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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:

Bon dia, president, Idoia Ribas sustituye a Sergio
Rodríguez.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Campomar substitueix Miquel Ensenyat.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Irantzu Fernández substitueix Mercedes Garrido.

LA SRA. CANO I JUAN:

Silvia Cano substitueix Pilar Carbonero.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Bea Gamundí substitueix Francina Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

Alguna més? En segon lloc, els inform que, atesa la
participació d’alguns diputats  i  d i putades per
videoconferència, les votacions seran públiques per crida. Per
tant, d’acord amb l’article 97 del Reglament, el secretari
anomenarà els diputats i les diputades, que respondran “sí”,
“no” o “abstenció”. La crida es realitzarà per ordre alfabètic.

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. 8542/20, 8576/20 i 8697/20

Aquesta presidència els informa que la Mesa de la
comissió va acordar que el debat de les tres proposicions no
de llei, d’acord amb l’article 183.7 del Reglament, i atès que
són relatives a un mateix tema, es farà de manera conjunta. Les
intervencions, excepte les intervencions per contradiccions,
seran de deu minuts cadascuna.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8542/20,
presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a pla urgent de conciliació familiar i laboral.

Per a la defensa de la Proposició no de llei RGE núm.
8542/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa al pla
urgent de conciliació familiar i  laboral, té la paraula la Sra.
Guasp per un temps de deu minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Señoras y señores diputados, hoy
quiero manifestar mi satisfacción de celebrar una comisión de

Asuntos Institucionales dedicada a la conciliación, ya que es
un tema que a mi grupo parlamentario siempre nos ha
preocupado y hemos sido pioneros en el Congreso de los
Diputados con nuestra ley de conciliación y ayudas a la
familia. 

Hoy es 11 de junio , 11 de junio, y seguimos sin un
verdadero plan transversal de conciliación autonómico para
plantar cara a la situación real que viven las familias de
Baleares. Con las escuelas y guarderías prácticamente
cerradas la vuelta al trabajo supone un gran problema de
conciliación para las familias de nuestras islas. Las medidas
adoptadas por el Consell de Govern el pasado viernes son
completamente insuficientes, y la conciliación a día de hoy
sigue siendo una completa utopía y un gran desafío para las
familias de Baleares.

Estaremos todos de acuerdo en manifestar que uno de los
efectos más directos de la pandemia por COVID-19 es en la
organización de los hogares con menores de edad escolar; es
la evidencia de que la conciliación laboral y familiar será un
reto difícil de cumplir. En las últimas semanas miles de
familias de Baleares se han enfrentado a la desescalada con la
obligación en muchos casos de retomar el trabajo presencial
y hacerlo además con los centros educativos cerrados hasta el
mes de septiembre. Si las administraciones no toman medidas
las principales perjudicadas serán las madres, seremos las
madres, porque lamentablemente somos nosotras las que
mayoritariamente seguimos asumiendo el cuidado de nuestros
hijos, y mostramos nuestra preocupación en este sentido
desde mi grupo parlamentario, ya que esto puede comportar
que muchas madres tengan que elegir entre su carrera
profesional y su vida familiar. Por eso pedimos desde el 19 de
mayo que las administraciones se coordinaran para ofrecer
soluciones eficaces para garantizar la conciliación laboral y
familiar en tiempos de COVID-19, y exigimos al Govern un
plan transversal ambicioso, el 19 de mayo.

Las medidas presentadas por el Govern este viernes son un
parche, un programa de refuerzo sólo previsto para el mes de
julio para niños de quinto, sexto de primaria y de la ESO. Está
dirigido solamente a los alumnos que requieran un refuerzo en
capacidades y hayan tenido dificultades en el aprendizaje. Esto
no es una medida que ayude a la conciliación; ayuda a los
niños que lo necesitan y en eso estamos completamente de
acuerdo, pero no lo vendan ahora como una medida de
conciliación; lo han metido en el paquete de las ocho medidas
del viernes, y no es que lo diga yo, sino es que el mismo
conseller de Educación se ha pasado dos meses diciéndonos
en esta cámara que las escuelas no eran para conciliar y se
tenía que diferenciar. Desde luego el ninguneo de la
presidenta Armengol hacia el conseller Martí March estos
días ha sido flagrante y empieza a ser preocupante.

Y encima la presidenta se sigue parapetando en Pedro
Sánchez y en la necesidad de un plan estatal de conciliación,
y que estaría muy bien, desde luego, y nosotros también se lo
exigimos al Gobierno central, pero no se ve la voluntad de que
vaya por ese camino este gobierno, y ya se lo advertí a la
presidenta en sesión plenaria, que dejara de esconderse detrás
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de la ineficiencia del Gobierno, y tras nuestras exigencias y
propuestas este pasado viernes aprobó por fin medidas de
conciliación. Llegan tarde, muy tarde, y han dado soluciones
pero no para el mes de junio; ¿qué vamos a hacer los padres
que trabajamos con nuestros niños en este mes? 

Ahora acuerdan convocar una mesa de trabajo, que está
muy bien y nosotros la apoyamos, pero creemos que llega
tarde, en la que estamos -como digo- de acuerdo, y exigimos
un plan transversal coordinado desde la Conselleria de
Presidencia, como al final están haciendo, y me alegro de que
esta propuesta de Ciudadanos la hayan tenido en cuenta y estén
en ello.

Pero miren, desde Ciudadanos llevamos semanas pidiendo
la necesidad de un plan de conciliación urgente, que tenía que
haberse puesto en marcha ya en el mes de junio, porque las
familias de Baleares están viviendo una verdadera odisea para
poder trabajar y cuidar de sus hijos a la vez, porque las
familias necesitan urgentemente medidas, ayudas y recursos
para el cuidado de sus hijos, para no tener que renunciar a su
trabajo ante este nuevo escenario. Nosotros ya el 19 de mayo
les proponíamos bonificaciones fiscales y ayudas para
empresas y PYME que implanten el teletrabajo  y la
flexibilidad horaria; también jornadas laborales comprimidas,
ayudas económicas para las familias que deban acogerse a
reducciones de jornada o excedencia... ¿Por qué si Castilla y
León convocó ya el 6 de mayo, 6 de mayo, ayudas
autonómicas para las familias que se cogen reducciones de
jornada, nosotros aquí instamos al Gobierno central para esto? 

También les pedíamos escuelas de verano en coordinación
con los ayuntamientos. Esto parece que sí que están
coordinando y valoramos positivamente las ayudas aprobadas
a las familias que tengan que llevar a sus hijos a escuelas de
verano privadas o concertadas. Y este mes de junio se deberían
haber puesto a disposición centros educativos para que los
padres pudieran dejar a sus hijos que siguieran atendiendo las
clases telemáticamente, pero con cuidados de monitores. Esto
ya no lo van a hacer ni han tenido intención de encontrar
soluciones para dar respuesta a este problema real de las
familias en el mes de julio.

Desde el Grupo de Ciudadanos proponemos con esta
proposición no de ley que el Parlament de las Illes Balears
inste al Govern a que ejerza una labor de coordinación con las
demás administraciones para garantizar la conciliación
familiar y laboral. El Parlament de les Illes Balears también
insta en su punto número 2 al Govern a elaborar un plan
específico con medidas de carácter transversal. En el punto 3
instamos al Govern a que de forma urgente pusiera a
disposición, como ya he explicado, una solución para los
niños en el mes de junio. En el punto 4 exigimos que el
Parlament inste al Govern de les Illes Balears a coordinar
escuelas de verano gratuitas o subvencionadas junto a los
ayuntamientos, siempre siguiendo las recomendaciones
sanitarias y el cumplimiento de todos los protocolos de
prevención, salud e higiene. En el punto quinto instamos al
Govern de les Illes Balears a promover adaptaciones de
horarios o reducciones de jornada; creemos que no sólo lo

podemos dejar en manos del Gobierno central, como hacen
los grupos del pacto de gobierno en su proposición no de ley.
En el punto 6 instamos también al Govern a apoyar a aquellas
personas que pidan excedencia o reducción de jornada, y a
incentivar las empresas hacia el teletrabajo con bonificaciones
y reconocimiento, porque se puede hacer a nivel autonómico.
Y en el punto 7 instamos al Gobierno central a poner en
marcha medidas para favorecer la conciliación y el fomento
del teletrabajo  en las empresas. Y en el punto 8 también
instamos al Gobierno central a impulsar un plan de
conciliación familiar dotado con los fondos suficientes.

Estas son nuestras propuestas. Nuestro objetivo es dar
soluciones y dar ayudas y respuestas que deberían haber sido
las grandes prioridades del Govern durante este mes. La
conciliación es una demanda real y el Govern debe proponer
soluciones y fórmulas que la hagan posible. En Castilla y
León, como ya me he referido, el 6 de mayo ya aprobaban
ayudas para las familias que habían tenido que coger reducción
de jornada para el cuidado de sus hijos, y el 5 de junio
aprobaron un programa de “Conciliamos verano 2020" que
realmente es un programa de conciliación, porque abarca tanto
el mes de julio como el mes de agosto, también por las tardes,
también hay un servicio de comedor con todas las garantías
higiénico-sanitarias y de seguridad requeridas, y aquí en
Baleares, encima de la mala gestión del tema educativo y de la
vuelta o no a las aulas, el Govern no ha sabido dar soluciones
y respuestas a las familias de Baleares.

Para Ciudadanos la conciliación siempre ha sido uno de
nuestros caballos de batalla, y queremos que sea un pilar
maestro del estado del bienestar, y fuimos los primeros en
presentar en 2018 una ley de conciliación, igualdad y apoyo a
las familias.

En relación con las dos PNL que hoy también debatimos
en esta cámara, en primer lugar, en referencia a la del Partido
Popular, estamos de acuerdo en todos los puntos, adelanto que
votaremos a favor de todos los puntos de esta proposición no
de ley. Me gustaría hacer un pequeño matiz del primer punto:
creo que no sólo ha habido improvisación por parte del
Govern, que sí, pero mucha ha venido marcada por la
improvisación y la imprevisión del Gobierno central, que és
quien ha creado la confusión en materia educativa desde el
primer momento. Ahora bien, se ha consensuado poco con la
comunidad educativa, y además estamos de acuerdo en que el
Govern no ha sabido dar soluciones a las familias. Y estamos
a favor de los puntos de esta proposición no de ley, como
digo, y el punto 5 nosotros también lo incluimos en nuestra
proposición y, como he dicho, ya lo están haciendo en otras
comunidades autónomas. Sobre el punto 6, es justo una de las
medidas que aprobó el Govern este viernes...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp, el temps s’ha exhaurit, hauria d’acabar.
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LA SRA. GUASP I BARRERO:

... -sí, voy finalizando ya-, sólo haré la advertencia de que...,
bueno, que andemos con ojo que esto no sea negativo, tenga
una repercusión negativa en las ayudas a la contratación de
canguros, que no tenga una connotación negativa hacia las
guarderías de Mallorca, que hemos conocido que más de
1.500 guarderías van a tener que cerrar porque el Govern no
les ha ayudado; no les ha importado su sostenibilidad y su
viabilidad durante estos meses.

El punto 7, sobre el PAE, creemos que no es suficiente,
como ya he manifestado, y no ayuda ni está enfocado a la
conciliación, en realidad.

De la PNL del pacto he de decir que estamos también a
favor excepto en el punto número 9, en el que mi grupo
parlamentario se va a abstener; creemos que no podemos
obligar a que las excedencias sean compartidas de manera
obligatoria, si bien sí hacer todo el... la sensibilización para
que no sea siempre la mujer la que deba acogerse a esta
reducción de jornada, que al final penaliza justo en más brecha
salarial y en la carrera profesional de las mujeres. He de decir
que nos ha llamado la atención que de siete puntos nueve sean
instar al Gobierno central; creemos que los grupos
parlamentarios del pacto deberían instar al Govern...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp, perdoni però ha d’acabar.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Voy finalizando, y solamente quería, para finalizar, que hoy
pido a todos los diputados que estemos a la altura,
recuperemos ese consenso que hemos perdido en las últimas
comisiones, que finalmente podamos aprobar nuestra
proposición no de ley hoy, dar soluciones a las familias, y
siempre encontrarán la mano tendida de Ciudadanos para
consensuar medidas y sobre todo que la conciliación deje de
ser una utopía. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8576/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
de conciliació familiar com a conseqüència de la cri si
generada per la COVID-19.

