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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sess ió

d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen

substitucions.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Buenos días, Sr. Presidente. Idoia Ribas Marino sustituye

a Sergio Rodríguez Farré.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Bon dia, Sr. President, Joan Ferrer substitueix Francina

Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

Ningú més?

Compareixença de la consellera de Presidència, Funció

Pública i Igualtat, sol·licitada mitjançant l’escrit RGE núm.

1751/21, presentat pe l Grup Parlamentari Popular, per tal 

que expliqui les línies principals  programàtiques que pensa

desenvolupar durant la legislatura; i RGE núm. 1776/21,

presentat pel Govern de les Illes Balears, per tal  d’i nformar

sobre les dire ctrius generals de l’acció de govern que

desenvoluparà.

Per tant, ara passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,

relatiu a la compareixença de la consellera de Presidència,

Funció Pública i Igualtat, sol·licitada mitjançant l’escrit RGE

núm. 1751/21, presentat pel Grup  Parlamentari Popular, per tal

de què expliqui les línies principals programàtiques que pensa

desenvolupar durant la legislatura; i RGE núm. 1776/21

presentat pel Govern de les Illes  Balears, per tal d’informar

sobre les direct rius generals de l’acció de govern que

desenvoluparà.

El desenvolupament de la sessió s’ajustarà a les  regles

establertes a l’article 192.3.a) del Reglament del Parlament de les

Illes Balears. És a dir, una exposició oral de la consellera per un

temps màxim de trenta minuts, a continuació es demanarà als

grups parlament aris si volen fer una suspensió de la sessió per

un temps màxim de quaranta-cinc minuts per tal de què els

diputats i diputades puguin preparar la formulació de preguntes

i observacions . Seguidament  int ervendran els  grup s

p arlamentaris, d’acord amb la seva importància numèrica,

començant pel de major nombre de membres  i finalitzant pel

Grup Mixt. El grup a què pertany la presidència del Govern

intervendrà en darrer lloc. Els grups parlamentaris podran

formular preguntes i observacions durant un temps màxim de

quinze minuts, aquest temps s’utilitzarà en una o dues

intervencions , p er tal de dur a terme un diàleg interactiu en

cada una d’aquestes intervencions, el diputat podrà sol·licit ar

resposta del membre del Govern a mesura que li vagi plantejant

les preguntes i observacions, sense que en cap cas no

s’admetin interrupcions de la persona que tengui el torn de

paraula.

Assisteix a la sessió la Sra. Mercedes Garrido i Rodriguez,

consellera de Pres idència, Funció Pública i Igualt at ,

acompanyat del Sr. Benito Prósper Gutiérrez , secretari general;

Sra. Isabel Castro, directora general de Coordinació i Relacions

amb el Parlament; Sra. Carmen Palomino, directora general de

Funció Pública; Sr. Francesc Miralles, director de Relacions

Institucionals i Cooperació Local; Sr. Jaume Barceló i Huguet,

director general d’Emergències i Interior; Sra. Lourdes Aguiló

i Bennássar, directora general de l’Advocacia; Sra. Maria Durán

i Ferrer, directora de l’Institut Balear de la Dona; Sr. Miquel

Àngel Coll i Canyelles, cap de Gabinet; Sra. Isabel Ramallo i

Alcover, responsable de Comunicació; Sra. Rafael Aulet i

Galmés, cap de Secretaria; i Sr. Bernat Roig i Galmés,

interlocutor parlamentari.

Té la paraula la Sra. Consellera per tal de fer una exposició

oral per un temps de trenta minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ

PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies. seny ores  i

senyors diputats per ser avui aquí. En primer lloc me permetran

que agraeixi la presència del meu equip, malgrat alguns no

siguin amb presència física en aquesta sala per mor de les

mesures COVID i sobretot que agraeixi la tasca feta fins al

moment en què jo vaig prendre possessió per les  dues

conselleres que em varen precedir en les resp onsabilitats en

aquesta conselleria, tant Pilar Costa al front en aquell moment

de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, com Isa

Cas t ro al front en aquell moment de la Conselleria

d’Administracions Públiques i Modernització.

Comparesc avui a petició pròpia per tal d’informar sobre les

directrius generals de l’acció de govern que desenvoluparé

amb les meves àrees de responsabilitat, d’acord amb el

programa polític del Govern de les Illes  Balears i en resposta

també a les necessitats act uals de la nostra comunitat

autònoma. Explicaré, per tant, en línies generals les actuacions

a les que donaré impuls, amb l’objectiu de fer camí per

solucionar els principals problemes socials i millorar així la

qualitat de vida de les persones , tot dins el marc de les

diferents competències de la conselleria que dirigesc. 

Una de les competències  més importants que té la

Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat és la de

coordinar l’acció de govern, i és per aquest punt on

m’agradaria començar. 

Com tots saben, el primer gran repte que tenim actualment,

tant en aquesta comunitat autònoma, com a gran part del món,

és fer front a la pandèmia, superar-la i tornar a la normalit at  com

abans millor. El Govern de les Illes Balears ha t reballat i

continua treballant  intensament amb l’objectiu de minimitzar els

efectes que la p andèmia ha produït en la nostra societat a nivell

sanitari, econòmic i social. És  el repte més gran al qual ens hem

hagut d’enfrontar com a comunitat aut ònoma en la nostra

història. Per tant, sup erar la pandèmia és ara mateix l’objectiu

p rioritari del Govern de les Illes Balears, perquè també ho és  p er

als ciutadans d’aquestes illes. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101751
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101751
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101778
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És una lluita comp lexa i una batalla que hem de fer des de la

unitat. Per això cal una bona coordinació entre les diferents

conselleries i em compromet a dur amb la màxima diligència a

nivell de govern. Però també deman més, aprofit l’avinentesa

per demanar unió i feina conjunta a tots els grups polítics i als

agents socials, per continuar t reballant de manera conjunta per

vèncer el virus, per superar la pandèmia i per accelerar la

recuperació social i econòmica d’aquestes illes. Com ja he dit ,

són moments difícils i davant moments difícils el treball conjunt

és necessari que mai, treball des del diàleg i des de la recerca de

consens, treball des de la responsabilitat i al servei, però també

des  de la ciència i l’empirisme per salvaguardar la nostra gent

i les nostres illes. És el que s’espera que facem des de la

política en representació de la ciutadania i és el que oferesc i

deman. 

No obstant això, les tasques de coordinació de l’acció de

govern van més enllà, impliquen vetllar pel compliment dels

Acords de Bellver i dels acords  d’investidura amb MÉS per

Menorca, però també impliquen impulsar l’Agenda 2030 i el

pacte de reactivació, a més de mantenir una relació de diàleg

constant amb t ot s els grups polítics, tant amb aquells que

formen part del Govern o li donen suport, com amb aquells que

no li donen suport. Per apuntalar aquestes  tasques, tendré

l’ajuda de la Direcció General de Coordinació, Relacions amb el

Parlament, Drets i Diversitat. 

