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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si hi ha cap
substitució?

EL SR. MONERRIS I BARBERÀ:

Sí, presidenta, substitució del Sr. Torres, Manuel Monerris
pel Sr. José Torres.

Debat i votació de l'escrit RGE núm. 4591/14, presentat
pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual se solAlicita
la compareixença del conseller d'Economia i
Competitivitat, per tal de donar compte de les dades de
sinistralitat laboral.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat i votació de
l’escrit RGE núm. 4591/14, presentat pel Grup Parlamentari
MÉS, mitjançant el qual se solAlicita la compareixença del
conseller d’Economia i Competitivitat, per tal de retre comptes
de les dades de sinistralitat laboral.

Passam al torn de fixació de posicions. Per part del Grup
Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Fina
Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta. Bones tardes a tots i a totes. Aquesta
proposta o aquesta iniciativa parlamentària va entrar el 24 del 4
del 2014, pràcticament fa un any, som el mes de febrer del 2015
i aquesta va entrar l’abril del 2014. Demanar la compareixença
d’un conseller en aquest Parlament resulta un fet extraordinari
i jo crec que davant això no hi hauria d’haver cap altra
argumentació que fer comparèixer, que l’autoritat del Parlament
s’imposàs a l’agenda del conseller i dir-li que ha de venir el
dimarts que ve, crec. I en canvi, em sona que el que passarà serà
que..., ara es veu perquè pràcticament ja no queden altres
iniciatives parlamentàries, som pràcticament a finals de
legislatura, i m’encantaria equivocar-me, i supòs que s’hi votarà
en contra, per cobrir la comissió.

El 24 del 4 del 2014, es fa aquesta petició a un conseller que
ha tengut sempre la colAlaboració dels membres de l’oposició,
cada vegada que ens ha citat, per al pla, per al programa, per a
lleis, per al que sigui, ha tengut la colAlaboració de l’oposició;
un conseller que pràcticament no ha estat solAlicitat en
compareixença, ha vengut molt poc. Se li solAlicita una
compareixença d’un tema tan delicat com la sinistralitat laboral,
que du morts, que du malalties, que du accidents laborals i
estam pràcticament, sí, 9 o 10 mesos després, ara es valora.
Això ho vàrem fer el 24 del 4, perquè precisament el dia 28
d’abril és el Dia internacional del treball decent i de la salut
laboral. Des de l’any 2003 l’OIT celebra, vol que se celebri
aquest dia a nivell internacional, amb la participació de governs
i amb la participació de sindicats, per sensibilitzar la població
en relació amb la importància de la prevenció de l’accidentalitat
i la sinistralitat laboral en el món laboral.

I aquest Govern no ha celebrat cap d’aquests dies, sobre
aquest tema no tenim cap iniciativa de Govern que es pugui
destacar; no hi ha pla per combatre accidents laborals ni
malalties professionals; la nostra sinistralitat laboral en el seu
conjunt puja, a l’any 2013 hi va haver 4.025 accidents per cada
100.000 persones que feien feina, a això s’hi ha d’incorporar
que no es comptabilitza com a sinistralitat laboral l’augment del
treball submergit, que és un tipus d’economia que augmenta a
la nostra comunitat autònoma, tenim un dels PIB més alts en
temes d’economia submergida, això suposa treball submergit,
que quan passi un accident, no passa com accident de treball,
sinó com a accident casolà i per tant no hi ha aquesta
comptabilitat.

Davant l’apatia del Govern, els sindicats han fet durant dos
anys estudis en relació amb aquesta problemàtica, aquesta
sinistralitat, hi ha estudis publicats. Pensam que hi ha suficient
informació damunt la taula per poder debatre amb el conseller,
el que pensàvem que hauria de ser una proposa d’estratègia per
a l’any que quedava. Però clar, ara som a dos o tres mesos de les
eleccions i té poc sentit intentar pactar o intentar acordar una
estratègia d’atenció a aquesta problemàtica. Però sí pens que el
Parlament, insistesc, ha de demanar al conseller que vengui el
més aviat i que ens expliqui què s’ha fet aquesta legislatura en
relació amb aquest tema? Quina explicació dóna a l’augment de
la sinistralitat laboral? Tenim una informació que és directa del
Govern, el Sr. Onofre Riera, que és el director general de
Treball, va determinar l’any 2013 que una de les principals fonts
d’aquest augment d’aquesta sinistralitat precisament era la
precarietat laboral, aquest augment de ritme de feina i aquesta
precarietat laboral.