Ara, per a la defensa de la Proposició no de llei RGE núm.
8576/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de
conciliació familiar com a conseqüència de la crisi generada
per la COVID-19, i per defensar l’esmena RGE núm. 9473/20,
presentada a la Proposició no de llei RGE núm. 8697/20, dels
Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per
Mallorca, té la paraula la Sra. Riera per un temps de deu
minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Bon dia a tothom. Gràcies, Sr. President. Bon dia,
diputades i diputats. Si qualcú ha sortit perjudicat del
confinament social ha estat l’educació dels nins i la
conciliació de les famílies, pares i mares que s’han vist
obligats a lidiar amb la seva tasca laboral, familiar, i a més fer
de mestres a ca seva, amb horaris complicats i amb els nins
tancats entre quatre parets dia i nit.

Era de tots conegut que l’assignatura pendent de la nostra
societat era la conciliació familiar i laboral, que afecta les
famílies en general i les dones en particular com un sostre
impossible de trencar, però en aquests tres mesos de
confinament social i familiar ha esdevingut un greu problema
que ha desesperat mares i pares, i que davant a més no ha
trobat cap signe de complicitat per part del Govern, cap
solució, encara que fos un petit gest d’ajuda, i cap full de ruta
clar cap al futur que tenim davant. La societat ha reclamat cada
un dels dies d’aquests tres mesos una sortida i fins ara no s’ha
avançat més que en paraules i promeses. 

És veritat que les escoles no són l’única solució de
conciliació, però sí una part important, perquè els seus horaris
lectius permeten en part compaginar feina i fills, vida i
obligacions, i sempre se’ns ha dit que a l’escola no només
s’educa; se socialitza, es relacionen els nins, es fan persones
de futur. I tot això ho hem tengut trencat des de dia 14 de
març. Mares que han tornat a la seva feina, les que l’han
poguda conservar; pares que han tornat també al seu lloc de
treball; pares i mares que no han aturat a pesar del risc perquè
són metges, zeladors, funcionaris, policies o caixers de les
botigues d’alimentació, cada un al seu complint el que se’ns
manava de forma sanitària i arribant a casa a veure què havien
fet els nins als ordinadors, els que en tenien, o com havien
passat el dia, a vegades tots sols o amb l’ajuda, la petita ajuda,
d’un veïnat. Hi ha hagut un silenci clamorós respecte del dia
a dia de tots ells, mentre els governants discutien com passar
de fase, o com o amb quins decrets lleis modificàvem i el què.
Però cap, cap d’aquests acords, cap d’aquestes normes, cap
d’aquests decrets lleis, d’aquests BOE, d’aquests BOIB no han
solucionat el més bàsic, que és la conciliació  de les vides
d’aquells que representam.

Crec que seria molt gratificant per a tots donar avui una
petita passa per ells, retornar un petit gest d’ajuda en forma de
propostes parlamentàries, arribar a acords per impulsar l’acció
dels governants en aquesta tasca pendent per a tots. Que com
deim sempre no serà un gran acord, segur que no, però sí serà
el millor acord a què puguem arribar entre tots. Els nins, els
pares, les mares, es mereixen aquesta vegada més que mai que
sapiguem estar a l’alçada de la tasca que ens varen encomanar
i de la confiança que ens varen dipositar per intentar arreglar
els problemes del dia a dia.

És veritat que no és un problema conjuntural, això diran
vostès, però sí s’ha posat de manifest de forma clamorosa, de
forma alarmant, valgui la redundància, en aquest estat d’alarma,
i unit a la precarietat laboral que tots sabem que hi ha en el
nostre país s’ha convertit en un problema social enorme. Han
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donat l’esquena a les famílies, i per canviar-ho es necessiten
propostes positives, acords, renúncies polítiques i complicitat
amb la gent del carrer. Siguem tots i totes capaços de fer-ho
possible, que no quedi per nosaltres.

El conseller March i la Sra. Santiago no han sabut estar a
l’alçada. La Sra. Armengol els ha hagut de desautoritzar fa una
setmana anunciant un paquet de mesures que coordinarà la Sra.
Costa, una altra consellera diferent, desplaçant els dos
consellers competents i activant tard, molt tard, el que
demanava la gent des del mes de març. Han copiat alguna de
les nostres mesures proposades, és ver, no passa res; d’altres,
no; allò important és donar ajudes, allò important és
solucionar problemes i allò important és tenir gestos. En
algunes no estam d’acord, com donar ajudes per contractar
cangurs, persones que puguin substituir les guarderies i les
escoletes, i aquestes així ho han dit de forma clamorosa.
Acceptarem en general les seves esmenes substituint la Sra.
Costa pel senyor..., que la Sra. Costa substitueix el Sr. March
i la Sra. Santiago, que coordini una mesa de treball perquè es
faci qualque cosa que els altres consellers no han sabut fer.

Però evidentment no estam d’acord amb l’esmena que fan
al punt 6, perquè crea problemes per a un sector d’educació
infantil que no s’ho mereix, no podem tolerar que hi hagi
ajudes per a famílies, per contractar persones per tenir cura
d’infants, sinó ajudes per a famílies amb nins en edat escolar,
això sí.

El Partit Popular hem estat compromesos sempre amb la
conciliació familiar i laboral, ho vàrem demostrar quan
governàvem a la legislatura 2011-2015...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., es va aprovar el primer pla estratègic de la Funció Pública,
amb el primer pla d’igualtat de dones i homes dels serveis
generals de l’administració, per posar fil  a l’agulla a la
conciliació allà on fèiem feina i per donar un exemple a la
societat balear.

Es va aprovar el primer decret de teletreball dins
l’administració a l’any 2013, en moments difícils, en
moments de crisi, en moments que feien falta els recursos
més que mai, però amb mesures de flexibilització horària, amb
franges mòbils per a les funcionàries i els funcionaris, amb
reduccions de jornada, amb prioritzacions de col·lectius més
vulnerables, famílies nombroses, monoparentals, amb fills
menors, fins i tot amb les borses de treball, amb les borses
d’interins, en els trasllats o en les vacances.

Es van donar exemples, es van fer petits gestos, es van fer
grans gestos, però es van fer coses. Es va posar en marxa, en
aquest moment de recuperació econòmica, l’escola d’estiu per
als fills i filles d’empleats i empleades de la comunitat
autònoma, que va funcionar des de l’any 2012 a l’any 2015 en
l’estiu; casualment, a l’any 2015 va deixar de funcionar, a
finals d’anys, per què? Perquè va canviar el Govern, va canviar
per un govern anomenat progressista, anomenat govern de
dones, però que va deixar abandonades les seves treballadores

dins l’administració autonòmica; més de 30.000 treballadors
i treballadores de l’administració autonòmica i, en lloc de
donar exemple de corresponsabilitat i modernitat a la resta de
la societat, se’ls va trencar la possibilitat de tenir una escoleta
d’estiu dins la mateixa administració.

El juny del 2016 vàrem demanar al Govern que es tornàs
posar en marxa aquesta escoleta i el Govern s’hi va negar. Ara,
amb la crisi de la COVID, hem estat preocupats des del
principi per la falta de conciliació que el tancament de les
escoles i el confinament de tots els nins ha produït en les
famílies i no hem tengut resposta en tres mesos. Saben vostès
que hem fet preguntes orals al conseller quasi cada setmana
sobre aquest tema i traient el tema de la conciliació de les
famílies? També n’hi he fetes durant els quatre anys anteriors
de l’altra legislatura sobre aquest tema, a l’any 2016, a l’any
2017, poden repassar vostès els Diaris de Sessions i ho
veuran.

I ara, dia 22 d’abril, escàs poc temps d’haver començat
l’estat d’alarma, vàrem presentar una proposta de recuperar la
conciliació familiar i laboral, trencada per aquest
confinament, que va ser aprovada pel consens de tots, diputats
i diputades, el dia 7 de maig, per promoure activitats
esportives, educatives a tots aquells municipis i províncies -
perdo-, aquells municipis i barriades que fos possible durant
el temps d’escola no presencial.

Hem criticat també la manca d’alternatives del Govern
balear des d’aquell acord i sense compromisos clars, cap
posada en funcionament des del dia 7 de maig, i per això avui
duem aquesta proposta que desplega i complementa la del mes
d’abril.

Com deia la Sra. Guasp, és realment una satisfacció que
tots els grups presentam propostes en la línia de la conciliació
perquè vol dir que tots volem fer aquests petits gestos que ens
honorarien com a diputats i diputades.

Nosaltres presentam una proposta que consta de deu punts,
on demanam, en primer lloc, un suport per reconèixer que s’ha
gestionat malament la crisi sanitària del coronavirus i
l’evolució de l’estat d’alarma, bàsicament posat de manifest
amb la improvisació contínua, una improvisació que ha estat
molt evident en matèria educativa i per la incapacitat de donar
solucions reals a les famílies amb nins en edat escolar que
romanen a ca seva des del tancament de les escoles des del
mes de març, i que seguiran així fins a l’inici de les classes
presencials, si és possible en el proper curs escolar, sense cap
alternativa a les mares i pares.

També instam el Govern de les Illes Balears a donar
compliment a aquell iniciativa que els he esmentat, aprovada
dia 7 de maig, perquè, de forma urgent, es posin en marxa ja
ajudes dins un pla de conciliació familiar i laboral.

Volem instar el Govern a organitzar, en col·laboració amb
els consells insulars i entitats locals, com es va proposar per
part del Grup Socialista a la nostra proposta, un programa
complet d’escoles d’estiu i activitats educatives, lúdiques,
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esportives, a centres educatius o a altres instal·lacions
públiques, perquè no només a barriades tal vegada es podran
trobar centres educatius, sinó també a alguns municipis serà
més pràctic fer-ho tal vegada a instal·lacions municipals que
no siguin pròpiament centres educatius.

També que es promoguin escoles d’estiu i tallers per a nins
amb necessitats especials o amb discapacitat, els grans
oblidats; si són oblidats els de la franja de 6 a 10 anys, més
oblidats han estat aquells més vulnerables, els nins amb
necessitats especials els quals no només han hagut de quedar
a ca seva, sinó sense aquella ajuda de suport educatiu o de
suport si tenen necessitats especials que tenien, de forma
insuficient, però que almanco tenien a les escoles.

És important establir també una renda de conciliació
familiar, no volem que els pares vulguin deixar o hagin de
deixar de fer feina, sinó que el que volem és que se’ls puguin
compensar els ingressos per una reducció de la jornada
laboral, quan l’han de demanar per quedar a casa, a fi de
dedicar-se a la cura de menors. També ajudes directes a
famílies per contractar persones per tenir cura de menors en
edat escolar, ja he dit abans, no és a infants en general que
tenen les escoletes obertes to t l’any, sinó a aquells que es
troben en edat escolar, perquè el període no lectiu coincideix
amb els mesos d’estiu.

I que es faci un pla educatiu de reforç i suport urgent de
caràcter voluntari per als alumnes per a l’oferta obligatòria per
l’administració.

Ajudes per contractar serveis de graduats en educació...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera, ja ha passat els deu minuts, hauria d’anar
acabant.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... -sí, d’acord-, bé, i ajudes fiscals per a famílies, per a
empreses que fomentin el teletreball.

Nosaltres, en general, i per acabar, perquè el temps se
m’acaba, votarem a favor de les propostes presentades per la
resta de grups, únicament demanarem votació separada del
punt tercer de la proposta de Ciutadans, no acabam d’entendre
el punt que fa referència a la creació de dos blocs de nins, uns
que seran a ca seva acabant el curs o reforç de forma no
presencial i uns altres amb monitors dins les escoles.

I també del punt novè de la proposta del Partit Socialista,
perquè tampoc no acabam de tenir clara aquesta imposició,
obligatorietat que les excedències i la reducció de jornada
s’hagin de fer de forma obligatòria pels dos progenitors a
parts iguals, crec que és en el si de cada família on s’han de
valorar aquestes opcions. Ara sí, establir, evidentment, perquè
els pares s’impliquin amb aquesta conciliació familiar que,
com ja he dit, és un sostre de vidre no de tota la societat, sinó

de totes les famílies, però especialment de les mares que fem
feina i que tenim nins menors d’edat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Riera.

3) Proposició no de llei RGE núm. 8697/20,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures urgents
en matèria de conciliació laboral i  familiar.