El diàleg és  l’essència de la nostra feina com a representants

p úblics, per arribar a acords en favor del progrés de les nostres

illes. I aquesta és també una funció que desenvoluparé amb

tant d’imp uls  com em sigui possible i sempre amb al compromís

de tenir les portes obertes per a qualsevol institució, grup

polític o p ersona. En aquest sentit i també amb tots els altres,

posaré a disposició del servei públic, el coneixement i l'empatia

que he pogut adquirir amb l’experiència obtinguda a nivell

local, a nivell insular i també com a diputada d’aquest

parlament.

Una alt ra de les grans prioritats que té aquest govern és

t reballar per la millora dels drets i llibertats de la ciutadania. Des

del primer moment el Govern i els partits que li donen suport

han fixat com a prioritat aconseguir una comunitat més  justa i

solidària, més  inclusiva i amb menys desigualtats. Aquest

govern té clar que el primer són les persones . Des  de la

Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat treballarem

per consolidar les act uacions que ens han permès avançar cap

a unes Illes Balears més  justes i més respectuoses amb la

diversitat ,  des  d’on aspiram a encarar els reptes de futur. Per

aquest motiu, serà la nostra feina prosseguir amb la recuperació

de drets, iniciada la passada legislatura i continuada amb

aquesta i treballar cada dia p erquè aquests no vagin a menys,

així com per avançar en igualtat de drets entre homes i dones.

Aquests són compromisos signats amb la ciutadania, que cal

assegurar des del diàleg i el consens entre conselleries i grups

polítics. 

Per fer front a aquests reptes, la conselleria compta, per una

banda, amb la Direcció General de Coordinació, Relacions amb

el Parlament, Drets i Diversitat que s’ocuparà d’ap licar les

polítiques d’igualtat t ant  amb l’administració com a peu de

carrer; i, per l’alt ra, l’Institut Balear de la Dona, que lluita contra

la violència masclista, donant suport a víctimes i als consells

insulars que t enen transferida la competència. En termes de

drets per a la ciutadania, des de la Direcció General de

Coordinació, Relacions amb el Parlament , Drets i Diversitat,

s ’imp ulsaran eixos  importants com són l’accessibilit at

universal, els drets LGTBI, o el Pla de conciliació. 

Pel que fa a l’accessibilitat universal,  està en procés

d’elaboració el Decret de regulació de l’accessibilitat universal

en els espais públics de les Illes Balears, que desenvolupa la

Llei 8/2017, de 3 d’agost, d’accessibilitat universal de les Illes

Balears. Aquest text s’ha preparat  transversalment entre

diferents àrees del Govern i entre diferents entitats socials.

Actualment s’estan acabant de tramitar les resolucions de les

al·legacions de la segona exposició pública i esperam que el

decret pugui ser aprovat  definitivament en breu. Aquest decret

inclou la perspectiva innovadora de l’accessibilitat universal,

que implica garantir els drets de les persones  amb discapacitat

o limitacions cognitives, assegurar la igualtat d’oportunitats de

totes les persones i propiciar-ne l’autonomia plena, com també

evitar qualsevol discriminació. Alhora farà possible la

p art icip ació de les diferents adminis t racions  i dels

representants de la societat civil mitjançant la creació de

diferents òrgans intradministratius i interadministratius que han

de tenir l’objectiu fonamental de fer efect iva l’aplicació del marc

normatiu en matèria d’accessibilitat universal.

Pel que fa als drets del col·lectiu LGTBI estam treballant en

l’elaboració del segon pla estratègic de polítiques LGTBI i en

matèria de diversitat sexual, familiar i de gènere del Govern de

les Illes Balears, juntament amb les entitats LGTBI, els

departaments de les conselleries amb àmbit s sensibles, els

consells insulars i la resta de persones que han participat a les

quatre comissions de treball del Consell LGTBI de les Illes

Balears. L’esborrany final del p la ja està aprovat per les

comissions  de treball i el presentarem al proper plenari del

Consell LGTBI per a la seva ap rovació. Aquest pla tendrà una

durada de quatre anys, del 21 al 24. 

Per altra banda com sabeu a l’estiu del 2020 es va const ituir

la Mesa de conciliació de les Illes Balears. Aquest organisme

de caràcter transversal i mult idisciplinar és l’encarregat de

vehicular les polítiques de conciliació de la comunit at

autònoma on l’objectiu principal és elaborar el Pla de

conciliació de les Illes Balears . La conciliació personal, familiar

i laboral són també un dret de la ciutadania i una condició per

garantir la igualtat entre homes i dones. Un dels objectius en

aquest aspecte és aconseguir un gran pacte social entre tots els

agents implicats, públics i privats, per adaptar un conjunt  de

prop os t es encaminades a harmonitzar el desenvolupament de

la vida personal, familiar i laboral, així com la inclusió de

l’atenció a la diversitat familiar especialment a aquelles famílies

que puguin tenir més dificult ats per conciliar com són les

monoparentals, les nombroses o les famílies en risc d’exclusió

social o en situació de vulnerabilitat. 

Donada la diversitat d’àmbits i institucions que afect a

aquest pla la Mesa va acordar dividir les tasques d’elaboració

en tres grups de feina: el laboral,  que abordarà o aborda
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l’impuls de les mesures de conciliació a l’empresa; el

socioeducatiu, que són accions que s’hagin de desenvolupar

en l’àmbit social i educatiu; el de treball local, encarregat de la

coordinació d’accions , disp os icions  d’infraestructures i

polít iques  de conciliació entre les diferents administracions. En

aquest sentit, els grups de feina estan acabant les seves

tasques i en breu l’elevaran a la Mesa per a la seva proposta

d’aprovació. 

Una altra de les línies priorit àries  de la nostra acció serà la

lluita pels drets de les dones i contra les violències masclistes,

que s’impulsa des de l’IB Dona. El repte social al que

s’enfront a la nostra comunitat requereix d’unir tots els nostres

esforços per atendre les víctimes de la violència masclista i

sensibilitzar contra ella i contra el masclisme i micromasclisme

a què ens enfrontam cada dia. Aquest a és  una de les grans

xacres de la nostra societat i una de les manifestacions més

greus d’aquesta desigualtat entre homes i dones. Per això des

de l’Institut de la Dona, en coordinació amb els consells

insulars i en suport a les meses de coordinació municipal,

posarem en marxa una sèrie d’iniciatives adreçades a atendre

les víctimes d’agressions sexuals i violència masclista així com

a sensibilitzar la societat sobre aquests p roblemes i a fomentar

la igualtat efectiva entre homes i dones. 

L’evidència real i palpable que és necessari abordar aquest

problema social que patim es manifesta en el fet que actualment

hi ha 23 meses de coordinació a totes les illes i que cinc

ajuntaments han manifestat la seva voluntat de crear-ne una.

Volem crear un centre de crisi de 24 hores per donar resposta

especial a les víctimes, amb atenció p ersonalit z ada i

acompanyament a les  víctimes les 24 hores i a cada illa.

Elaborarem un pla contra les agressions sexuals i ampliarem els

recursos existents -com el telèfon d’atenció per a víctimes 24

hores- amb un increment de les places d’acollida i d’atenció.

