentes sociales que están comprometidos o que queremos que
estén comprometidos en este proceso para garantizar una
óptima organización del trabajo y de las condiciones de
seguridad en la que se desarrolla nuestra actividad económica.
La transparencia nos parece que es un instrumento que nos va
a permitir también poner negro sobre blanco de la situación en
que estamos viviendo en cada uno de los sectores productivos
y además en cada una de las islas porque se comporta de una
manera diferente. Mucho más intenso, por ejemplo en Ibiza. La
idea de fortalecer mecanismos de inspección, mecanismos de
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control, mecanismos que nos permitan garantizar el grado de
cumplimiento de lo que es la normativa legal vigente en
cuestiones de prevención de riesgos laborales y la
participación. Entendemos que la participación de los
trabajadores, sobretodo de trabajadores con conocimiento, con
competencia, con un mayor grado de cualificación nos puede
permitir precisamente trasladar y compartir ese conocimiento
y esa competencia con los nuevos trabajadores y trabajadoras
que se incorporan a los diferentes sectores productivos.

Por lo tanto, definimos cuatro ejes de actuación. De alguna
manera ustedes encontrarán ahí..., un grupo de ellos tiene que
ver con la sensibilización y la autoprotección. Necesitamos que
los trabajadores y las trabajadoras y ahora verán ustedes porque
se derivará de aquí toda una serie de propuestas y de acciones.
Necesitamos que entiendan que la protección también pasa por
la autoprotección. Tenemos que exigir desde luego en el ámbito
empresarial la protección que exige la ley y que se propone en
los reglamentos. Pero si no hay una concepción que esa
autoprotección es fundamental, estamos en situaciones de ratios
tan elevados como las que estamos.

En segundo lugar, aquí aparece como apartado B, la
inspección. La inspección tanto con los medios propios, bien
dotados, como con también en el ámbito de la coordinación y
la colaboración con el Ministerio de Trabajo, a través de los
inspectores en el ámbito en que ellos tienen que desarrollar su
trabajo. Pero la inspección, la evaluación y el control nos
parecen elementos fundamentales que ha de participar en un
proceso de estas características. La prevención parece obvio
tenerlo que plantear y tenerlo que definir de esta manera y
desde luego la implicación de los agentes sociales como
compromiso fundamental de los agentes..., de las partes que
concurren en esta situación, el modelo productivo que tenemos.

Para ponerles algunas ideas de cómo lo estamos
desarrollando, estamos definiendo..., algunos de ellos ya verán
que se han puesto en marcha. En el primer caso, el apartado A,
sensibilización y autoprotección tenemos en este momento dos
propuestas que están a punto de iniciarse, ven ustedes que hay
una fecha de compromiso. Y en primer lugar son desarrollo de
campañas de alto impacto que nos permitan sensibilizar en
positivo sobre lo que supone..., los costes personales, los
familiares, económicos. En segundo lugar la formación. Este
aspecto también nos parece un fundamental, una herramienta de
trabajo en materia preventiva de los trabajadores y trabajadoras
en general, pero de trabajadores que provienen de otros países
en particular. Efectivamente, se han analizado en esos 4 años
pasados el incremento de accidentabilidad producido en estos
colectivos, fundamentalmente en colectivos de inmigrantes ha
sido verdaderamente espectacular. Por lo tanto hay una idea
que estamos desarrollando en este momento, la formación en el
puesto de trabajo, la formación a través de aulas itinerantes que
nos permita llegar a todos y cada uno de los lugares que
necesiten tener la formación previa, estas 8 horas desde el
punto de vista de lo que es la prevención, la autoprotección,
etcétera.

En el segundo marco, el punto B que ustedes ven aquí en la
transparencia. Como antes he dicho, aquí hablamos
fundamentalmente de inspección y de control, que son tareas
tan necesarias como la de la sensibilización y la información.
En el caso de la tarea de la inspección, fundamental contar con
una plantilla, con una capacidad que nos permita hacer frente
a esta situación absolutamente inusual, increíble de los datos y
los porcentajes que tenemos en las Islas. Por lo tanto, ha habido
una apuesta en este Plan de choque en el que se van a
incrementar del orden, creo que son unas 12 personas, ¿verdad
Paula? De las cuales 6 son para Mallorca, 3 para Menorca, 3
para Ibiza, técnicos para la Dirección General de Salud Laboral
y que precisamente van a participar y trabajar intensamente en
estas cuestiones. Esto ya está puesto en marcha y creo que se
han hecho la selección o el bolsín. Creo que fue el 4 de enero
cuando se abrieron. Esto está prácticamente puesto en marcha.

En segundo lugar nos parecía también una faceta
fundamental que los técnicos de seguridad y salud de la
Dirección General de Salud Laboral pudieran ser habilitados
incrementando sus facultades, incrementando sus competencias
en los términos que por otra parte están previstos en la ley y
que cuando se modificó y se planteó el reglamento de
organización y funcionamiento de la inspección de Trabajo y
Seguridad Social que se pactó además con los agentes sociales,
ya se planteó la posibilidad en su artículo 60 de la habilitación
de los funcionarios, en este caso corresponderá a las respectivas
autoridades autonómicas, precisamente para darles a los
propios técnicos de la Dirección General de Salud Laboral,
competencias y capacidad y nuevas facultades para desarrollar
un trabajo más eficaz, más efectivo, etcétera.

Como tercer punto de este apartado B, necesitábamos
también darle un impulso y plantear criterios de calidad en la
actuación de los servicios de prevención y sociedades de
prevención, lo que llaman las SPA. Las SPA son empresas
especializadas en estas cuestiones y son las que dan soporte a
empresas que las contratan para tener el servicio de prevención
que les permita conocer, saber, cuáles han de ser en cada caso
los parámetros y el registro en la clave de la prevención. Nos
hemos encontrado con algunas empresas, lo quiero decir
también, porque eso es un trabajo que iniciamos
inmediatamente el mes de septiembre, que no hacían lo que
decían. En este aspecto a dos empresas las hemos suspendido
en su actividad por un ejercicio de su profesión no adecuado y
no correcto.

El cuarto punto, la cuarta acción, el seguimiento de quien lo
está haciendo mal. El seguimiento de las empresas que de una
manera reiterada presentan altos índices de siniestralidad,
incluyendo también empresas públicas. Suele ser muy sano
empezar por la casa de uno cuando este tipo de cosas nos
ocurren. Desde luego analizando las causas y investigando los
motivos. Yo creo que esto requiere de un trabajo que tenga
cierta sensibilidad, un trabajo de profesionales y de expertos
que analicen este tema. Desde luego las empresas donde se está
produciendo esta situación de una manera reiterada..., estamos
ya trabajando en este linea. 



88 ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 7 / 14 de febrer del 2008 

 

Hay un quinto punto. Tenemos el índice de accidentes leves
más alto, muy por encima de los indices de la media en España.
Sabemos que no todo son accidentes leves. Esta es una
suposición que en este momento estamos investigando. Una
parte importante, al parecer, con la investigación que en estos
momentos estamos desarrollando de accidentes leves no lo son
como tales, se declaran de esa manera, pero no por la
valoración que estamos haciendo, el análisis y la investigación
no todos son accidentes leves si no que hay un porcentaje de
cambio de calificación del accidente, se declara como leve un
accidente que no lo es y eso también se está investigando.

Por otro lado también hemos puesto en marcha un
procedimiento, estamos analizandolo con los servicios
jurídicos, un tema que es difícil, delicado y es el inicio del
procedimiento para informar a la administración pública de las
empresas que han sido sancionadas por infracciones muy
graves. Estamos hablando en este caso de infracciones muy
graves en la materia que estamos hablando, de prevención de
riesgos laborales con la aplicación..., nuestra idea y nuestra
propuesta es que estas empresas que han sido sancionadas por
infracciones muy graves queden inhabilitadas para trabajar con
la administración. Este es un tema que estamos discutiéndolo
y analizándolo con los servicios jurídicos, tanto en cuanto tiene
algunas aristas que tenemos que resolver y pulir. Pero es parte
de nuestro proyecto y parte de las acciones que ya estamos
desarrollando y que quería que ustedes conocieran.

En séptimo lugar. Es una propuesta yo creo que muy
innovadora para que puedan trabajar conjuntamente los
técnicos de la Dirección General de Salud Laboral de la mano
de los inspectores de trabajo. Este acuerdo ya lo tenemos, en el
mes de diciembre me parece, ¿verdad Paula? Se habían
mantenido varias reuniones, pero en el mes de diciembre
tuvimos el honor de asistir a una reunión con el Director
General de Inspección de Trabajo, que vino a Baleares
precisamente para resolver una situación de mucha dificultad
que teníamos, sobretodo en Ibiza, donde la inspectora de
trabajo de Ibiza vivía en Valencia. Por lo tanto, a lo largo de
estos cuatro años la accidentabilidad en Ibiza se había
disparado a límites por encima de los que teníamos como media
en la isla. Había una situación muy difícil de gestionar, de
medir y de controlar. Este acuerdo con el Ministerio de
Trabajo, con el director general de la Inspección está cerrado
el mes de diciembre, se pone en marcha, como ustedes saben se
acuerdan toda una serie de inspecciones en sectores
productivos concretos, donde es mayor el número de
accidentes. Por lo tanto, vamos derechos allí donde se produce
el problema y hay una total colaboración, para su información,
entre el Ministerio y desde luego el Govern, a través de la
Conselleria de Trabajo, a través de la directora general.

