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Fitxer 1 

 

Ple del Parlament  

VII legislatura / Segon període / Dimecres, 5 de maig de 2004 

 

 

Ple del Parlament 

 

Presidència del Molt Honorable 

Sr. Ernest Benach i Pascual 

 

 

Sessió plenària núm. 22 

SESSIÓ PLENÀRIA NÚM. 22 

La sessió s'obre a les deu del matí i vuit minuts. Presideix el president del Parlament, 

acompanyat de tots els membres de la Mesa, la qual és assistida per l'oficiala major, i el 

lletrat Sr. Sol i Ordis. 

Al banc del Govern seuen els consellers de Política Territorial i Obres Públiques, de 

Justícia, la consellera d’Interior, els consellers d'Economia i Finances, d’Agricultura, 

Ramaderia i Pesca, de Treball i Indústria, la consellera de Benestar i Família, i el 

conseller de Medi Ambient i Habitatge. 

 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 
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1. Interpel·lació al Consell Executiu sobre els seus propòsits de capteniment pel que fa a 

la salut laboral (tram. 300-00065/07). Sra. Carme Valls i Llobet, del Grup Parlamentari 

Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Substanciació. 

2. Interpel·lació al Consell Executiu sobre la gestió i el tractament dels purins (tram. 300-

00180/07). Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació. 

3. Interpel·lació al Consell Executiu sobre la revisió del sistema de finançament 

autonòmic (tram. 300-00458/07). Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de 

Catalunya. Substanciació pel procediment d'urgència. 

4. Interpel·lació al Consell Executiu sobre la construcció de nous edificis judicials, 

especialment sobre el projecte de la ciutat de la justícia de Barcelona i de l'Hospitalet de 

Llobregat (tram. 300-00279/07). Sra. Núria de Gispert i Català, del Grup Parlamentari de 

Convergència i Unió. Substanciació. 

5. Interpel·lació al Consell Executiu sobre quina és la seva política de relacions amb els 

mitjans de comunicació de Catalunya (tram. 300-00457/07). Grup Parlamentari de 

Convergència i Unió. Substanciació pel procediment d'urgència. 

6. Interpel·lació al Consell Executiu sobre la política de família (tram. 300-00291/07). Sra. 

Carme Porta i Abad, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. 

Substanciació. 

7. Interpel·lació al Consell Executiu sobre la participació ciutadana (tram. 300-00246/07). 

Sra. Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - 

Esquerra Alternativa. Substanciació. 

8. Proposta de canviar el nom de la Comissió sobre Cooperació i Solidaritat pel de 

Comissió d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Solidaritat (tram. 405-00002/07). Junta 

de Portaveus. Debat i votació. 

9. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre la prevenció dels 

accidents de trànsit (tram. 302-00029/07). Sr. Daniel Sirera i Bellés, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació. 
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10. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre el desplegament del 

programa de govern pel que fa al Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la 

Informació (tram. 302-00030/07). Sra. Pilar Dellunde i Clavé, del Grup Parlamentari 

d'Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació. 

11. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre la salut pública (tram. 

302-00031/07). Sra. Dolors Comas d'Argemir i Cendra, del Grup Parlamentari 

d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa. Debat i votació. 

12. Moció subsegüent a la interpel·lació a l Consell Executiu sobre les polítiques d'accés 

a l'habitatge (tram. 302-00032/07). Sr. Carles Puigdomènech i Cantó, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació. 

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre les polítiques 

d'immigració (tram. 302-00033/07). Sr. Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació. 

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre la política en matèria 

de residus ramaders (tram. 302-00034/07). Sr. Ramon Espadaler i Parcerisas, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació. 

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre la normalització 

lingüística (tram. 302-00035/07). Sra. Maria Mercè Roca i Perich, del Grup Parlamentari 

d'Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació. 

16. Preguntes amb resposta oral. 

 

El president 

S’obre la sessió. 

La llista de les preguntes que s’han de respondre oralment en el Ple és inclosa dins el 

dossier de la sessió. D’acord amb l’article 133.3 del Reglament, seran substanciades 

aquesta tarda a les quatre. 
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Modificació de l'ordre del dia 

A sol·licitud de l’honorable conseller de Relacions Institucionals i Participació, i de 

conformitat amb el diputat interpel·lant, es posposa per a una altra sessió plenària la 

interpel·lació que figura com a punt número 7 de l’ordre del dia. Si no suscita cap 

objecció, es considerarà acceptada aquesta proposta. (Pausa.) 

Interpel·lació al Consell Executiu sobre els seus propòsits de 

capteniment pel que fa a la salut laboral (tram. 300-00065/07) 

El primer punt de l’ordre del dia és la interpel·lació al Consell Executiu sobre els seus 

propòsits de capteniment pel que fa a la salut laboral. Presentada pel Grup Parlamentari 

Socialistes  - Ciutadans pel canvi, té la paraula, per a la seva exposició, la il·lustre 

senyora Núria Segú. 