 A part d’això, a part de contar-nos que ha fet, quines
relacions ha mantingut amb els sindicats, quines explicacions
pot donar d’això, també hi ha dos temes que l’OIT assenyalava
com a temes que s’havien d’abordar des del Govern i des dels
sindicats, que és el tema de les malalties professionals, les noves
malalties professionals, especialment els càncers causats
presumptament per contacte amb amiant i sílice i el que
s’introdueix ja des de fa 3-4 anys, el concepte de dany
psicosocial relacionats amb la situació laboral, que de vegades
és la situació laboral de no tenir treball o les pressions laborals
que pateixen els treballadors.

En definitiva, volíem parlar d’una possible estratègia, tot i
que confiam que el Partit Popular hi doni suport i el Partit
Socialista també, ens expliqui el balanç de la seva gestió en
aquest tema.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Joana Barceló, per
un temps també de deu minuts.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Evidentment donarem suport a aquesta compareixença,
una compareixença que és necessària i en aquest moment,
malgrat siguem a finals de legislatura, creim que és més
important que mai. Més important que mai i justificam aquest
suport crec que, fonamentalment, amb dues dades: la primera és
el canvi de tendència a la nostra comunitat autònoma, a partir
del 2013 amb l’increment de la sinistralitat laboral. 

Balears històricament ha tingut una taxa de sinistralitat
laboral molt elevada, es van haver de fer molts esforços per
aconseguir rebaixar-la, a l’any 2009 tenim la gran baixada de la
sinistralitat laboral, en un 25%. És un fet que continua fins el
2012, on tenim en el 2012 la més baixa taxa de sinistralitat que
hem tingut mai a la nostra comunitat autònoma, i a partir del
2012 tornam incrementar la sinistralitat laboral. L’any 2013
amb un increment d’un 5% i el 2014, amb les dades ja
publicades, amb un increment de prop del 7%.

Per tant, la constatació és que no aconseguim baixar una
taxa de sinistralitat laboral que és molt elevada a la nostra
comunitat autònoma, canvi de tendència una altra vegada el
2013, que es manté amb increments encara superiors dins el
2014. I es manté a totes les illes, a Mallorca un increment de
quasi el 8%; a Menorca un 3%; a Eivissa un 9,4% i aquí tot just
se salva Formentera amb un 3% de baixada. I també afecta tots
els sectors econòmics, el sector de l’agricultura amb un
increment del 2,4%; indústria un 1,7%; construcció un 8,9%
d’increment; serveis un 6,6% i hostaleria un 6,5%. Dades
comparatives donades pel propi Govern en un informe que té
penjat a la seva pàgina web, comparativa 2013-2014.

Per tant, veim un increment a tots els sectors, a totes les illes
i en aquest sentit per què es produeix aquest increment? La
primera constatació és el desmantellament absolut de tota l’àrea
de prevenció de salut laboral, ho veim a nivell de pressupost,
així com el 2012 aconseguim baixar la xifra de sinistralitat i el
2013 es torna incrementar la sinistralitat laboral, evidentment el
2013 és l’any amb més baix pressupost històric de la nostra
comunitat autònoma en matèria de salut laboral. El més baix de
tots comparat amb el 2012, el 2013, és a dir, 2 anys de Govern
del Partit Popular, una baixada del 45% en matèria de salut
laboral. Es desmantella absolutament tot i per tant, en aquest
sentit, no és estrany que per manca d’actuació, evidentment,
torna a incrementar-se tot el que fa referència a aquest aspecte
tan dur de la nostra comunitat autònoma.

En segon lloc, i com molt bé ha dit la portaveu del Grup
MÉS, tot el que fa referència a la temporalitat i a la precarietat
de la contractació laboral. Els treballadors amb contractes
temporals pateixen el doble de sinistralitat que els treballadors
amb contractes indefinits, açò són estudis que també trobaran a
les pàgines web, lligades a estudis de sinistralitat laboral. La
nostra comunitat autònoma amb els índex més elevats quant a
la contractació temporal i a temps parcial, evidentment açò
també té una influència directa.

Per tant, el que fa referència al tipus de contractació, la
baixada de pressupost, la manca d’actuació del Govern en
aquesta matèria, evidentment té un impacte amb uns indicadors
que, una vegada més, creixen a la nostra comunitat autònoma i
que evidentment el Govern hauria de retre compte i explicar
aquí, si més no, per establir estratègies conjuntes.

En els pressuposts del 2015 el Govern introdueix que farà un
pla per a la seguretat i la salut laboral, no s’ho perdin, en els
pressuposts del 2015 un pla per a la seguretat i salut laboral
2014-2020. El 2014 no ha existit, evidentment, duem tres anys
de legislatura sense cap tipus d’estratègia per part del Govern en
aquesta àrea. Pensàvem que vertaderament el 2015, el darrer de
legislatura, després de dos anys de pujar la taxa de sinistralitat,
el conseller estaria bé que comparegués i com a mínim pogués
explicar quin és aquest objectiu que du inclòs en el seu
pressupost, però que ja evidentment som a molts pocs mesos
d’acabar la legislatura.