El octavo punto es un tema muy interesante. Tiene que ver
también con lo que nos está pasando en otros sectores, como
son los accidentes de coche por ejemplo, la situación de
violencia de género. Han sido temas que han estado allí, un
poco escondidos en la sociedad, no han tenido un foco que los
haya colocado en la prioridad de ser capaces de resolverlo. Y
en este caso también con la Fiscalía y desde luego con el
Ministerio de Justicia, ya se ha puesto en marcha el segundo
fiscal, ¿verdad Paula? Tenemos un segundo fiscal que cuando
se producen delitos graves o muy graves inmediatamente se le

pasa la información. Este es un tema que para nosotros creo
que es muy importante y también para que haya una
credibilidad de que el proyecto se pone en marcha, que esto va
en serio y que deberíamos todos ajustar lo que hemos dicho
aquí, la autoprotección, las medidas, etcétera.

En noveno y último lugar del apartado B que estamos
planteando. Hay también un proceso de investigación respecto
de analizar si la precariedad y la temporalización en la
contratación, ¿qué relación tiene con la siniestralidad? De
alguna manera lo que estamos analizando en este momento e
investigando, parece que este es un elemento que conduce a
que esta falta de calidad en el ámbito laboral facilita la
situación de siniestralidad que tenemos.

El tercer ámbito. Nos parece igual de fundamental trabajar
en el ámbito del control y la inspección como desde luego en
el ámbito de la prevención y de transparentar todos estos temas.
La prevención, desde luego la información, la sensibilización
y la orientación nos parece que son también ejes de actuación
de este plan. En el ámbito de la prevención también para que
tengan ustedes un análisis o una idea más concreta. En este
momento estamos planteando un desarrollo por parte de los
servicios de prevención, de las sociedades de prevención, las
ESPA, estrategias innovadoras también en el campo de la
sensibilización de los trabajadores y de la posibilidad de
adquirir competencias que nos permitan identificar las fuentes
de riesgo y la planificación de conductas preventivas. Ustedes
me preguntarán, de qué manera, de qué forma... Por ejemplo la
Fundación Laboral de Construcción, o la Fundación Laboral de
Hostelería, sobretodo la de construcción, simuladores, lo
mismo que cuando un señor va a la luna y tiene que estar
durante un tiempo, 2, 3, 4 años, simulando en una piscina como
se lo monta uno en la luna, pues también sobretodo en los
ámbitos de mayor riesgo vamos a ver cómo somos capaces de
adquirir costumbres, conductas que nos permitan simular estas
situaciones sin necesidad de poner en riesgo la propia vida, o
la vida de tus compañeros. Yo les invitaría..., si me permiten,
sé que queda todo grabado, pero si me permiten, es que a mi
me impresiona mucho. 

La Fundación Laboral de Construcción, que es una
fundación que tiene por objeto, hay un compromiso de
empresarios y trabajadores, fundamentalmente CAEB, UGT y
Comisiones, tienen unas instalaciones en el polígono, donde
hay un simulador de un cuarto oscura. Cuántas veces hemos
visto en los medios de comunicación personas que han ido a
limpiar un pozo negro y se han quedado. Se ha diseñado un
simulador para poder trabajar en las mismas condiciones que
si tu bajaras, o tuvieras que ir a un pozo, un sótano, lo digo
como ejemplo de que puede haber propuestas innovadoras que
de alguna manera la limitación está en nuestra mente, en
nuestra cabeza o en nuestra capacidad de pensar. Este
programa, este desarrollo que les estoy planteando aquí
responde a este tipo de cosas. Analizar dónde tenemos el
núcleo de los problemas y de qué manera los podemos resolver
y podemos contar con las empresas de la sociedades de
prevención, simuladores, entrenadores de conducta profesional,
programas específicos, etcétera.
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En segundo lugar en este eje de prevención y transparencia.
Aquí queríamos encontrar una fórmula que nos permitiera
asesorar las empresas y además de manera gratuita, poner al
alcance de ellos... Tenemos un tejido empresarial donde el 90%
de las empresas tienen menos de 25 trabajadores. Y de ese
90%, el 50% son autónomos. Por lo tanto, ahí tenemos un
tejido muy atomizado donde en muchos casos será difícil de
llegar, será difícil de gestionar, pero en esta linea algunas de las
medidas que están aquí, van dirigidas precisamente a ellos. Y
esta es una de ellas. Las grandes empresas, por ejemplo
constructoras, como Dragados, Ferrovial, Fomento, inclusive
las mallorquinas como Melchor Mascaró, Llabrés Feliu,
etcétera, lo que son los servicios de prevención lo que es el
cumplimiento de la ley, prácticamente no generan en este
aspecto ningún problema y tienen acceso a la información, a los
medios, a las herramientas, a la financiación que les permite su
propia capacidad. En donde nos encontramos en muchos casos
con problemas de desconocimiento precisamente son con
empresas de este tamaño que les estoy planteando. Por lo tanto,
la posibilidad de tener un servicio director on line es una de las
cuestiones en las que estamos a punto de arrancar este
proyecto. ¿Verdad Paula? Gracias. Todo no me lo sé y de vez
en cuando miro a Paula para que me indique si la cosa va bien.

En tercer lugar y dentro de este eje de prevención y de
transparencia que les decía. Nos parecía también interesante
estimular las altas pasiones. Esto de la política a veces nos hace
estimular demasiado las bajas pasiones y nosotros aquí
tratábamos de buscar fórmulas que nos permitieran lo contrario.
Tratar que las empresas que lo hacen bien premio. En este
momento estamos estudiando si les ponemos un cartel enorme
con un corazón en la puerta, es una broma, no sé si se permiten
bromas en el Parlament, es para darle un poco de alegria. La
idea es poder utilizar una etiqueta de empresa transparente,
empresa absolutamente voluntario, por supuesto, pero que sea
un punto que nos permita indicar las empresas que lo están
haciendo bien, que se comprometen, que están por ello.
Además, nosotros creemos que tener puntos de referencia es
bueno porque genera, en sus propias redes, voluntad de hacerlo
bien en las empresas que tienen a su alrededor.

Por último el cuarto eje, la implicación de los agentes
sociales y económicos. Nos parece fundamental. Cuando yo les
decía antes el primer eje la autoprotección, nos parece que es
un tema fundamental trabajar en ese compromiso. Este es un
tema absolutamente innovador, el primer punto que
establecemos allí, establecer un sistema de formación, de
acogida y de transferencia de valores, de valores de trabajo
seguro para los nuevos trabajadores, nuevos o no tan nuevos,
pero para las nuevos trabajadores, con contenidos, protocolos,
en estos momentos estamos trabajando y que permitan a los
trabajadores con conocimiento y con sabiduría sobre qué es
esto de la prevención, cómo se gestiona cuando uno está en un
hotel, en una obra, en una industria de zapatos, cómo se
gestiona eso y como podemos transferir ese conocimiento y esa
experiencia a los nuevos trabajadores. Nos parece que esto es
un materia que innova, estamos de la mano de los sindicatos y
también de las fundaciones, buscando fórmulas que nos
permitan establecer puentes de transferir conocimientos de
trabajo seguro.

En segundo lugar, en este cuarto eje, donde queremos
implicar a los agentes sociales, delegados de los sindicatos.
Potenciar la figura de los delegados de prevención. Nos parece
muy importante porque son pieza clave en el ámbito de las
empresas. Por lo tanto, hemos de ser cómplices y aliados. 

Haciendo un poco de lectura en clave territorial, todas estas
cuestiones que les he planteado hasta ahora, desde luego tienen
su aplicación en las 4 islas, Mallorca, Menorca, Ibiza y
Formentera, pero algunas acciones específicas. Les he
comentado antes que uno de los trabajos que hemos estado
haciendo a lo largo de estos meses ha sido el de investigar y
conocer el por qué se producen estas situaciones y en esa linea
hay algunas peculiaridades de cada lugar. Por ejemplo en
Menorca se lleva a cabo una actuación en sectores concretos
como son el calzado y la bisutería, en lo que se refiere a
cuestiones de tipo higiénico. Allí ha habido algún problema
serio, esto lo empezamos el mes de noviembre. Lo mismo en el
caso de la construcción, en el caso de Menorca tenemos algún
problema con el tema de las exposiciones a amianto. La idea es
conocer la problemática que se produce en cada una de las islas
y desde luego trabajar en ese ámbito, no tratamos de hacer un
proceso de inspección general, sino concretar y centrarnos.allá
donde tenemos un mayor número de problemas. 

Las prioridades, algunas actuaciones inmediatas, donde en
este momento estamos absolutamente inmersos, bueno, pues
eso, el enfoque en las empresas que tienen un mayor nivel de
siniestralidad, tienen mayores problemas, estamos ya
desarrollando actuaciones de investigación permanente
analizando y desde luego controlando que tengan los medios
suficientes, que apliquen la ley, en definitiva.

Como les he dicho antes el análisis de las causas en Ibiza,
Menorca i Formentera, que aparece en este lugar pero yo ya lo
he comentado antes, la incorporación de los nuevos técnicos
que son nuestra mano de obra que nos va a permitir poner en
marcha lo que nos estamos comprometiendo en este plan de
choque y su habilitación, tal como les he comentado en el
artículo 60 de la ley que modifica estos temas, que nos permite
habilitar a los técnicos de la Dirección General de Salud
Laboral para una mayor competencia en lo que son estas
cuestiones.

