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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Idoia Ribas en sustitución de Sergio Rodríguez, de VOX.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Sí, Maria Antònia Truyols en substitució de Francina
Armengol.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Irantzu Fernández en substitució de Mercedes Garrido.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE
núm. 4155/19 i 5727/19.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4155/19,
presentada pel Grup Parlamentari  Ci udadanos,
modificada mitjançant l’escrit RGE núm. 6690/19,
relativa a auditoria integral  financera i operativa de
gestió i  eficiència del Govern de les Illes Balears i del
seu sector públic instrumental.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
4155/19, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a l’auditoria integral financera i operativa de gestió i
eficiència del Govern de les Illes Balears i el seu sector
públic instrumental.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula la Sra. Guasp, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Miren, esta PNL fue registrada el 5 de
agosto, por tanto, el contexto económico y financiero en el
que nos encontramos ya ha cambiado sustancialmente.

Hemos constatado una sobredimensión en la estructura del
Govern, también, como pusimos de manifiesto, con una
sobredimensión en altos cargos y en cargos de confianza que
supone más de 1 millón y medio de euros más en nóminas.

Se ha aprobado ya también el Proyecto de ley de
presupuestos generales de la CAIB, donde se ha tenido que
echar mano de la recaudación del impuesto sobre el turismo
para poder cuadrar las cuentas y comprometerse con ello a
financiar proyectos de infraestructuras, dado que en ese
proyecto de ley de presupuestos cae la partida de inversiones
en un 7,5% y sube la deuda en 500 millones de euros, también

disminuye el presupuesto para ocupación y para gasto
corriente.

El objetivo de esta PNL era proponer al Govern de les Illes
Balears llevar a cabo una auditoria integral en el inicio del
curso político tanto de la administración como del sector
público, es decir, de los entes instrumentales, una auditoria no
solo económico financiera, sino una auditoria funcional y
operativa, con el objetivo de detectar el gasto  superfluo,
eliminar duplicidades, reorientar el gasto público para
destinarlo a mejorar los servicios básicos para los ciudadanos,
porque de otra forma se iban a aplicar ajustes o recortes en las
partidas más importantes que consideramos, como ha sido el
caso de la bajada en un 7,5% en inversiones o la bajada en la
partida de ocupación.

Por tanto, nosotros lo que pretendíamos con esta
propuesta era que el Govern llevase a cabo una auditoria
económico financiera, pero sobretodo funcional con el
objetivo de eliminar esas duplicidades, ese gasto superfluo y
obtener así una administración basada en los principios de
eficacia, economía y eficiencia, porque consideramos que el
control económico financiero es un instrumento fundamental
para la mejora de la transparencia y la gestión en el sector
público. Y consideramos desde mi grupo parlamentario que la
auditoria es la herramienta más importante para ese control
económico y financiero y en la utilización de fondos públicos
acorde a las normas y directrices vigentes a los criterios de
eficacia, economía y eficiencia que exige la ley y la ética.

Por eso, proponemos instar al Govern a llevar a cabo una
auditoria integral de todos el gasto del Govern de les Illes
Balears a cargo..., nosotros decíamos en esta PNL a cargo de
la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la
conocida AIReF, pero es cierto que introdujimos ya este
punto en una moción que defendí el 24 de septiembre en
Pleno, en el punto 7 de la moción RGE núm. 5124/19, relativa
a política de nombramientos y sobredimensión de altos cargos
de confianza por parte del Govern, y en ese momento
incluimos una enmienda del Partido Popular para que la
auditoria integral la llevara a cabo la Sindicatura de Comptes
de les Illes Balears, de acuerdo con el artículo 10.2 de la Ley
4/2004, de 2 de abril, de dicha sindicatura.

Por lo tanto, tendríamos a bien..., no sé si... se prevé en el
Reglamento el poder modificar este punto para incluir la
Sindicatura de Cuentas en lugar de la AIReF como ya hicimos
en esta moción, porque consideramos que sigue siendo
fundamental llevar a cabo esta auditoria.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de fixació de posicions pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. García, per un temps de cinc
minuts.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201904155
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201906690
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LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Gràcies, president. Bon dia, senyores i senyors diputats.
Bé, la posició del Partit Popular envers aquesta PNL es la
següent.

Nosaltres consideram que el fons d’aquesta iniciativa és
interessant, totes aquelles iniciatives que caminin per
incrementar l’eficiència i l’eficàcia de la despesa pública són
bones i, per tant, nosaltres entenem del fons d’aquesta PNL,
però no donarem suport als instruments que incorpora
Ciutadans per dur a terme aquest increment d’eficàcia i
control.

En primer lloc, i ja ho ha avançat la portaveu de Ciutadans,
l’AIReF no és l’organisme pertinent per dur a terme aquesta
auditoria que demana Ciutadans, l’Autoritat Independent de
Responsabilitat Fiscal fa informes, emet opinions i estudis,
però no té dins la seva missió la funció de fer auditories. I
nosaltres consideram més adient activar els instruments i tots
els recursos que té la nostra comunitat autònoma per dur a
terme aquesta tasca de fiscalització i control.

La Sindicatura de Comptes, precisament té aquesta funció,
fiscalitzar l’activitat econòmica, financera i comptable del
sector públic  amb independència, objectivitat i
professionalitat. A més a més, tenim un altre instrument que
és la Intervenció General la qual, a través de la seva
Intervenció Adjunta d’Auditories, cada any fa l’auditoria a
l’administració pública i a tot el sector públic instrumental,
poden accedir a aquestes auditories a la pàgina web d’aquest
organisme.

Per tant, consideram que seria molt més adient activar,
desplegar tots aquests instruments, els magnífics
professionals i funcionaris que tenim adients per fer aquesta
tasca i no duplicar aquest cost que significaria contractar fora
aquesta feina.