La Sra. Segú i Ferré 

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, prenc la paraula en nom del meu 

Grup Parlamentari per substanciar la interpel·lació sobre salut laboral. Tan sols fa vuit 

dies, es va celebrar el Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball. Creiem en 

la idoneïtat, doncs, de la presentació temporal d’aquesta interpel·lació. Alhora també, fa 

també pocs dies, la Unió Europea va ampliar el seu nombre de membres; ja en són vint-

i-cinc en aquest moment. Cal recordar també a llò que diu l’article 31 de la Carta de drets 

fonamentals de la Unió Europea, que data de l’any 2000: «Tot treballador o tota 

treballadora tenen dret a treballar en condicions que respectin la seva salut, la seva 

seguretat i la seva dignitat.» Per tant, en aquest àmbit centraré aquesta intervenció. 

Tot i així, voldria fer una prèvia, si em permeten, per centrar concretament el contingut de 

la interpel·lació. Com saben vostès, amb caràcter general, la salut laboral té dos grans 

blocs: la sinistralitat laboral –els accidents– i les malalties laborals. En aquest sentit jo 

centraré en el primer aspecte la meva intervenció, per allò que fa referència a sinistralitat 

laboral i accidents, una preocupació del nostre Grup Parlamentari, perquè les xifres 

sobre aquesta qüestió que afecta la seguretat i la salut de les persones, 
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independentment de la seva quantitat, que avui encara són significatives i importants, 

només que afectin una persona, un treballador, una treballadora, tenen rellevància. 

Per altra banda, recordar també que en l’Acord de Govern catalanista i d’esquerres, 

també apareix com un compromís la lluita contra la sinistralitat laboral. 

Per altra banda, el conseller, en la seva primera compareixença en el Parlament de 

Catalunya, a l’hora de plantejar les línies estratègiques de treball del seu Departament, 

feia seu el contingut de la Resolució 1529 del Parlament de Catalunya, sobre sinistralitat 

laboral, fruit d’un debat general impulsat pels tres grups parlamentaris que avui donen 

suport al Govern i que va tenir lloc els dies 16 i 17 d’octubre de l’any 2002, si ho recorden 

vostès, després d’un estiu negre en temes de sinistralitat laboral, sobretot per allò que fa 

referència a accidents i accidents mortals. 

Senyor conseller, les últimes dades ens diuen que la sinistralitat, en el seu conjunt, 

podríem qualificar que millora progressivament. Pel que fa referència, sobretot, a l’any 

2002 i a l’any 2003, la tendència de la corba ascendent, que havia anat incrementant-se 

paradoxalment des de l’any 1996, que va ser el primer any de l’aplicació de la Llei 31/95, 

de prevenció de riscos laborals, o sigui, a partir de l’any 1996, en què ja estàvem dotats 

des de l’Estat espanyol amb una llei de prevenció de riscos laborals..., la corba de la 

sinistralitat laboral ha anat in crescendo amb més o menys rapidesa, fins a l’any 2002-

2003, en què sembla que aquesta tendència comença a baixar lleugerament. Per tant, 

per això dic que millorem progressivament; amb una greu excepció: els accidents 

mortals. 

La corba del últims deu anys d'accidents mortals, es pot veure que té alts i baixos, fa 

pujades i baixades. L’any 2002, un any especialment dur, com deia, on la punta era a la 

part superior; l’any 2003 hem tornat a dades de l’any 2001 pel que fa referència a 

accidents mortals. Jo crec que aquí cal una aposta ferma, perquè bona part també –cal 

tenir-ho present– dels accidents mortals són accidents de trànsit, dintre la jornada laboral 

o bé in itinere, o sigui, aquells accidents que es produeixen a l’entrada i la sortida del lloc 

de treball, o en els desplaçaments dels treballadors i les treballadores a l’hora d’anar o 

sortir de la feina. En aquest sentit, entenem que la conselleria de Treball i la conselleria 
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d’Interior  tenen  un objectiu comú: la lluita contra la sinistralitat a les carreteres, que 

també, en bona part, és sinistralitat laboral. 

Tot i així, tot i que hem millorat progressivament, jo crec que hem de dir que altres 

milloren més que nosaltres, perquè el context ens marca que no podem ser optimistes. 

No podem ser optimistes, primer, perquè estem parlant d’una tendència molt petita dels 

últims anys, de l’últim parell d’anys, primera, i segona, perquè n’hi ha altres que milloren 

progressivament molt millor que nosaltres, com per exemple l’Estat espanyol. No parlem 

ja de les ràtios i les mitjanes de la Unió Europea, de les quals estem a força distància, 

sinó que parlem de la mitjana d’Espanya, que no és que estigui tampoc massa a prop de 

la mitjana d’Europa, per dir-ho d'alguna manera, però centrem-nos en la mitjana 

d’Espanya. 