Passem ara a la defensa de la Proposició no de llei RGE
núm. 8697/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures urgents en
matèria de conciliació laboral i familiar. I, per defensar les
esmenes RGE núm. 9462/20 i 9463/20, presentades a la
proposició no de llei RGE núm. 8542/20, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, i l’esmena RGE núm. 9464/20,
presentada a la Proposició no de llei RGE núm. 8576/20, del
Grup Parlamentari Popular.

Té la paraula, per part del Grup Parlamentari Socialista, la
Sra. Cano, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, Sr. President. És evident que la conciliació és un
tema que ens preocupa a tots els grups parlamentaris, és un
tema que preocupa la societat i crec que és bo que avui
tenguem aquest plenari, aquesta sessió monogràfica envers la
conciliació. Fa poc, el club Malas Madres ha fet una enquesta
que deia que durant l’estat d’alarma havia empitjorat en un
13% la situació de les famílies de les llars espanyoles, mentre
que el 66 s’havia mantengut igual de complicada, perquè ja de
per se és complicada.

Nosaltres sabem que durant aquest estat d’alarma moltes
famílies treballadores dels serveis essencials ho han tengut
molt complicat amb la suspensió de les classes presencials i
descartats els padrins i padrines com a població de risc i s’ha
aguditzat un problema que ja per se és complicat a la nostra
societat. Però jo vull recordar una cosa, que és començar per
l’evident i és que la causa de tota aquesta situació és que hem
tengut una pandèmia, hem estat en estat d’alarma i s’han hagut
de tancar, per una decisió del Ministeri de Sanitat, de salut
pública del Govern d’Espanya els centres educatius, i fins
aquesta setmana, fins a la fase 3 no s’han pogut reobrir, amb
una sèrie de condicions. I sembla que neguen la causa de tota
aquesta situació i s’ha de tenir present.

Jo puc entendre els plantejaments de l’oposició i que
sempre vulguin anar per davant del Govern, però vostès han
d’entendre que els temps de la gestió, el temps del Govern, el
temps per coordinar les iniciatives i, sobretot, d’una manera
pactada amb les diferents institucions de les nostres illes és
diferent del temps de fer una PNL, i vostès també han
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d’entendre que la gestió té els seus temps i les coses doncs
duen els seus ritmes.

Divendres passat, el Consell de Govern va aprovar un acord
d’impuls de mesures de la conciliació de la vida laboral i
personal, per donar resposta a les necessitats laborals dels
pares i mares, les necessitats de socialització dels infants i
d’educació, tenint en compte, a més, la greu situació
econòmica de moltes famílies. I per això, aquest estiu, totes
aquelles famílies que es troben en una situació econòmica
complicada, perquè els  pares i mares es troben en situació
d’ERTO, perquè han vists davallar el seu nivell d’ingressos,
perquè tenen perfils socials que necessiten del màxim suport,
tendran garantida una plaça a una escola d’estiu de manera
pràcticament gratuïta, crec que això és una bona notícia per a
les famílies; parlam de mesures amb un impacte, amb un cost
de 6,2 milions d’euros.

A mi, Sra. Guasp, no em sembla cap pegat una mesura,
totes les mesures que s’han arbitrat per part del Govern de les
Illes Balears amb aquest valor aproximat i, sobretot, pactades
amb totes les institucions de les nostres Illes les quals remen
en la mateixa direcció per solucionar un problema que a tots
i a totes ens preocupa.

No hem de confondre la funció social de l’educació amb
les necessitats de conciliació. És vera que el fet de tenir els
nins i nines a les escoles és una manera també col·lateral de
tenir la part de la conciliació resolta, però no és la funció de
les escoles, la funció de les escoles és l’educació. I jo voldria
desvincular, com ha fet sempre el conseller d’Educació, totes
les mesures que s’han pres en matèria educativa aquestes
setmanes per acabar el curs, on l’alumnat de tots els cicles
amb cita prèvia pot accedir a fer les tutories o reforç o
socialitzar els nins més petits d’infantil, amb el suport
psicològic i emocional, de les mesures de conciliació.

Divendres passat s’aprovava aquest pla de conciliació,
aquestes mesures i, de manera imminent, s’ha de constituir la
Mesa de conciliació que implica el Govern, consells, la
FELIB, Ajuntament de Palma, la FAPA, el tercer sector i
representants dels agents socials a la Mesa de Diàleg Social,
UGT, Comissions Obreres, CAEB i PIMEM; crec que aquesta
és una bona eina per parlar a curt termini, de manera imminent,
dels problemes d’aquest estiu, però també per abordar el repte
de la conciliació a mig i a llarg termini.

Moltes de les mesures que vostès plantegen a les seves
PNL es troben recollides dintre d’aquest pla i jo crec que això
també és una bona notícia; mesures per ajudar les entitats
organitzadores de les escoles d’estiu de promoció pública,
associacions de pares i mares, entitats sense ànim de lucre,
per evitar que les noves circumstàncies suposin un encariment
d’aquests serveis, inassumibles per les famílies; mesures per
a la contractació directe de menors amb discapacitat superior
al 75% -Sra. Riera, vostè que deia que no es tenien presents
mesures, és una mesura per a la contractació directa de
menors amb discapacitats superiors al 75%-; per posar a
disposició dins les infraestructures educatives a l’abast de les
activitats que es puguin realitzar; a càrrec del Govern es farà

la neteja dels instituts; mesures de reforça per als alumnes que
durant el confinament s’han trobat en situacions difícils i que
han començat ara amb la fase 3; mesures per a
l’acompanyament escolar el mes de juliol en els infants de
cinquè i sisè de Primària i ESO que, per primera vegada,
s’amplia als centres concertats, amb un programa de borsa
d’alumnes col·laboradors, formada per alumnes universitaris
i d’FP, perquè facin de suport a les escoles d’estiu; i dues
importants ajudes més, com són una ajuda econòmica directa
als pares i mares treballadors, que han de dur els seus infants
a una escola privada autoritzada, perquè aquest estiu totes
aquelles famílies que necessitin d’una escola d’estiu puguin
rebre una ajuda pública que, a més, com comentava al
començament, en el cas de les famílies més vulnerables,
sortirà pràcticament gratuïta per a aquestes famílies; i una altra
mesura també molt important per contractar mesures -
perdonau-, per contractar persones per tenir cura dels infants
a casa.

I no hem d’oblidar tampoc, perquè som una de les poques
comunitats autònomes que tenim aquesta deducció, que és una
deducció de conciliació que cobreix el 40% de les despeses
en matèria de conciliació, en guarderies, en qüestions
derivades del 40% d’aquestes despeses i que a la declaració de
la renda d’enguany ja es pot també aplicar, i això és una
deducció molt important.

Assumirem, per tant, totes les mesures que vagin en
aquesta línia. De Ciudadanos donarem suport als punts 1, 2, 4,
7 i 8 i, si accepten les nostres esmenes, als 5 i 6 també, que
són uns matisos per situar la seva proposta en el marc
d’aquesta Mesa de Conciliació que es constituirà de manera
imminent. I no podem acceptar el punt 3, perquè els alumnes
d’ESO tenen classes telemàtiques, amb opció de
presencialitat, i que, a més, aquesta opció no només la tenen
els d’ESO, sinó tots els cicles educatius totes aquelles
famílies que ho desitgen, amb el sistema de cita prèvia.

Respecte de les propostes del PP, donarem suport als
punts 2, 3, 4 i 7. Hem presentat una esmena de substitució al
punt 6, per contemplar, en el cas del GOIB, les ajudes directes
a famílies per a cura d’infants i per contractar persones per
tenir cura dels infants a casa, acab de comentar-li totes les
mesures que s’han posat en marxa en el Pla de conciliació. I
votarem en contra dels punts 1, 5, 8, 9 i 10. El que no podem
assumir, Sra. Riera, és que vostès facin la carta als reis mags,
amb plantejaments de rebaixes fiscals, demanar que el Govern
pagui classes de reforç particular, perquè això no és realista
i no és assumible per les arques públiques. 

I entrant a les nostres propostes d’acord, van en la línia
d’instar el Govern de les Illes Balears a seguir treballant, com
ho fa de manera coordinada, en les institucions per abordar el
tema de la conciliació, i pensam que la Mesa de Conciliació
serà un gran instrument; instar el Govern de les Illes Balears
a impulsar programes de suport específic per a les famílies
monoparentals, que són realment les que tenen més
complicació a l’hora de poder conciliar la vida laboral i
familiar.
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I després hi ha tot un seguit de propostes que van adreçades
al Govern d’Espanya, perquè es pugui presentar de manera
urgent un pla de conciliació, com hem fet nosaltres a nivell
autonòmic; perquè es pugui relaxar la pressió burocràtica en
els ajuntaments, i això vol dir que es puguin agilitzar
determinats procediments per poder contractar serveis de
conciliació que seran claus, a més juguen un paper clau per
posar-ho tot a punt per a aquest estiu; instar el Govern
d’Espanya a permetre als consells i ajuntaments utilitzar els
doblers que tenen estalviats, els romanents i superàvits, en
serveis de conciliació de la vida laboral i familiar; a garantir i
regular el teletreball, més enllà de l’estat d’alarma i fixar
criteris objectius de productivitat, remuneracions, promoció
professional, és a dir, regular-ho, perquè és vera que ha estat
una eina útil, però hi ha aspectes que poden ser negatius i és
important que es pugui regular, la jornada i tot això; també
facilitar la flexibilitat horària, les adaptacions de jornada sense
que això comporti pèrdua salarial dels treballadors i
treballadores per a la cura dels menors.

Nosaltres, Sra. Riera, pensam que aquesta fórmula és molt
més adequada que la seva proposta d’una renda COVID, perquè
pensam que la renda COVID pot tenir un efecte negatiu per a
les dones, perquè al final són sempre les dones les que agafen
aquests tipus de permisos, perquè són les que cobren manco
estadísticament, i d’aquesta manera el que es fa és garantir que
no perdin el lloc de feina i les flexibilitzacions i adaptació de
jornada permetin mantenir el sou, i sempre des del vessant que
hem d’apostar per la corresponsabilitat i que sigui el més
compartida possible.

La proposta 9 li explic, perquè el plantejament no és que
sigui...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cano, hauria d’acabar.

LA SRA. CANO I JUAN:

... -d’acord, acab, em queda aquesta i una altra. La proposta 9
no és que sigui obligatòria, el que nosaltres demanam és que
les excedències per cura de familiars siguin fins al segon grau
d’afinitat, això vol dir -perdona-, de consanguinitat, fins al
segon grau de consanguinitat, que desaparegui el segon grau
d’afinitat; això vol dir que tu tens cura dels teus familiars
directes, de la família política en té cura la persona diguéssim
que és familiar directa, així, les dones, en el cas que hagin
d’agafar-se una reducció de jornada o una excedència per cura,
sempre dels grans, no dels petits, sigui el seu familiar directe,
i no polític. Aquest és el sentit d’aquesta esmena, segon grau
de consanguinitat i llevar la part de l’afinitat.

I la proposta 10 és perquè es regulin les excedències i
reduccions de jornada de manera que es puguin de manera
compartida, que hi hagi corresponsabilitat i que quan s’agafi
aquesta reducció de jornada es pugui compartir el temps de
cotització a la Seguretat Social, la qual seria sumada i dividida
per dos, de tal manera que durant tota l’excedència o reducció
de jornada serien iguals per a ambdós progenitors. Això seria

molt beneficiós per a les cotitzacions a la Seguretat Social de
les dones, per al futur, per a les seves pensions de jubilació i
per combatre la feminització de la pobresa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara, per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, té la paraula la Sra. Sans, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. La conciliació de la vida personal,
familiar i laboral suposa un repte per a qualsevol societat que
pretengui fer efectiva la igualtat de gènere i crec que com a
societat estam per aquesta labor. La necessitat de
compatibilitzar les tasques corresponents a l’àmbit laboral
amb les de l’àmbit domèstic, familiar i de la vida privada
requereix d’una resposta política, és a dir, mesures polítiques
de conciliació orientades a permetre l’accés, la permanència
i la promoció de les dones a l’entorn laboral.

Es tracta d’una qüestió que afecta la major part de la
població, l’única diferència radica en el condicionants
econòmics, socials i culturals.