També vull remarcar que la mateixa Intervenció sots-
contracta empreses d’auditories per donar encara més
independència i objectivat a aquesta tasca de fiscalització.

Per tant, no donarem suport a aquesta iniciativa d’activar
l’AIReF perquè consideram que tenim instruments propis per
desenvolupar aquest control.

I també m’agradaria destacar que el segon punt no és
correcte així com està redactat, perquè explica Ciutadans que
el Govern ha anunciat uns determinats ajusts, i això no és vera,
a dia d’avui no coneixem aquests ajusts. El nostre portaveu en
diverses ocasions ha demanat a la consellera quins serien
aquests ajusts i no els ha manifestat. El que sí podem dir és
que han ordenat tancar el pressupost fa... durant aquests tres
mesos, abans de finalitzar l’any i per tant, han bloquejat també
una partida de 62 milions. Això és el que sabem quant a ajusts.

Per tant, i com a conclusió, entenem la iniciativa, entenem
la proposta de fons de fiscalitzar, de controlar, que aquesta és
la funció de l’oposició, però no entenem el paper de l’AIReF

i, per tant, el que pretenem és desplegar en tot el seu potencial
els instruments que té la nostra comunitat autònoma per fer
aquesta fiscalització i no duplicar costos en un context
econòmic complicat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Sans, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Més enllà d’aquests mecanismes que
acaba de comentar la diputada del Partit Popular, vull
comentar a Ciutadans que avui mateix poden començar la seva
pròpia auditoria a través de la revisió dels pressuposts
generals de la comunitat autònoma... que allà surten totes les
despeses que efectuarà el Govern i per tant, tenen dues
opcions: presentar esmenes a la totalitat o esmenes parcials
o les dues coses. Això per un costat.

Després, entre moltes de les múltiples auditories que
esmenten jo crec que igual l’auditoria s’hauria de fer, a més,
al Govern central en qüestió de gestió, perquè alguns dels
motius que comenta la diputada en aquesta proposició no de
llei és que, bé, que s’ha passat amb la regla de despesa. És per
això que igual convendria saber per què tenim aquesta manca
de finançament a la comunitat autònoma i demanar que es
millori el finançament autonòmic. 

A més, també, referent a la regla de despesa, crec que
també hauríem d’apel·lar a la derogació de la Llei d’estabilitat
pressupostària i, en cas que no sigui possible, tal vegada ens
hem de plantejar que totes aquelles despeses sobrevingudes de
caràcter obligatori, com hem viscut aquí a les Illes Balears,
que això també ha fet que superéssim aquesta regla de límit,
no computin com a tal perquè, com bé he dit, són despeses
sobrevingudes i de caràcter obligatori.

Després, i no em vull estendre massa, però tampoc no ens
refiam del sentit de l’auditoria de Ciutadans perquè va
orientada a disminuir la capacitat de l’administració, cosa que
quadra perfectament amb el seu projecte liberal de governs
petits i tot controlat pel sector privat, però nosaltres apostam
per unes institucions sòlides que lluitin contra la desigualtat
i fer front a les grans multinacionals a les quals els drets de la
gent els importen ben poc. I bàsicament per això votarem en
contra d’aquesta iniciativa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Jo crec que el problema
que tenim de fons en aquesta comunitat autònoma no és la
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necessitat d’haver de fer una auditoria dels nostres comptes,
jo crec que ja hi ha to ta una sèrie d’organismes que per
l’Estatut d’Autonomia se n’encarreguen, com és la Sindicatura
de Comptes mateixa, jo crec que el problema que tenim de
fons és la manca de finançament, aquesta necessitat de la
revisió del nostre sistema de finançament.

Ho dic perquè sembla que tombam el coll, fins i tot un dels
punts diu, bé, que haurem de complir el que diu el ministeri.
Està clar que hem de complir el que diu el ministeri perquè no
ens queda més remei, entre d’altres moltes coses, no?, però
això no vol dir que no estiguem en desacord, que, essent una
de les comunitats que més aportam al conjunt de l’Estat
espanyol, som de les que menys o de les que manco percebem
a l’hora de finançar els serveis que nosaltres prestam als
ciutadans, que és la comunitat autònoma que presta aquests
serveis bàsics com és l’educació, com és la sanitat, com són
els serveis socials, com són les infraestructures, i sempre per
sota de la mitjana de l’Estat espanyol.

Per tant, crec que el dia que tenguem el mateix que tenen
la resta llavors per ventura ja plantejarem determinats
mecanismes, però a dia d’avui, és a dir, crec que l’esforç ha
d’anar en primer lloc a corregir aquesta situació i entenent,
escolta, que cap problema que s’auditin els comptes, de fet
crec que es fan, es fan, hi ha informes cada any que fan les
institucions a qui correspon, en aquest cas a la Sindicatura de
Comptes.

Després, quan es parla de despesa supèrflua, permeti’m
que tengui un cert temor del que vostès puguin considerar
despesa supèrflua i del que nosaltres ho puguem considerar,
sobretot veient un poc determinades intervencions que han fet
en el Ple del Parlament, especialment en determinades
actuacions que per a nosaltres són importants i que per a
vostès per ventura poden semblar despeses supèrflues. Al cap
i a la fi darrera hi ha dos punts o dues mirades antagòniques
del que ha de ser l’administració pública; el model neoliberal
que, de fet, no creu en l’administració pública, que la vol
reduir a la mínima expressió i privatitzar tot allò que es pugui
privatitzar, enfront d’un model que creu en l’administració
pública i que realment creu en aquesta capacitat de
l’administració per poder intervenir dins aquelles qüestions
que ens afecten a tots d’una manera molt directa i que, a més,
veiem aquests dies. 