En primer lloc, pel que fa referència a accidents lleus, l’any 2002 vam passar de ser la 

tercera comunitat autònoma a ser la segona; per tant, hem pujat pel que fa referència a 

accidents lleus. Sí que és cert  que en accidents greus i mortals ja no estem a la cua, 

estem més a prop de la mitjana d’Espanya, però encara estem per sota de la mitjana. En 

aquest sentit, podem fer una lectura positiva, però a nivell general, amb números absoluts 

de tots els tres tipus d’accidents –greus, lleus i mortals–, no millorem tan 

progressivament com millora en aquest cas l’Estat espanyol. 

Per tant, nosaltres creiem que aquesta lleugera tendència a la millora, no creiem que es 

pugui consolidar si no hi ha una acció decidida del Govern en aquest sentit. Per què?  

Pel que fa referència als sectors productius on hi ha més alt índex d’incidència 

d’accidents, continuen essent els mateixos que quan es va produir el debat de l’any 

2002: la construcció i l’agricultura, en primer lloc, i en segon lloc, la indústria. Pel que fa 

referència a la relació entre sinistralitat i temporalitat, continua essent la mateixa. 

Per tant, tot i que la tendència ha millorat, els punts negres, els continuem identificant 

igualment. I partim d’una realitat en què, encara avui, podem dir que no es compleix la 

Llei de prevenció de riscos laborals de l’any 95. Moltes empreses del nostre país encara 

no integren la prevenció en la gestió, en paraules del conseller. I, en la mesura en què no 
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interioritzem els costos de prevenció també com a costos de producció, no podrem 

avançar en aquest camí. 

I entenem també que hi ha hagut una manca de polítiques actives del Govern en les 

seves funcions de vigilància, control i sanció. Aquestes polítiques actives del Govern 

apareixen molt clarament, jo crec, en la Resolució del 1529 del Parlament de Catalunya, 

que he esmentat amb anterioritat, en què hi ha un repàs exhaustiu i un mandat del 

Parlament de Catalunya, aprovat per la unanimitat de tots els grups parlamentaris, al 

Consell Executiu. I en aquest cas jo agrairia que el conseller pogués aprofundir en el grau 

de compliment d’aquesta Resolució i com planteja el seu Govern arribar a un compliment 

acceptable, per no dir-ne total. 

Jo crec que..., aquesta Resolució és llarga i complexa; per tant, no entraré a analitzar 

amb profunditat  tots els seus apartats. Però sí que voldria fer incís en alguns aspectes: 

en la política preventiva pel que fa referència a la concertació. 

Hem sabut, de l’acord que hi ha a la taula sectorial de construcció, que ha estat publicat 

al DOGC, que va estar parat des de l’antic Govern fins a l’actual per manca de 

consignació pressupostària i, per tant, per manca de signar el conveni de col·laboració 

que ha de regular i que ha de fer possible i materialitzar aquest acord, vist que no hi 

havia previsions pressupostàries per fer-ho. Sabem que l’actual Govern ha desencallat 

això. Voldríem saber com estan les taules sectorials en altres sectors, en aquells que 

apunta el Llibre blanc de pesca, agricultura, transport i les ETT. A pesca, sabem que no 

és greu l’índex d’incidència, però sí que és molt, molt superior a la mitjana d’Espanya, tal 

com apunta el Llibre blanc de sinistralitat laboral. Voldríem saber com està això. 

També voldria que ens expliqués, la taula general, que per notícies aparegudes també a 

la premsa sabem que es va reunir dilluns –des de la seva constitució, a principis de l’any 

2003, dilluns hi va haver una reunió–, com plantegen la concertació en aquest àmbit, on 

són presents els diferents agents socials i econòmics. 

Per altra banda sabem, som coneixedors de l’Acord del Govern catalanista i d’esquerres 

per demanar el traspàs de competències al Govern estatal pel que fa referència a la 
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Inspecció de Treball, a la creació d’un cos català d’inspecció de treball i el traspàs de 

totes les transferències en aquest àmbit. Voldríem saber també les gestions endegades 

en aquest sentit. 

Per altra banda, som coneixedors de la Llei 54/2003, de modificació de la Llei de 

prevenció de riscos laborals de l’any 95, que permetrà avançar en el tema de la 

inspecció, bàsicament perquè dotem de competències sancionadores els treballadors 

dels centres de seguretat i condicions de salut. Però entenc que això sí que és positiu, 

perquè permet optimitzar la feina dels treballadors, però alhora fa que continuem tenint 

els mateixos treballadors. Si no abordem amb profunditat la insuficiència de recursos 

econòmics, humans i materials d’aquests centres, no avançarem en aquest sentit. 