M’agradaria destacar que durant la pandèmia s’ha ampliat

aquest servei mitjançant WhatsApp i actualment disposa d’un

servei automàtic de traducció a cinquanta idiomes  enfront dels

trenta que hi havia abans. 

També continuarem desenvolupant el Pla autonòmic per a

la lluita contra el tràfic de dones, nines amb fins d’explotació

sexual i dones en contexts de prostitució. Ens proposam

aconseguir que les Illes Balears siguin un espai lliure de turisme

sexual dins aquesta legislatura. 

Per alt ra banda donar un marc de seguretat a la ciutadania

davant de les adversitat o els imprevists que puguin succeir

també és una funció d’aquesta conselleria, una tasca que es

durà a terme més concretament  des  de la Direcció General

d’Emergències i Interior. Aprofito l’oportunitat per posar en

valor la feina dels serveis d’emergència sanit aris  i de totes les

forces i cossos de seguretat de l’Estat així com de totes  les

policies ja que desenvolupen un paper crucial vetllant per la

seguretat de totes les persones de les Illes , i ho hem notat

especialment durant  aquesta pandèmia. Les fites que voldria

destacar en aques t  camp  són, per una banda, la modificació a

la Llei de coordinació de policies locals, ja estam en converses

amb la FELIB per poder assolir aquesta fita, l’objectiu és donar

cobertura a les necessitats dels ajuntaments que ara mateix

necessit en reforços de policia local i tenen les mans fermades.

Això es farà obrint una via extraordinària per poder organitzar

més formació amb conveni entre els ajuntaments i l’EBAP.

Igualment s’han de revisar i aprovar els nous plans com el

Pla TERBAL -que en aquest moment és el que tenim

funcionant-, l’INUNBAL -en tramitació per a la seva aprovació-,

el METEOBAL -que s’està refent i hi ha un esborrany

primigeni- i l’INFOBAL -que ja té un esborrany de proposta

escrita i que en breu podrem aprovar-, ent re d’altres. I també

s’han iniciat contactes amb els ajuntaments de la Serra amb la

intenció de crear un protocol d’actuacions quan neva i es creen

tots els embossos i els col·lapses a la Serra de Tramuntana. 

Per altra banda volem potenciar la coordinació i donar un

nou impuls a les agrup acions de Protecció Civil municipal que

han demostrat la seva vàlua inestimable durant la pandèmia.

A més d’aquestes fites, estam a p unt de fer realitat la

reconversió de GEIBSAU -la Gestió d’Emergències de les Illes

Balears- perquè sigui un ens públic empresarial i no una

societat mercantil pública, per potenciar així els seus recursos

per a la gestió d’emergències. Posarem esment especial a

assegurar les  t elecomunicacions i posicionament de les unitats

en temps real que intervenen en les emergències a nivell de la

comunitat aut ònoma. A més, tan aviat com ens sigui possible,

crearem dins l’112 un grup de tècnics analistes per analitzar les

situacions en circumstàncies normals i de suport a les grans

emergències  al personal desplaçat al lloc de comandament

avançat així com d’una secció amb p ersonal amb coneixements

meteorològics enfocats a situacions d’emergències. Dotarem de

capacitats el centre d’112 per poder separar els processos

d’atenció de cridades i de comandament i control dels serveis

que hi intervenen. 

Per altra us inform que a la sala de l’112 es canviarà el

software de ges tió actual i s’implantarà el sistema de

certificació de la gestió d’emergències conformement amb la

norma UNE-ISO 22320. I alhora s’ha avançat en la integració

d’organismes en el servei de l’112. També es fa necessària la

implementació operativa del nou catàleg de mitjans i recursos

d’emergències tant  p er a la sala de l’112 com per als tècnics de

guàrdia.

En t ermes de política interior s’ha treballat per simplificar la

normativa autonòmica que regula els plans d’autoprotecció,

definint els límits de la seva obligat orietat per implementar un

sistema de tramit ació telemàtica en la gestió administrativa i per

imp ulsar la inspecció dels establiments obligats a tenir aquests

plans d’autoprotecció. Aquests procediments es troben en fase

d’inici d’execució. 

Pel que fa a l’entitat pública de Radiotelevisió de les Illes

Balears vull reafirmar el compromís d’aquest  Govern de garantir

la seva total independència i autonomia, fet que no ha

ocorregut amb alt res  governs . Els professionals de la

radiotelevisió pública han de poder desenvolupar la seva tasca

informativa de manera lliure, amb rigor i crit eri professional que

pertany al gremi fora de criteris polítics. L’ens públic és i ha de

ser un element fonamental per garant ir als ciutadans el dret a la
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informació de proximitat, un vertader servei públic que

defensarem i impulsarem com s’ha fet els darrers anys. A més

deixam clar que garantint aquesta independència seguirem

treballant  p er millorar la qualitat de l’Ens públic tant en

condicions del seu p ersonal que hi treballa com a producció,

per tant -com vaig dir també a una sessió plenària- serem

implacables amb els acompliments dels acords contrets en

aquest sentit. 

Pel que fa a Funció Pública i Igualt at  una de les

competències que té aquesta conselleria i de les quals trob que

en parlarem molt  dins aquests propers anys. Aquesta direcció

destinarà gran part  del seu pressupost al foment de l’ocupació

pública, a l’impuls de noves mesures en matèria de p revenció

de riscs  laborals, a l’adaptació de teletreball a les noves

realitats socials  i al desenvolupament del Pla Concilia, amb

mesures per afavorir la conciliació entre la vida familiar i laboral

dels treballadors públics. 

Volem continuar avançant cap  a una administració més

eficient, transparent i més preparada per donar servei a la

ciutadania. La defensa d’una administració pública sòlida és

també una prioritat d’aquest govern. La seva importància, com

en la majoria de coses , es  demostra en els moments difícils i

durant la pandèmia s’ha vist que l’administració p ública és

també una peça clau del nostre estat del benestar, esdevé

imprescindible per a la societat avançada.

Per tant, l’aposta per l’administració pública és una inversió

per garantir i mant enir els drets del conjunt de les persones que

habitam les Illes Balears . Comp t am amb excel·lents

professionals de la funció pública i cadascun d’aquests

treballadors i treballadores que constitueixen el sector públic

conformen la base del servei d’atenció a la ciutadania. 

Sabem que ens trobam en moments històrics molt difícils,

p erò tenim clar que la prioritat són les persones i que donant-hi

compliment necessitam organitzar de la millor manera possible

amb els recursos de què disposam els diferents serveis que

s’ofereixen des de l’administració.

Tot i sabent que actualment no podem desenvolupar

plenament certes  p olít iques , volem uns treballadors i

treballadores públics  p reparats i motivats per donar el millor

servei de qualitat a la ciutadania. Per això, desenvoluparem

polítiques de personal en formació i fixarem l’itinerari

professional. Volem afavorir l’estabilitat i reduir la taxa

d’ocupació temporal a l’administració i també afavorir la carrera

administrativa. Per tant ,  anuncio que traurem el concurs de

trasllats dins aquest 2021 ja que ho consideram necessari

perquè fa cinc anys que no se’n fa cap.