Per tant, creim que, així i tot, la matèria és prou important
com perquè comparegui, pugui explicar què pensa fer, quin
contingut pensa donar a aquest pla i evidentment estableixi una
estratègia el més concertada possible en una àrea que creim que
s’havia avançat i que 2013-2014 tornam a uns indicadors que
vertaderament no corresponen a una comunitat autònoma que
vol liderar, no només el que fa referència a quantitat, sinó
sobretot la qualitat, la seguretat a l’àmbit laboral com una de les
quals perquè la gent evidentment de la nostra comunitat pugui
viure dignament.

Per tant, donarem suport a aquesta compareixença.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. I per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. María
José Bauzá, també per un temps de deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Creo que sin duda alguna,
todos estamos de acuerdo que los datos de siniestralidad no son
buenos en nuestra comunidad, pero no de ahora, de estos
últimos años, sino que por desgracia esto viene de lejos y ya
desde el 2007 estamos liderando este ranking. Yo creo que sin
duda debe ser un compromiso de todos, de trabajar y de mejorar
estos datos, que hay que seguir luchando conjuntamente entre
las administraciones, las empresas y los empleados para reducir
este índice. Y que sí que podemos alegrarnos que al menos
recientemente se está consiguiendo bajar los índices de
siniestros considerados como muy graves, que eso sí que se ha
conseguido bajar unos cuantos puntos, y yo creo que es una muy
buena señal.
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Contrariamente a lo que ha dicho la portavoz del Partido
Socialista, yo creo que este Gobierno sí que está trabajando en
este tema intensamente y se están llevando a cabo toda una serie
de medidas para seguir reduciendo esta siniestralidad laboral. Y
a modo de muestra le podría dar unos cuantos datos de medidas
que se están llevando a cabo desde el inicio de esta legislatura,
como son, por ejemplo, estas campañas de tutorización en
empresas de alta siniestralidad o en sectores que, por su especial
condición, se consideran de alto riesgo; o aquellos proyectos de
tutorización a empresas de alta siniestralidad en coordinación y
colaboración con las mutuas de accidentes de trabajo, campaña
llamada “Empresa segura”; la investigación técnica de
accidentes que ahora se está remitiendo el informe a la empresa
para que conozca cuáles son las condiciones de inseguridad que
han llevado al accidente y cómo evitarlos de nuevo; visitas y
seguimientos de obras pequeñas y de grandes dimensiones;
visitas previas a la ejecución de trabajos con amianto;
requerimientos, denuncias y colaboraciones con la Inspección
de Trabajo, el juzgado, policía, sindicatos, particulares y resto
de equipos; proyectos de iniciativas en donde se detectan
deficiencias relacionadas con la salud y la seguridad de los
trabajadores; revisión e informe de planes de trabajo con
amianto, planes de emergencia, planes preventivos; controles de
calidad de muestras, control y analítica de empresas; realización
de campañas en sectores específicos, con el fin de eliminar
riesgos ergonómicos, higiénicos, de seguridad vial; atención
personalizada a trabajadores con conflictos psicosociales;
atención personalizada a trabajadores con problemas
relacionados con salud laboral; cursos de formación, jornadas
informativas, jornadas técnicas, talleres monográficos,
publicación de guías divulgativas; proyectos de investigación
junto a la Universidad de las Islas Baleares, con un análisis de
las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores, en el
mantenimiento y reparación de embarcaciones; colaboración
con la Dirección General de Tráfico, a través de un convenio
firmado en diciembre de 2014, por el que se ha realizado una
jornada formativa conjunta, con visitas directas a empresas de
transporte.

Y durante el 2015 se ha programado también realizar
proyectos de colaboración para reducir las tasas de
siniestralidad vía laboral; participación en grupos de trabajo
nacionales y autonómicos. Como bien ha mencionado, la
elaboración de este Plan de seguridad y salud 2014-2020, con
un grupo de trabajo constituido a tal fin.

Yo creo que esto es una muestra de que no sólo no se han
obviado estos datos de siniestralidad laboral, sino que la
conselleria se ha empleado muy a fondo en la lucha,
precisamente, contra esta lacra que es la siniestralidad laboral,
en la que por desgracia nuestra comunidad autónoma no tiene
unos buenos datos. Yo creo que el conseller también ha
contestado numerosas preguntas en este caso sobre
siniestralidad laboral en el Parlamento y que ha dado cumplida
cuenta de todo lo que se está haciendo en esta conselleria.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. Passarem idò a la votació de
l’escrit RGE núm. 4591/14.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Per tant, es rebutja solAlicitar la compareixença del conseller
d’Economia i Competitivitat, per tal de retre compte de les
dades de sinistralitat laboral.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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