Desde el punto de..., la vigencia del plan nuestra idea es...,
este plan se inició en septiembre del año pasado, hemos ido
completando y lo estamos todavía completando porque estamos
investigando algunas de las medidas, tal y como les he dicho,
estamos trabajando de la mano de los dos sindicatos, de
Comisiones y de UGT. Quiero decirles, y aquí tengo el acta de
una reunión intensa; no fue la última porque seguimos
manteniendo reuniones, pero donde se visualizó este plan tal y
como lo tienen ustedes sobre la mesa en su conjunto; fue el 20
de diciembre y fue una reunión intensa y muy compartida, pero
finalmente este documento tuvo el visto bueno de todos: de
CAEB, de PIMEM, de Comisiones, de UGT, de los
representantes de las... SPA?, sí?, -es que SPA suena a cosa
más divertida-, pero bueno, prácticamente de todos los... -son
sociedades de prevención- digamos todos, fue por unanimidad.
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El plan, como tienen ustedes ahí, se inicia, la idea es que
este plan dure un año, que sea un plan de choque que nos
permita frenar en ese 30% los datos que tienen ustedes ahí en
el documento, y que este plan dé lugar a un plan estratégico de
seguridad, salud y ambiente laboral de Baleares. Y también la
idea es desde luego hacer un seguimiento de los datos y de los
ratios, y desde luego estar a disposición de todos y de cada uno
de ustedes por si a lo largo de estos próximos 12 meses me
invitan ustedes a venir y a contarles cómo va el tema, pues
desde luego me tienen ustedes a su disposición.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. És evident que una exposició amb
un poc d’humor s’agraeix.

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps màxim
de 45 minuts per tal que els grups parlamentaris puguin
preparar la formulació de preguntes, per la qual cosa es demana
als portaveus... No? I si volen i els pareix bé passam..., podem
continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris de menor a
major. Per part del Grup Parlamentari... Perdó. 

Sí, disculpi, de major a menor. Per part del Grup
Parlamentari Popular intervé el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, president. Açò són avantatges de ser veterà en el
Parlament.

Molt bones tardes, senyores diputades, senyors diputats,
Sra. Consellera, alts càrrecs. I en primer lloc agrair-li la
documentació i també l’explicació. Vaig solAlicitar, vam
solAlicitar, jo no ho vaig poder demanar perquè no som membre
de la comissió, ho vam demanar quatre companys meus tan
prest van veure que aprovaven el mes de gener, crec recordar
el 12 de gener o per allà, aquest pla. No faré una intervenció
per intentar fer crítica del pla, però sí que faré les
observacions..., no, no, li ho dic ben sincerament, sí que faré
observacions per intentar que sense intervenir des del
Parlament o des del grup parlamentari en un acord entre el
Govern i els agents econòmics i socials, si suggerir alguna cosa
que pugui contribuir a la visió i la postura del Govern en
relació a aquest, si no itinerant pla de xoc, sí com a mínim el
futur pla estratègic.

He de confessar que jo m’havia basat en..., és a dir, vaig
disposar d’una còpia del pla..., la vaig demanar a la conselleria,
no m’ha arribat, emperò vaig poder disposar-ne d’una, i
m’havia basat jo, suposadament, en el fet que tant el pla de xoc
com el futur estratègic estarien molt en la línia del Pla
estratègic nacional que es va aprovar l’any passat. El plan
estratégico nacional que se aprobó el año pasado y que tiene
un esquema algo diferente. Però en qualsevol cas parlaré de les
següents qüestions.

En primer lloc supòs que estam d’acord que qualsevol
acció, del tipus de que sigui, en aquest cas de prevenció i de
reducció dels accidents dels treballadors i les treballadores, i
indirectament de millorar les estadístiques, vol fer feina en allò
que és el resultat d’una bona investigació, d’una bona diagnosi,
d’un bon coneixement de les causes que han fet que succeïssin
els accidents o les malalties, en el cas de medicina, etc. Per tant
li vull dir que crec que tot i que segurament els que han fet la
feina s’han basat en estadístiques i bons coneixements, molts
més dilatats que els que hi ha a la justificació del pla, que fa
referència només a la memòria del CES, que és una memòria
que es refereix exclusivament a l’any 2006 i que per tant no
contempla una visió de l’evolució del l’índex de sinistralitat al
llarg del temps. Jo estic convençut que encara que el document,
repetesc, es refereix només a aquest document del CES, estic
convençut que ho deuen haver utilitzat.

Jo en aquest punt vull fer una mica de justícia al..., home,
no és un premi de transparència com el que vostè els oferirà,
però una mica de justícia als que ho fan bé, que són molts a les
Illes Balears, i crec que no haguera estat de més i que haguera
ajudat també a estimular que aquí s’hagués recollit; no li dic
que ho reculli, eh?, li he dit al principi que les observacions que
jo faig són simplement per si poden contribuir que hi hagi una
visió més complerta o com a mínim participada pel grup (...).

Miri, l’estadística de què jo dispòs, que és del 99 al 2007,
d’abril a març...; per cert, ho diré ara perquè ho hauria de dir
després per metodologia, però li ho he de dir ara. L’estratègia
nacional preveu que l’Institut farà públics els resultats de les
estadístiques de sinistralitat i malaltia trimestralment;
efectivament encara no tenim la del darrer trimestre del 2007,
però sí que li agrairia que la conselleria seguís una pauta de
comportament, que era cada mes incorporar els resultats del
mes anterior i tenir publicada l’estadística dels 12 mesos
d’accidents, perquè açò és el que ens permet de qualque manera
sensibilitzar millor, i li posaré l’exemple dels accidents dels
cotxes o de trànsit de les carreteres que cada setmana ens
insisteixen en el fet que hi ha accidents i hi ha morts; aquí,
gràcies a Déu, a les Illes Balears des del punt de vista laboral
cada any hi ha manco accidents mortals laborals, però no crec
que sobri i que és la primera mesura que jo entenc de
sensibilització el tenir informació i coneixement. Jo he demanat
un parell de vegades les dades; jo crec que també ho pot
millorar -ara no sé on ho tenc, açò-, però m’han contestat amb
unes xifres absolutes. Vostè sap que quan demanam una
documentació des del Parlament demanam còpia de les dades,
és a dir, no demanam que ens contestin per escrit “han estat
2.500 o 3.000", dues xifres, una corresponent a cada mes; el
que demanam és una còpia de l’estadística d’aquell mes o
d’aquells mesos on hi ha lleus, greus, per activitats, per illes,
etc. Per tant el que demanam és la còpia de la documentació, no
una resposta escrita, que és allò que m’han enviat fins ara, i per
tant, bé, açò entre parèntesi, no té molta importància, però li
agrairé que ho corregeixi.

Bé, li deia que l’estadística, miri, l’estadística ens dóna que
efectivament hi ha activitats que tenen una evolució de l’índex
que no és la que desitjaríem, però les darreres publicacions del
ministeri -aquestes són fotocòpies tretes de la pàgina web del
ministeri- ens donen que a les Illes Balears, per exemple l’any
2006 respecte del 2005, estam entre les comunitats autònomes
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que van reduir índexs, 2006 respecte del 2005, i les pàgines...
-jo no m’ho invent, açò és el que està publicat al ministeri- i a
les pàgines següents, el primer trimestre de (...) el primer
trimestre del 2007 hi va haver un lleu increment, devers un 2 o
així. A les altres, a totes elles, estam a la banda de les
comunitats que han reduït índexs. Per tant és ver que hi ha
empreses i és ver que hi ha una situació de lleus més alta
absolutament que a la resta de comunitats autònomes, però des
del punt de vista no de comparació amb les altres sinó de què
fan els treballadors i els empresaris a les Illes Balears,
globalment, majoritàriament estan reduint l’índex. Per tant hi
ha una majoria de gent que ho fa millor que ho feien abans.
Açò és per fer-li observar que tal vegada la paraula que vostès
han emprat, que les estadístiques resulten francament
descoratjadores, és massa general i no fa justícia a aquells que
ho fan bé i que de qualque manera estan a les estadístiques
oficials.

Dit açò entraríem a dir si les accions es corresponen amb
l’anàlisi i el coneixement de les causes que han produït els
accidents, que allò important; és a dir, allò que vostè vol d’un
30%, escolti, millor si aconsegueix un 40, i si ens ha de
menester hi som. Ara bé, perquè açò sigui així hem d’estar
convençuts i hem d’endevinar que les accions que farem
estiguin d’acord amb el coneixement de les causes del perquè
s’han produït els accidents, on s’han produït i per què s’han
produït.

Bé, les actuacions amb els immigrants jo crec que són
importants, és a dir, es va detectar després de la regularització
del 2005 que efectivament hi havia un increment en l’índex
d’accidents, és a dir, el tant per cent d’increment d’incidència
en el nombre de treballadors nacionals creixia o es movia en
uns paràmetres molts diferents dels d’immigrants, que
efectivament eren molt alts. La meva pregunta és: coneixen
causes?, les estan analitzant?, parcialment té qualque resposta
més detallada d’aquesta genèrica de dir: com que hi ha més
incidents hem d’actuar més amb ells? Ho sabem, jo crec que
l’eficàcia de l’acció estarà en incidir si és en construcció, si és
en un sector determinat, si és amb una activitat, etc.

Després m’agradaria que em contestés, o m’expliqués, o
m’ampliés els nous tècnics. Són funcionaris?, perquè ha parlat
d’un borsí; és un borsí de funcionaris o un borsí de laborals? És
a dir, seran de la plantilla laboral de la comunitat autònoma o
seran funcionaris? I les seves funcions crec que he entès que
aquests nous tècnics els habilitaran per de qualque manera
complir les previsions de possibilitats del reglament i de la llei.
Bé, m’agradaria saber si seran aquests nous o si seran els
tècnics de què ja disposa.

Jo li vull explicar, i ho he de reconèixer, que mentre vaig
ser conseller no vaig estar... Per cert, les reunions que se
celebren cada mes de desembre amb el director general de la
Inspecció, les presideix el conseller de Treball del Govern
balear, vostè és la presidenta, i són les reunions de la comissió
mixta d’Inspecció on s’acorda el pla d’actuació per a l’any, en
aquest cas per a l’any 2008, i vostè ho ha explicat en el Pla de
xoc com si fos una cosa del Pla de xoc. Permeti’m que li digui
que no és del Pla de xoc.