Diversos estudies ens permeten identificar que el
concepte de conciliació de la vida laboral i familiar tenen un
component de gènere. Al nostre país la situació real és que les
dones tenen més dificultats per accedir i promocionar
laboralment, tenen menys retribucions salarials i el
repartiment de les tasques domèstiques i de les cures sol
recaure sobre les dones, si bé és cert -i crec que cal recordar-
ho- des de fa molts d’anys a través de diversos plans d’igualtat
s’ha intentat revertir aquesta situació. 

A més, també hem vist com s’han aprovat o estan en tràmit
de ser aprovades mesures polítiques orientades a afavorir la
conciliació laboral i familiar amb el desenvolupament de
mesures com permisos de paternitat, atenció a l’infància i a
les persones dependents, a més de promoure multitud de
campanyes de conscienciació cap a la corresponsabilitat per
seguir caminant cap a una vertadera conciliació.

La realitat, però, és que queda molt de camí per fer i, a
més, ara entra en joc el factor de la crisi del coronavirus, la
crisi sanitària ens la colpejat molt fort i ha deixat al descobert
les nostres mancances, com per exemple la fragilitat del
nostre model productiu, que avui no toca com a debat, però
crec que té molta relació quan parlam de conciliació, i també
ha deixat patent que cal seguir impulsant més mesures de
conciliació. Tots hem viscut una situació sobrevinguda, que no
era esperada i no estàvem preparats per una crisi amb un
impacte tan gran que ha fet trontollar la majoria de països.

A l’inici de la crisi els més afectats de l’àmbit del tema
que avui ens ocupa, varen ser els treballadors i treballadores
que foren considerats treballadors essencials, ja que es varen
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trobar amb les escoles i altres espais que si bé no tenen la
funció, però sí que ajuden a la conciliació tancades per motius
sanitaris. S’hi va sumar, a més, que els padrins i les padrines
tampoc no podien ocupar-se’n per motius sanitaris també, ja
que eren i són persones de risc.

Ara es manifesta el problema que moltes persones,
principalment famílies monomarentals, es trobaran amb la
mateixa situació de dificultat per conciliar. Si no tenen una
ajuda els serà difícil poder acceptar un treball i garantir les
cures dels seus infants, que és per posar un exemple, però que
avui ja han dit altres exemples de situacions amb dificultats. 

Els governs s’han d’implicar a contribuir, esmenar aquesta
problemàtica. Nosaltres avui hem presentat una iniciativa en
la qual instam a dur a terme nou accions. Són mesures
enfocades a seguir coordinant solucions amb les diferents
institucions. És fonamental aquesta coordinació ja que és
l’única manera de poder garantir no deixar cap àmbit sense
tenir en compte. Són mesures on també demanam al Govern
de l’Estat que també continuï posant en marxa mesures per
millorar la conciliació familiar i laboral; mesures per dotar de
més flexibilitat els ajuntaments per tal que puguin utilitzar els
doblers estalviats; foment del teletreball, més enllà de l’estat
d’alarma; reducció i més flexibilitat de la jornada laboral,
entre altres mesures que, en definitiva, com dic, totes són
mesures enfocades a aconseguir aquesta conciliació i
corresponsabilitat tant necessària a dia d’avui.

A banda de la nostra iniciativa, avui debatem també la del
Partit Popular i la de Ciutadans que ja han estat presentades.

Crec que en la qüestió que ens ocupa avui mereix la pena
aconseguir el màxim consens d’aquesta cambra.

Pel que fa a la iniciativa de Ciutadans, donarem suport als
punts 1, 2, 4, 7 i 8, són propostes que ens semblen bé i que en
certa mesura s’assemblen a les presentades pels tres grups que
donam suport al Govern.

D’altra banda, hem presentat dues esmenes als punts 5 i 6
on sol·licitam que sigui en el marc de la Mesa de Conciliació
de les Illes Balears la qual es va aprovar al Consell de Govern
el passat 5 de juny.

L’objectiu principal d’aquesta mesa és l’elaboració d’un
pla de conciliació de les Illes Balears que se centrarà a
garantir els drets de la infància i assolir la democratització de
les responsabilitats familiars i de les cures.

I aquest tema ja em fa enllaçar amb la iniciativa del Partit
Popular, no podem acceptar el punt 1 perquè no compartim
aquesta visió tan negativa que tenen de les accions dutes a
terme pel Govern quant a la gestió de la crisi. Aquest govern
no ha aturat de fer feina i de posar les millors eines que ha
tingut al seu abast per donar solucions a una situació tan
dramàtica i tan complicada com la que hem viscut i que encara
viurem.

Abans ja he dit que probablement cap govern no estava
preparat per rebre aquest impacte. Ha estat una crisi
inimaginable, no només per a la nostra comunitat i el nostre
país, sinó que, gairebé de forma globalitzada, ha estat un
impacte inesperat i així i tot s’ha treballat i es continua
treballant per seguir aportant solucions i, sincerament, puc
imaginar-me el tipus de gestió que haguessin fet d’aquesta
crisi si haguessin estat vostès al capdavant, simplement puc fer
dues coses: anar-me’n al Govern de Rajoy i la seva forma de
gestionar o simplement veure quines polítiques han aplicat els
seus companys a la comunitat de Madrid en aquesta crisi.

Així i tot, com he dit abans, aquest tema requereix un
consens ampli, és per això que votarem a favor de les esmenes
2, 3, 4 i 7, i és que el que està aprovat en aquesta cambra
aprovat està i mereix que es dugui a terme. Igualment  -com ja
he dit abans- ja està en marxa aquesta mesa de conciliació i
diverses mesures que ja ha explicat la Sra. Cano, que m’ha
precedit.

Llavors, també és innegable que cal posar tots els esforços
per tal d’habilitar espais i activitats que permetin els pares i
mares poder conciliar i que els seus fills i filles estiguin ben
atesos.

Així mateix, també hem presentat una esmena al punt 6 on
proposam substituir el redactat actual pel següent que, bé, crec
que no cal que el llegeixi perquè també ja ha estat exposat per
la Sra. Cano.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Ara passem al torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari VOX-Actua... -ai!, perdó...
perdó, perdó..., perdó-, pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Campomar, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bé, cert i coincidesc crec que amb
els companys i la resta que aquest tema que debatem avui aquí
és important per a tothom, encara que tenguem matisos i de
vegades formes de no veure-les de la mateixa manera quines
solucions hem de prendre, però sí que és cert i estic
convençuda que ens preocupa a tots, a tots els grups
parlamentaris.

És vera que amb aquest confinament s’ha posat més en
evidència que mai un problema estructural perquè jo crec que
al final el tema de la falta de conciliació justa, equitativa i una
falta de corresponsabilitat en temes de cura d’infants i majors,
sobretot, o de persones dependents o de persones amb
discapacitat, és un tema estructural perquè som a una societat
desigual i aquest pes recau sobretot en les dones. Ho hem vist
en aquest confinament, s’han fet estudis, i les tasques
domèstiques de confinament durant el teletreball han recaigut
més en les dones, encara que les parelles, els homes, també
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fossin a casa. Per tant, han tengut una doble... com a una doble
situació d’empitjorament, un empitjorament de la seva
situació en matèria d’igualtat.

En famílies monoparentals el que es veu és que realment
hi ha una majoria, hi ha un terç de famílies o de llars pobres en
temes monoparentals. Per tant, són un tipus de famílies encara
més penalitzades que la resta i on hi ha més pobresa infantil,
per tant, amb més problemes i amb suficiència de suport,
diguem, a la criança o de problemes per accedir al mercat de
treball.

Per tant, crec que entre tots hauríem de ser capaços
d’afrontar i trobar mesures per fer front a aquestes qüestions
que, com he dit, i jo crec que en això hem coincidit tots..., que
aquest confinament o aquesta crisi sanitària ha posat en
evidència. També ha posat en evidència moltes altres coses,
però ha posat en evidència aquest problema estructural de falta
de conciliació o  de mesures equitatives de conciliació, i
també de falta de corresponsabilitat.

Nosaltres creiem que des de la perspectiva feminista
aquesta lluita no és sectorial perquè no es tracta només
d’aconseguir coses per a les dones, sinó de construir una
societat en què a la dona no se l’impedeixi aconseguir coses,
que és una societat millor per a tothom, que no tengui
impediments per a ningú. Per tant, nosaltres sobretot creiem
que l’incís quan parlam de conciliació no es pot parlar de
conciliació si no parlam de corresponsabilitat.

En aquest sentit, nosaltres pensam en positiu que les
mesures que ha posat en marxa el Govern de les Illes Balears,
en col·laboració amb tota la resta d’institucions de les nostres
illes, són positives. S’ha fet un esforç per, diguem, destinar
aquest 6 milions d’euros per afavorir la conciliació durant
aquest estiu i també s’ha posat en marxa un instrument, com és
la posada en marxa d’aquesta mesa de conciliació, precisament
per plantejar i planificar unes mesures per afrontar aquesta
conciliació i aquesta corresponsabilitat. 

Per tant, creiem que en aquest sentit no podem donar
suport evidentment a la visió d’aquest primer punt que ha posat
a la seva PNL el Partit Popular, que tot s’ha fet malament,
perquè, a més, creiem que aquest punt també dóna, sembla que
ja no volen vostès conciliar aquesta proposició no de llei, ja
el fet de posar aquest punt no dóna la sensació que vostès
volguessin consensuar mesures. Per tant, de qualque manera
creiem que..., per a mi ha estat negatiu, i ho lament, vull dir,
crec que no ha estat adequat, en moments com aquests crec
que hauríem de ser capaços de fer més front comú i no només
anar a la cosa mediàtica i a negar-ho tot per negar-ho tot. 

També estam d’acord, jo crec que hi estam d’acord, o
almanco nosaltres, que el Govern estatal s’ha d’implicar en
aquestes mesures que es demanen i si se n’han de demanar
més també se n’han de demanar més, perquè s’han d’alliberar
aquests fons que tenen aquests ajuntaments per poder posar en
marxa i activar aquestes mesures de conciliació de cara als
seus residents, als ciutadans i ciutadanes dels seus municipis. 

També hem d’afrontar aquesta normativa laboral perquè
aquesta normativa laboral, per regular aquests permisos
retribuïts, recuperables o no, per motius de conciliació,
mesures de finançament, etc., crec que també és un problema
perquè realment nosaltres si aquesta comunitat autònoma, des
de MÉS per Mallorca hem dit, si nosaltres poguéssim disposar
de tots els imposts que recaptam en aquesta comunitat per fer
totes les mesures que nosaltres volguéssim, doncs d’acord,
però, com que això no és així i la meitat dels nostres imposts
se’ls queda l’administració estatal, és de justícia que aquesta
administració estatal doncs retorni part d’aquests imposts per
fer aquest tipus de mesures, com moltes d’altres. En això
sempre ens hi trobaran.

Un fons? Sí, nosaltres també creiem, com hem dit, que és
positiu demanar aquest fons per ajudar a posar, a implantar
mesures de conciliació i de corresponsabilitat també a les
empreses perquè també hem de demanar que les empreses s’hi
impliquin, però no només perquè hagin d’accedir a
subvencions, perquè també les empreses han de ser
responsables, han de tenir responsabilitat social, i les matèries
de conciliació i de corresponsabilitat també són
responsabilitat social i jo crec que hem de demanar que hem
de tenir empreses amb responsabilitat social.

Per tant, nosaltres des de MÉS per Mallorca, vostès ja ho
coneixen, crec que les meves companyes ja han explicat què
pretenia o què demanava la nostra proposició no de llei, no ho
repetiré tot, però per a nosaltres és important el punt on
demanam que es reguli aquest teletreball, s’han vist les
deficiències d’aquest teletreball, les condicions en les quals
s’ha treballat, no només per a les dones, sinó també per als
homes, perquè no es controla quin nombre d’hores s’hi
dediquen, quins recursos hi dedica la persona que fa
teletreball, sembla que són les 24 hores del dia, per tant, és
molt necessari, ha posat en evidència aquesta necessitat.

Després també la modificació de la Llei d’igualtat perquè,
com nosaltres hem dit, per a nosaltres la igualtat i la
conciliació i la corresponsabilitat és un tema que va junt.
Perquè, per a nosaltres, des de MÉS per Mallorca, sense
corresponsabilitat no hi haurà igualtat real per a les dones per
moltes mesures de conciliació que s’impulsin si no van
lligades a la corresponsabilitat.