I permeti’m que acabi amb un exemple, a l’any 2014 es
varen deixar perdre, llavors el 2014 era un any encara on la
crisi cuejava fort, es varen deixar perdre 7, 7 milions d’euros,
7, de fons social europeu per a contractació de personal en
situació d’atur perquè ningú no ho va demanar. Ho dic perquè
també segurament un dels temes recurrents sol ser quan es
disparen el nombre de càrrecs o coses d’aquestes; escolti, dir
que de vegades això també té un efecte multiplicador.

Per tant, si volem una administració, que nosaltres estam
convençuts, que sigui capaç de donar resposta als problemes
i als reptes que tenen els ciutadans i ciutadanes d’aquesta terra,
aquesta administració evidentment ha d’estar ben preparada i
ben estructurada. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula la Sra. Ribas, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, nosotros, el Grupo VOX,
cualquier iniciativa que vaya encaminada a mejorar el ahorro,
la transparencia, la eficiencia, la eficacia, la eliminación de
duplicidades en la administración pública para nosotros es
bienvenida. Es cierto que la comunidad autónoma ya dispone
de sus mecanismos para auditar los diferentes servicios, está
la Sindicatura de Cuentas que son los auditores que tienen esta
potestad para ir por las consejerías a examinar expedientes de
gasto, expedientes de contratación, subvenciones, y que
elaboran sus informes y hacen sus informes, perdón, para
mejorar aquello que encuentran que no se está haciendo
correctamente; y también es cierto que consideramos que la
Sindicatura de Cuentas no está lo suficientemente dotada.

Nosotros siempre defendemos que antes de crear otros
organismos dentro de la administración, como por ejemplo la
Oficina Anticorrupción u otra serie de cosas, pues, lo suyo
sería dotar ya suficientemente a los mecanismos que ya
existen en nuestro Estatuto de Autonomía para poder controlar
esa labor de la administración pública, tanto a priori como
incluso a posteriori.

También a nivel de la Administración de Justicia hay
mucho que hacer, no puede ser que cuando una administración
pública no hace las cosas correctamente al ciudadano se le dé
la razón cuatro o cinco años después. Entonces, esta dilatación
también en el tiempo de las resoluciones judiciales que son
los que hacen el control a posteriori de lo que hace mal la
administración pública también debería ser corregida.

En cualquier caso, este gasto superfluo considero que es
todo aquello, respondiéndole al portavoz, al representante de
MÉS, es todo aquello que si se elimina pues los ciudadanos no
se enteran de que se ha eliminado. Evidentemente, todo este
gasto que consiste en eso, en duplicar los mismos servicios,
que se podrían hacer por una sola conselleria o por un solo
departamento o incluso gasto político, o  incluso gasto en
asesores que podrían hacer funcionarios; todo esto es el gasto
superfluo. Nosotros también apostamos por la eliminación de
ese gasto superfluo para destinar los recursos a lo que
verdaderamente necesitan los ciudadanos, que son servicios
básicos, que en muchas ocasiones están fallando, como por
ejemplo niños que están estudiando en barracones o personas
que no son atendidas en el programa de detección precoz de
cáncer de mama porque no hay suficientes radiólogos. 

De todos modos, a mí me parece que encargar una
auditoría externa sí es cierto que puede ser un gasto, dado que
ya tenemos instrumentos internos que lo pueden hacer, pero
al final este gasto se va a traducir en mayor ahorro, en mayor
transparencia y en mayor eficiencia. Por tanto, a priori
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nosotros no estaríamos en contra de esta proposición, de esta
iniciativa que hace el Grupo Ciudadanos. 

Me sorprende que haya algunos grupos que sí que están en
contra, pero en cambio no han presentado ninguna enmienda
para decir quién podría ser e l que hiciera esa auditoria o a
quién se le podría encargar. Lo suyo sería, en todo caso, si uno
no está de acuerdo, pero está de acuerdo en que se controle la
labor del Gobierno presentar algún tipo de enmienda. 

Por mi parte nada más, simplemente manifestar que
daremos nuestro apoyo y nada más. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes té la paraula el Sr. Melià, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup parlamentari
votarà negativament aquesta proposició no de llei. Jo crec que
hi ha hagut portaveus que han explicat perfectament que
aquesta proposició no de llei està mal plantejada, i la portaveu
del Partit Popular ho ha explicat, l’Autoritat Independent de
Responsabilitat Fiscal no pot fer aquesta tasca que li vol
encomanar el Grup Parlamentari Ciutadans, no li pertoca a
aquesta entitat fer aquesta auditoria. Per tant, des d’un punt de
vista de plantejament ja és incorrecte. Igual que el punt segon,
que també ha explicat perfectament, no reiteraré els
arguments.

Hi ha un segon motiu perquè nosaltres no puguem estar-hi
d’acord, a part que estigui mal plantejada, i és que, també ho
deia un poc el Sr. Ensenyat, el portaveu de MÉS per Mallorca,
què és una despesa supèrflua? Aquí hi ha una sèrie de
valoracions polítiques sobre el que ha de fer l’administració
o no ha de fer, sobre on ha de fer una despesa o  una
intervenció o no l’ha de fer, que evidentment correspon a la
pluralitat ideològica que existeix a la societat i que existeix en
aquest parlament, i segurament per a alguns grups una
determinada cosa és una despesa supèrflua i per a altres grups
és una despesa vital i essencial. Per tant aquesta auditoria
funcional, diguem, no l’acabam d’entendre.