A més, l’Escola Balear d’Administracions Públiques,

l’EBAP, adscrita a aquesta direcció general, ha vist incrementat

notablement el seu pressupost que ja és de gairebé 1 milió

d’euros dedicat s  a accions de formació per als empleats públics

de l’administració autonòmica i de les entitats locals. Al darrer

pressupost també es varen incrementar els fons previstos per

a la formació en matèria de seguretat i emergència i per a

l’execució dels processos unificat s  de les ofertes públiques

d’ús de policies locals convocades per als ajuntaments.

M ’agradaria destacar la gran tasca que s’ha desenvolupat

des de l’EBAP per adap t ar-se a les circumstàncies derivades de

la pandèmia. Els i les professionals de l’Escola Balear de

l’Administracions Públiques han treballat sense descans per

adaptar els mat erials i les instal·lacions a les limitacions que ens

imp osa la pandèmia, un esforç extra que els vull agrair i que ha

valgut per no deixar de formar els empleats d’aquesta comunitat

autònoma. Invertir en personal és invertir en les persones, és

invertir en la ciutadania, és  invertir per garantir el manteniment

dels pilars del benestar.

Per altra banda, cal posar en valor la funció cabdal de la

Conselleria de Presidència en matèria de coordinació de les

polítiques que es duen a terme des de cadascun dels diferents

departaments del Govern quant a comunicació. En aquest sentit

la conselleria té una funció canalit zadora de la comunicació del

Govern des d’on tras lladam a la ciutadania totes aquelles

actuacions  i accions que són d’interès general. La Direcció

General de Comunicació és la que fa possible que els ciutadans

rebin informació sobre les polítiques d’aquest govern i també

dóna resposta a les preguntes que pugui tenir la societat sobre

la nostra gestió.

Igualment també som aquí per explicar als dip ut ats i

diputades com gestionarem els recursos de la comunitat

autònoma i com donarem resposta i facilitarem la informació

que puguin menester sobre la tasca del Govern.

Les relacions amb el Parlament és també una tasca important

d’aques t a conselleria que es durà a terme des de la Direcció

General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Dret  i

Diversitat.

La transversalit at dels projectes i la coordinació entre les

diferents institucions que participen en el Govern de les Illes és

clau per assolir amb èxit tant les fites que ens marcat d’aquí a

2023 com les que han sobrevingut de manera inesperada.

Per això creim fermament en l’autonomia de cadascuna de

les  illes que formen el nostre arxipèlag i pretenem consolidar-la.

Volem constituir un govern proper als ciutadans, que doni

resp os t a adequada i eficient a les necessitats que es presentin.

Aquest concepte es concreta en un federalisme intern dins la

mateixa comunitat amb una filosofia descentralitzadora de la

política interilles atenent les decisions preses a la Conferència

de Presidents.

És per això que un dels objectius claus de la present

legislatura és l’aprovació d’una llei de consells insulars que ens

permeti crear els mecanismes  necessaris per fer arribar

polítiques i serveis a la ciutadania. Amb aquesta norma

donarem un marc legal comú i distribuirem els recursos

necessaris de forma equitativa perquè els consells puguin fer

front a les necessitats i demandes ciutadanes. Des dels consells

aconseguirem un govern pròxim i eficient.
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Vull aprofit ar també aquest espai per definir l’exercici de les

funcions de l’Advocacia de la comunit at  autònoma que podem

estructurar en: consultiva, que es tradueix en l’assessorament

jurídic de la Presidència del Govern; la funció de representació

i defensa en judici de l’administració autonòmica davant tots

els ordres i òrgans  jurisdiccionals, i la funció de coordinació del

servei públic de les conselleries dels  ens públics instrumentals.

Aquestes especials funcions fan que l’Advocacia sigui un

òrgan directiu molt especialitzat i molt diferent de les direccions

i secret aries  generals de l’adminis t ració aut onòmica.

Actualment  es t à organit z ada en quatre departaments:

Assumptes Consult ius  i Qualitat Normativa, Assumptes

Judicials, Coordinació dels Serveis Jurídics i de les Conselleries

i Ens Instrumentals, i Assumptes  Generals i Coordinació

Tècnica.

El volum més gros de feina és el de rep resent ació del

departament d’Assumptes Judicials que alhora està organitzat

en tres àrees vinculades a la jurisdicció: civil i penal, contenciós

administrativa i social. Certament la càrrega de feina de

l’Advocacia és molt elevada. El conjunt d’escrit s  ens ajuda a

fer-nos una idea de la seva importància cabdal en la gestió

governament al. És, sens dubte, un dels pilars d’aquesta

comunitat autònoma.

Finalment, però no per això menys valuoses, són les

competències en relacions  ins t it ucionals i relacions de

col·laboració, cooperació i coordinació amb els ens territorials,

un servei que es durà a terme mitjançant la Direcció de

Relacions Institucionals i Cooperació Local.

Una altra de les  funcions importants d’aquesta conselleria

és garantir les bones relacions amb les altres institucions

p úbliques i privades, tant d’àmbit autonòmic com estatal, així

com també amb els diferents organismes socials i religiosos,

associacions, fundacions i col·legis professionals.

Volem ser i serem propers a la ciutadania i estarem al servei

de qui ens hagi de menester.

Al llarg d’aquests dos anys de legislatura volem treballar

per a la implementació dels  objectius de desenvolupament

sostenible de l’agenda 2020-2030. Per t ant ,  es  tracta

d’incorporar, col·laborar, cooperar i coordinar de manera

interinstitucional a les polítiques que es duguin a terme

aspectes transversals  com la igualtat de gènere, la sostenibilitat

en el consum, la reducció d’emissions  de CO2, combatre el

canvi climàtic, enfortir el municipalisme i incrementar l’eficiència

i l’estalvi econòmic en el sector públic.

Alhora treballarem per executar i concretar les mesures que

s’inclouen en el Pacte de reactivació i diversificació econòmica

i social de les Illes Balears per afavorir la react ivació econòmica

a les nostres  illes una vegada que haguem superat l’emergència

sanitària provocada per la COVID-19.

Quant a l’àmbit de les relacions ins t itucionals hem

d’aprofundir i consolidar les relacions entre la comunitat

autònoma de les Illes Balears i la resta d’instit ucions  de l’Estat

i dins de la mateixa comunitat autònoma.

Vivim en la societat interconnectada, que necessita d’unes

relacions fluïdes i lleials per millorar M allorca, Menorca, Eivissa

i Formentera. La lleialtat i la contundència han de marcar les

relacions amb la resta d’instit ucions per reivindicar i impulsar

aquelles polítiques que beneficien els  ciut adans  i les

ciutadanes de les Illes, així com el nostre territori.