Per últim, voldria que ens fes cinc cèntims també del registre públic, l’últim apartat  de la 

Resolució, que parla de la transparència de les sancions existents, de la coordinació 

interadministrativa –que sabem que no és fàcil– dels Mossos amb Sanitat, amb 

educació, amb la Fiscalia, amb el poder judicial, amb Governació... 

I, vist que se m’acaba el temps, una reflexió. El Govern impulsa l’acord estratègic per a la 

internacionalització i la qualitat de l’ocupació. El conseller... 

El president 

Senyora diputada... 

La Sra. Segú i Ferré 

...reiteradament... Gràcies, senyor president. Si em permet un minut... 

El president 

No, un minut, no l’hi permeto. 

La Sra. Segú i Ferré 

Mig minut. 

El president 

Acabi la frase. 



 

  

Sessió núm. 22 / Ple del Parlament / 5 de maig de 2004 

 

 

 
9 

La Sra. Segú i Ferré 

El senyor conseller fa pedagogia de manera reiterada explicant-nos que estem en un 

procés de transformació industrial i que és necessari canviar el model productiu. Jo crec 

que, en el tema de la sinistralitat laboral, la lluita contra aquesta sinistralitat, aquesta 

implementació d’un nou model productiu i aquest acord poden ser clau també per 

avançar en aquest sentit. 

Moltes gràcies, senyor president. 

El president 

Gràcies. Té la paraula l’honorable conseller de Treball i Indústria, senyor Josep Maria 

Rañé. 

El conseller de Treball i Indústria (Sr. Josep M. Rañé i Blasco) 

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, senyora diputada, permetin-me 

dir alguna cosa que possiblement, als presents, els estranyi una mica, o a alguns dels 

presents: és la meva primera interpel·lació –com a conseller, evidentment; d’altres, 

n’havia fet moltes–, i, realment, encara que tingui un bagatge en aquesta casa, poder 

desenvolupar les tasques com a membre del Govern dóna una altra perspectiva, els ho 

reconec, a tots vostès, plenament diferent de la que he vingut desenvolupant fins ara. 

En tot cas, com deia la diputada, fa pocs dies es va celebrar el Dia Internacional de la 

lluita contra la sinistralitat laboral i per la salut laboral, i possiblement és un bon moment 

per poder fer algunes reflexions i traslladar a aquesta cambra les línies d’actuació que 

volem dur endavant i les que portem endavant i les que ens marquem com a objectius. 

En primer lloc, reiterar el que ja hem vingut dient, que la lluita contra la sinistralitat és una 

prioritat del Govern, és una prioritat que hem recollit en el pacte de govern de Catalunya, i 

és una prioritat perquè estem parlant de quelcom força important: estem parlant de la 

salut i de la vida de les persones; estem parlant que persones que puguin i surtin de casa 

per guanyar-se-la no la perdin en el lloc de treball. I, per tant, des d’aquesta perspectiva, 
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és evident que les estadístiques són un element important, però sobretot els resultats és 

el que hem d’anar a buscar que es vagin produint. 

I per fer-ho, evidentment, necessitem quelcom que és impulsar una nova cultura i uns 

valors nous amb relació a la prevenció dels riscos laborals. I aquesta és la primera idea: 

possiblement hem de parlar... I ahir mateix, en una entrega de premis que fèiem a una 

mútua, la mateixa mútua ens deia: «Voldríem no dir-nos "mútua d’accidents", sinó "mútua 

de prevenció".» Jo crec que aquestes són d’aquelles coses que hem d’intentar 

incorporar; hem de posar la gent a treballar per la prevenció. Haurem de reparar els 

efectes negatius que produeixen sobre els treballadors i les treballadores aquests 

efectes, però haurem de posar l’accent en allò que és prioritari: la prevenció. Reparar els 

accidents, atendre les persones, però evitar que es produeixin aquests temes. 

I en aquest sentit és veritat que portem una tendència que, malgrat una situació en què, 

fins i tot quan donem les dades i expliquem perfectament que des de l’1 de gener s’ha 

produït un canvi en el registre del comunicat d’accidents..., i això fa que, en posar-lo en un 

sistema informàtic, els més lleus o els que no tenen..., fins i tot a nosaltres ens sembla 

que surten massa bé; els ho dic amb tota sinceritat. Crec que tenim encara una certa 

bossa 

 

Fitxer 2 

 