Si existeixen mancances greus en els serveis públics de les
Illes Balears no és principalment perquè hi hagi moltes
despeses supèrflues o perquè no s’utilitzin adequadament els
recursos públics, sinó perquè tenim un mal finançament,
perquè no hi ha un finançament autonòmic així com toca,
perquè està molt estudiat que el dèficit, el deute públic de les
Illes Balears majoritàriament respon no a una mala gestió dels
diferents governs, siguin del Partit Popular, siguin dels
anomenats pactes de progrés, sinó a un tema estructural de
mal finançament que provoca que s’hagi d’acudir al deute. Per
tant si hi ha barracons bàsicament no és perquè hi hagi una
mala gestió per part dels responsables públics de la comunitat
autònoma, hagin estat d’un color polític o de l’altre, sinó
perquè estructuralment està mal finançat, i això és el problema

de fons, que evidentment és un problema que a determinats
partits no els interessa, però evidentment és el problema
fonamental que tenim financerament a la comunitat autònoma.

Per aquestes raons nosaltres no podem donar suport a
aquesta proposició no de llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Truyols, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Bon dia. Gràcies, Sr. President. No sé si se’m sent..., sí. A
veure, primer voldria posar en valor una sèrie de dades que
apareixen a l’exposició de motius d’aquesta proposició no de
llei que no són del tot correctes.

El Govern de les Illes Balears té una previsió de
creixement econòmic del 2,1% a l’any 2020, després de
l’etapa de major creixement d’aquestes illes i analitzant des de
l’entrada de l’euro; hem pujat un 14,2% en quatre anys.

Hem de dir que l’AIReF, que avui parlam d’aquest
organisme per unes altres qüestions, avala aquesta previsió de
les dades econòmiques del pressupost de la CAIB per al 2020
com a probables en el seu darrer informe.

A més som la comunitat autònoma que més ha reduït el
deute en relació amb el PIB la legislatura passada, 2,5 punts
entre 2015 i 2018, i del 30,3% al 27,8% del PIB. La previsió
per al 2019 i 2020 és mantenir aquesta línia de reducció del
deute en relació amb PIB, i la previsió és del 27% a finals de
l’any 2019 i del 26,1% a finals del 2020. Per tant en aquest
context el GOIB el que elabora és un pressupost prudent i
d’estabilitat, un pressupost que té en compte l’estat del
benestar, i així ho avala el fet que la despesa social s’eleva al
70,5% del pressupost destinat a polítiques públiques; en
aquest cas parlam de pressupost no financer.

Quant al dèficit, la xifra de 412 milions d’euros a què es
refereix aquesta proposició no de llei és el dèficit acumulat
des del mes de gener al maig de l’any 2019. És una dada
parcial i provisional, revisable, en tot cas. Normalment el
balanç se sol fer sempre a final d’any, i  les darreres dades
publicades pel ministeri quant als mesos de juliol i  agost
determinen que les Balears han registrat un superàvit de 65
milions d’euros el mes de juliol i 52 milions d’euros el mes
d’agost. 

Quant a l’ajust de 500 milions d’euros a què fa referència
la PNL també hem de dir que la situació  de tresoreria
d’aquesta comunitat autònoma és de solidesa, per tant no hi ha
problemes de liquiditat, i el forat de 500 milions d’euros no
és real. Les darreres xifres publicades pel ministeri i la
darrera previsió comunicada pel Govern reflecteix que la
situació de superàvit el mes de juliol, com deia abans, és de 65
milions d’euros i, dins l’agost, de 52 milions d’euros.
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I quant al punt de la proposició no de llei, tal com han fet
referència alguns companys anteriorment, hem de dir que
efectivament la Sindicatura de Comptes ja realitza auditories
de caràcter financer, de fet és l’òrgan encarregat de fer
aquestes auditories financeres, i quant a l’AIReF sí que de
forma excepcional podria dur endavant una auditoria de gestió,
però hem de dir que el cost econòmic d’aquesta auditoria seria
considerable. Per tant pensam que l’òrgan adequat per poder
dur endavant una auditoria de gestió, una auditoria operativa,
evidentment seria la Sindicatura de Comptes. Ratificam per
tant el que deia el Sr. Ensenyat, que la PNL està mal plantejada
quant a la determinació que sigui l’AIReF que faci aquesta
auditoria operativa.

I no acceptam el canvi que es proposa per part d’alguns
grups parlamentaris.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Té la paraula per contradiccions
el grup proposant, per un temps de cinc minuts, Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, bueno, en primer lugar, una exposición general a todos.
Creo que el Partido Socialista sí que lo ha entendido, y el
partido VOX también, que se trata de una auditoría integral y
no sólo económica y financiera, en ningún momento, es una
auditoría que se necesita, que tiene que ser operativa y
funcional, es decir, de gestión, como ha comentado la
representante del Partido Socialista.

Me ha llamado muchísimo la atención la intervención del
Partido Popular, cuando ellos votaron a favor de este punto, de
este mismo punto, en la moción a la que me he referido en mi
exposición. Pusieron una enmienda en el sentido de que
cambiase a Sindicatura de Cuentas, y pedir que se llevase a
cabo una auditoría económica y financiera, así como
funcional, etc., en el Pleno del día 24 de septiembre, y por
ello, de verdad, no entiendo la intervención que hace el Grupo
Popular hoy en esta comisión. No han entendido que se trata
de una auditoría, como digo, de gestión, para eliminar
duplicidades, es decir, operacional, no es una auditoría
financiera y económica, que si que se podría llevar a cabo por
los instrumentos, a los que ella se ha referido, que tiene la
administración, como puede ser la Intervención o la
Sindicatura de Cuentas. Me extraña que el Grupo
Parlamentario Popular, si no he entendido mal, haya dicho que
no está a favor de que se lleve a cabo este tipo de auditorías
por..., o sea, auditorías externas, es decir, por terceras
entidades o consultoras que todos conocemos. Es de verdad
un discurso del Partido Popular que nunca habíamos
escuchado.

Por tanto lo que se pretende con esta auditoría es más
transparencia y no sólo control, porque no es un control
financiero, como digo.