Entenem la comunitat autònoma com a un conjunt de les

ins titucions que treballam al territori des de la Delegació del

Govern de l’Estat, passant pels quatre consells insulars i fins

als 67 ajuntament s  que tenim a les Illes Balears. El diàleg i la

particip ació amb cadascuna d’aquestes institucions ha de

marcar la forma de fer política i la forma d’optimitzar la gestió i

l'eficiència dels recursos i serveis públics.

Igualment el teixit associatiu és  una peça fonamental per a

la vertebració social a les nostres illes. Per això, mantindrem una

interlocució cons t ant  i fluïda amb les cases regionals en seu a

les Illes Balears per vehicular activitats i programes  de

divulgació cultural per fomentar el coneixement de les

tradicions d’aquí i d’allà.

Des d’un punt de vista social cal destacar el p ap er

fonamental que desenvolupa el teixit associatiu organitzat en

associacions, fundacions, col·legis  p rofess ionals , reials

acadèmies i altres corporacions de dret públic. Amb elles

enfortirem i vertebrarem la societat illenca, atès que és cosa de

tots i que necessita de la participació activa d’aquests

col·lectius per complementar les diferents polítiques  de les

institucions públiques.

De la mateixa manera, cal atendre els que des de les nostres

illes  es troben a l’exterior i pe això fomentarem les relacions del

Govern i altres entitats i institucions de les Illes Balears amb les

comunitats balears a l’ext erior. Els emigrants i els seus

descendents són una part de la nostra societ at que hem

d’atendre i conèixer. 

Amb la idea d’aglutinar i posar en valor allò que ens uneix

la celebració del Dia de les Illes Balears ha d’esdevenir una

oportunitat per afavorir el coneixement de diferents realitats

socials i culturals  existents a Mallorca, Menorca, Eivissa i

Forment era. Des del coneixement mut u afavorirem la

convivència i la unió a la nostra comunitat.

Finalment, des del Servei de Corporacions Locals donarem

suport i coordinació al món local de les nostres illes, ja sigui

amb la gestió del personal funcionari d’administració local amb

habilitació nacional que presta serveis a les corporacions locals

o amb els diferents fons econòmics dot at s  p er ajudar a la

sostenibilitat local, com el fons de cooperació local, l’ajuda per

a les  retribucions dels càrrecs electes o la tramitació dels

convenis per fer possible la col·laboració entre ajuntaments i

Govern i per a la creació del fons mixt d’ajut als  sectors més

afectats per la pandèmia a través de línies convocades pels

ajuntaments de les Illes.
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En definitiva, el comp romís, l’esforç i la màxima dedicació

per donar compliment als objectius marcats en servei de la

ciutadania estan garantits, tant per part meva com del meu

equip. 

Moltes gràcies a tots i ara qued a la seva disposició.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara procedeix a la suspensió de la sessió

per un t emp s  de quaranta-cinc minuts per tal que els grups

preparin la formulació de preguntes o observacions, per la qual

cosa es demana als portaveus si volen la suspensió o podem

continuar. 

Per tant, podem continuar. Per tal de formular preguntes o

observacions tot seguit es procedeix a la intervenció dels grups

parlamentaris per un temps màxim de quinze minuts cadascun.

Té la paraula pel Grup Parlamentari Popular la Sra. García, per

un temps màxim de quinz e minuts, que pot fer en un torn o en

dos.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president. Bon dia, seny ores i senyors

diputades. Bon dia, consellera, benvinguda a vostè i a tot

l’equip que l’acompanya. Vull que les meves primeres paraules

siguin de felicitació, consellera Mercedes Garrido, que fa

operacions tècniques en aquest moment, per ser al capdavant

d’una conselleria com és la de Presidència, una conselleria

estratègica i segurament la que t é més pes polític d’aquest

govern. Per t ant ,  la felicit i li desig molt d’encert i èxit en totes

les  seves decisions i gestió política, desig que també faig

extensiu a tot el seu equip.

Li reiter, com vaig fer a les seves antecessores, la Sra.

Cas tro i la Sra. Costa, que el principal partit de l’oposició, el

Partit Popular, plantejarà una oposició constructiva i lleial i

alhora rigorosa i metòdica en el control i el seguiment de les

actuacions derivades de la seva acció de govern posant de

relleu aquells aspectes , aquelles circumstàncies o aquells fets

que considerem significatius en el context polític del moment.

Una compareixença per tal d’explicar les principals línies

programàtiques que pensa desenvolup ar en el marc de la

Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat no pot ser

aliena a les circumstàncies econòmiques del seu entorn i molt

menys a les circumstàncies extraordinàries derivades de la

pandèmia sanitària que assota el nostre país i de forma molt

cruenta la nostra comunitat. Per això, cons ideram necessari

realitzar algunes puntualitz acions  econòmiques financeres

abans d’entrar en el detall de les seves sis direccions generals

i els diversos ens públics referits a la Conselleria de

Presidència, Funció Pública i Igualtat.

Tots els indicadors econòmics ap unten que Balears se

situarà entre les regions d’Europa, i probablement del món, més

afectades per l’enfonsament de l’act ivitat econòmica i en la

qual més retrocedirà el benestar de la seva societat. 

La major caiguda del PIB a la història de Balears, xifrat en un

25%, el t rip le de la mitjana nacional; la baixada de la producció

industrial més elevada d’Espanya, un 22,1%; la caiguda de les

vendes del comerç minorista amb una taxa interanual de 15,8%;

som els líders a Espanya en destrucció de llocs de feina; el

tancament de centenars  d’empreses, PIME i autònoms; la no

resolució del 90% de les peticions de l’ingrés mínim vital; i

l’ascens vertiginós de l’índex de pobresa dibuixen un context

molt preocupant.

I si a això sumam un govern, el de Pedro Sánchez, amb

serioses dificultats per entendre les greus seqüeles que p at eix

Balears, encara a dia d’avui no tenim un règim fiscal propi que

compensi els dèficit s  històrics patits per Balears; un president

Sánchez que no coneix la dimensió estratègica del turisme per

a Balears i que realitza declaracions molt desafortunades sobre

la temporada turística i el procés de vacunació. 

Aquesta setmana hem conegut com Balears haurà de

retornar 37,5 milions d’euros a Madrid per no justificar diverses

inversions de l’època del president Antich, avui president de

l’Autoritat Portuària, i entre el 2018 i 2019 s’han hagut  d’abonar

225 milions d’indemnitzacions per sentències urbanístiques. 

Sra. Consellera, pocs ingressos, molt  pocs ingressos i

moltes i moltes despeses. En aquest  escenari és en el que vostè

haurà de desplegar les seves polítiques a l’equador de la

legislatura, qüestions totes elles que em fan posar en dubte que

pugui dur a terme tot el conjunt d’iniciatives que acaba

d’explicar-nos. 

Ara sí, passarem als diferents departaments i a diferents

qüestions que vostè ha plantejat. 