...de comunicats que no han entrat. Per tant, ens surten massa bé en aquest tema, 

perquè les empreses encara..., les mútues no ho estan incorporant amb la rapidesa que 

ho haurien de fer. I insistirem en aquest tema perquè una de les primeres coses per 

actuar és conèixer la realitat, no enganyar-nos. I no volem enganyar, per això nosaltres 

mateixos hem posat la frase de dir: «Escoltin, vigilin perquè pot haver-hi algunes 

mesures que siguin favorables.»  Ara, el que sí que s’ha dir amb tota claredat és que, pel 

que fa als accidents greus i mortals, les dades recullen fidelment la realitat. No es 

produeix aquesta situació. 
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I en aquests que són la punta de l’iceberg, l’element més cridaner, més important, les 

dades són millors, van millorant, però són una millora insuficient. Van millorant 

bàsicament perquè tenim menys accidents greus i menys accidents mortals que l’any 

passat en el mateix període, en els tres primers mesos que són els que tenim tancats: 28 

contra 35, i 412 davant de 285. Són dades preocupants igualment, però son millors.  

Però, en tot cas, els ho repeteixo: crec que les estadístiques només ens han de servir per 

fer una primera aproximació, una primera. Hauríem de fer més aproximacions. Hauríem 

d’haver tingut una possibilitat de tenir ja damunt de la taula l’enquesta de condicions de 

treball de Catalunya, que era un acord i una obligació i un mandat de la Resolució del 

2002. No la tenim encara, no s’ha començat, la farem, perquè hem d’entrar, no tan sols 

en el coneixement quantitatiu, sinó en el coneixement qualitatiu de la situació. Qualitatiu, 

perquè aquest és un dels problemes que tenim, seguim mantenint la idea que es fa poca 

prevenció, que la prevenció que es fa no és de prou qualitat, i que, sobretot, hem de fer 

un gran esforç que aquest canvi cultural suposi integrar, des de bon principi, la prevenció 

de riscos. 

Posin només un exemple com amb un manual que distribuíem des del Departament de 

Treball i Indústria fa pocs dies, un manual per a les petites i mitjanes empreses, era un 

manual de gestió on hi integràvem: protecció del medi ambient, qualitat i prevenció de 

riscos. Ensenyar les empreses que, de bon principi, quan dissenyin la seva gestió 

incorporin aquests tres conceptes, no com a tres espais separats, sinó com un de sol, és 

un avenç en aquesta situació qualitativa. 

Nosaltres volem, i estem treballant, bàsicament, en dues línies, per fer una cosa que és 

l’objectiu fonamental. Hem agafat com a element que va generar una capacitat d’entesa 

dintre del Parlament i un mandat, la Resolució del Parlament del novembre del 2002 com 

una línia de veure, d’aplicar i de dur endavant. 

En aquest sentit, les accions formatives i les accions de control rigorós són les dues 

línies d’actuació importants que realitzarem, en un marc de concertació social que 

esperem poder seguir desenvolupant d’una manera clara. Ja ho deia la diputada, s’ha 

constituït la Mesa General de la Prevenció de Riscos Laborals, s’ha reunit el dia 3, estan 
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constituïdes les meses de la construcció, les de càrnies  i les de les empreses de treball 

temporal, les hem dotat, perquè hi va haver el primer acord, però no hi havia dotació 

pressupostària, i estem aprofundint en el tema del coneixement de la realitat.  

Hi ha un llibre blanc, que nosaltres ja vam considerar en el seu moment, quan es va 

presentar, que era insuficient; però, en tot cas, l’utilitzarem, com tot allò que tinguem, com 

una base per seguir avançant. Però, ho repeteixo, el mateix Llibre blanc de la prevenció 

ens sembla insuficient. 

Seria necessari que tinguéssim aquella enquesta que ens obligava el Parlament, i que, 

ho repeteixo, hi ha hagut una utilització..., durant tot l’any 2003 ho discutíem, si érem 

nosaltres, si era l’Institut Nacional de la Seguretat i Higiene, com la feien?, si la feien 

d’ampliació... Però, al final, el resultat final és que encara no s’ha començat a fer. Farem 

aquesta enquesta perquè, ho repeteixo, crec que és un tema...  

I començarem a utilitzar una cosa que ens sembla fonamental: avaluar els plans. Fins ara 

hem tingut plans, però no els hem avaluat. No s’han avaluat els plans, i volem avaluar els 

plans per aprendre dels encerts i dels errors. Perquè, si no, l’únic que fem són unes 

mesures quantitatives i no qualitatives en aquest tema. Hem ja fet una revisió de les 

entitats dedicades al Servei de Prevenció, però encara hem d’avaluar, seguir avaluant la 

seva activitat i el seu funcionament. 