Después, en referencia a la representante de Podemos,
estoy completamente de acuerdo en que tenemos un problema

de financiación de base, en eso estamos de acuerdo. Y en lo
que no puedo estar de acuerdo es que diga que no es necesario
que se haga un control externo, porque consideramos que si
no es un ente independiente esta transparencia no existiría.
Por tanto también al representante de MÉS, a su portavoz,
quiero explicarle que los gastos superfluos creo que la Sra.
Ribas ha hecho una buena exposición explicando a qué gastos
superfluos nos podemos referir, y por eso queríamos
encomendar una auditoría externa, independiente, para que no
sea política ni ideológica, que diga qué gastos son superfluos
o no y qué duplicidades existen en la administración, que
sabemos que son muchas.

Y en relación con la administración y el adelgazamiento de
la administración quiero decirle que Ciudadanos en ningún
momento ha apostado por una reducción de la administración,
en ningún momento, sino que nosotros pedimos quizá que es
necesario dotar de más funcionarios y de menos cargos
políticos, esa ha sido siempre la postura de mi grupo
parlamentario y de mi partido. Queremos una administración
más eficaz i más eficiente, con lo cual si es necesario dotar de
más funcionarios estaremos muy dispuestos a ello, y de hecho
defendemos que cada año se convoque oferta de empleo
público para dotar de esas plazas de funcionarios y reducir el
interinaje y las contrataciones laborales en la administración.

Y no sé si me dejo a alguien... Desde luego quiero
agradecer el apoyo y los argumentos de la Sra. Ribas y del
partido Actua VOX. Y al representante del Grupo
Parlamentario El Pi quiero decirle que en el primer momento
todos han insistido en que está mal planteada, desde el primer
momento he dicho de... modificarlo a esa enmienda que me
había propuesto el Partido Popular en pleno y que acepté en su
momento, de modificarlo por la Sindicatura de Cuentas de las
Islas Baleares, aunque insisto en que el objetivo de
Ciudadanos es hacer una auditoría integral, que no sea sólo
económica y financiera sino de gestión, como se hace en
Barcelona, por ejemplo, y en comunidades autónomas, y se
hace fuera de España, pero que se está haciendo en el
Ayuntamiento de Barcelona, que es un ejemplo a seguir en ese
aspecto.

Y bueno, creo que no me dejo nada.

EL SR. PRESIDENT:

Acabat el debat, passam a votar la Proposició no de llei
RGE núm. 4155/19.

Vots a favor? 2 vots a favor.

Vots en contra? 

Abstencions?

Idò, 2 vots a favor, 8 en contra, 3 abstencions.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 4155/19, relativa a auditoria integral, financera i
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operativa de gestió i eficiència del Govern de les Illes Balears
i el seu sector públic instrumental.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5727/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
plans d’igualtat del personal educatiu, personal sanitari
i personal del sector instrumental de l a comunitat
autònoma de les Illes Balears.

A continuació passam al debat de la proposició no de llei
RGE núm. 5727/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a plans d’igualtat del personal educatiu,
personal sanitari i personal del sector instrumental de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Per a la seva defensa té la paraula la Sra. Riera per part del
Grup Parlamentari Popular, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bé, el Grup Parlamentari Popular
ha presentat reiteradament el tema d’elaborar els plans
d’igualtat dins l’administració autonòmica. Per fer una mica
d’història d’aquells que tal vegada no han seguit tant la
trajectòria, nosaltres a l’any 2011 vàrem reprendre les feines
que s’havien iniciat a l’any 2008, per part del Govern del pacte
dins la funció pública, que havien quedat damunt la taula a l’any
2010, quan es varen suspendre els acords de pau social amb
els sindicats pel tema dels retalls que s’havien fet en nòmines
d’empleats públics pel Sr. Manera, i es varen reprendre les
feines a partir  de la diagnosi feta, es va ampliar i es va
aconseguir aprovar un Pla d’igualtat a l’any 2012, dins un Pla
estratègic de la funció públic que vàrem presentar el desembre
de 2011, o gener de 2012.

Aquest pla es va desplegar durant 3 anys, perquè es va
aprovar per un termini en què normalment es fan els plans
d’igualtat, 3 anys i una vegada finalitzat es varen presentar els
resultats a l’any 2015, em sembla, l’informe final d’avaluació,
era un pla que s’havia desplegat dins els serveis generals de
l’administració, que són 4.000 i busques empleats públics. En
aquell moment s’havia de continuar aquest pla, iniciar
evidentment seguint aquest projecte inicial, pilot i pensam que
prou emblemàtic dins l’administració, com a exemple a més
per a la societat cap on havien d’anar les empreses en matèria
d’igualtat, s’havia de continuar amb la resta de sectors de
l’administració pública i a més el segon pla estratègic com a
continuació del primer. 

Com que a l’any 2016 encara no havíem tengut notícies,
nosaltres vàrem presentar una proposició no de llei que va ser
aprovada per aquest Parlament, aprovar el segon pla estratègic,
que es va aprovar i a més es desplega dins Funció Pública, està
pendent de l’avaluació final, pel que tenc entès. I a més vàrem
sol·licitar que es despleguessin els plans a la resta de sectors,
sector educatiu 12.000 empleats públics, sector sanitari
13.000 i les empreses del sector públic instrumental, o ens,
en general, del sector públic instrumental, que també havien de
tenir els seus respectius plans. Aproximadament devers 2.000

empleats públics que fan feina, majoritàriament laborals, però
en general empleats públics o treballadors de l’administració.

La passada legislatura vàrem presentar proposicions no de
llei en aquest sentit que varen ser aprovades, instant que
s’aprovessin, es presentàs ja qualque tasca inicial, almanco la
diagnosi. Vàrem fer preguntes orals en el sector educatiu, al
Sr. March, com a nivell general a la Sra. Costa. I en definitiva
el que es va concloure és que s’estava fent feina, però no
s’havia avançat o no s’ha presentat encara res.

