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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, començarem la sessió d’avui i en primer

lloc es demana si es produeixen substitucions.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, Sr. President. Enric Casanova substitueix Silvia Cano.

EL SR. PRESIDENT:

Alguna substitució més? 

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les

proposicions no de llei RGE núm. 6791 i 7711/2015. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 6791/15, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a salut laboral.

En primer lloc passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 6791/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a salut laboral. Per defensar-la té la paraula l’Hble. Sra.

Diputada Conxa Obrador per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bona tarda a tots i a totes. He

de dir que aquesta proposició no de llei es va plantejar a

principi de setembre, una vegada conegudes les dades del

Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social sobre l’índex de

sinistralitat a les Illes Balears. Aquesta informació va donar que

a la nostra comunitat aquest índex havia crescut un 4,8% i que

ens situàvem en el creixement més alt de tot l’Estat. Per tant es

va considerar necessari fer una iniciativa en el sentit de

plantejar al Govern mesures encaminades a actuar contra aquest

índex de sinistralitat.

En realitat els tres punts que conté la proposició no de llei

són punts que ha assumit l’acció del Govern. El primer punt,

quant a l’establiment de programes i més recursos econòmics

i humans per tal d’impulsar la inspecció en els llocs de treball

i evitar pràctiques que fossin perilloses i situacions laborals

perilloses, això s’està fent; també a totes les compareixences

del conseller s’ha assumit aquest repte, i els pressuposts de

2016 ja també preveuen una pujada en aquest sentit. També el

punt 2, que insta el Govern a impulsar polítiques de salut

laboral mitjançant el Consell de Salut Laboral, també hem

sabut que s’han reunit, estan fent feina en aquest sentit, i

juntament amb tots els sectors que estan representats en el

Consell de Salut s’està impulsant una nova redefinició de

l’Estratègia de seguretat i salut laboral de les Illes Balears. I per

tant al tercer punt també s’estaria donant compliment per part

del Govern. 

Avui mateix ha sortit publicada aquesta informació de tota

l’acció de govern respecte de l’ocupació i també de la

sinistralitat; per tant consider que no té sentit, perquè ja s’està

impulsant per part del Govern, aquesta proposició no de llei, i

per tant quedaria retirada.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Diputada. S’entén retirada la

proposició no de llei.

2) Proposició no de llei RGE núm. 7711/15, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a historial social únic i

homologat per a totes les administracions i entitats.

I passam al següent punt de l’ordre del dia, el debat de la

Proposició no de llei RGE núm. 7711/15, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a historial social únic i

homologat per a totes les administracions i entitats.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Sra. Diputada Sandra

Fernández per un temps de deu minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. Seré muy breve, creo que la

proposición que hoy presentamos ya la hemos debatido los

diferentes grupos en alguna que otra ocasión, hablando de

políticas sociales tanto aquí en el Parlamento como en otros

foros. Lo que se pide es muy sencillo, la propuesta concreta es

instar al Govern a estudiar en el plazo de seis meses la

implantación de un sistema informático que permita tener un

historial social único y homologado para todas las

administraciones y entidades acreditadas.

Como sabemos nuestra comunidad autónoma gestiona los

servicios sociales mediante los tres niveles administrativos que

tenemos, ayuntamientos, consejos insulares y Govern. Esto es

cierto que puede tener muchos componentes positivos, pero

también es cierto que requiere de una mayor coordinación y

una mayor optimización de los recursos que a día de hoy por

desgracia no se da o no se da tanto como nos gustaría y como

sería necesario. En este sentido consideramos que es básico

compartir la información, facilitar también a la persona a la que

van dirigidos todos estos servicios todo lo que puedan ser los

trámites administrativos, que no tenga que ir de administración

en administración, y para eso es básico que la información la

puedan tener todas las administraciones, y en este caso con las

herramientas informáticas que tenemos hoy en día creemos que

lo más adecuado es la implantación de un sistema informático

que pueda permitir este historial social único y homologado

para las tres administraciones, incluso también algunas

entidades que trabajan en el ámbito de servicios sociales en

todos estos niveles también poderlas acreditar para que puedan

participar de este historial, y que también las consideremos en

cierta parte como unos colaboradores tan necesarios de la

administración. 

Se nos ha trasladado por parte de algún grupo parlamentario

la posibilidad de ampliar el plazo a un año o poder ampliar un

poco más el plazo; nosotros no tenemos ningún problema. De

todas formas recordamos que lo que se pide es estudiar, no se

pedía implantar porque sabemos que va a ser algo muy

complicado porque se tienen que poner de acuerdo todas las

administraciones, todos los ayuntamientos, los consells

insulares, la comunidad autónoma, pactar evidentemente cómo

va a ser ese historial, y sabíamos que era algo complicado,

queríamos que se estudiase, pero en cualquier caso no tenemos

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201506791
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ningún problema en poner el plazo para estudiar esta cuestión

en un año, y después evidentemente del estudio sí que poder

implantarlo.