M iri, des del Partit Popular creim fermament que la defensa

i la promoció de la igualat és un dels principals indicadors

d’una societat madura, avançada i compromesa amb les

llibertats individuals. En aquest sentit li voldria demanar, quin

desplegament normatiu s’ha dut a terme i quin pensa vostè

impulsar en matèria de coordinació de polítiques d’igualtat i

diversitat?, quines mesures concretes de conciliació té previst

imp ulsar? I si em pot confirmar que a final d’aquesta legislatura

tendrem operatius tots els plans d’igualtat de les diferents

conselleries i dels ens públics d’aquesta comunitat autònoma.

Respecte de l’Institut de la Dona li he de reiterar, perquè no

hi hagi cap dubte, que la nostra formació considera l’IB Dona

un inst rument  estratègic per a l’impuls i el desenvolupament de

polít iques d’igualtat. Així ho ha demostrat el Partit Popular

quan ha governat, p romovent la participació de la dona a tots

els àmbits i eliminant qualsevol forma de discriminació de la

dona de les Illes Balears.

Em podria donar detalls  sobre el calendari de la nova llei de

consells? En quin estadi processal es troba i quan està p revist

que es pugui ja tenir operativa aquesta llei? I també voldria

informació sobre el traspàs de les competències de recursos

hídrics als diferents consells insulars.
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Quant a funció pública, quines mesures concretes té

previstes impulsar per afavorir l’estabilitat a la funció pública

de les Illes Balears? Com pensa pal·liar l’elevada temporalitat

que pateixen els treballadors de la nostra comunitat? Per cert ,

ens podria explicar quines són les unitats administratives on es

troba més inserida aquesta temp oralitat a la nostra comunitat?

Quin és el cronograma previst per a la recuperació dels  drets

dels treballadors de la nostra comunitat autònoma? i el

calendari d’oposicions que té previst?

Miri, duran aquesta legislatura hem conegut quantitat

d’irregularitats denunciades per diversos  col·lect ius  en

diferents processos  d’op os icions : el cos  auxiliar de

l’adminis t ració general, el col·lectiu de professors, les

oposicions al cos de gest ió, oposicions al cos superior,

op osicions de metges i del sector d’infermeria. Tots s’han vis t

afectats per la falta de rigor i la seriositat en tots aquests

processos d’oposició desprestigiant la mateixa administració.

Quines mesures té previstes implantar per regenerar la

confiança cap  a l’EBAP, principal òrgan responsable de

gestionar la selecció, la provis ió i la promoció del personal

d’aquesta comunitat autònoma?

Quant a la Direcció General d’Emergències i Interior, per al

Partit Popular la seguretat  p ública és un drets fonamentals de

les societats democràtiques en la mesura que asseguren

l’exercici ple de les llibertats individuals. Per tant, en les

iniciatives encaminades a reforçar els recursos humans i

materials, millorar la dotació dels fons de seguretat pública,

l’actualització dels plans i protocols de seguretat i emergències,

la implantació de sistemes de comunicació més eficients que

facilitin la informació i coordinació entre els diferents efectius,

la consolidació de les plantilles de policies locals , t robarà la mà

estesa del Partit Popular.

També li he de dir que després de sis anys de la seva gestió

avui ens trobam un panorama on hi ha un dèficit de 300 policies

locals, uns policies que a dia d’avui no tenen un pla de

formació policial actualitzat, una oferta de cursos motivadora i

engrescadora d’acord amb els cicles d’incendis i inundacions.

Tampoc no tenim un pla de formació per als voluntaris de

protecció civil que tenguin aquests vessants d’actualització,

motivació i també d’aquest amb aquests cicles d’incendis i

inundacions. Per a quan, Sra. Consellera, un pla de formació

específic per al cos de bombers? Els grans oblidats d’aquest

govern.

Quan arribaran les ajudes pendents a causa dels danys

meteorològics soferts aquests darrers anys?

M iri, vostè apuntava que una de les principals funcions  del

Departament de Comunicació és transmetre informació, però

convendrà amb jo que la comunicació duta a terme en aquests

temps de pandèmia pel seu govern ha estat molt qüestionable,

per la quantitat d’errors, per la falt a de rigor, per la falta de

professionalitat i per la falt a de transparència en la transmissió

d’aquesta informació, informació molt delicada en moments tan

extraordinaris com els que vivim. Tots aquests errors han

generat molt confusió, inquietud, incertesa i desconfiança de la

població cap al govern de la Sra. Armengol.

Sra. Consellera, realment esperam que vostè sigui capaç de

redirigir aques t es erràtiques polítiques comunicatives del

govern de la Sra. Armengol.

Quant a la Direcció General de l’Advocacia, departament

fonamental de la nostra comunitat autònoma, serveis  jurídics

centrals en el seu paper d’assessor i defensor dels  interessos

de la comunitat  autònoma, aspiram al fet que sigui un cos ben

dotat, tant amb recursos humans  com materials, necessaris per

desenvolupar amb els  es t àndards de qualitat les seves

funcions, com és habitual. I esperam i desitjam que no es

repeteixen les discrepàncies de criteri entre l’execut iu i

l’advocacia, i la sintonia entre tots dos sigui la tònica habitual

durant aquests dos anys que li queden de legislatura.

Quant a l’Ens Públic de Radiotelevisió a les  Illes Balears,

supòs que vos t è també ho sap, perquè així ho han traslladat els

treballadors a totes les formacions polítiques, que l’ambient

laboral de l’ens públic és insost enible; les condicions laborals

són inhumanes, les condicions laborals  que han de

desenvolupar els nostres professionals, les seves tasques, són

incomprensibles; mai no s’havia respirat tanta tensió dins l’ens,

un altíssim percentatge dels treballadors han portat davant  la

justícia IB3 i el Govern per no atendre les seves reivindicacions.

Per no parlar de les productores, es troben indignades, es

t roben a punt de tancar, es troben a punt de fer fallida, cada

vegada tenen menys programacions, se senten defraudades,

quan un dels objectius principals  de la creació d’IB3 era,

precisament , p rocurar el desenvolup ament del sector

audiovisual de les Illes Balears i, així, ajudar a diversificar el

nostre model productiu i donar lloc a altres sectors.

Què pensa fer, consellera, per recuperar el clima de diàleg i

enteniment  amb els  t reballadors  de l’Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears?

Molt es gràcies, ho deix aquí i després, si em queda temps,

seguiré.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Ara té la paraula la Sra. Consellera per respondre.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ

PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. García i gràcies

pel tarannà de la seva intervenció i també per l’oferiment que

feia al començament quant a una oposició constructiva, esper

que aquesta s igui la dinàmica de feina que puguem entaular

entre vostès i nosaltres, perquè, al final, l’oposició constructiva

l’únic que fa és beneficiar els ciutadans d’aquestes illes, que és

el que crec que ens mou a tots els que avui som en aquesta

sala.

Vostè començava i feia una sèrie de punt ualitzacions

econòmiques, i aquest govern ho ha reconegut  des del primer
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moment i ho cont inuam reconeixent, que Balears és una de les

comunitats autònomes més afectades per aquesta pandèmia

precisament per la seva dependència, pràcticament absoluta,

del sector turisme, dependència que entre tots hem d’intentar

que cada vegada sigui manco, perquè al final quan hi ha una

afectació d’aquest tipus la nost ra gent ho passa molt malament.