Per això nosaltres consideram que ara és el moment de
tornar instar que d’una vegada es presentin ja aquests plans
d’igualtat. No ens podem omplir la boca de què vivim en una
societat igualitària, de què tenim un govern feminista, de què
apostam per la igualtat, si després som incapaços de donar
exemples a la resta de la societat que es mira normalment a
les administracions com en un mirall.

Per tant, nosaltres presentam aquesta proposta, quan la
vàrem presentar era el mes de setembre, evidentment vàrem
presentar la proposta que es fes abans de final d’any, que es
presentessin aquests plans d’igualtat. Però, en definitiva, el
que nosaltres volem és que d’una vegada ja es vagi avançant en
aquestes tasques. Esperam que hi hagi feta alguna feina de la
diagnosi i que l’abans possible es pugui aprovar.

Per tant, consideram que seria positiu que per part de tots
els diputats instéssim novament al Govern a fer aquestes
tasques, a presentar-les i  a posar en marxa aquests plans
d’igualtat, que són tan importants per a l’administració i reflex
per a la resta de la societat. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Els grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca han presentat l’esmena RGE
núm. 7786/19. Per a la seva defensa per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Fernández, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Bon dia. Gràcies, Sr. President. La igualtat i el feminisme,
que és l’únic camí per arribar-hi, són els eixos fonamentals de
l’ideari del nostre grup i com a tals van quedar reflectits en el
nostre programa electoral i en els acords de Bellver.

Així, les nostres propostes cap a la igualtat efectiva passen
sempre per un primer treball intern perquè l’administració
pública serveixi com a exemple per a la resta de sectors
econòmics. Que tots els treballadors i  treballadores de la
CAIB, directes o indirectes, comptin amb un Pla d’igualtat de
referència. Tenim un objectiu, la plena igualtat, no només
laboral, sinó econòmica, social, afectiva i com tots sabem, no
es pot arribar a un objectiu sense tenir un pla que ens marqui
el camí a seguir.

És per això que quan vostès van presentar una PNL que
instava aprovar el segon Pla d’igualtat de la comunitat, tots els
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grups van estar d’acord en incloure una esmena que el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca va presentar, sobre la
necessitat de crear plans per al sector instrumental, educatiu
i sanitari, aquest darrer especialment feminitzats i per tant,
amb una necessitat encara major d’analitzar la seva situació. I
potser la paraula clau del nostre posicionament sigui aquesta,
analitzar, perquè un pla d’igualtat s’ha d’elaborar acomplint uns
criteris tècnics que incloguin diferents fases, un primer
diagnòstic de la situació, la foto de la realitat de partida, una
definició d’objectius, mesures i indicadors, hem de saber on
volem arribar, l’aprovació del pla, la seva implantació i
l’avaluació de la qual es partirà per elaborar un segon, tercer,
o quart pla.

I tot això si es fa bé no es fa en un parell de mesos, de
vegades quan parlem de plantilles grosses i complexes, com
les de Sanitat i Educació, ni tan sols en un any es pot fer un
diagnòstic de qualitat. I encara i així, durant els tres anys que
han transcorregut des que el Parlament va instar el Govern
balear que fes aquest treball, s’ha avançat prou. Concretament
a l’àrea de salut, el Banc de Sang ja té un pla en vigor, la
Fundació Institut d’Investigació Sanitària és a punt d’aprovar-
ho, el GESAIB i l’ib-salut ja han fet el seu diagnòstic, que va
ser un diagnòstic prou important perquè és una plantilla molt
grossa. És vera que Educació va una miqueta més endarrerits
i encara han de començar a fer el diagnòstic. I sobre la tercera
branca, la part instrumental, del total de 47 entitats del sector
públic instrumental, 17 disposen d’un Pla d’igualtat propi ja,
o s’han adherit al de la comunitat autònoma i 5 estan en fase
de diagnòstic, o a punt d’iniciar la implantació directament.
Dels 25 restants, 3 estan acabats de crear i per tant, iniciaran
el seu corresponent aviat, és a dir, el Consorci d’Hoteleria
Balears, l’Institut Balear d’Energia, o l’Institut d’Indústries
Culturals, i 4 no tenen personal i per tant, no han de fer Pla
d’igualtat. La resta encara haurien de començar.

Com veu, no només parlam de les dues conselleries amb
més personal de la comunitat autònoma, sinó d’unes 50
empreses públiques, consorcis, fundacions, en situacions que
s’han d’estudiar cas per cas. Es tracta d’un volum de feina molt
important i encara que, com ja hem dit, s’ha avançat moltíssim
i s’ha aprovat el segon Pla d’igualtat de la CAIB aquests anys.
La lluita per a la igualtat és una carrera de fons i queda molt
per fer. Segurament perquè tot això que he dit és conegut,
quan es va aprovar la PNL el 2016 no es va posar un temps
límit per fer aquests plans d’igualtat.

Seguint aquest esperit, el Grup Socialista, juntament amb
Unides Podem i MÉS per Mallorca presentam la següent
esmena: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a aprovar, durant l’any 2020, els plans
d’igualtat corresponents al personal educatiu, al personal
sanitari i al personal de cada un dels ens que integren el sector
instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i
a presentar un full de ruta per al seu seguiment.”

Estarem contents si accepten aquesta esmena i la PNL pot
sortir, si no per unanimitat, per una majoria molt àmplia. I
estic segura que la Sra. Riera, qui va participar en la redacció
del primer Pla d’igualtat, entén millor que ningú, que redactar

un pla d’igualtat és complicat i la part de diagnosi és
bàsicament la més important per a després poder fer una
avaluació correcta o marcar-nos uns objectius que tenguin un
raonament. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per a la seva defensa per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Sans, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bé, jo crec que ara s’acaba de fer una
anàlisi detallada de quina és la situació i com s’elaboren
aquests plans. Nosaltres volem que aquesta proposició no de
llei surti aprovada, és per això que hem presentat aquesta
esmena perquè entenem que els temps són els que són, però
nosaltres volem que aquests plans es presentin durant l’any
2020.