(Intervenció inaudible)

El pla d’actuació, que jo sàpiga, vaja, jo hi he participat i
l’he presidit tots aquests anys que he estat conseller.

Bé, en qualsevol cas el que m’agradaria saber, el que jo li
volia explicar és que nosaltres teníem 14 tècnics de prevenció
a les Illes Balears. La idea, no sé si estan acabats o no, era el
2007 incorporar-ne 4, no sé si s’han incorporat o no; dues ho sé
cert, un metge i una psicòloga, crec, o les dues places estaven
concursades i després...; ara no ho sé, n’hi havia 4 de previstes.
Jo he pensat sempre que la funció d’aquests inspectors de les
comunitats autònomes és no inspectora, sinó sobretot assessora
i sobretot donar suport a les iniciatives dels treballadors i dels
empresaris, de les empreses en definitiva, per millorar la seva
prevenció i les seves condicions de qualitat o seguretat en el
treball. Si nosaltres els cedim a l’administració perquè facin
feines d’inspecció, el que feim és potenciar més la feina per la
qual ja hi ha més de 40 inspectors, o n’hi havia almenys quan
jo hi era crec que eren 43, entre inspectors i subinspectors,
supòs que n’hi deu haver més, ara. Per tant el que em preocupa
és saber si tendran les empreses i els treballadors de la
comunitat autònoma aquests tècnics no dedicats a inspeccionar
sinó a generar més confiança a l’hora d’implantar o de corregir
o de millorar els seus sistemes de prevenció.

Bé. La investigació de què ha parlat, quan me’n vaig anar
li vaig deixar un dossier sobre un grup d’empreses d’una de les
Illes on hi havia un índex de lleus molt estrany, una empresa
amb 10 treballadors dels quals 9 havien tengut algun d’ells més
d’un accident durant un any, o sigui que no se sostenia, ni tan
sols semblava la viabilitat d’allà. M’agradaria saber si ha
continuat i si açò ha continuat i està conclòs, si ha contribuït a
tenir un coneixement millor d’aquest increment que hi va haver
a una de les Illes molt extraordinari des del meu punt de vista
l’any 2006. També m’agradaria saber si hi ha data per conèixer
el resultat de la investigació sobre..., o com s’encamina el tema
de si són lleus o no són lleus; és a dir, de fet en una època
anterior, no la legislatura passada sinó l’anterior, hi va haver
unes instruccions des de la conselleria amb una circular on
s’assenyalaven quins eren lleus i quins eren greus. 

La Fiscalia, el protocol de la Fiscalia el vaig firmar el mes
de febrer del 2007. Han fet una ampliació o han fet qualque
cosa nova?, o es manté el protocol del 2007? Si han fet una
ampliació ja li deman, li ho demanaré per escrit, com toca, però
el document pel qual es modifica o s’amplia, però crec que
vàrem ser la segona comunitat autònoma, i abans que Espanya
que el va firmar el mes de maig, la comunitat autònoma que va
firmar l’acord amb la Fiscalia precisament per actuar en aquells
casos on els accidents causaven o tenien visos de poder-se
qualificar de delicte.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, li preg que vagi acabant.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, sí, sí. Els contractes temporals; aquí he de parlar de
memòria. L’únic, en el perfil dels accidents, que jo recordi,
l’únic grup d’activitats on hi havia incidència entre tenir
contracte temporal o fix era la construcció, i jo diria que a la
construcció hi havia com un 74% dels accidents laborals totals
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que eren en treballadors de contracte temporal; la resta
pràcticament era el 50%, 49 i 51% el perfil dels accidents que
tenien els treballadors de la nostra comunitat autònoma. Vull
recordar que devers 500.000 -no és la mitja, 411.000 és la
mitja- treballadors d’alta a la Seguretat Social que hi ha a la
comunitat autònoma, construcció quan en té molts en té 50.000;
vull dir que els temporals representen, a la xifra global dels
treballadors i per tant dels accidents, un percentatge no molt alt,
sobretot si són lleus. És important atacar-los, però que açò, que
és positiu per a les famílies i per als treballadors, no variarà
massa el que és l’estadística global, que és el que vull dir.

L’edat del perfil crec que era entre 30 i 44 anys a la
construcció on hi havia el percentatge més alt d’accidents.
Voldria saber si també tenen dades sobre açò.

I el que m’ha estranyat en el document, encara que vostè ho
ha explicat i estic content que ho hagi fet, la importància que
tenen tant la Fundació laboral de la construcció com la de
l’hostaleria. En el document no se’ls cita explícitament per a
res, però encara que la Fundació laboral de la construcció
existeix a nivell nacional i és una cosa de la Mesa de Diàleg
Social a nivell nacional, la d’hostaleria som pioners a les Illes
Balears i afecta a un important nombre de treballadors, bastants
més 120.000 en època de plena activitat, i per tant aquests dos
ens, que ajunten sindicats i patronal, jo trob que són
importantíssims a l’hora d’actuar en la prevenció, i de fet el fet
que els índexs d’accidents greus a la construcció, que solen ser
els de major desgràcia per al treballador i per a la societat,
també per a les empreses, i en la reducció d’índex important
dels serveis, de l’índex dels accidents per cada 1.000 a
l’activitat de serveis, també jo crec que ha tingut molta
influència la fundació. D’aquí la meva convicció, i vull que
quedi explicitada, de la seva importància dins el que és aquesta
conjunció d’esforços per millorar la qualitat del treball i reduir
les estadístiques d’accidents, que mereixeria potser una
explicitació en el document d’estratègia.

Moltes gràcies per la benevolència, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Aquesta presidència sempre ho té en
compte. Per part del Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Suárez té
la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Bé, només un parell de comentaris
i alguna pregunta. En primer lloc donar les gràcies per
l’explicació de la Sra. Conselleria i, bé, gràcies també per la
presència del seu equip. Bé, jo estic contenta de sentir
l’explicació d’aquest pla de xoc, que en realitat dóna
compliment a un dels acords entre els diferents partits que
donam suport a aquest govern i jo crec que és important que en
un temps relativament curt per la importància que té aquest pla
hagi pogut posar-lo en marxa i estigui ja funcionant. 

També trobo i valoro positivament el fet que aquest pla
s’hagi fet amb el consens d’agents econòmics i socials, i una
cosa que m’ha agradat sentir és com, per poder fer front a
aquest pla, s’ha acudit, diguem, a la transversalitat en el sentit
que s’ha agafat Administració autonòmica, s’ha agafat també
Administració central -vostè ha parlat del Ministeri de Justícia,
vostè ha parlat del Ministeri de Treball-, i jo crec que això dóna
un poc la mesura de la importància que té aquest pla i de la
necessitat d’una implicació de tota la societat.

Pel que fa a l’objectiu general jo no puc valorar, des de la
meva ignorància, no puc valorar si un 30% és una reducció
ajustada, és raonable; jo entenc que si s’han posat aquest
objectiu a mi ja em va bé. Tant de bo que pogués ser eliminar
la sinistralitat laboral, però entenc que és un objectiu ambiciós,
i puc entendre per l’explicació que ha fet la consellera que, a
més, és un objectiu realista. En aquest sentit jo crec que està bé
marcar-se objectius que es poden dur a terme i no simplement
fer jocs florals.

Estic d’acord també i valoro especialment els quatre eixos
que planteja aquest pla: sensibilització, control i inspecció,
transparència i prevenció, i participació, i faig simplement una
reflexió d’unes qüestions de què ha parlat, la deixo aquí damunt
la taula perquè és un debat que ara s’està encetant, que és el
problema que podria passar amb el transvasament de
treballadors ara que el sector de la construcció s’està alentint.
S’ha parlat de -i és un debat que ja dic que està encetat- si el
sector serveis podrà assumir o no els treballadors de la
construcció. Crec que sí que és important aquesta transmissió
de valors de cara a la prevenció de riscos de persones que
passen d’un sector en què poden tenir una determinada
formació i passen a un altre que potser no la tenen; jo crec que
potser s’hauria d’estar alerta sobre aquesta qüestió, i m’ha
semblat interessant que sigui un dels objectius concrets que es
plantegen.

Pel que fa a Eivissa efectivament jo ja des de principi de
legislatura vaig fer una de les preguntes sobre la sinistralitat
laboral a Eivissa, crec que és un greu problema, i m’agradaria
-i aquesta és una pregunta- que em pogués concretar un poc
més quins són els acords amb Inspecció de Treball en relació
a Eivissa. Vostè ha dit quin era el problema i -jo ho desconec,
és simplement una pregunta per desconeixement- quin són els
acord al qual s’ha arribat pel que fa a la Inspecció de Treball a
Eivissa? Valoro molt positivament el fet d’aquest increment de
personal, de tres tècnics de prevenció de riscos laborals a
Eivissa; m’agradaria saber si -i és la segona pregunta-
treballaran no només a Eivissa, a Eivissa i Formentera, o si
estan dividits, si es fa una distribució. I després una tercera
qüestió en relació a Eivissa: vostè ha parlat que s’investigaran
les causes de sinistralitat laboral a cada una de les Illes i si ens
podria avançar alguna cosa sobre causes concretes a Eivissa i
Formentera o simplement és un tema en què s’està començant
a fer feina, i supòs que d’aquí a més endavant jo li faria aquesta
pregunta per l’interès.

En qualsevol cas moltes gràcies i molt bona feina.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, primer
de tot des del nostre grup parlamentari donar la benvinguda a
la consellera amb els alts càrrecs que l’acompanyen; en segon
terme valorar positivament el pla i l’explicació que ens ha ofert
la consellera. 