Y por nuestra parte nada más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Fernández. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula el diputat senyor... Picornell.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

(Intervenció inaudible)

EL SR. PRESIDENT:

Ah. Idò pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Margalida Capellà.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, president. Des del Grup MÉS per Mallorca

donarem suport a aquesta proposició no de llei. Com ha

explicat la diputada del Grup Parlamentari Popular volíem

presentar una esmena in voce precisament per allargar el

termini per fer aquest estudi. No crec que depengui només del

Govern, sinó també de les altres administracions implicades, i

vostè sap que és difícil coordinar tot el personal per fer aquesta

tasca, no d’implantació sinó d’estudi. Per això presentàvem

aquesta esmena in voce i, bé, ja ha dit la diputada que ella hi

està d’acord.

I voldria aprofitar per fer una reflexió sobre aquestes

proposicions no de llei que s’estan presentant en matèria

d’inclusió social; és una reflexió, no és una crítica, ho dic en

positiu. Si la majoria dels grups que som en aquesta comissió

estam d’acord en el contingut del pacte per la inclusió social,

no sé si seria més pràctic esperar que ens reunim la comissió de

seguiment del pacte per mirar de fer un calendari de les

mesures que estan previstes en el pacte, perquè vostès han

agafat el pacte per la inclusió i van presentant proposicions no

de llei.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Ja, el que passa és que, clar, si són propostes que compartim

els altres grups, una de dues, o les anam presentant

conjuntament, perquè tanmateix a la comissió de seguiment

hem de parlar de calendari, també, si no vaig equivocada,

vostès tenen més informació. Aleshores tenc la sensació que

vostès intenten marcar el calendari d’actuació del Govern, que

és legítim, però si tots estam dins aquest pacte i dins aquesta

comissió de seguiment entenc que podria ser més pràctic parlar

entre tots d’aquestes propostes, de veure quines ens sembla que

són més prioritàries, i quines s’han de proposar al Govern

perquè es facin més aviat. És només una proposta perquè la

tenguin en consideració, no només el Grup Parlamentari

Popular sinó també el Grup Socialista, que també és al pacte,

i per descomptat la resta de grups parlamentaris que se sumin

al pacte d’inclusió. Ja que feim nostre aquest pacte també

hauríem de fer nostre tot el procés de presentació de

proposicions no de llei. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Capellà. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Sra.

Diputada Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, nosaltres

estam d’acord amb aquesta proposició no de llei per tal de

poder agilitar els tràmits als ciutadans i a les mateixes

administracions moltes vegades. Sí que s’ha de tenir en compte

el tema de la protecció de dades, que crec que és important, i

evidentment es tendrà en compte, i per tant no veim cap

problema a donar suport a aquesta proposició. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula l’Hble. Sr. Diputat Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup també donarà suport

a aquesta proposta, la veiem una mesura molt raonable.

Respecte de la possibilitat que deia la Sra. Fernández que hi

puguin accedir també les entitats colAlaboradores tot això

plantejarà un repte a nivell de protecció de dades, però segur

que, vaja, si s’estudia el tema adequadament no hi ha d’haver

cap problema. Respecte el termini de sis mesos o un any, doncs

bé, si estan d’acord a fer-ho en un any, doncs a nosaltres també

ens sembla bé. 

Seguint una mica el fil del comentari que ha fet la Sra.

Capellà, penso que realment si hi ha el pla ja d’inclusió social

realment seria bo que poguéssim fer un calendari global de les

mesures, i això també ens permetria fins i tot als diputats que

som més llecs en aquesta matèria també agafar una visió de

més conjunt de totes les mesures, i per tant també fer un nou

posicionament més coherent amb les diverses propostes que es

vagin presentant. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula l’Hble. Sra. Diputada Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros también apoyaremos esta

propuesta. Realmente creo que es una propuesta que estamos

haciendo en cada comisión de Serveis Socials que proponemos

coordinarnos con algo; siempre sale que por favor todos los

servicios que puedan dar Serveis Socials estén coordinados en

un solo programa, una sola aplicación, y que se introduzcan los

datos de las tres administraciones y puedan acceder las tres

administraciones. Incluso yo iría más allá, para que tanto el
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SEPE como el SOIB también, si hay ayudas sociales, puedan

acceder a unos datos de una persona determinada. Obviamente

es muy importante la protección de datos.

Y la verdad es que yo considero que es adecuada esta

proposición no de ley, porque todo lo que hablemos en el pacto

de inclusión social creo que ya debe..., a la hora de ponerlo en

marcha ya debe existir, o debería, es verdad que es muy difícil,

pero creo que ya debería existir esta aplicación informática

para que luego la coordinación entre todos y las ayudas se den

fácilmente y todo el mundo tenga acceso.

Por lo tanto sí que apoyaremos esta proposición no de ley,

y espero que se lleve a cabo. Es verdad que tardaremos un

tiempo, pero que no sea excesivo. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari Socialista té

la paraula l’Hble. Sr. Diputat... Jaume, Jaume.