Lamentam si no..., bé, no ho sé, no m’ha quedat clar què
votaria el Partit Popular, però sí que el punt 9 no el votaria a
favor, s’abstendria la Sra. Guasp al punt 9 de la proposició no
de llei que hem presentat. Jo crec que la companya del Partit
Socialista de les Illes Balears ho ha explicat, però crec que
hem de ser més contundents, perquè això és el mateix que va
passar amb els permisos de paternitat, si a un moment donat
no diguéssim, és que obligatòriament els han d’agafar els
homes, al final en molts de casos els cedien a les dones. Per
tant, l’administració la regulació també ha de ser contundent,
també ha d’incentivar i ha de forçar aquestes situacions
perquè, si no, no es donen.

Respecte de les esmenes, evidentment coincidesc amb qui
m’ha precedit, amb el que han explicat la Sra. Sans i la Sra.
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Cano amb quines esmenes, hi ha moltes esmenes que vostès
han presentat que hi coincidim, o bé perquè aquest govern ja
ho ha fet o bé perquè coincidim que són mesures que s’han de
fer, per tant, hi votarem a favor, però a d’altres no hi podem
votar a favor.

I en això, és vera, he lamentat que de tot el discurs de la
Sra. Guasp no he sentit la paraula corresponsabilitat en cap
moment del seu discurs, i crec que això és important que ho
tengui en compte perquè és important. La Sra. Riera sí que l’ha
esmentada a un moment donat, però vostè no. Per tant, seria
necessari que el seu partit també agafàs consciència d’aquesta
qüestió.

Sra. Riera, vostè ha dit a un moment donat, i crec que ha
estat una frase només, que la conciliació familiar s’ha trencat
en aquest confinament i jo, des de MÉS per Mallorca, ja
lluitam des de fa molt de temps per la igualtat, per temes de
corresponsabilitat, per temes de conciliació i, com he dit,
creiem que el que ha fet aquest confinament és posar-ho en
evidència, però realment és un problema estructural que
encara vivim a la nostra societat.

Bé, de totes les esmenes que vostès han presentat crida una
mica l’atenció que tot són ajudes, subvencions, vull dir,
serveis públics; és a dir  que ara l’Estat, els governs, les
administracions ho han de resoldre tot, quan vostès sempre
han defensat que sigui el mercat que ho reguli. Què hem vist
en aquesta crisi sanitària? Que si ho deixam tot al mercat
realment ho passam fatal, aquesta societat no existeix, els més
vulnerables són els qui ho passen més malament. Per tant, crec
que vénen a les nostres, sense serveis públics forts ,
contundents, importants, enfortits i realment que puguin fer
front a qüestions sanitàries, socials, mediambientals
evidentment i econòmiques aquesta societat és massa
vulnerable. 

Per tant, benvinguts si és això el que pretenen o que
finalment hi ha de rerafons a les seves proposicions no de llei.

Res més, com he dit, repetir, per a MÉS per Mallorca la
conciliació va conjuntament afegida a la corresponsabilitat,
perquè sense corresponsabilitat, per molta conciliació que hi
hagi, no hi haurà igualtat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Ara passam al torn de
fixació de posicions. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula la Sra. Ribas, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. En primer lugar, yo quiero mostrar mi
satisfacción por comprobar el interés de esta cámara por
avanzar en la conciliación familiar y laboral. Efectivamente,
las medidas adoptadas por el Gobierno balear, desde nuestro

punto de vista, lo que han adoptado hasta ahora pues no son
unas medidas definitivas para avanzar en materia de
conciliación, sino un parche temporal, como estoy de acuerdo
aquí con la Sra. Guasp, de Ciudadanos, un parche temporal que
dista mucho de lo que las familias de Baleares demandan.

Nosotros planteamos ya en el mes de febrero una ley de
conciliación que fue rechazada por los grupos que apoyan al
Gobierno. En ella incidíamos en la igualdad y
corresponsabilidad de hombres y mujeres, incentivos fiscales
para empresas que adopten medidas de conciliación para sus
trabajadores, entre otras muchas medidas. Una lástima, una
lástima que ustedes en aquella ocasión aplicasen criterios
partidistas que impidieron la toma en consideración de esa
ley, con los votos en contra de PSIB, Unidas Podemos, MÉS
per Mallorca, MÉS per Menorca, y con la abstención tanto de
Ciudadanos como de El Pi. 

Ahora inmersos en la crisis económica y social que nos ha
dejado la COVID-19, compruebo que todos los grupos se
apresuran a presentar medidas para facilitar esa necesaria
conciliación. 

Respondiendo a la Sra. Patricia Guasp, de Ciudadanos, le
comunico que sí, que nosotros sí que estamos a la altura y
votaremos a favor de las medidas que se proponen en esta
comisión, independientemente de qué grupo político las esté
planteando o las esté presentando, porque, al igual que nuestra
propuesta de ley que no quisieron tomar en consideración,
consideramos que se trata de medidas que no presentan
ninguna carga ideológica y que responden a una demanda real.
Nosotros también hemos presentado una proposición no de
ley, anterior a las que debatimos hoy, y que, en cambio, aún no
ha sido debatida, esperamos que lo sea pronto y que esta vez
sí los diferentes grupos estén a la altura y valoren nuestra
iniciativa, dejando al lado prejuicios injustificados y
sectarismos políticos, esperamos que la valoren de una forma
objetiva.

Porque, si aplicamos su lógica, ¿cómo explicaran que
nuestro grupo vote hoy a favor de sus propuestas? ¿Acaso
estas propuestas que presentan hoy tienen algo que ver con
excluir a determinados tipos de familias, o con homofobias,
o con las barbaridades que ustedes dijeron entonces para
justificar su voto en contra de nuestra proposición de ley?
Evidentemente, no, estas propuestas no contienen nada de eso
y por eso nosotros votaremos a favor de estas iniciativas,
porque lo que queremos es que se establezca un verdadero
respaldo social a las familias, porque la conciliación es una
tarea de todos, de hombres, de mujeres, de trabajadores, de
empresarios, de empleadores. Desde las instituciones
tenemos que dar soluciones a los ciudadanos que
representamos y creo que éste es el camino.

Además, nos encontramos en una situación de
incertidumbre, desconocemos aún si el próximo curso escolar
será un curso normal o si volveremos a sufrir una situación
como la que estamos viviendo hoy. Por tanto, adoptar medidas
efectivas que favorezcan la conciliación es ahora más que
necesario que nunca. Y debemos hacer un esfuerzo para estar
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a la altura de lo que demandan las familias, que son, en
definitiva, quienes articulan nuestra sociedad y son una pieza
fundamental en el desarrollo humano y en la atención de los
niños, de las personas dependientes y de quienes en un
momento de crisis económica como la que estamos viviendo
ya, encuentran el refugio y el amparo necesario para poder
seguir adelante, como ya ocurrió en la anterior crisis
económica que sufrió nuestro país.

Nuestra PNL que aún no se ha debatido avanza en algunas
medidas que tal vez en estas proposiciones no de ley no están
contempladas aún, como, por ejemplo, realizar campañas de
sensibilización; incorporar, como criterio de valoración,
cláusulas sociales para la aplicación de medidas de
conciliación en las convocatorias de contratación pública;
reconocer a las empresas familiarmente responsables,
estableciendo ayudas directas o beneficios fiscales a las
empresas; promocionar la adaptación de los convenios
colectivos, para recoger el derecho a la conciliación de la vida
familiar y laboral, reconocido en el artículo 34.8 del Estatuto
de los Trabajadores; o establecer ayudas económicas o
beneficios fiscales a trabajadores que soliciten permisos no
retribuidos o excedencias. 

Todo ello, espero se pueda debatir pronto y mientras tanto
nosotros anunciamos nuestro voto a favor de las medidas que
se proponen hoy aquí.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Ara correspondria la paraula al
Grup Parlamentari El Pi, però no hi és. Per tant, passem al
Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Castells, per un
temps de deu minuts.

Sr. Castells, té la paraula.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, bon dia Sr. President, moltes gràcies. A veure, respecte
de tot el tema aquest que finalment, encara que alguns estem
intentant evitar-ho, sembla que tothom en dirà conciliació,
conciliació és una altra cosa, la conciliació de la vida laboral
i familiar consisteix en què els pares i les mares es puguin
dedicar a la vida familiar i per fer això que se’ls flexibilitzi la
vida laboral, i aquí parlam d’un altra cosa; és a dir, deixar els
fills a una institució perquè te’ls guardin o te’ls vigilin mentre
tu treballes, això no és conciliació, és un problema molt
important que s’ha de resoldre, nosaltres estem a favor de
resoldre’l, i per això evidentment entraré a debatre aquestes
proposicions que avui ens porten aquí, però això no és
conciliació, això és una altra cosa. La conciliació de la vida
laboral és una descàrrega, una flexibilització de les
responsabilitats laborals, per tal que les famílies puguin tenir
una vida familiar i els pares i les mares es puguin dedicar a
educar els seus fills, que és una funció que evidentment han de
fer conjuntament amb l’escola.

Em sembla que ja és una batalla perduda aquesta,
conceptual, però jo, mentre tingui una tribuna per deixar clara
aquesta idea, ho continuaré fent.

Bé, com ha anat tota aquesta història des del nostre punt de
vista. Nosaltres, com vostès saben, hem tingut una actitud de
força empatia i suport al Govern en com s’ha gestionat tota
aquesta qüestió tan complexa, i per què ho hem fet això? Ho
hem fet perquè som conscients de l’enorme dificultat de la
situació totalment inesperada, de la situació totalment
desconeguda a la que s’enfrontava el Govern a l’hora de
gestionar aquesta problemàtica. Però, des del 14 de març, que
es va declarar l’estat d’alarma fins avui, la situació ha canviat
molt i s’ha modificat molt, és a dir, hem passat d’una situació
de confinament absolut, després a una situació de
semiconfinament en la qual encara no sabíem exactament com
ens havíem d’enfrontar respecte del risc de contagi, a una
situació cada vegada més controlada i amb major capacitat de
gestionar.

I tot i que com deia, nosaltres hem donat suport al Govern
perquè ens hem solidaritzat..., a veure, hem fet el que
honestament haurien d’haver fet els altres, que era reconèixer
que era molt difícil gestionar aquesta situació, n’hi ha d’altres
que han preferit fer demagògia i presentar-se com a uns
il·luminats que ja sabien amb antelació què passaria i que ells
ho haguessin gestionat la mar de bé, quan tots sabem que això
no és cert.

Però com deia, la situació ha anat canviant molt i jo sí que
crec que he de donar la raó a l’oposició en què el Govern ha
mostrat una actitud excessivament acomodatícia amb la
situació inicial; és a dir, la situació inicial era ingovernable,
era ingestionable, perquè no hi havia mitjans, ens enfrontàvem
a una situació..., a una catàstrofe, a una catàstrofe. Però, és
clar, després això a mesura que han anat passant les setmanes,
sí que cada vegada hi havia més capacitat de gestionar-ho. I jo
crec que el Govern, especialment l’administració educativa,
sembla ser que s’ha acomodat en aquesta situació de no
responsabilitat, de no podem fer res i quan ja es podien
començar a fer coses, aquestes coses no s’han fet amb la
celeritat que tocava. I per tant, jo sí que veig que hi ha hagut
una falta de reflexos, hi ha hagut una falta d’anticipació, hi ha
hagut una lentitud per part del Govern per gestionar tota la
problemàtica que suposava la guarda dels fills d’aquelles
famílies que havien d’acudir als seus llocs de treball, mentre
els fills no podien anar a escola. Això que en diuen
conciliació, però que jo com veuen, ho he definit d’una
manera sense utilitzar aquesta paraula.

Per tant, això ha causat en aquests moments el que jo crec
que és el problema més important de la nostra comunitat
autònoma, és a dir, hi ha moltíssimes famílies molt
angoixades per aquest problema i no s’ha donat una resposta
suficientment ràpida, suficientment satisfactòria. Els grups del
Govern apel·len a uns acords que es van prendre aquest passat
divendres, aquest passat divendres, quan fa tres mesos que va
començar l’estat d’alarma. Per tant, jo crec que aquí,
reconeixent la dificultat de la situació inicial, crec que hi ha
hagut una falta d’anticipació i una falta de reflexos.
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 Aleshores per resoldre això el Govern què fa? Des de fa
ja un parell de mesos el Govern està dient que vol participar,
que vol que parlem, que vol donar participació, però a l’hora
de la veritat als grups polítics ens té totalment exclosos
d’aquestes solucions. El Govern de les Illes Balears està
posant en marxa una cosa que es diu “democràcia orgànica”,
que és una cosa que es va inventar el franquisme, que
consisteix en negociar les seves polítiques amb les patronals
i els sindicats. Hem substituït la democràcia representativa,
que és la que hi ha en aquest Parlament, per la “democràcia
orgànica”; és a dir, el Govern es veu que es considera
totalment legitimitat perquè acorda unes coses, no sabem ni
tan sols amb quins termes, només vèiem fotos de al Sra.
Armengol reunida amb els sindicats i amb les patronals...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Castells hauria d’acabar.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Ja porto deu minuts, Sr. President?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí, sí, perdó, perdó.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Quin temps em queda?