Pensam que entre les explicacions de la consellera i les
intervencions dels altres portaveus ja està molta cosa dita. Des
del nostre grup parlamentari només destacar que aquest pla
consideram que té quatre elements fonamentals que el fan molt
atractiu i molt necessari. Més prevenció, més control, més
formació i més coordinació entre els agents socials i les
administracions públiques crec que són quatre potes d’un bon
pla que evidentment ara s’ha aplicar i que desitjam que tengui
tot l’èxit que s’ha marcat, i una minva d’un 30% és un horitzó
molt important i que s’hauria d’assolir amb l’esforç de tots.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, com no podia ser
d’altra manera, volem agrair la compareixença de la consellera
de Treball i Formació i de tot el seu equip, i felicitar-la per
aquesta iniciativa posada en marxa que anomenam pla de xoc
contra la sinistralitat laboral.

Ens ha semblat molt destacable la introducció que ha fet en
el sentit que les mesures de protecció són un indicatiu claríssim
del nivell social pel que fa a educació, a cultura i a economia
d’una societat. Però també ens ha semblat molt destacable el
tema que si bé la responsabilitat en el tema de sinistralitat
laboral és compartida però és bàsicament de l’empresari, les
conseqüències les pateix sempre directament el treballador, i
pensam que açò, per moltes vegades que ho diguem, és una
peça clau de tot aquest tema.

El meu grup opina que aquesta comunitat no es podia
permetre per més temps estar a la cua en un tema tan sensible
com el de l’accidentalitat laboral. De fet, segons ens ha indicat,
estam dins les tres darreres comunitats de la mitjana nacional,
i aquest índex de 18 punts superior a la mitjana nacional
realment no es podia acceptar per més temps. Per tant pensam
que és molt adequada aquesta actuació de la conselleria donant
prioritat a aquest pla de xoc immediat, amb un objectiu molt
clar, que és en principi reduir el 30% d’accidents. Nosaltres
hem entès que aquesta reducció primera...

(Tall de veu a causa del micròfon)

...aquesta primera passa d’una reducció del 30% de
l’accidentalitat és simplement per dur la nostra comunitat a la
mitjana nacional, és a dir, que seria un pla de xoc inicial.

(Un altre tall de veu)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Mercadal, ara li canviaran el...

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Ara sí? També ens ha sembla digne de ressaltar el
comentari o l’observació que la sinistralitat és inversament
proporcional a la qualitat del contracte de treball. Per tant aquí
entra en joc un factor importantíssim que és el de la formació,
i des del nostre grup volem reafirmar la importància que la
conselleria dóna al tema de la formació.

En tema d’inspecció, com no pot ser d’altra manera hem de
demanar que els empresaris siguin responsables, que cataloguin
els accidents d’una manera correcta, que si són accidents lleus
se’ls anomeni lleus, però que si no són lleus se’ls anomeni de
la forma que correspon. 

I és una bona notícia la proposta d’incrementar en un 75%
els tècnics de prevenció i especialment donar-los les
competències i la catalogació necessària. Estam contents
d’aquesta notícia d’una primera incorporació de 12 tècnics,
dels quals hem entès que 6 seran per a Mallorca i 3 per a
cadascuna de les altres dues illes, Menorca i Eivissa-
Formentera, i el que sí demanaríem des del nostre grup a la
consellera és que si aquests 12 tècnics no basten, que s’hi
dediquin tots els que siguin necessaris.

La transparència creim també és que és bàsica. La suspensió
d’activitats a dues empreses per infraccions que ens ha nomenat
creim que ha de ser un principi d’allò que ha de ser un pla de
transparència total, i també pensam que és important donar
publicitat a tot el que siguin infraccions, que els infractors es
vegin amb noms i llinatges i que siguin inhabilitats fins que
compleixin totes les normatives. Observam un calendari
ambiciós; el nostre grup tindrà molt d’interès a conèixer els
resultats, i com no pot ser d’altra manera l’animam a seguir
endavant en aquest tema de prevenció i de transparència.

I a mode de conclusió jo diria que tant de bo el resultat
d’aquesta iniciativa sigui una bona notícia en dues fases.
Primera, que ens hem igualat a l’índex de la mitjana nacional,
i una segona molt bona notícia seria que, ha minorat encara més
aquest índex rebaixant la mitjana nacional. L’animam, per tant,
a continuar amb aquesta tasca, a favor de la millora de la
qualitat de tots els treballadors i a seguir, com no pot ser d’altra
manera, amb aquest tarannà que ja coneixem, de consens amb
tots els sectors socials.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mercadal. Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Margarita Nájera i Aranzábal):

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bueno, gracias a todos
ustedes por su atención y también por su comprensión en una
cuestión que creo que nos debe de sumar y nos debe de
plantear... Vamos a ver, las estadísticas, nosotros tenemos las
estadísticas desde el año 1999 hasta el 2007 como se han ido
produciendo, como se han ido incrementando. Hay algunas
cuestiones, verdaderamente -yo diría- espantosas en Ibiza entre
el año 2003 y el 2006, se disparó a 79, 88, 89, 98 de una
manera absolutamente espectacular, en Formentera entre el
2003 y el 2004 pasó de un 29,84 a un 78,87, están, desde
luego, todos los datos a su disposición. Hemos hecho un
resumen un tanto sintético, para no generar tampoco una
situación de, diríamos, de angustia sobrevenida en la utilización
de los datos. Los sectores donde tenemos, desde luego, más
problemas, es en sector de servicios.

Como ha dicho el Sr. Huguet, el sector de la construcción
puede tener más gravedad y se ve más, pero el 56,14 por mil,
no por ciento, por mil, de cada mil 56,14 son los que sufren
este tipo de accidentes. Es en el sector servicios,
fundamentalmente, en hostelería. 31 en construcción, el 11 en
industria y el 1% en agricultura.

Vamos a ver, la idea, desde luego, es, lo que estamos
haciendo, yo se lo he explicado,  es investigar en cada caso,
desde luego, en el ámbito de las empresas también, en el
ámbito de las islas también, el porqué, en qué sectores y cuáles
son, el porqué se producen, tenemos en este momento un perfil
avanzado, está a su alcance y a su disposición. 

Yo le pediría al Sr. Huguet, le daré mi teléfono en este
momento, para que me pida directamente a mí porque es la
segunda vez que me dice que no llegan los papeles y nada más
lejos de mi voluntad que le lleguen porque además están ahí y,
además, queremos que todos estos datos sean transparentes, un
poco lo dice la Sra. Mercadal, ponerlos a su disposición porque
si trabajamos con indicadores, precisamente, es para corregir
la situación y si no se corrige es que las medidas que se están
implementando no sirven o no son suficientes. 

Pero para que tengan ustedes una idea el perfil del
accidentado laboral en el ámbito del 2007 es un hombre, se da
en el centro de trabajo, tiene entre 25 y 29 años, su antigüedad
va desde dos días a seis meses, por lo tanto es una antigüedad
muy baja, empresa pequeña de 1 a 24 trabajadores, tipo de
contrato temporal. Este es el perfil que hemos sacado de la
investigación que estamos realizando en este momento.
Respecto del ranking, me da un poquito de vergüenza lo del
tema del ranking, pero, si ustedes ven esta transparencia, pues
la media nacional está en la media y nosotros estamos en los
porcentajes más altos seguidos de cerca por Castilla-La
Mancha, pero bueno, con 76,37, son datos del Instituto
Nacional.

Me preguntaba el Sr. Huguet respecto del tema de los
técnicos, son funcionarios interinos, pero son funcionarios.
Bueno, creo que si esto es un plan de choque, creo que aquí
tiene que haber ahí una propuesta y por eso, esa necesidad
imperativa de conseguir la alianza de todos los sectores y la
alianza, desde luego, de los empresarios y de los sindicatos en
este proyecto.

Ese es el papel que queremos en este plan de choque. Como
me he comprometido ante ustedes, yo espero que para el último
trimestre de este año, contemos con un plan estratégico en la
línea del Plan nacional de prevención. La idea de este plan de
choque no era tanto estar en esa línea de recomendación y de
ideas generales, sino en concretar de qué manera frenamos esta
situación.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de contrarèplica,
Sr. Huguet, té la paraula..

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, hi havia qualque
pregunta més, Sra. Consellera. 

Hi vull afegir, perquè si no se m’acabaran els cinc minuts
i no hauré parlat d’un parell de coses de les quals també volia
parlar.

Plan estratégico nacional. Le da una importancia enorme en
la formación a la transversalidad. Tanto es así, lo voy a citar
porque tengo la copia aquí: “La política de prevención de
riesgos, carácter transversal, en consecuencia debe penetrar y
estar integrada y orientar las restantes políticas”. Y dice que, en
particular, tiene que además de la de elaborar lo de empleo y
seguridad social, “la salud, la educación y formación, la
industrial, la medioambiental...” Es decir, las políticas
sectoriales, infraestructuras, obras públicas, etc.

Nosotros empezamos hace dos años convencidos de que la
prevención es algo cultural, es decir, alguien que no puede ser
capaz de prever que puede tener un accidente si no actúa bien,
es alguien que lo mismo le ocurrirá, esta falta de previsión, en
el trabajo, conduciendo o en su casa. Y empezamos un trabajo
de recoger un material tanto para escuela de enseñanza
primaria, como para secundaria, como para universitaria, que
pusimos en marcha el año pasado como plan piloto y, por lo
tanto, me gustaría saber - bueno, la persona que lo llevaba, sé
que no está en la dirección general, ustedes han cambiado
algunos responsables, sé que no está allí, que era la psicóloga
que llevaba también la asistencia de los familiares en los
accidentes graves o mortales-, pero lo que me gustaría saber es
si creen en esto y si van a hacer algo, si lo están haciendo o
cómo está. 
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Lo de la contratación, el impedimento para contratar, no
voy a entrar en esto ni soy jurista, ni pretendo entrar a debatir
un tema, pero entiendo -como usted ha dicho- que es muy
delicado. Es decir, si a un señor se le ha sancionado, ha
cumplido la sanción, ahora ¿cómo se le puede hacer algo más
como si fuera una segunda sanción?, o forma parte de la
primera sanción el no poder contratar o difícilmente es
inteligible. Por lo tanto, me gustaría saber si esto puede llevar
a la modificación de la Ley de contratos, porque si no, no
entiendo cómo pueden alcanzar este objetivo y más en un plan
que parece inmediato.