Per tant, la feina per la diversificació de l’economia ha de ser

una feina en la qual tots participem, tots, el Govern i l’oposició

també. I per això, de nou, crec que li estenc la mà que vostès

puguin participar del Pacte de reactivació d’aquesta comunitat

aut ònoma, perquè al final el que cerca és precisament això,

afavorir els ciutadans de les nostres illes.

Vull manifestar que tant el Govern, amb el Pacte de

reactivació li esmentava, com també el Govern estatal, han

p osat mesures per poder pal·liar els efectes, sobretot socials ,

que els efectes econòmics de la crisi podrien tenir, i són les

ajudes als autònoms, són els ERTO, són les ajudes a les

empreses. Com vostès saben, en aquest moment el proper

Consell de Ministre del divendres avaluarà i adjudicarà ajudes

per import d’11.000 milions d’euros, i la nostra comunitat

autònoma estic segura que en sortirà molt beneficiada en

aquest sentit.

I també coneix perfectament  que els pressuposts públics

d’aquesta comunitat autònoma, tant del 2020 com del 2021,

s ’han centrat i s’han bolcat en els efectes de la pandèmia, en

els sanitaris, en els socials, que són molt import ant s , amb totes

les  accions que s’han fet des dels ajuntaments, els consells i el

Govern de les Illes Balears als efect es  socials, i també en els

econòmics.

Em parlava que t enim una sentència per la qual hem de

tornar 37,5 milions d’euros, s í, perquè el Govern Bauzá va

justificar malament l’import de 37,5 milions d’euros i ara hem de

tornar aquests doblers, malauradament, això és el que diu la

sentència, almenys el que jo vaig poder llegir. I parlava de les

sentències urbanístiques i de l’import que va costar a aques t

govern, en parlam molt. La protecció del territ ori de vegades té

preu, però la protecció del territori a nivell d’herència

intergeneracional no té preu, això és com l’anunci pràcticament.

Sra. García, em plantejava, quant a l’IB Dona, i vostè parlava

de polít iques  d’igualtat i del suport de l’IB Dona, m’agradaria

que tots els grups polítics li donassin el mateix que vostè li

dona, però, per suposat ,  p er part nostra, com bé és conegut,

per part del Govern té aquest absolut suport. La igualtat entre

homes i dones  és  un repte social que va més enllà de la

violència de gènere i de l’explotació sexual, malauradament el

masclisme impregna encara molts àmbits de la nostra societat;

és per això que impulsam p rogrames per fomentar la coeducació

com a una eina per sensibilitzar i eradicar actituds masclistes

des dels primers anys de formació de la nostra ciutadania, és a

dir, a l’escola. Es tracta de programes dirigits a tot l’alumnat, en

col·laboració amb Educació, p erquè tots els col·legis tenguin

iniciat ives d’activitats de prevenció contra la violència

masclista.

Encara hi ha moltes dones  que es veuen afectades per la

falta d’igualtat i és  el nostre deure com a institució i

administració encarar aquestes mancances; la prevenció de les

desigualtats i el foment de la igualtat esdevé, doncs, un dels

pilars fonamentals de la nostra feina com a conselleria.

Completarem aquestes  iniciatives en ampliar la Xarxa d’Espai

Dona per fer-la arribar a totes les illes  i fer del seus centres un

referent per a l’atenció de les  dones en risc, però també com a

centres de trobada i d’intercanvi; esdevindran, doncs, espais

per a la difus ió i el foment de la cultura feminista; reactivarem el

Consell de Participació de les Dones; garantirem la continuïtat

del projecte SOIB Dona el qual permet que dones puguin

restituir el seu project e vit al; i durem a terme el projecte Dona

Impuls , és a dir, és un projecte perquè 400 dones emprenedores

tenguin oportunit at  de desenvolup ar l’activitat com a

treballadores autònomes, constituir PIM E o cooperatives, o fer

la seva activitat a nivell externalitat, etc., cada una el que ella

necess it i, que és un projecte que es fa amb les cambres de

comerç de les quatre illes.

I al mateix temps, fomentarem també les activit ats com els

estudis i inves t igacions que puguin fer les entitats des de la

seva experiència i coneixement.

Em demanava pel calendari de la llei de consells. Si no vaig

malament, avui o demà, la intenció és que surti cap al Consell

Consultiu; per tant, una vegada ent rada la llei de consells al

Consell Consultiu és  la darrera passa, la penúltima passa que li

queda dins el Govern, perquè, quan torni amb el dictamen del

Consultiu, únicament serà aprovar-la per part del Consell de

Govern i que entri en aquest Parlament, ja perquè faci la seva

tramitació. Per t ant ,  jo esper que pugui ser dins aquest període

de sessions, perquè el Consell Consultiu t é dos mesos de

termini per elaborar el seu informe, per tant, ens donarà temps

a l’hora d’entrar que pugui entrar dins aquest període de

sessions.

Em demanava també per la competència en recursos  hídrics.

Si no vaig malament, aquest Parlament ha cons t it uït una

comissió específica per parlar dels  recursos hídrics, per tant,

són assumptes que es tract en dins aquesta comissió i que, des

dels consells insulars , tampoc no s’ha obert d’una manera o

s’han plantejat d’una manera formal l’inici de les negociacions

per a aquest traspàs de competències. Crec que tots els

consells també es troben una mica a l’espera del que pugui

passar en aquesta comissió, però no hi ha hagut una sol·licitud

formal quant a la competència de recursos hídrics.

Vostè em parlava del que farem a nivell de funció p ública en

temporalitat.. . ,  és  a dir, me n’ha parlat molt de funció pública i

quant a la recuperació de drets dels funcionaris . Des del 2015

fins  a aques t  moment  s ’han incorporat 4.872 nous

professionals a la comunitat autònoma, més d’un 12% en cinc

anys. El PP va acomiadar 2.800 treballadors públics i va deixar

perdre, perquè no va fer l’oferta pública d’ocupació, sobre

1.423 places: 720 a Salut i 681 a Educació. Els acomiadaments

ens varen costar 13,25 milions d’euros.

S’han millorat les condicions laborals, amb increments

retributius que han suposat una mitjana del 12,7% d’increment.

S’ha recuperat la carrera professional al cent per cent; s’ha

recuperat  l’ús del català a la funció pública com a requisit per a
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l’accés i la promoció; s’ha recuperat el permís per a dones

gestants i dies per a assump t es  particulars; s’ha recuperat el

cent per cent de les retribucions durant les baixes per malaltia,

a partir del cinquè dia; s’ha suprimit el complement  del nivell 33,

que ha suposat un estalvi de més d’1 milió d’euros.

Quant a l’oferta pública, s’han tret 9.000 places aprovades:

5.147 a Salut, 3.476 a Educació, 813 a Serveis Generals.