Estem en algunes coses amb més dotació de personal. És veritat que es va complir, 

parcialment, aquell acord que plantejava l’ampliació del nombre de tècnics. També és 

veritat que això es va produir a través d’una situació en què aquesta plantilla, en el 

pressupost d’enguany l’haurem de consolidar. Dic que l’haurem de consolidar perquè, 

fins ara, s’havia estat pagant amb inversions. És a dir, vam fer transferències de 2.000 

milions d’inversions, els vam transferir per pagar el personal que entrava nou als centres 

de seguretat i higiene, i aquest any, amb el pressupost endreçarem aquesta situació a fi i 

efecte de consolidar aquesta plantilla en condicions, i poder seguir mantenint una 

determinada activitat.  
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Crec que aquest és un tema important, perquè, a més a més, amb la nova reforma de la 

Llei de prevencions de riscos laborals, quan es desenvolupi el seu Reglament, aquests 

tècnics podran fer accions inspectores; no tan sols ho farà l’inspector de treball, sinó que 

els tècnics dels centres de seguretat i higiene podran fer accions inspectores. I, 

d’aquesta manera, incrementarem el nombre de persones que podran fer inspeccions al 

conjunt de les empreses; fins ara només podien fer informes. Es requerirà la formació 

d’aquest personal, la capacitació addicional, aquells elements..., però, evidentment, 

tindrem un cabal molt més important de persones que podran complementar aquesta 

altra pota de l’acció del Departament, que és l’acció inspectora: la formació, la 

informació, l’aprofundiment, però també el control rigorós de la normativa, perquè és un 

element que ens sembla important poder fer-lo.  

Tenim previst, atès que l’any 2003 es va acabar la campanya de prevenció, aquella que 

deia «La seguretat no és broma», doncs, va acabar. És una campanya que tenia un 

efecte general, de conscienciació general. Tenim previst en el pressupost, ja, o en el 

projecte de pressupost per engegar aquest any campanyes que vagin molt més 

orientades a aquells riscos, a aquells elements que estan creant més sinistralitat; no una 

de caràcter general, sinó concentrar-ho en aquelles actuacions de caràcter més 

específic. Posar, per exemple, el mateix que succeeix a tràfic quan es comença una 

campanya i diem «el casc, el cinturó de seguretat» o qualsevol altra actuació molt 

concreta, molt específica, perquè amb aquesta es genera molta sinistralitat.   

I, evidentment, no s’ha produït, malgrat que es deia que s’havia de fer en sis mesos, el 

traspàs de les competències de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Aquest és un 

tema que hem plantejat, que hem plantejat al ministre Zaplana els primers dies d’arribar-

hi, i que ja li ho hem plantejat al ministre Caldera en el primer contacte que tenim, i que hi 

tornarem a insistir d’una manera molt clara. 

Tenim present una situació... 

El president  

Honorable conseller..., se li ha acabat el temps. 
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El conseller de Treball i Indústria 

Tenim present... –i amb això acabo–, tenim present una situació: la transferència de la 

Inspecció de Treball, la volem per mantenir, bàsicament –bàsicament–, la unitat 

d’actuació de la Inspecció de Treball. 

I, per tant, tenir un cos que depengui orgànicament de l'Administració, però que faci totes 

aquelles funcions que estan relacionades amb el món del treball i la seguretat social a 

Catalunya. Volem que sigui...   

El president  

Honorable conseller... 

El conseller de Treball i Indústria 

...en el nostre àmbit, però que no es trenqui aquesta unitat d’acció que tan favorable és 

per defensar i per gestionar el món del treball. 

El president  

Gràcies. Té la paraula la diputada la il·lustre senyora Núria Segú. 

La Sra. Segú i Ferré  

Gràcies, senyor president. Agraïm les dades que ens ha proporcionat el conseller sobre 

l’any actual que ens permet certificar aquesta tendència a la millora de l’any 2002 i del 

2003 pel que fa referència al primer trimestre del 2004. I, si es confirmen pel que fa 

referència als accidents greus..., perquè, en principi, segons la tendència de les corbes 

dels últims deu anys, l’any 2002 va ser un any dolent, l’any 2003 va ser un any una mica 

millor, l’any 2004 ens tocaria ser un any dolent, segons la tendència... Entenem que 

aquestes dades que ens diu respecte al primer trimestre del 2004 es puguin mantenir, i, 

per tant la tendència que en accidents lleus i greus sí que comença a descendir, també 

es pugui consolidar amb els accidents greus. Això, per una banda. 

Per altra banda, celebrem que també, de la seva intervenció, ens pugui concloure que 

pensen exercir amb contundència les seves competències com a autoritat laboral, que 
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hagin complert ja allò que fa referència a la Resolució del Parlament sobre l’avaluació 

d’entitats dedicades a prevenció de riscos, que hàgim abordat la insuficiència crònica 

que pateixen els centres de seguretat i condicions de salut. 