EL SR. GARAU I SALAS:

Gràcies, president. Bé, jo també estic d’acord amb la

proposta; únicament faré dues reflexions: una, que ja hi va

haver durant tot un temps que es va intentar fer un sistema únic

de..., una aplicació per un sistema únic d’expedient de serveis

socials; de fet a Mallorca es va aconseguir pràcticament a tot el

territori excepte a Palma, perquè Palma tenia la seva pròpia

aplicació. Després em sembla, si no vaig malament, que es va

començar a estendre a Menorca, Eivissa i Formentera la

mateixa aplicació, però hi havia un projecte, que no sé com

està, que era el d’unificar-lo amb el sistema sanitari, que el

sistema sanitari sí que té una aplicació molt bona, molt potent,

molt desenvolupada ja que té èxit, perquè els historials clínics

evidentment són compartits a tots els nivells: els centres de

salut, els hospitals intermedis, els hospitals de referència..., i

segurament aquí seria potser la proposta més eficient a llarg

termini, que és unificar els expedients sanitaris i socials en un

únic tipus d’aplicació informàtica, de manera que una persona,

per exemple, va a demanar una valoració de dependència al

centre de salut, i al centre de serveis socials tenguin accés al

mateix tipus de dades, encara que unes siguin de caràcter

social, les altres..., bé, amb els sistemes de protecció de dades

convenients, etc., etc.

Respecte de l’altra..., bé, jo estic d’acord amb la proposta

que feia la companya de MÉS, i a la reflexió que feia jo n’hi

afegiria una: evidentment crec que si tots els grups d’aquí

estam treballant en una comissió on es fan una sèrie de

propostes i aquestes propostes totes ens pareixen bé, aleshores

és absurd que un grup polític sigui el que aporti la proposta

aquí a aprovació. Com que tenim aquest sistema una mica

"arregular", que és aquesta comissió que tenim d’infància i

també de PN, crec que hauríem de fer una reflexió per veure

com integram aquestes comissions en el si d’aquesta comissió.

Per tant jo faria una proposta més que res no perquè es

discuteixi i perquè es voti, però sí que es pugui pensar que

aquests grups formin part de l’ordre del dia d’aquesta comissió,

o sigui, que si s’ha de reunir el grup de menors formi part de

l’ordre del dia d’aquesta comissió; si s’ha de reunir el grup

d’exclusió o d’inclusió es convoqui a l’ordre del dia d’aquesta

comissió, perquè així tendríem una comissió que treballa els

diferents temes, però no grups diferents que acorden coses que

després es duen aquí, perquè jo crec que això és un embull. 

Per tant no sé si aquesta és la solució, jo aport una idea, que

l’hem parlada amb els altres companys, i potser és possible que

això simplifiqui la cosa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Garau. Ara té la paraula el grup proposant per

acceptar l’esmena in voce o no de la Sra. Capellà.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. En primer lugar quiero

agradecer a todos los grupos el apoyo a esta propuesta. Como

ya he dicho anteriormente sí que aceptaríamos esta enmienda

de ampliar el plazo a un año, y sí que me gustaría hacer dos

pequeños matices. Uno es que esta propuesta no está recogida

dentro del pacto de la inclusión social, no es uno de los puntos

del pacto; sí que es cierto que lo hemos hablado muchas veces,

de hecho la pasada legislatura ya empezamos a hablar de esta

posibilidad. Compartimos totalmente lo que comentaba el Sr.

Garau respecto al sistema informático que tiene el ib-salut, ya

estuvimos haciendo determinadas consultas, porque es cierto

que los aplicativos informáticos que tiene el Ib-salut son de los

mejores de toda España y se podrían utilizar, ya que tenemos

toda esa tecnología a nuestra disposición, y desde luego

abarataría muchísimo el coste de este sistema informático que

tendríamos que aplicar.

Y también quiero decir que nosotros no tenemos ningún

tipo de problema en intentar pues..., o llevamos, como en una

de las comisiones surgió la posibilidad, de los acuerdos que

tengamos en esas comisiones, poder llevar aquí los acuerdos en

forma de propuesta firmada por todos los grupos políticos, pero

también es verdad, y vuelvo a decirlo, que esta propuesta

concreta no estaba dentro del pacto de inclusión como un

sistema informático, y he de decirles que sí, que la teníamos

nosotros en el programa electoral y por eso lo hemos traído

aquí. 

De todas formas no tenemos ningún inconveniente, y creo

que hemos dado bastantes muestras de ello, en intentar

consensuar, intentar llevar aquí por consenso y unanimidad de

todos los grupos cualquier tipo de propuesta. Y dicho esto

quiero volver a agradecer el apoyo de todos los grupos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Fernández. Simplemente para tenerlo claro,

Sra. Ballester, ¿su grupo acepta la enmienda in voce que se ha

presentado? Per tant jo crec que no fa falta votar.

Per assentiment se aprueba la proposición no de ley con la

enmienda añadida.

I no... S’aixeca la sessió.
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