EL SR. PRESIDENT:

Deu minuts, deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Ah, d’acord. Com deia, es veu que el Govern considera que
si negocia coses amb UGT i Comissions, PIME i CAEB,
perquè ni són totes les patronals, ni són tots els sindicats,
considera que ja no ha de donar cap explicació, que tot això ja
està pactat. Escoltin senyors, diguem-ho clarament, això es
diu “democràcia orgànica” i és una vulneració de la
democràcia representativa.

Nosaltres (...) vam donar suport al seu moment quan el
Partit Popular va proposar que es creés una comissió en
aquest parlament per parlar de totes aquestes problemàtiques,
nosaltres li vam donar suport i, sincerament, creiem que la
història, o sigui les setmanes que han passat, donen raó a la
iniciativa de Partit Popular, perquè el Govern va dir que això
seria molt llarg, que això ens faria perdre molt de temps i que,
a més, volia fer un acord entre els partits, se’ns va proposar un
acord de reconstrucció... com es diu en castellà nunca más se
supo, és a dir, e l Govern ens va proposar un acord de
reconstrucció, nosaltres hi vàrem fer les nostres aportacions
i d’això que havia de ser tan àgil i tan ràpid no n’hem tornat a
veure res més.

Llavors el Govern està en una fugida endavant, prenent
decisions, han creat grups, ara doncs també el passat divendres
també grups de debat que l’únic que fan és escatimar l’acord
parlamentari, l’acord polític, que és la base, com deia, de (...).

Dit tot això, passaré a comentar..., abans només fer un
comentari, estic totalment d’acord amb un comentari que ha
fet la Sra. Campomar, que el problema que aquí posem damunt
la taula no ha arribat amb la pandèmia aquesta. Aquest és un
problema estructural de la nostra societat i, per tant, a mi
també m’agradaria que fóssim seriosos, que toquéssim de
peus a terra i entenguéssim que no té sentit ara demanar
solucionar un problema que ja no érem capaços de solucionar
amb la situació de normalitat, abans de la pandèmia. 

Per tant, la presa de posició del meu grup respecte als
diferents punts estarà presidida per aquest principi; és a dir,
primer reconèixer que no s’ha actuat amb la celeritat que
hagués tocat; després, ser constructius, nosaltres donarem
suport a totes aquelles propostes que vagin dirigides a trobar
solucions i no a posar el dit a l’ull ni al Govern ni als partits de
l’oposició, i després també no caure en la trampa de donar
suport a solucions que són ocurrències, sobretot són a la
proposició no de llei del Partit Popular, que ja no érem
capaços ni de finançar ni de solucionar abans de la pandèmia
i, per tant, després de la pandèmia amb moltes més urgències
pressupostàries i amb menys recursos doncs encara serà més
difícil de donar-li suport.

Passant directament als punts, i només en comentaré uns
quants de cada proposició no de llei, quant al Grup de
Ciutadans suportarem tots i cadascun dels punts, perquè tots
estan en la línia que dic constructiva, una línia constructiva. 

Concretament el punt 3, que ha rebut algunes crítiques per
part d’alguns grups, que els centres educatius puguin fer unes
funcions de guarda, amb monitors, a mi em sembla molt
interessant i s’ha de reconèixer que el sistema de cita prèvia
i això, no funciona, és a dir, dóna resposta a poquíssims
estudiants. Per tant, em sembla d’un cert cofoisme dir: “els
centres estan oberts, els centres ja atenent els joves”, perquè
això no és així, això no és així perquè hi ha poquíssims infants
i joves que assisteixin als centres amb aquest sistema de cita
prèvia i, per tant, hem (...) i aquí realment hi ha un problema.
I jo trob que és molt original la solució de dir: escolti, mentre
els professors continuen atenent a distància els alumnes, que
els centres, almenys els que ho necessitin, puguin ser uns
centres de guarda, amb un altre personal, un personal tipus
monitor.

En el tema de..., en el punt 5 concretament, on s’ha
presentat una esmena per part del Partit Socialista... -perdonin
un moment, que el trobaré-, el punt 5, que fa referència a
promoure adaptacions i horaris o reducció de jornada, ha rebut
una esmena per part del Partit Socialista que diu “en el marc
de la Mesa de Conciliació”. Mirin, nosaltres votarem a favor
d’aquest punt si no s’accepta l’esmena, i si s’accepta l’esmena
també, però, la veritat, creiem que hi ha una certa part
d’oportunisme per part dels grups del Govern d’ara posar “en
el marc de la Mesa de Conciliació” per totes les crítiques que
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jo he fet al començament de la intervenció sobre totes
aquestes meses que crea el Govern que al final el que fa és
escatimar el debat polític parlamentari.

Pel que fa a la proposició del PP nosaltres, al primer punt,
que és el que té més càrrega política, ens abstindrem, perquè
considerem que és injust dir que el Govern ha gestionat
malament la crisi sanitària del coronavirus, perquè, per
començar, el Govern no l’ha gestionada, l’ha gestionada el
Govern d’Espanya. Per tant, a nosaltres això ens sembla molt
oportunista, no hi estam d’acord, però, en canvi, sí que estem
d’acord amb la segona part, i és que no hem estat capaços de
donar solucions reals  a les famílies amb fillets en edat
escolar.

Se m’acaba el temps, i només diré els punts als  quals
votarem en contra de la proposició del PP, votarem en contra
del tercer punt, perquè, com que hem donat suport al quart
punt de la de Ciutadans, que diu que el Govern ha de coordinar
les escoles d’estiu, no tendria sentit donar suport a aquest punt
perquè diu que “el Govern ha d’organitzar”; no, escoltin, el
Govern no té com a feina organitzar escoles d’estiu,
col·laborar amb els que tenen la competència d’organitzar-ho
sí, però organitzar-ho directament no.

I també votarem en contra de totes aquestes ocurrències
que tenen un cost pressupostari totalment desconegut i que no
sabem quin és, i  que ens semblaria totalment irresponsable
donar-hi suport, com el punt 5, el punt 6 o el punt 8 o el punt
9, no?, que gairebé ja proposen substituir  l’actual sistema
educatiu i substituir-lo per un sistema de professors
particulars. Nosaltres, a totes aquestes mesures, no hi podem
donar suport.

I pel que fa a l’última proposició no de llei, la dels grups
del Govern, nosaltres al primer punt ens abstindrem, perquè
nosaltres ja saben que tenim al·lèrgia a això que s’ha anomenat
autobombo, per tant, nosaltres, doncs bé..., considerem que el
Govern efectivament ha de seguir treballant per solucionar de
manera coordinada (...)

(Mal funcionament del so)

... conciliació laboral i familiar, però considerem que el que
s’ha fet fins ara no és suficient i, per tant, no podem votar-hi
a favor, però bé, tampoc no volem votar-hi en contra i, per
tant, ens abstindrem.

Respecte del tercer punt, d’instar el Govern d’Espanya a
presentar mesures urgents en matèria de conciliació, també hi
votarem a favor, però em sobta molt que fa quinze dies van
votar en contra d’alguna proposició no de llei, em sembla que
era del PP precisament, defensada per la Sra. Riera, sobre un
programa per lluitar contra la bretxa digital, perquè deien que
això era competència de la comunitat autònoma, no era
competència del Govern, i ara, en canvi presentin, demanin
que el Govern d’Espanya prengui mesures urgents. Doncs,
totalment d’acord, és a dir, vam estar d’acord amb allò i també
estem d’acord amb això ara.

I pel que fa a la resta de punts, excepte el punt 4, en què
ens abstindrem, perquè això de relaxar la pressió burocràtica
no sabem exactament què vol dir ni l’abast que podria tenir,
per tant ens hi abstindrem, a la resta de punts hi votarem a
favor.

Això és tot, Sr. President, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara sí passem al torn de
fixació de posicions, procedeix ara la suspensió per un temps
de deu minuts per la qual cosa es demana als proposants si
volen la suspensió de la sessió o si volen continuar.
Continuam.

Per tant, ara toca el torn de fixació de posicions,
correspon la paraula al Grup Parlamentari Ciudadanos, per un
temps de cinc minuts, la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Bueno, veo que el punto 3 no se ha
entendido por los grupos, sí por el Sr. Castells. Creemos que,
Sra. Riera, no se trata de hacer dos bloques de niños en ningún
momento, esta ha sido la esencia de este punto, sino encontrar
una solución y dar respuesta al problema real que estaban
viviendo nuestros trabajadores y las familias de Baleares de
poder dejar a los niños en los centros educativos para que
pudiesen desde allí seguir la enseñanza telemática. No
estábamos haciendo dos bloques diferenciados de telemática
y presencial, sino que, con monitores, pudieran seguir esas
clases. Los niños, como digo, seguirían con su enseñanza com
el resto.

El objetivo era sin duda buscar soluciones para el mes de
junio, que no las hemos encontrado en el Govern.

Y también me sumo a lo que el Sr. Castells ha comentado,
nosotros fuimos los primeros que... desde mi formación
política, desde Ciudadanos, tendimos la mano al Govern y les
propusimos unos pactos de reconstrucción, si bien es cierto
que se han visto... pues truncados, porque estas reuniones
bilaterales que teníamos que tener con los grupos
parlamentarios o los partidos políticos pues no han sido tan
fructíferas como hubiéramos querido para llegar a unos
acuerdos consensuados.

Estas medidas de conciliación creo que podríamos
haberlas... consensuado antes y no hoy, que es ya pues una
semana después de haber aprobado unilateralmente las
medidas de conciliación el Consell de Govern el pasado
viernes.

Sra. Cano, también decía que estas medidas no son un
parche, para mí hay algunas a las que damos la bienvenida, y se
lo he dicho en mi intervención, pero considero que no dan
solución ni aportan la solución real, unos campos de verano,
de nueve de la mañana a dos de la tarde, para niños de solo 6
a 14 años, para el mes de agosto, el mes de... perdón, para el
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mes de julio, ¿qué hacemos en el mes de agosto? ¿Qué
hacemos la última semana de junio, que ya habrán acabado los
niños las clases?

Por eso le ponía el ejemplo de Castilla y León, allí sí que
van a hacer un Conciliamos Verano 2020, un programa que es
julio, agosto, final de junio, también incluye las tardes y
también el servicio de comedor, ¿por qué no encontramos esta
solución por el Govern de las Illes Balears?

Luego, además, en estas ochos medidas ustedes meten en
su panfleto y en su propaganda de las ocho medidas el PAE, el
famoso programa de refuerzo, cuando el conseller aquí nos ha
insistido una y otra vez en que esto no era conciliación y no
eran medidas de conciliación, y nosotros estábamos de
acuerdo. Ahora ustedes lo meten como una de las ocho
medidas fantásticas de conciliación. Oigan, es un programa de
refuerzo para los niños que no han tenido facilidad en el
aprendizaje durante este curso y sólo quinto , sexto de
Primaria y ESO, de 9 a 2 de la mañana, el mes de julio; un
programa que se viene haciendo siempre de refuerzo, aunque
este año pues se ha ampliado. No mientan a los ciudadanos,
esto no es conciliación.

Sobre las dos enmiendas que nos presentan los grupos que
conforman el Govern, las voy a aceptar, pues, en aras a este
consenso que siempre hemos defendido desde Ciudadanos,
por tanto, para que se pueda aprobar esta proposición no de
ley, aunque, también coincido con el Sr. Castells, que es un
poco de autobombo, y enmarcarles, facilitarles que puedan
enmarcar este acuerdo que han alcanzado; que ya le digo que
estamos de acuerdo con esa de mesa de trabajo, también nos
gustaría participar en ella con los grupos parlamentarios, no
sólo que sean patronales y sindicatos, y también decirle que
llegan tarde con esta mesa de trabajo.