I, permeti’m conseller, vaig poder acompanyar-lo a la visita al centre que es va fer a la 

província de Tarragona, era un centre..., antic, no diria rònec, però, antic, fins i tot els 

treballadors eren antics, per dir-ho d'alguna manera. No dic que fossin grans, eh?, sinó 

que la percepció que tenies del mateix centre, del mobiliari i, fins i tot, dels mateixos 

treballadors era antic. Això, jo crec que reflecteix que durant molts anys, uns centres que 

van néixer a la segona meitat dels setanta, doncs, han estat molts parats. La meva 

percepció era que havien estat parats en el temps, no? Per tant, entenem que plantegin 

resoldre aquesta insuficiència econòmica de recursos humans.  

Li demanaria, també, que ens expliqués les prioritats pressupostàries, els recursos 

econòmics. Perquè no solament és suficient passar de capítol 2 a capítol 1 l’increment 

que s’ha fet de per..., de capítol 2, no, perdó, de capítol 7 –subvencions– a capítol 1, la 

despesa que s’ha fet amb aquest increment de plantilla del centre, sinó que és 

necessari, també, dotar els centres i tota la política, en general, de la conselleria sobre 

seguretat de millors, de més recursos econòmics per sufragar aquesta insuficiència 

financera. 

Permeti’m també que li pregunti allò que pensa fer la Generalitat com a empresa, com a 

primera empresa del país que és la que té més treballadors. 

Hem de practicar amb l’exemple, senyor conseller; de vegades vostè ho sap que no han 

practicat amb l’exemple. Hem de ser els primers a complir la Llei de prevenció de riscos 

laborals que no estem complint o no hem complert fins ara. Permeti-m’ho dir d’aquesta 

manera.  

Per altra banda, i per acabar, ens agradaria si ens pogués avançar... –potser ja sé que la 

iniciativa parlamentària d’una interpel·lació és més justa en el temps, potser no és la més 

idònia per poder aprofundir en el tema de la sinistralitat laboral, però, ens agradaria que 

ens ho pogués avançar– el seu capteniment, si és possible, sobre els dissensos, els 
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dissensos que no van ser consensos en la Resolució del Parlament, perquè, en aquest 

cas, es va a buscar la unanimitat, però van quedar temes aparcats damunt la taula en el 

debat, aquest, general de l’any 2002; el paper de les mútues dels accidents de treball, 

vostè les ha esmentades avui aquí. Rellegint la seva intervenció en el debat general, un 

dels temes que vostè va posar damunt la taula, que no va aparèixer ni en el discurs 

d’aquell moment conseller de Treball, el tema de les mútues de treball. Vostè les ha 

esmentades. Va ser un tema que no va generar consens. Què en pensa?  

Altres temes segurament molt més complexos, perquè van lligats amb la transversalitat 

que hem esmentat anteriorment, els estudis reglats o no, com implementem en el món 

educatiu també el tema de la prevenció... En aquest sentit, voldria..., si pogués fer-nos-en 

cinc cèntims. 

I ja, per acabar, plantejar-nos que aquesta metodologia que planteja vostè de fixar 

objectius quantificables per tal d’avaluar i poder analitzar els resultats per tal de definir 

les polítiques i els objectius en el temps, crec que és la millor manera de començar a 

treballar, perquè, si no, com deia vostè, acabem confonent els fins amb els mitjans. I això 

és el que ens ha passat fins ara en aquest país, i entenem que els mitjans són els mitjans 

i els fins són els fins, i en la mesura que puguem objectivar i avaluar els resultats podrem 

començar a caminar amb el peu dret.  

Moltes gràcies, senyor conseller. 

El president  

Gràcies, senyora diputada. Té la paraula l’honorable conseller de Treball i Indústria, 

senyor Josep Maria Rañé. 

El conseller de Treball i Indústria 

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, és veritat que tenim algunes instal·lacions 

que requereixen d’un rejoveniment, i fins i tot li diria que requereix, com em va sobtar, 

d’eliminar les barreres arquitectòniques, que encara no les tenim eliminades dels centres 

de seguretat i higiene en el treball. Tots vénen d’una concepció i d’un disseny 

arquitectònic fet els anys setanta, i totes per accedir-hi, almenys tres dels quatre que 
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tenim, hi ha uns grans esglaons i unes dificultats que no s’han eliminat. Per tant, allò..., 

requereix algunes actuacions. 

No li podria compartir –perquè és una percepció de caràcter individual que jo no tinc– el 

que fa referència al personal. Crec que amb il·lusió, amb ganes..., n’hi ha moltes. I, per 

tant, allò..., si la gent té objectius, ganes i això, independentment dels anys que faci que 

són a l'Administració es manté plenament actiu i funcional. És veritat que sí que s’ha 

produït un rejoveniment de la plantilla d’inspectors, precisament perquè van entrar l’any 

passat.  