Crec que tant els partits que hem firmat aquesta esmena
com altres partits d’aquesta cambra creiem que les polítiques
d’igualtat han de ser transversals no sols al sector
instrumental, sinó a la vida diària de les persones, al món
laboral, econòmic, tot. 

Nosaltres som una formació que sempre hem apostat per
la igualat real, que s’acabi amb els sostres de vidre, les
diferències salarials i, en definitiva, e l que comentava, no?,
aquesta transversalitat.

Bé, no em vull allargar més perquè bàsicament ja s’ha fet
una explicació exhaustiva de com es troba la situació.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per la seva defensa per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies. Jo crec que és una qüestió amb la qual tots
estam d’acord i..., evidentment, i si la Sra. Riera accepta
l’esmena... perquè tant de bo, no?, es pogués fer en aquest
temps, però, desgraciadament, la qüestió de rapidesa, la
qüestió de temps dins l’administració pública moltes vegades
és relativa, i crec també que així i tot convé posar terminis
perquè tampoc les coses no s’allarguin massa, i especialment
en una qüestió tan sensible com és aquesta.

Però efectivament és un procés en què hi ha tota una sèrie
de passes que s’han de fer, des de la fase de diagnòstic fins a
la fase -diríem- d’avaluació, però sobretot la fase de
diagnòstic, de definició d’objectius, de mesures, d’indicadors
que tal volta sigui la més important en aquest sentit. Per tant,
evidentment si..., i per una qüestió de terminis perquè crec que
amb la resta estam tots els grups d’acord, o gairebé tots. 
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Per tant, si s’accepta així cap problema a donar-hi suport
perquè a més és una de les qüestions que formen part del pacte
de Bellver. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula la Sra. Guasp, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Como ha dicho el Sr. Ensenyat, es una
igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres,
es una de las prioridades para todos y en eso estaremos
completamente de acuerdo.

Presentaron en el Pleno los partidos que conforman el
Govern, el Govern del pacto, presentaron ya en el Pleno una
PNL sobre la conciliación en la que se incluía la necesidad de
que fuera obligatoria la exigencia a las empresas de que
tuvieran esos planes de igualdad y en eso estamos
completamente de acuerdo.

Por tanto, no podemos quedarnos atrás en la
administración y no predicar con el ejemplo y ser pioneros en
cuanto a planes de igualdad en la administración y el sector
público.

Desde mi grupo parlamentario hemos puesto de manifiesto
muchas veces que la brecha salarial es una realidad dentro
propiamente de la administración, no es algo exclusivo del
sector privado, sino que es un problema que tenemos en
nuestra administración, y siempre tenderemos la mano al
Govern para nuestro apoyo, siempre dirigido a conseguir y a
promover la eliminación de esa brecha salarial.

Efectivamente, las administraciones deben de adoptar
medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación
laboral entre mujeres y hombres y para ello deben elaborar y
aplicar un plan de igualdad a desarrollar en el convenio
colectivo incluso. 

Desde Ciudadanos consideramos que las políticas y planes
de igualdad son muy importantes, como he dicho, debe ser una
constante y deben ser globales y por supuesto requieren de un
seguimiento y evaluación de los mismos.

Por tanto Ciudadanos apoyará esta proposición no de ley
y también la enmienda de los grupos que la proponen, si el
grupo proponente tiene a bien considerarla.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula la Sra. Ribas, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros tenemos muy claro que
los hombres y las mujeres somos iguales y lo somos porque
en el año 1978 nuestra Constitución dijo que no se podía
discriminar a nadie por diferentes razones, una de ellas por
razón de sexo. Entonces, todo aquel que no lo entienda debe
saber que está al margen de la ley y al margen de la
Constitución. Nosotros, como representantes públicos,
debemos velar para vigilar que se cumpla la ley y para
asegurarnos de que ese mandato constitucional se cumple de
forma efectiva.

Discriminación no solamente puede haberla entre hombres
o mujeres, también podemos encontrarnos discriminación por
cualquier otro tipo, ideológica, origen, etc. Por tanto, este
plan de igualdad al final es garante del complimiento de la ley
en un aspecto , que es la posible discriminación por razón
sexual que pueda llevarse a cabo, pero no debemos olvidar
otros tipos de discriminaciones que puedan estar
produciéndose.

En cualquier caso, también es cierto que precisamente en
la administración pública la igualdad de oportunidades está
muchísimo más garantizada que en otros ámbitos. Yo he
trabajado personalmente en la administración pública, tanto
como personal eventual como personal docente, y yo siempre
he cobrado lo mismo que mis compañeros varones, porque al
final el salario en la administración pública es lo que te
corresponde cobrar en función de la plaza que se ocupa que no
está pensada para hombres o para mujeres. En el acceso a la
administración pública, en fin, son procedimientos muy
tasados, no es tan arbitrario como en el sector privado y, al
final, uno tiene que pasar un examen, una oposición o cumplir
con una serie de requisitos o pasar un concurso de méritos y
ser puntuado y ahí, pues no se puede puntuar distinto, es
imposible porque además está bastante controlado.