Después, decirle a la Sra. Campomar, mire, que me diga a
mí, que siempre he defendido la conciliación, la
corresponsabilidad, y lo hice el 8 de octubre en esta misma
tribuna con una PNL que ustedes presentaron, e incluso les
dije ese día que me parecía poco ambiciosa y creía que había
que ir más allá para políticas públicas reales, para acabar con
la brecha salarial, ese día pues hablé de corresponsabilidad,
hablé de conciliación, que ha sido siempre una de mis batallas
en la empresa privada de donde vengo. Y una de las causas de
que esté en política es casualmente el tema de la conciliación
y la igualdad entre hombres y mujeres.

Pero hoy yo creía que el debate no era tanto conciliación,
modelo de corresponsabilidad, sino de buscar...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp, hauria d’acabar, per favor.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... respuestas -hoy se me está quedando corto como ven, es un
tema que me gusta, que me apasiona y que quiero defender, y
se me está quedando muy corto el tiempo-, y estoy de acuerdo

con usted en que es un tema estructural, que necesitamos
políticas públicas ambiciosas para conseguir esta igualdad y
esta corresponsabilidad entre hombres y mujeres. 

Acepto, como digo, las dos enmiendas presentadas y me he
posicionado ya en las otras propuestas.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. Ara pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Riera, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Únicament per agrair , en primer
lloc, a les diputades i als  diputats que donaran suport a les
iniciatives que hem presentat nosaltres o a la resta
d’iniciatives, crec que és un exercici que fem avui, com deia,
de complicitat i d’implicació en un tema tan important per a la
societat.

Sí que els volia fer una reflexió des de la humilitat i és que
si tots consideram que la conciliació no és un tema
estructural, no és un tema conjuntural, que s’ha posat de
manifest per aquesta situació conjuntural, però que era
estructural, sí es repensin la posada en funcionament
d’aquelles mesures que de forma estructural s’havien posat en
marxa amb el Partit Popular a la legislatura de l’any 2011, i
em referesc a aquella escoleta d’estiu de l’administració
autonòmica que es va fer extensible a tot el sector públic
instrumental de l’administració, per a fills, fins i tot per a
nebots; es va ampliar al llarg d’aquells  quatre anys i que va
estar en funcionament aquells quatre anys que el Partit
Popular governava, però que vostès a l’any 2015, quan varen
entrar, varen suprimir. 

El que no pot es fer és intentar ser reivindicatius amb la
societat i donar lliçons que la societat ha de posar en marxa
escoletes d’estiu i  ha de ser corresponsable i ha d’establir
mesures de conciliació i que els homes s’han d’implicar, quan
després un, quan governa, no dóna exemple a aquella societat.
I el Govern és precisament el mirall on aquella societat
s’hauria de contemplar i agafar exemple. Si es va fer a un
moment difícil de crisi econòmica a l’any 2012, per què no es
pot fer ara que, de manera conjuntural, es posa en evidència
aquesta alarma clamorosa que suposa la conciliació per a les
famílies?

També vull manifestar que estam d’acord amb algunes de
les observacions que s’han fet per altres grups, per exemple,
MÉS per Menorca ha dit que s’arriba tard, hi estam d’acord; o,
per exemple, que es fa oportunisme, un cert oportunisme en
introduir una esmena sobre que les mesures s’adoptin en el
marc d’aquesta mesa que ha creat el Govern. És vera que hi
estam d’acord, el que passa és que, Sr. Castells, no quedarà pel
Partit Popular el fet que per no afegir aquesta esmena no es
pogués arribar a un consens, jo he dit que hem de ser valents,

 



454 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 25 / 11 de juny de 2020 

hem de deixar al marge determinades consideracions
polítiques i, s i  és possible que es posin en marxa mesures
gràcies a aquesta mesa que es dugui endavant, a nosaltres ens
sembla perfecte.

Vull lamentar l’absència del Grup El Pi, crec que avui era
un dia molt important per a tots els grups parlamentaris, com
deia, per donar exemple a aquesta societat; a més, el fet que la
seva absència tal vegada alterarà alguna de les votacions de
punts que podrien haver sortit endavant i que no sortiran
endavant tal vegada perquè faltarà el suport d’un dels grups que
normalment sempre assisteix a aquesta cambra.

I per altra banda, lamentar la falta d’explicacions del
Govern pel que fa a la roda de premsa quan va anunciar
mesures, la Sra. Armengol o la Sra. Costa, en matèria de
conciliació copiant algunes de les que avui s’aprovaran, sense
pensar també que tal vegada podria haver vengut al Parlament,
com diem sempre, a donar-ne explicacions .

Jo els anuncio també que nosaltres avui demanam la
compareixença urgent de la Sra. Costa perquè vengui a
explicar aquell pla, perquè vengui a dir quines mesures va
anunciar a la premsa que el Parlament ho puguem saber i fer
aquesta funció de control de què es posarà en marxa i com, a
més, posarà en marxa algunes de les altres que avui es
convertiran en mandat parlamentari perquè entre tots i totes,
majoritàriament he de dir  to tes, perquè crec que som nous
dones i tres homes que avui lluitam per la conciliació familiar
i laboral, avui convindrem, negociarem, consensuarem i
aconseguirem que tal vegada es posin en marxa. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Riera. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Perdonau, el lletrat em demana, disculpau, accept les
esmenes d’addició..., la substitució no, perdonin. A la primera
intervenció he dit que no s’acceptava l’esmena de substitució...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., no, no, no, ja havia fet referència que substituïa “infants” i
nosaltres volíem “nins en edat escolar”.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Ara correspon el torn al Grup
Parlamentari Socialista, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies. El primer també que vull fer és agrair el suport a
la PNL que hem presentat des del Grup Socialista i els grups

que donam suport al Govern. Abans no he pogut entrar en la
proposta d’esmena que ha fet el Partit Popular a la nostra
PNL, que rebutjam perquè entenem que els funcionaris tenen
moltes mesures de conciliació per entrada i sortida de
flexibilització i per facilitar la nostra conciliació; que, a més,
el nostre model de societat és que puguin dur a les escoletes
de la xarxa pública, com qualsevol treballador, els nins i les
nines, tot l’esforç que es fa durant aquests mesos, i ara avui,
precisament avui, entren en vigor totes les ajudes també a les
escoletes públiques i a la privada autoritzada. Si la cream, a
més, en el Consolat generarem un problema per a empleats
públics, per exemple, que puguin viure a un altre indret, per
exemple: e ls  treballadors i treballadores d’Es Pinaret què
hauran de fer, dur els nins i les nines al Consolat, si es fes allà
l’escoleta? O és que plantegen que es facin escoletes a tots i
cada un dels centres públics? Perquè això és una quimera, és
irreal i té dubtosa viabilitat.

Sra. Ribas, en el seu moment vàrem rebutjar la seva
proposició de llei perquè enteníem que amb el marc legislatiu
que tenim i amb les diferents mesures plantejades s’abordava
la qüestió de la conciliació. Queden reptes, però el marc,
l’esquelet hi era ja i vàrem rebutjar-la perquè vàrem pensar que
la seva proposta no afegia res més al que ja es feia. 

Volem agrair l’empatia i el suport del Sr. Castells, però
crec que qualificar de “democràcia orgànica” el fet que els
grups parlamentaris rebutgem democràticament i
legítimament una proposta de comissió parlamentària, crec
que això no fa que minvi ni la capacitat legislativa d’aquest
parlament, ni la funció dels grups parlamentaris, ni la
possibilitat de fer qualsevol debat, és més, no es furta res, sinó
que bé, simplement s’ha rebutjat democràticament,
legítimament una proposta de comissió parlamentària, perquè
vàrem pensar que en el marc del Govern s’havia de dur aquesta
feina del pla de reconstrucció, amb la participació que trobam
que és molt important, la participació dels agents socials, del
tercer sector, de la societat civil i cadascun teníem per
suposat el nostre paper i el nostre rol. I nosaltres aquí en el
Parlament tenim la que tenim i elevam al Govern propostes
com les que avui es podran elevar amb el consens dels diputats
i les diputades de la cambra.

Jo, Sra. Guasp, crec que les mesures que s’han pres per
part del Govern de les Illes Balears són mesures importants,
que no solucionen al cent per cent e l problema de la
conciliació, evidentment, però són solucions importants en el
curt termini, perquè les famílies aquest estiu puguin tenir les
seves necessitats de conciliació obertes i nosaltres som
conscients que el Govern té unes competències delimitades
i pot arribar fins on pot arribar amb el pressupost que té, que
crec que ha fet un esforç molt important de més de 6 milions
d’euros. Per això el que proposam és elevar al Govern
d’Espanya, perquè es puguin plantejar algunes propostes que
per a nosaltres són importants, com les de reducció de jornada
o adaptació i flexibilitat, sense perdre capacitat econòmica.

I repetesc, la nostra proposta de consanguinitat no és
obligatòria, és una mesura per garantir que les dones, si han de
tenir cura d’algú siguin els seus familiars directes, que no
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perdin vida laboral, perdin capacitat econòmica, cotitzacions
a la Seguretat Social per tenir cura de la filla de l’home o per
tenir cura de la sogra, que ho faci la seva parella, que per això
és la seva mare. Pensam que aquesta és una mesura important
per garantir la independència econòmica de les dones.

I l’altra proposta, la 10, és una mesura d’acció positiva
durant el temps en què encara no està equilibrat el treball de
les cures i la corresponsabilitat i encara existeix una divisió
sexual del treball.

No sé si me queda molt més temps, Sr. President. Cinc
segons? 

Idò moltíssimes gràcies.

(Algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cano. Ara continuam, té la paraula el
Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bé, jo la meva rèplica no vull que sigui
una rèplica de confrontació amb algunes de les qüestions
plantejades per portaveus que m’han precedit, perquè jo crec
que cadascú parla des de la seva posició i amb les bales que ha
de jugar. Però jo crec que nosaltres, com a comunitat
autònoma, ja partíem d’una situació complicada i crec que
també tendrem una situació molt més complicada que altres
comunitats autònomes de cara a aquesta recuperació, que
esperam que sigui aviat, però tenim un model productiu que és
el que tenim i això suposa que no només s’hagin de fer
inversions o mesures en aquest àmbit que avui ens ocupa, sinó
que el Govern té la responsabilitat d’haver de donar resposta
a moltíssims altres àmbits que s’han vist afectats per aquesta
crisi. 

Per això, pens que per moltes mesures que es presentin i
que considerem positives, segurament quedaran espais que
mancaran i que no arribaran a tothom, per aquesta qüestió que
coment, perquè ja teníem una idiosincràsia complicada, i la
nostra iniciativa, particularment, instava molt el Govern de
l’Estat, i des d’Unidas Podemos pensam que, ja que les Illes
durant tots anys enrera han participat d’una forma tan activa a
contribuir amb aquesta fiscalitat que hi ha en el nostre país,
nosaltres pensam que és necessari que el Govern de l’Estat
doncs ara s’impliqui també en col·laborar amb la nostra
comunitat autònoma, més que res perquè, com coment, el
nostre model productiu ens afectarà d’una forma molt negativa
i tendrem moltíssimes dificultats que cal que d’alguna manera
s’hi doni una solució.

I bé, no tenc res més per afegir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, la Sra. Campomar, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Ho faré des d’aquí, president, seré breu. Bé, jo crec que en
qualsevol cas agrair a tots els grups, jo crec que tots hem fet
un esforç, almanco que encara que ja he dit al començament
de la meva primera intervenció, que de vegades amb matisos
i qüestions que no coincidim, però sí que almanco el que m’ha
transmès avui aquesta sessió d’aquesta comissió és que
realment és un tema, com he dit abans, que creiem que és
important i que aquesta crisi sanitària l’ha posat també més en
evidència que mai i que, per tant, s’ha de treballar.

Jo, amb la Sra. Riera, evidentment, amb el que no
coincidesc és que l’escoleta d’estiu per a funcionaris de la
comunitat autònoma sigui l’única cosa..., és com a pobra que
sigui l’únic tema quasi que vostè en fa bandera del seu
moment, perquè jo crec que ara no s’entendria, jo li dic
sincerament, jo som funcionària de la comunitat autònoma, i
jo crec que ara no s’entendria, perquè el que la gent necessita
és que hi hagi escoles i que hi hagi activitats en els centres on
viu la gent i en la majoria de municipis. I jo crec que el que no
s’entendria és que el Govern tal vegada gastàs o fes una
despesa només per a un col·lectiu, com és en aquests
moments els funcionaris, quan en aquest moment hi ha tanta
gent que ho passa malament a nivell de feina i a nivell laboral.
Ho dic amb total sinceritat, jo crec que no s’entendria.