En tot cas, dir-li que, seguint el que vostè em deia, una interpel·lació és un text molt curt, 

quatre mesos efectius per a aquest tema possiblement també és un temps molt curt per 

poder fer i explicar moltes coses, i és per això que voldria, ja, avançar que, quan es 

compleixi el segon any de la Resolució, demanaré comparèixer davant de la Comissió 

de Política Social a fi i efecte de fer un repàs de l’estat de la situació d’aquell compliment 

del Parlament. És a dir, per allà..., quan estiguem en el segon..., després de l’estiu, 

buscarem un moment per poder descabdellar amb molta més tranquil·litat i amb un 

contacte amb tots els grups parlamentaris qui...                    

Fitxer 3 

 

i l’estat de situació en el qual es troba el grau de compliment, com s’han pogut 

implementar, quines coses funcionen, quines no funcionen, que em sembla que pot  ser 

un bon element. 

En tot cas, sàpiguen que una de les coses que ja intentarem posar en marxa és que, si el 

temps i l’autoritat, i el Departament d’Economia i Hisenda, i el Parlament, ho permeten, 

amb el pressupost d’enguany o amb la Llei d’acompanyament intentarem fer veritat allò 

que la Resolució ens manava. I és allò, el tema de dir que si hi ha un resultat de les 

inspeccions i de les sancions que sobrepassa les despeses que està fent, que hi ha 

compromès la Generalitat, aquestes es destinaran a aquest fi, fent veritat aquella idea 
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que es va plantejar que la Generalitat no vol sanejar els seus comptes amb les multes o 

amb les sancions d’aquest tema, sinó invertir-les en això. 

Però, evidentment, aquest no és l’objectiu, encara que s’ha incrementat el nivell de 

sancions i de recaptació, aquest no és l’objectiu. Ens agradaria no haver de posar cap 

multa; ens agradaria no haver de posar cap sanció, però tot i així hauríem de seguir fent 

prevenció.  

En tot cas, en aquesta situació, si el resultat d’aquesta acció inspectora, d’aquesta acció 

controladora donés uns resultats econòmics que permetessin destinar..., superessin el 

que estem gastant en aquest tema, evidentment, el compromís del Govern és destinar-lo 

a aquest objectiu; no a sanejar els comptes, sinó invertir-lo en prevenció de riscos 

laborals. 

I per això, quan arribi la discussió del pressupost, els demanarem que donin suport a la 

idea, que el Govern acompanyarà ja amb l’avantprojecte, en aquesta direcció i en aquest 

sentit. 

Crec que hi han elements que s’han de plantejar, que tenim presents, però que hem 

d’aprofundir. El més important de tot és que tinguem clar que aquest no és un tema del 

Govern, és un tema que es produeix a les empreses, que al Govern li correspon liderar, 

que les responsabilitats són d’aquelles persones que la Llei estableix que les tenen, però 

que el Govern acompanyarà i liderarà aquest tema. I ho farem, com ho estem fent, d’una 

manera transversal, d’una manera com, per exemple, amb el Pla pilot de l’Estany, on, a 

partir de materials del «No badis!», hem generat un pla pilot on hem posat en contacte 

no tan sols les escoles de primària i de secundària, sinó també els centres, els gremis, 

els ajuntaments, per treballar durant un mes i avaluar com podem fer campanyes de 

sensibilització, d’explicació i de formació, amb els centres educatius, de prevenció de 

riscos.  

Això ho hem posat en marxa, i ho seguirem fent, perquè ens sembla que aquesta és una 

manera d’actuar transversalment. O establir contactes amb la Fiscalia, o establir i 

permetre que els ciutadans puguin donar informació a través d’una pàgina web quan 
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coneixen una situació de riscos laborals..., que puguin posar-ho –acreditant-se, no 

anònim–, comunicar-ho directament, amb una línia directa, al Govern de Catalunya i al 

Departament de Treball i Indústria.  

Crec que hem de generar una consciència general i transversal, però l’hem de tenir 

ordenada... 

El president 

Honorable conseller... 

El conseller de Treball i Indústria 

...no és qüestió de dir-ho, és qüestió de fer-ho. I en aquesta línia és en la que treballarem 

i treballem. 

Res més. 

Moltes gràcies. 

El president 

Gràcies.     

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la gestió i el tractament dels 

purins (tram. 300-00180/07) 

El segon punt de l’ordre del dia és la interpel·lació al Consell Executiu sobre la gestió i el 

tractament dels purins, presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya. Té la paraula, per a la seva exposició, l’il·lustre senyor Joan Bertomeu. 

El Sr. Bertomeu i Bertomeu 

Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats..., honorable conseller de 

Medi Ambient, la interpel·lació que el Grup del Partit Popular presentem avui a la cambra 

no és un tema que passe desapercebut per cap dels grups parlamentaris ni que haja 

passat desapercebut pel Govern, segons va manifestar vostè, senyor conseller, la 

passada setmana, a la interpel·lació referent a la política en matèria de residus 