Por lo tanto, yo no conozco personalmente casos en los
que se haya discriminado a mujeres de forma significativa en
cuestión de acceso, de salario, de movilidad o de promoción.
Sí que es cierto que puede haber situaciones anómalas y
contra estas situaciones sí que tenemos que luchar, siempre
puede haber alguna persona que todavía no se haya enterado de
que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley y
contra esos individuos tenemos que actuar de forma
contundente,  ¿cómo? Pues, aplicando los procedimientos: en
primer lugar, tenemos denuncias en la Inspección de Trabajo;
podemos acudir a los tribunales de justicia para poner la
demanda oportuna; incluso si es un tema de acoso laboral
podemos acudir a la jurisdicción penal, además de la
jurisdicción laboral; tenemos todo el sistema de prevención
de riesgos laborales también, en que hay una parte psicosocial
que se encarga de intentar paliar estos problemas. Ahora bien,
si aún así estas actuaciones o estas actitudes existen, un plan
de igualdad siempre puede ser positivo para prevenir que esto
no vuelva a ocurrir nunca más y que nadie nunca sea
discriminado en el trabajo. 
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Creo que se debe incidir mucho más en el ámbito privado
que en el ámbito público, sí que es cierto que en el ámbito
público existen planes de igualdad, puede ser un ejemplo para
el sector privado, pero precisamente creo que si existe
discriminación en algún ámbito , sobre todo en el ámbito
laboral, éste se centra muchísimo más, en muchas más
ocasiones, en empresas del sector privado.

Nosotros precisamente hemos presentado una proposición
de ley para debatir en el pleno que trata sobre la conciliación,
creo que al final uno de los principales motivos por los que las
mujeres pueden sentirse en condiciones de desigualdad es
porque todavía hoy por hoy, bueno, tienen mayores cargas para
conciliar y eso les resta posibilidades de ascenso en el trabajo
o de más dedicación a la vida laboral que el tiempo que tienen
o que pueden dedicar sus compañeros varones. 

Entonces, bueno, creo que es interesante, vamos a votar a
favor de esta iniciativa y en cualquier caso dejar muy claro que
nosotros tenemos muy claro que todos somos iguales ante la
ley y que se debe perseguir con contundencia cualquier
actuación que conlleve discriminación, sea del tipo que sea.
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes té la paraula el Sr. Melià, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, president. El nostre grup parlamentari
donarà suport a aquesta iniciativa, crec que tots els grups hi
estam d’acord, només hi ha una discrepància en relació amb el
termini de compliment del manament que es desprengui de
l’aprovació, per tant, al final està en mans del Grup
Parlamentari Popular.

En tot cas, nosaltres votarem, amb acceptació d’esmena o
sense acceptació d’esmena, votarem favorablement la
proposició perquè ens pareix positiva i perquè és evident que
hi ha d’haver plans d’igualtat a tot i que l’administració ha de
donar exemple i no només podem carregar en el sector privat
aquests plans. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps de
deu minuts, per la qual cosa es demana al grup proposant si
vol. No? Idò, seguim amb la intervenció del grup proposant per
fixar posició i assenyalar si accepta l’esmena, per un temps de
cinc minuts. Té la paraula, Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bé, agrair a tots els grups el suport
a la PNL que fa referència als plans d’igualtat.

En relació amb l’esmena nosaltres acceptarem
evidentment l’esmena, és veritat que un pla d’igualtat no es fa
en mesos, hi ha una sèrie de fases administratives com fer la
diagnosi, primer una avaluació, la diagnosi, negociar a les
meses sectorials o generals en funció de l’àmbit d’aplicació,
aprovar per unes comissions tècniques d’igualtat i després la
comissió  política. És a dir, hi ha tota una sèrie de fases
administratives, lògicament, no es fan en dos dies; de fet, la
raó de posar un termini curt, és el que hem dit abans,
pensàvem hi havia unes feines més avançades i pel que es veu
no deuen estar tan avançades quan es proposa que es presenti
durant tot l’any 2020.

En tot cas, però, la finalitat que tenim tots és que s’arribin
a aprovar els plans d’igualtat i no serem agosarats d’intentar
aconseguir el màxim el més aviat possible i quedar-nos en el
camí que no s’aconsegueixi res. Per tant, aprovarem l’esmena.

Vull fer només un incís perquè s’ha fet referència a la
bretxa salarial i crec que és important que també consti el fet
que és veritat que la bretxa salarial o les situacions de
desigualtat tal vegada són més evidents en el sector privat,
però sí han d’estar conscienciats tots els diputats que quan es
fa una avaluació d’aquest tipus s’observa, per exemple, dins
l’administració el que s’ha comentat ja, que hi ha sostres de
vidre, que és ver que no hi ha desigualtats per exemple
econòmiques quan un accedeix per un concurs de mèrits a una
plaça o a una altra, però sí que hi ha aquests sostres que
impedeixen moltes vegades a les dones accedir-hi o presentar-
se per exemple a una cabdalia de departament on hi ha tota una
sèrie d’horaris especials o a aquelles places que funcionen per
torns o que tenen una especial dedicació. Vull dir, això no és
que siguin problemes de desigualtat, diguem, fàctica sinó que
és una desigualtat real que es produeix pels sostres de vidres
que es generen, no?, perquè les dones tenen dificultats de
conciliació i generen aquestes desigualtats. És veritat que és
més evident en el sector privat, però també es donen dins el
sector públic. Només ho volia fer constar perquè per exemple
en el primer pla d’igualtat es va destacar que hi havia aquesta
desigualtat de bretxa salarial d’un 5% entre homes i dones dins
l’administració. 

Després, únicament, doncs, això, que acceptam que es
canviï aquest període de presentació i agrair la sensibilitat
unitària i mostra la satisfacció, com deia, d’aconseguir acords
entre tots en un tema tan important. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Acabat el debat, passam a votar la Proposició no de llei
RGE núm. 5727/19, amb l’esmena incorporada.

Vots a favor? 

Queda aprovada, per unanimitat, la Proposició no de llei
RGE núm. 5727/19, relativa a plans d’igualtat del personal
educatiu, personal sanitari i personal del sector instrumental
de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

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