A la Sra. Guasp, li deman disculpes si s’ha malentès el que
li he dit, jo estic convençuda de la seva preocupació i de la
seva convicció amb els temes de conciliació, encara que en
moltes coses tal vegada no coincidim, amb matisos, com he
dit, però un poc el que volia remarcar és que, des de MÉS per
Mallorca, ja fa molts d’anys, des d’abans que es creàs
Ciutadans, MÉS per Mallorca i les seves coalicions sempre ha
defensat la igualtat, la corresponsabilitat i la conciliació, per
tant, que ja duim molts d’anys de carrera en aquest sentit i que
per a nosaltres la corresponsabilitat és un tema que va unit a la
igualtat de les dones, no hi haurà igualtat de les dones mentre
no hi hagi corresponsabilitat i, per tant, per moltes mesures de
conciliació que posem, aquest fet serà desigual per a les dones
i això és un poc el que nosaltres volíem remarcar, que aquesta
paraula per a nosaltres ha de ser..., hem d’incidir molt més en
aquesta qüestió. Només volia fer aquesta (...).

Des de MÉS per Mallorca també creiem, volem i amb la
voluntat d’aquesta Mesa de conciliació vagi molt més enllà i
realment faci una feina constructiva, no només a curt, sinó
també a mitja i a llarg termini, perquè crec que amb això hem
coincidit molts que hem estat aquí, que realment aquests
temes no són... és vera que aquesta conjuntura de crisi
sanitària les ha posat més en evidència, però que és un tema
estructural de la nostra societat i, per tant, que requereix
mesures que han d’anar més enllà de resoldre els impactes
d’aquesta crisi.
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I bé, finalment evidentment esperam també que aquestes
reclamacions, o aquestes demandes a nivell de Govern
espanyol, també tenguin unanimitat de la cambra, perquè crec
que és important que es vegi que una comunitat autònoma que
tant aporta a l’Estat, que en aquests moments és la que pateix
més les conseqüències d’aquesta crisi sanitària, és el moment
en què l’Estat també retorni part d’aquest esforç que ha fet
durant tants d’anys.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara tocaria passar a la votació, farem un
recés de 2 minuts per ordenar una mica la votació, per no
haver de votar punt per punt. Un momentet.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT: 

Bé, ara passarem a la votació per a cadascuna de les
propostes. Hem agrupat una mica -vist el posicionament del
grup- hem agrupat una mica la votació i passarem a la votació
de la Proposició no de llei RGE núm. 8542/20, i votarem...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... que és de Ciutadans, i votaríem de manera separada el punt
3, que és on hi ha més desacord i, després una altra votació, de
la resta de punts, d’acord? 

Per tant, Sra. Secretària procedeixi a fer lectura del nom
dels diputats per passar a la votació del punt 3. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

José Luis Camps i Pons.

EL SR. CAMPS I PONS: 

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Silvia Cano i Juan.

LA SRA. CANO I JUAN: 

No.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Enric Casanova i Peiró.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

No.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Josep Castells i Baró.

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Joana Aina Campomar i Orell. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

No. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Mercedes Garrido i Rodríguez.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí. Perdó, perdó: no. Perdó. M’he embullat. No.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Maria Antònia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE: 

Abstenció. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Patrícia Guasp i Barrero.

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Maria Núria Riera i Martos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Abstenció. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Idoia Ribas Marino.

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Esperança Sans i Regis.
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LA SRA. SANS I REGIS: 

No.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Maria Antònia Sureda i Martí... no ha vengut.

I Beatriu Gamundí i Molina. No.

Així, serien: 3 vots a favor, 6 en contra, i 3 abstencions. 

EL SR. PRESIDENT: 

D’acord, per tant ara passem a la votació de la resta de la
Proposició no de llei. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Tothom hi està d’acord, no importa votar, tothom hi està
d’acord.

EL SR. PRESIDENT: 

... de la resta de, de...

LA SRA. SECRETÀRIA:

S’aprova per unanimitat?

EL SR. PRESIDENT: 

Podem entendre aprovada per unanimitat la resta de punts?
Sí? Per tant, passem a la votació  següent. Per tant queda
aprovada la Proposició no de llei RGE núm. 8542/20, relativa
al pla urgent de conciliació familiar i laboral. 

Ara passaríem a la votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 8576/20, del Partit Popular, en què s’havia presentat una
esmena que no s’accepta, per tant , talment, i votaríem de
manera separada els punts 1, el punt 3 i el punt 10, i després
faríem una agrupació dels punts 5, 6, 8 i  9, i una altra
agrupació dels punts 2, 4 i 7.

Si ningú no diu res... Bé, idò. Començam per la votació del
punt 1  de la Proposició no de llei RGE núm. 8576/20, del
Partit Popular.

Sra. Secretària?

SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. José Luis Camps i Pons.

EL SR. CAMPS I PONS: 

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Silvia Cano i Juan.

LA SRA. CANO I JUAN: 

Ara votam el punt 1, veritat? No.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. Enric Casanova i Peiró.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

No.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. Josep Castells i Baró.

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Abstenció. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Joana Aina Campomar i Orell. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

No. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Maria Antònia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

No.  

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Patrícia Guasp i Barrero.

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Maria Núria Riera i Martos.
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Idoia Ribas Marino.

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Maria Esperança Sans i Regis.

LA SRA. SANS I REGIS: 

No.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, que no ha comparegut.

Sra. Beatriu Gamundí i Molina. No.

Així serien: 5 vots a favor, 6 en contra, i 1 abstenció. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passem ara a la votació del punt 3. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. José Luis Camps i Pons.

EL SR. CAMPS I PONS: 

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Silvia Cano i Juan.

LA SRA. CANO I JUAN: 

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. Enric Casanova i Peiró.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. Josep Castells i Baró.

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

No. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Joana Aina Campomar i Orell. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Maria Antònia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí.  

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Patrícia Guasp i Barrero.

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Maria Núria Riera i Martos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Idoia Ribas Marino.

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Maria Esperança Sans i Regis.

LA SRA. SANS I REGIS: 

Sí.
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LA SRA. SECRETÀRIA: 

 I Sra. Beatriu Gamundí i Molina, sí.

Així serien: 10 vots a favor, i 1 en contra. 11 vots a favor
i 1 en contra. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam ara a la votació conjunta dels punts 5, 6, 8 i 9. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. José Luis Camps i Pons.

EL SR. CAMPS I PONS: 

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Silvia Cano i Juan.

LA SRA. CANO I JUAN: 

No.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. Enric Casanova i Peiró.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

No.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. Josep Castells i Baró.

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

No. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Joana Aina Campomar i Orell. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

No. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Maria Antònia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

No.  

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Patrícia Guasp i Barrero.

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Maria Núria Riera i Martos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Idoia Ribas Marino.

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Maria Esperança Sans i Regis.

LA SRA. SANS I REGIS: 

No.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

 I Sra. Beatriu Gamundí i Molina, no.

Així serien: 5 vots a favor, i 6 en contra.

EL SR. PRESIDENT: 

No... no...

LA SRA. SECRETÀRIA: 

I 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT: 

No, no...
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LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sí... està...

EL SR. PRESIDENT: 

Per tant, passem ara a la votació del punt 10. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. José Luis Camps i Pons.

EL SR. CAMPS I PONS: 

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Silvia Cano i Juan.

LA SRA. CANO I JUAN: 

No.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. Enric Casanova i Peiró.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

No.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. Josep Castells i Baró.

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Joana Aina Campomar i Orell. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

No. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Maria Antònia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

No. Ho heu sentit? No. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Patrícia Guasp i Barrero.

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Maria Núria Riera i Martos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Idoia Ribas Marino.

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Maria Esperança Sans i Regis.

LA SRA. SANS I REGIS: 

No.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

 Sra. Beatriu Gamundí i Molina, no.

Així serien: 6 vots a favor, i 6 en contra.

EL SR. PRESIDENT: 

Hem de repetir. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Canviareu, el sentit...? Qualcú canviarà, us sembla...?

EL SR. PRESIDENT: 

Continuï, Sra. Secretària. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. José Luis Camps i Pons.
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EL SR. CAMPS I PONS: 

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Silvia Cano i Juan.

LA SRA. CANO I JUAN: 

No.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. Enric Casanova i Peiró.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

No.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. Josep Castells i Baró.

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Abstenció. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Joana Aina Campomar i Orell. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

No. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Maria Antònia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

No.  

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Patrícia Guasp i Barrero.

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Maria Núria Riera i Martos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Idoia Ribas Marino.

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Esperança Sans i Regis.

LA SRA. SANS I REGIS: 

No.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

 I Sra. Beatriu Gamundí i Molina, no.

Així serien: 5 vots a favor, 5 en contra, i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT: 

No, 6... 6..

LA SRA. SECRETÀRIA: 

6 en contra, i 1 abstenció. 

EL SR. PRESIDENT: 

D’acord, ara passaríem a la votació agrupada dels punts 2,
4 i 7. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. José Luis Camps i Pons.

EL SR. CAMPS I PONS: 

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Silvia Cano i Juan.

LA SRA. CANO I JUAN: 

Sí.
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LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. Enric Casanova i Peiró.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Joana Aina Campomar i Orell. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. Josep Castells i Baró.

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Maria Antònia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí.  

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Patrícia Guasp i Barrero.

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Maria Núria Riera i Martos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Idoia Ribas Marino.

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Maria Esperança Sans i Regis.

LA SRA. SANS I REGIS: 

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Beatriu Gamundí i Molina, sí.

Per tant, unanimitat.

EL SR. PRESIDENT: 

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 8675/20, relativa al pla de conciliació familiar com
a conseqüència de la crisi generada per la COVID-19. 

Passem a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
8697/20 i, per tant, farem també tres votacions, les quals
seran: primer votarem el punt 1, després votarem el punt 9 i,
finalment votarem agrupada la resta: els 2, 3 , 4, 5, 6, 7, 8...
d’acord?

Per tant, comencem pel punt 1.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. José Luis Camps i Pons.

EL SR. CAMPS I PONS: 

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Silvia Cano i Juan.

LA SRA. CANO I JUAN: 

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. Enric Casanova i Peiró.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. Josep Castells i Baró.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Abstenció. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Joana Aina Campomar i Orell. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Maria Antònia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí.  

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Patrícia Guasp i Barrero.

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Maria Núria Riera i Martos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Idoia Ribas Marino.

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Maria Esperança Sans i Regis.

LA SRA. SANS I REGIS: 

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Beatriu Gamundí i Molina, sí.

Per tant, serien: 11 vots a favor, i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT: 

Ara passarem a votar el punt 9.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. José Luis Camps i Pons.

EL SR. CAMPS I PONS: 

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Silvia Cano i Juan.

LA SRA. CANO I JUAN: 

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. Enric Casanova i Peiró.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sr. Josep Castells i Baró.

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Joana Aina Campomar i Orell. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Maria Antònia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE: 

Abstenció. 
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LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí.  

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Patrícia Guasp i Barrero.

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Abstenció. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Maria Núria Riera i Martos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Abstenció. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Idoia Ribas Marino.

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Abstenció. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Maria Esperança Sans i Regis.

LA SRA. SANS I REGIS: 

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Sra. Beatriu Gamundí i Molina, sí.

Així serien: 7 vots a favor, cap en contra i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT: 

I per tant, ara caldria votar la resta, que són els punts 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 i 10. Si... he entès que tothom hi votarà a favor, per
tant, podem aprovar per unanimitat la resta de punts? 

Sí? Per tant, queda aprovat...

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Perdoni, que intervengui, Sr. President. Ha dit: punt 10. I
la PNL té 9 punts. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Perdó. Perdó, sí: són 9 punts. És que he mirat aquí que en
teníem 10, però és l’altra. Perdó. 

Per tant, queden aprovats per unanimitat els punts 2, 3, 4,
5, 6, 7 i 8. 

Per tant, queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.
8697/20, relativa a mesures en matèria de conciliació laboral
i familiar. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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	1) Proposició no de llei RGE núm. 8542/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla urgent de conciliació familiar i laboral.
	2) Proposició no de llei RGE núm. 8576/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de conciliació familiar com a conseqüència de la crisi generada per la COVID-19.
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