Calzado y bisutería. También hablaré de memoria, en
Menorca tenía a lo mejor, no en Menorca no, en Baleares, en
todas las Islas Baleares, todos los fabricantes de calzado y
bisuteros, tenían del orden de 60 accidentes, no índice de
incidencias, de 60 accidentes al año entre todos. Y los de
Menorca, obviamente -no lo recuerdo de memoria- ... me
gustaría saber cuál es la necesidad, si es un tema más de salud
que de accidentes el tema que hace referencia a estas industrias
y, especialmente, creo que la misma..., si es esto, pues lo
mismo será en Mallorca, que en Menorca, que en cualquier otro
sitio. Esto me lleva a pedir que se corrija, que se haga un
seguimiento, una inspección, a Menorca, Ibiza y Formentera.
Mallorca tiene un índice global, pues, el mejor. No obstante,
usted sabe que este índice es global. No, no, es que el plan
establece, cuando habla de las acciones inmediatas, que voy a
entender que son a partir de la firma, dice “Análisis de las
causas de siniestralidad de Ibiza, Menorca y Formentera”, me
falta Mallorca. Creo que si quiere reducir, vamos, ampliar la
calidad del trabajo, por lo tanto, que haya menos accidentes y
además de esto, incidir sobre una reducción y una equiparación
de las estadísticas, si no operan en Mallorca, y si para operar en
cualquier sitio es necesario conocer las causas, pues tendrán
que hacer análisis de causas también en Mallorca. ¿Por qué no
está aquí? Me parece una contradicción que yo no debería tener
que explicar.

¿Por qué no hay indicadores? Es decir, nosotros en el plan
de actuación que hicimos, 2004-2005 y 2006-2007, siempre -y
además era una exigencia de los agentes económicos y sociales,
compartida- tiene que haber cuando hay una acción, un
indicador, que nos diga, no el resultado de la estadística, sino
un indicador de la acción que nos diga cómo medimos, qué
hemos mejorado y la eficacia de esta acción. Yo veo que este
plan no se continua con esta buena práctica, entiendo. Y luego,
¿por qué no hay ningún dato económico? Por ejemplo, yo no
recuerdo que en los presupuestos de la Dirección General de
Salud hubiera una previsión de incremento de capítulo 1.
Bueno, había una reducción de lo que se utilizaba para el
proyecto capítulo 6, de inversión en material, que se trasladaba
a capítulo 1 globalmente, pero para técnicos específicamente,
yo no lo recuerdo. Es decir, supongo que lo han hecho, me lo
creo y estoy seguro de que lo harán, no es que tenga ninguna
duda, pero tengo curiosidad. Esto es pura curiosidad.

Le agradezco finalmente su voluntad de satisfacer mis
demandas de documentación, que, naturalmente, aprovecharé
y la llamaré directamente cada vez que necesitemos algo de su
consellería.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Per part del Grup Parlamentari Mixt,
Sra. Suárez?

Sra. Mercadal, pel Grup Parlamentari Socialista. 

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Molt breument, només vull agrair una vegada més a la
consellera la seva presència aquí i l’explicació que ens ha
donat. 

Jo voldria dir que nosaltres sí que hem entès correctament
allò de les accions a Menorca, Eivissa i Formentera perquè
d’altra banda ja ens ho va explicar en detall la consellera quan
la setmana passada va venir a Menorca, en aquell acte a
Mercadal. Entenem que les actuacions són per a totes les illes,
però aquells que vivim a les illes menors, no trobam de més
que es recalqui que totes les actuacions també es faran a les
nostres illes. Va explicar molt clarament que aquests exemples
que posava, de calçat o bijuteria, seran exactament ampliables
a l’empresa formatgera i a les empreses de servei que hi ha a
cadascuna de les illes. Per tant, molt breument, una vegada més
el nostre suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mercadal. Sra. Consellera, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Margarita Nájera i Aranzábal):

Bueno, la directora general me pincha, me dice “déjame
contestar también a mí, déjame contestar también a mí”, pero
bueno, nada.

Brevemente, decirles que hay un par de temas que no les he
acabado de contar y que gracias a la Sra. Mercadal...,
Efectivamente estamos también, desde luego, trabajando,
implicándonos, con los consells insulars tanto, desde luego, en
Menorca, por supuesto en Mallorca, en Menorca, en Ibiza y en
Formentera expresamente. Y por ejemplo, en el caso de
Menorca con gran satisfacción de que las propias empresas, las
asociaciones,  tanto de CAEB como de PIMEM nos están
pidiendo mantener reuniones, asambleas, al más viejo estilo
asambleario, precisamente con socios y asociados para explicar
y para ir a ese proceso de cambio cultural que requiere una
acción compleja como es ésta.

Respecto a la pregunta que antes no he contestado -y pido
disculpas- los tres técnicos que estarán en Ibiza cubrirán Ibiza
y Formentera, especialmente Ibiza y Formentera.

Y, desde el punto de vista de dos instrumentos aliados que
son tanto la Fundación laboral de construcción como la
Fundación laboral de hostelería, que había una crítica de que no
estaban incorporados al documento, este documento y el power
poind son -digamos- los documentos que se vieron en el
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Consejo de salud laboral el 20 de diciembre y la negociación se
plantea de la mano de las estructuras -diríamos- patronales y
sindicales y ha sido, en paralelo, pero a posteriori, cuando
estamos trabajando con ellos en desarrollar temas que tienen
que ver con la formación, inexcusablemente con la formación
en el ámbito de la prevención de los riesgos, en esto estamos,
y ésta es una apuesta. Aquí les planteaba yo, les planteábamos
nosotras, algún elemento innovador desde el punto de vista no
de la accesibilidad del trabajador a la formación, sino de la
accesibilidad de la formación al trabajador a través de un
autobús escuela que les va a ir buscando, que se va acercando,
precisamente, allí donde estén.

Bien, desde luego, nuestra idea es que este proyecto sea un
proyecto abierto, aceptar las sugerencias que de su parte nos
vengan y nos planteen. Ofrecernos -como he dicho
anteriormente- a venir a discutir los ratios, el grado de
cumplimiento, el grado de éxito que tienen el plan y en
cualquier otra cuestión, como les he planteado anteriormente,
pues, estar a su disposición.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera, per la seva assistència i també per
la dels seus acompanyants.

Passam llavors, si els pareix bé, al segon punt de l’ordre del
dia.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, continuam amb la sessió
d’aquesta comissió, després d’aquest petit recés.

II. Proposició no de llei RGE núm. 104/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa al Pla integral
d'ocupació de les Illes Balears.

A continuació, passam al segon i darrer punt de l’ordre del
dia d’avui, que consisteix en la Proposició no de llei RGE
núm.104/08, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa al Pla integral d’ocupació de les Illes Balears.

Per defensar la proposició no de llei intervé per part del
Grup Parlamentari Popular el Sr. Huguet, per un temps de deu
minuts.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Una vegada més, bones
tardes, senyores diputades i senyors diputats.

Les notícies en relació amb el mercat laboral en els darrers
mesos les coneix tan bé com jo qualsevol dels presents. "El
paro sube 31.214". Són retalls més que periodístics, del mateix
Ministeri de Treball, alguns fan referència a les Illes Balears,
també als mitjans de comunicació hem sentit o hem pogut
llegir, un dia sí i l’altre també, a principis de cada un dels
darrers sis o set mesos que l’atur creix i, tot i que creix també
l’ocupació a les altes de la Seguretat Social, el ritme d’aquest

creixement es redueix i, en canvi, el creixement de l’atur és
important.

Davant açò, el Govern va tenir la iniciativa de signar les
bases per a un pacte per a la competitivitat, l’ocupació i la
cohesió social fa tres mesos i en el mes de gener passat, titulat
Noves passes del pacte de competitivitat, es va ja designar una
comissió de seguiment composta per sis representants o vocals
sindicals, sis de la patronal i sis del mateix Govern. Veim
necessari, oportú i, a més, urgent, el fet que hi hagi aquestes
actuacions. 

Sense entrar en més preàmbuls, la proposta, que ja explica
d’alguna manera què és el que la motiva, vol, sobretot, instar el
Govern des del Parlament que, a més de felicitar-los per la
iniciativa i l’acord al qual segur que arribaran, seria molt
positiu que aquest pla pogués ser un pla integral d’ocupació
com ho és a Canàries, com ho és a Galícia o com ho és a
Extremadura. El que primer en va tenir va ser Canàries i, no em
vull fer extens amb les dades de la història de com ho van
aconseguir. La qüestió és que enguany, el gener del 2007, ja hi
havia publicat que l’objectiu era poder comptar amb un tercer
pla integral d’ocupació, per millorar el capital humà, que el
mes d’agost ja el tenien negociat i que, finalment, el 20 de
desembre del 2007 en el butlletí núm. 304 aconsegueixen que,
per resolució de 12 de desembre del 2007, la Secretaria
General Tècnica del Ministeri de Treball i Assumptes Socials
aprovi el conveni pel qual es posa en marxa el Tercer pla
integral d’ocupació de les Illes Balears.

Els objectius no difereixen molt del que és un pla
d’ocupació com el que vam tenir aquí el 2005-2007 i que ha
estat prorrogat. Jo diria que, en el moment actual, el mercat
laboral i les dades estadístiques ens duen, tal com senyala per
exemple el pla de Galícia en la seva exposició de motius, a
contemplar un panorama on el percentatge de creixement de
l’ocupació s’acosta cada vegada més al percentatge de
creixement de l’atur i que, per tant, per invertir això és
necessari comptar amb un finançament extraordinari a aquell
que disposam en fons propi o en les actuacions transferides des
del Ministeri de Treball.

Vull assenyalar que, en el cas de Canàries, la transferència
de 16 i 24 milions aprovats són a càrrec del Ministeri
d’Educació i Ciència perquè la major d’aquests recursos van
destinats, com he dit, a millorar el capital humà.

No em vull estendre més. Crec que la defensa no necessita
grans explicacions, sinó la convicció que per tenir bones
solucions per millorar el nostre capital humà i, per tant, reduir
l’atur i tenir més capacitat de trobar feina i estabilitat en
aquesta feina fan falta recursos econòmics. El fet de poder
acordar amb l’Estat que aquest pla d’ocupació que s’acordarà
entre els agents socials i el Govern sigui un pla integral dels
prevists, no estan prevists més que a la Llei d’ocupació, com
són els de Galícia, els d’Extremadura o els de Canàries, no pot
fer més que beneficiar els treballadors i les treballadores i, en
definitiva, els ciutadans d’aquesta comunitat.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sr. Huguet. Per un torn de fixació de posicions, té
la paraula la representant del Grup Parlamentari Mixt, Sra.
Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Jo voldria començar fent una
referència a les dades del mercat laboral i de la situació
econòmica, el Sr. Huguet n’ha passat un poc per damunt.
Voldria aprofundir-ne un poquet més. Faré quatre observacions
en relació amb aquest tema.

Efectivament, les dades de l’atur no són unes dades
especialment bones i, de fet, ja hem vist que l’any 2007 ha
acabat amb més aturats que el 2006, ve a ser aquest nombre
d’aturats major que el de l’any 2007, és 1.109 aturats més que
l’any anterior. La xifra aquesta del 2007, és una xifra que queda
com la cinquena pitjor dels darrers 12 anys, però
afortunadament, aquestes dades estan molt allunyades de dades
com les que podríem haver vist l’any 1996, quan parlàvem de
40.000 aturats o, fins i tot, l’any 2004, de 39.000 i alguns més
d’aturats. També és cert que aquestes dades s’allunyen de les
bones que van coincidir en aquell rècord històric que va ser
l’any 2000, amb un mínim històric de 29.120 persones. Per
tant, en relació amb l’atur és cert que les dades no són bones,
en el mes de gener tampoc no ho han estat, però jo recordaria
aquesta valoració que fan tant agents econòmics com socials
que són dades per preocupar-se’n, però no per alarmar-se’n.
Crec que això és important i s’ha de dir.

Segona observació. Si comparam atur i ocupació, tenim una
dada positiva i és que, efectivament, de moment -i sembla que
els proper mesos també passarà- a les Illes no s’està destruint
ocupació. Això només ha passat a tot l’Estat a dues comunitats
autònomes, Navarra i Balears. Això també crec que s’ha de dir.
Ho dic, perquè convé conèixer quina és la situació econòmica
en la qual vivim, però no convé ni fer alarmisme ni tal vegada
donar una impressió pitjor de la que és.

Tercera observació que ja he comentat a la compareixença
de la consellera. S’ha encetat un debat social sobre la capacitat
que tindrà el sector serveis d’absorbir la mà d’obra que ve de
la construcció, atès que el sector...

EL SR. PRESIDENT:

Un moment, Sra. Suárez.

(Pausa) 

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Deia que s’havia encetat aquest debat sobre la capacitat que
tindrà el sector serveis d’absorbir la mà d’obra que vindrà del
sector de la construcció que sembla que és el que està en una
situació de major alentiment. Aquí tenim opcions diferents.
Tenim, per una banda, sectors com pot ser la Cambra de
comerç o com pot ser el Centre de recerca econòmica, Sa
Nostra, per exemple, que parlen que sí es podrà produir aquesta
absorció en front d’altres sectors, en aquest cas, els agents

socials, per exemple, que consideren que no. Això és un tema
que s’haurà de tenir molt present en aquests pròxims mesos.

Quarta reflexió. Aquest mercat laboral s’ha de veure en el
context de quina és l’evolució de l’economia. L’economia,
efectivament, s’està alentint i nosaltres pensem que, en concret
pel que fa al sector de la construcció, s’ha de relativitzar una
opinió massa exagerada del que està passant al sector de
construcció, tenint en compte que aquest sector en els darrers
anys probablement el que li ha passat és que ha estat -jo diria-
sobredimensionat o amb un creixement que alguns han
qualificat de desmesurat i consider que el que està passant ara
és que s’està normalitzant aquest sector. Per tant, com a
valoració de tot això, estem en una situació de alentiment, ens
hem de preocupar per les dades de l’atur, però no podem crear
alarmisme.

Dit això, i davant aquest panorama, nosaltres estam
tranquils, perquè observam que el Govern de les Illes Balears,
i la Conselleria de treball i formació en concret, estan fent front
a aquesta situació. I hi estan fent front de dues maneres, d’una
banda s’estan anunciant inversions important, inversions que
parlen de 1.000 milions d’euros i estam parlant d’un 5,3 del
PIB d’aquesta comunitat. I d’altra banda- i vostè ho ha
mencionat- s’ha firmat, s’ha consensuat un pacte per la
competitivitat amb la formació i la constitució ja de les meses
d’ocupació i cohesió social, la mesa d’economia i la mesa de
turisme. Això és el que està fent el Govern i la conselleria en
concret.

I front això, ara ja arribo a la proposta que fa el Grup
Parlamentari Popular, vostè planteja la creació del I Pla integral
d’ocupació, però posa com a referent tres comunitats
autònomes: Canàries, Extremadura i Galícia. I què passa? Que
la proposta que vostè fa no té en compte 3 qüestions. Primer,
que el Pla integral d’ocupació de Canàries està establert a la
Llei 56/2003, de 17 de desembre, com a regió ultraperifèrica,
condició que no comparteixen les Illes Balears. Per tant, aquest
instrument no seria vàlid per a les Illes Balears.

En segon lloc fa referència als plans integrals de Galícia i
Extremadura, que si han fet aquests plans és en virtut de la seva
condició com a zones de convergència, d’acord amb la
normativa europea i les Illes Balears tampoc estan en aquesta
situació. Balears no és ni regió ultraperifèrica, ni tampoc està
en la zona de convergència, com sí ho són Galícia i
Extremadura.

Tercera qüestió. Vol dir això que el nostre grup
parlamentari renuncia a exigir fons a l’administració central?
De cap de les maneres. Nosaltres pensam i exigirem que les
negociacions que ara mateix estan duent a terme el Govern de
la comunitat i l’administració general de l’Estat pel que fa
augmentar el finançament del sistema públic d’ocupació tiri
endavant. I (...) en aquesta negociació i esperam resultats
d’aquesta negociació. I en segon lloc, des que va començar la
legislatura, la postura d’aquest grup parlamentari és que s’ha
d’exigir un millor finançament global de les Illes Balears, ja no
només per a aquesta qüestió, no només per a un Pla d’ocupació,
sinó del conjunt del pressupost que l’Estat destina a les Illes
Balears. En aquesta qüestió nosaltres també serem exigents.
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En conclusió, pel que fa als dos primers punts nosaltres
demanaríem una votació per separat. Pel que fa als dos primers
punts de la proposició no de llei, nosaltres estaríem a favor
perquè consideram que, efectivament s’han de valorar les
gestions que s’estan fent i com s’està fent aquest Pla
d’ocupació. No podem votar a favor del tercer punt perquè
consideram que la eina que vostè planteja per atendre el
problema de l’ocupació i el mercat laboral no seria l’adient. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Per
evitar reiteracions, gairebé faig meva la intervenció de
l’anterior portaveu. El tema de la situació de l’atur ja el vàrem
tractar molt recentment, en el plenari de dimarts sobre la
conjuntura econòmica en aquest moment de les Illes Balears i
per tant, des del nostre grup parlamentari ja vàrem expressar el
nostre parer i posició sobre aquesta situació econòmica i en
conseqüència sobre l’atur que ha crescut els darrers mesos.

També consideram que des del Govern de les Illes Balears
s’està fent feina en aquest pacte per la competitivitat i per
l’ocupació. Per tant, ja hi ha una tasca feta, en sintonia i
coincidint amb l’esperit que hi ha darrera aquesta proposició no
de llei del Grup Popular. El nostre grup parlamentaria estaria
en disposició i està d’acord amb els dos primers punts de la
proposició no de llei. Però votaríem en contra del tercer punt,
per les mateixes raons expressades per la portaveu que m’ha
precedit en l’ús de la paraula. Efectivament, no sembla per la
legislació europea i estatal en la matèria, que les Illes Balears
es puguin acollir un Pla integral d’ocupació. Per tant, en tot cas
això, la recerca de nous fons per treballar sobre aquesta qüestió
a través de convenis, o a través de qualsevol altra via amb el
Govern de l’Estat, evidentment consideram que és una via
oberta i que s’hi ha d’aprofundir. Però no sembla que el
vehicle, l’instrument que se’ns proposa per part del Grup
Popular sigui l’adequat.

Per tant, si hi ha votació separada votaríem a favor dels dos
primers punts i en contra del tercer.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Coll.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Gràcies, Sr. President. Bones tardes a tots. En línies
generals coincidim amb el grup proposant en la necessitat de
donar un nou impuls a les polítiques d’ocupació i de formació.
Creim que l’administració pública ha de ser capaç de donar cert
dinamisme en un món canviant com és el tema de l’ocupació i
la formació. No obstant, només llegir el títol de la proposició
no de llei, com ja han comentat altres companys, comprovam

que no es pot pactar pròpiament un Pla integral d’ocupació
perquè la nostra comunitat no reuneix les condicions per pactar
aquest Pla integral d’ocupació.

Per tant, donat que no formam part d’aquesta zona de
convergència i que no som una comunitat ultraperifèrica, com
és el cas de Canàries, legalment no podem abordar aquesta
figura del Pla integral d’ocupació. Òbviament seria en
qualsevol cas una irresponsabilitat que des del nostre grup no
apostéssim per una negociació amb l’administració central i
que necessàriament ha de ser fructífera i que confiam, com ja
s’ha anunciat des de la Conselleria de Treball i Formació, es
dugui a terme. Les nostres condicions socioeconòmiques i
laborals ho requereixen, en un moment encara que no s’ha
assolit la desestacionalització laboral, totes les xifres apunten
en aquest sentit i en un moment en què ja superam el milió de
persones i que s’han de reestructurar les inversions estatals en
aquesta comunitat. Primer, per aquest increment poblacional i
cal tenir en compte el caràcter insular d’aquestes illes, el fet de
la immigració i totes aquestes qüestions que ens defineixen com
comunitat.

Per tant, queda clar que és imprescindible revisar el sistema
públic d’ocupació en base als nous factors que afecten les
nostres illes. En això hi estarem tots d’acord. Ja s’ha fet
referència al document de les bases pel diàleg sobre el pacte
per la competitivitat, l’ocupació i la cohesió social de Balears.
La cohesió creim que és un concepte important i creim que
totes les polítiques en aquest aspecte han de partir d’aquí, de la
cohesió amb els agents socials.

El document en línies generals obre secció als consells
insulars, obre secció a les organitzacions empresarials i
sindicals. Proposa la creació d’una comissió de seguiment del
pacte per la competitivitat i també reflecteix la constitució
immediata de varies meses com són la d’economia, turisme,
ocupació i cohesió social pel diàleg. En qualsevol dubte crec
que és important el debat en temes com la contribució
econòmica i ambiental del sector primari, la inversió en R+D+I,
foment de la competitivitat, el transport, el panorama energètic,
infraestructures, capital humà, habitatge. Tot això estic ben
segur que hi estarem tots d’acord.

Per tant, crec que és just que es deixi treballar aquest
Govern en l’elaboració d’aquest nou Pla d’ocupació que ben
segur estarà llest aquest mateix any i que socialment és el més
ambiciós de la història d’aquesta comunitat. En qualsevol cas
valoram positivament l’interès del Grup Parlamentari Popular
en el consens amb els agents socials i de fet, com he comentat,
així actuarà el Govern si ens remetem al document que es va
editar el passat mes de novembre. En qualsevol cas sense cap
dubte i coincidint amb els portaveus que m’han precedit, no
creim que sigui positiu crear alarmismes respecte la situació
laboral actual ni magnificar xifres d’atur. Tots coneixem
l’esgotament del model econòmic que ha imperat fins ara i som
conscients que l’administració ha de posar mitjans per
solucionar aquesta situació actual.

Coneixent aquest projecte que posarà en marxa el Govern,
consideram que l’acció que es durà a terme és plena, a més és
una acció transversal que toca molts de camps i creim que s’ha
de confiar en aquest pacte que s’ha proposat des del Govern. I
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en aquest sentit i coincidint amb els altres grups, no posam cap
objecció als dos primers punts de la proposició no de llei, però
sí al tercer punt com ja s’ha comentat, per qüestions
fonamentalment legals. Per tant, demanaríem aquesta votació
per separat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Coll. Vol fer ús de la paraula el representant del
Grup Parlamentari Popular? La té per un temps de 5 minuts.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Com a mínim he d’intentar
convèncer els portaveus, tot i que hem de deixar fer feina al
Govern, el Parlament el que ha de procurar és que el Govern
tengui les eines per poder fer la seva feina millor. No hi ha cap
dubte que en aquest cas tenir recursos econòmics, contribuïts
per l’administració central, és una eina magnífica i no només
magnífica, sinó que segurament necessària. 

Jo, perquè estic convençuts que no estan sotmesos a cap
manament del Govern els portaveus dels grups que m’han
precedit, sí que estic disposat a consensuar el tercer punt, en el
sentit que el Parlament insta el Govern de Balears i d’Espanya
per subscriure un acord de colAlaboració per al finançament i
execució del nou Pla d’ocupació. Li llevam el nom i li llevam
la referència a les altres comunitats autònomes. Jo el que vull
és que de qualque manera des del Parlament, tots els grups, jo
crec que els que més hi guanyen són vostès no votant en contra
d’aquesta proposta, tots els grups demanem al Govern d’aquí
i al d’Espanya, hi ha eleccions ben aviat i ningú sap qui serà el
nou Govern, que subscrigui un acord per finançar el nostre Pla
d’ocupació.

Jo no he vingut a discutir d’estadístiques, però vaig davallar
ahir a les dues, d’Eurostat, l’estadística actualitzada a nivell
europeu, actualitzada a primer de febrer, els dos únics estats de
tota la zona euro que estan per damunt nosaltres en índex de
desocupats, (...), són Eslovàquia i la trobaré per aquí...,
Croàcia. Tots els altres... Bé, Alemanya està en el 8,4, tots els
altres estan igual o per davall del 8,3 que tenim nosaltres,
repetesc l’any 2007. La nostra evolució del 96 cap aquí, prop
del 18 l’any 96, va aconseguir reduir-se a un 10,6 l’any 2004,
ara s’ha reduït 2 punts, però no segueix davallant, a nivell
espanyol. No ens hem de pensar que nosaltres som capaços tots
sols, les Illes Balears, d’estimular l’economia amb els recursos
que tenim en els pressuposts. 

Els podria donar més documentació, n’hi donaré una
d’afiliats, aquesta era de desocupats europeus. Aquesta és
d’afiliats a nivell d’Espanya. Els signes negatius d’increment o
de diferències de creixement d’afiliats a la Seguretat Social
ocupats són: el 81, 82, 84, 92 i 93. Totes els altres s’ha
incrementat els afiliats a la Seguretat Social ocupats. Però
alerta, del 94 fins el 99 hi va haver creixement. El 2000, 2001,
2002 i 2003 va decaure, 2004 va començar a créixer, el 2005
hi va haver regularització d’estrangers. I ara de 994.000 afiliats
més l’any 2005, vàrem baixar l’any 2006 a 614.000 i l’any
2007 a 425.000. Però la tendència del 2008, les xifres del mes

de gener són de -84.000. Li parl d’afiliats a la Seguretat Social
a nivell d’Espanya. 

És a dir, jo crec que una responsabilitat que tenim per
obligació els diputats, repetesc, fa que instem les dues
administracions a disposar, subscriure i firmar aquest conveni
i intentar disposar d’aquests recursos que bona falta fan a la
nostra comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Jo demanaria si es pot suspendre la sessió per 5 minuts per
poder parlar entre els grups.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Per 3 minuts.

Sr. Coll té la paraula.

EL SR. COLL I CANYELLES:

La nostra proposta per al punt tercer és: “El Parlament de
les Illes Balears dóna suport al procés de negociació del
Govern de les Illes Balears amb l’administració central, amb
l’objectiu d’aconseguir vies addicionals de finançament per a
la millora del sistema públic d’ocupació de les Illes Balears”.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Jo no tenc... M’agradaria haver participat en aquests tres
minuts. La redacció que em proposen és com si estiguessin
negociant aquest finançament per al pla. Tenen coneixement els
portaveus que hi hagi açò? És a dir, jo no parl com a grup, parl
com a Parlament. Aquí s’aprova o no s’aprova una proposta o
un acord... El punt tercer és el Parlament no és el grup.

Per tant, si no hi ha un acord, jo crec que el Parlament ha
d’instar que facin tot açò que vostè diu, però no a continuar,
que jo sàpiga, si no tenim cap constància que hi ha cap conveni,
ni cap situació legal, com podem dir que continuï? Estam fent
un colAloqui que s’hauria d’haver produït durant els tres minuts
Sr. President.

Jo estic disposat a xerrar i expressar en els termes legals i
parlamentaris que pertoquin aquesta proposta d’acord que
tenen la resta dels grups.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, vostès tenen la paella per la mà, vostès són els
proposants d’aquesta proposició. Si no accepten aquest punt,
votaríem els dos primers punts per un costat i el tercer punt per
l’altre costat, per separat.

EL SR. HUGUET I SINTES:

He d’entendre que el Sr. President s’ha dirigit a un portaveu
de la resta dels grups per a aquesta negociació? O tenim
oportunitat, Sr. President, del Sr. Coll i jo asseure'ns amb la
resta mig minut per debatre aquesta qüestió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, es poden asseure per negociar un minut i mig.

La presidència ha estat molt generosa i ha donat més d’un
minut i mig. Han arribat a algun acord Sr. Huguet? Sr. Coll?

EL SR. COLL I CANYELLES:

Com a portaveu del pacte i mantenim la nostra redacció i
mantenim la nostra proposta de redacció.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Molt bé. Senzillament no tenim constància que hi hagi cap
acord, ni cap conveni, ni cap situació de defensa d’açò.
Nosaltres mantenim la proposta inicial. Per tant, la votació de
la moció.

(Remor de veus)

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Si els pareix bé, procedirem a la votació de la Proposició no
de llei RGE núm. 104/08.

Vots a favor de la proposta?

Vots en contra?

(Remor de veus)

7 vots a favor i 9 en contra.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 104/08.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi
més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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