L’execució d’aquest procediment s’ha vist interromput per la

COVID, com vostès saben, fins ara únicament 2.300 places

s’han ocupat per funcionaris de carrera. L’objectiu és poder

reduir la temporalit at  amb aquestes places en més d’un 8% a

tots els sectors . I la intenció és que aquestes oposicions, que

es varen veure interrompudes per la COVID, es puguin

reprendre el més aviat possible, esperem que prest, però

suposam que una mica avançat l’estiu, que la situació sanitària

i de vacunació ja serà molt millor, i començarem per aquells

cossos on hi ha manco aspirants inscrits, perquè es puguin fer

de manera segura totes aquestes oposicions.

Quant als cursos, que també me’n parlava, l’any  p assat, tot

i la COVID, es va realitzar una edició del curs de policies, amb

35 policies; aquest 2021, en principi, es realitzaran tres edicions

ordinàries  p er a 30 policies cadascuna i una edició

ext raordinària per a Palma, i es troba pendent la possibilitat de

realitzar una edició extraordinària a Eivissa, de 23 policies. En

total es formaran prop de 150 policies aquest 2021.

L’EBAP, a causa de la COVID, ha transformat els seus

cursos presencials en formació on line i durant aques t primer

semestre del 2021 es manté l’oferta on line per part de l’EBAP.

A més, també t enim intenció d’iniciar cursos de formació per a

Protecció Civil des de l’EBAP.

Em parlava de comunicació. Bé, jo no sé molt bé què

p lantejar-li perquè crec que vostè el que feia era una crít ica a

tota la política COVID i intentava fer una crítica a la política de

comunicació...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -idò ho he entès malament-, la política de comunicació que fa

aquest govern és la d’intent ar fer una coordinació de la

comunicació de totes les conselleries i transmetre a la

ciutadania les accions que es fan des del Govern. I, a més, la

política de comunicació s’ha incrementat i s’ha fet un esforç

molt important durant tot aquest període de pandèmia,

pràcticament tota la política de comunicació del Govern s ’ha

centrat en la comunicació de la pandèmia; s’ha centrat  en

campanyes de vacunació que, p er exemple, és una que es fa en

aquest moment  p er informar la gent; s’ha centrat en una pàgina

web COVID; s’ha centrat en comunicar a la ciutadania els

processos que es realitzaven en tot moment.

Per tant, crec que la p olítica de comunicació que es fa en

aquest moment i que s’ha fet  durant el temps anterior crec que

és  una p olítica de comunicació encertada, perquè el que fa és

comunicar el que fa el Govern, és a dir, no es fa propaganda, es

fa comunicació de les accions de Govern, i crec que això és

important remarcar-ho.

També em p arlava de l’Advocacia. Com sap, l’Advocacia en

aquest moment, aquesta passada legislatura va fer un procés

d’oposicions  p rou important i en aquest moment encara té en

marxa un altre procés d’oposicions. Per tant, crec que el suport

per p art  d’aquest govern a l’Advocacia és més que evident

quant a suport personal, que sobretot és el que necessita una

advocacia d’una comunitat autònoma, molt suport del personal.

Els he explicat a la meva intervenció quines eren les seves

t asques , i agrair molt la feina de tots els professionals que hi

participen, i també mant enir que el criteri de l’Advocacia és un

criteri judicial, el criteri que es planteja per part de l’Advocacia

no és  a efectes polítics, sinó que és únicament a efectes

judicials.

I per últim, acabava amb IB3. És cert que hi ha un procés

judicial d’int ernalit z ació p er p art . ..  de sol·licit ud

d’internalització per part dels  treballadors, el que s’ha plantejat

és una demanda de cessió il·legal de treballadors contra l’ens

públic per part d’una sèrie de treballadors, és cert que existeix;

ara, això que hi hagi un ambient laboral en situacions

infrahumanes, a mi em sembla una mica exagerat, però vaja,

cadascú té la percepció que té de les situacions que hi ha en

aquesta vida. Jo aquí, del que vostè percebi o del que li digui

qualcú, no la podré contradir.

És cert que en aquest moment el pressupost d’IB3 per a

l’any 2021 té 8 milions d’euros per fer contractació de

p roducció externa, és a dir, amb les productores d’aquestes

illes. Jo crec que a un moment on tot el món cultural pateix i la

producció de cinema i la producció televisiva ha p atit molt de

temps, crec que les productores semp re ens diran que aquesta

quantia és insuficient, però jo tenc el record molt viu de com es

va tancar Radiotelevisió de Mallorca i de com es varen deixar

penjades totes les productores de Mallorca, que encara avui no

han cobrat el que Radiotelevisió de Mallorca els devia.

Per tant, crec que les productores es mereixen que les

administracions públiques siguin al seu costat. Crec que des de

Radiotelevisió de les Illes Balears s’està al costat de les

productores illenques. Li reconec que, p er ventura, no amb la

quantia que les  p roductores voldrien, però sí amb la quantia

que aquest pressupost d’aquest a comunitat autònoma es pot

permetre. Però de les productores se’n té cura sempre, no en té

cura l’oposició.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passem al Grup Parlamentari Unidas

Podemos, té la paraula la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Gràcies, Sra. Consellera, per ser avui aquí

i al seu equip que l’acompanya, i gràcies  t ambé per venir a

petició pròpia a retre comptes de tota l’activitat que volen dur

endavant aquests dos anys que queden p ràcticament curts de

legislatura.
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M’agradaria destacar que té grans reptes per endavant, fins

i tot alguns que seran complicat s , però estic convençuda que

es podran resoldre, fins i tot dins aquest  context de pandèmia,

de cris i econòmica, amb una caiguda d’un 25% del PIB, que jo

crec que és necessari que ho recordem de tant en tant, perquè

de vegades sembla que oblidam com es va gestionar una

anterior crisi, amb una caiguda d’un 2%, i jo crec que, ja només

amb la diferència entre una crisi i una altra, jo crec que ja es veu

la diferència a l’hora de gestionar l’administració pública.

Per t ant, dintre d’aquest context, ja dic, estic convençuda

que es podran dur cap endavant moltes d’iniciatives que són

necessàries.

De fet,  jo, més que preguntes, avui aprofitaré per remarcar

que, entenent que tot es  les  àrees que gestionen són

importants, m’agradaria destacar-ne algunes que al nostre grup

parlamentari ens interessen o considera molt importants, de fet

m’agradaria començar pel t ema de la conciliació. Jo estic

convençuda que podrem veure aviat el Pla de conciliació, que

sé bé que hi ha totes aquestes meses en les quals participen

diversos sectors. A més, crec que tenim la connivència amb el

Govern de l’Estat que posa diferents vies per tal d’afavorir la

conciliació i la corresponsabilitat. El darrer que hem conegut,

aquests plans corresponsables que també arribaran doblers a

les  diferents comunitats autònomes, la qual cosa crec que és

una bona notícia per tal que també vostès des de la conselleria

p uguin desenvolupar tota aquesta tasca de conciliació tan

necessària en ple segle XXI.

Quant a les administracions  públiques, consideram molt

important des del nostre grup parlamentari la modernització de

les administracions. De fet ,  crec que aquesta pandèmia ha

posat de manifest la necessitat de fer passes bas t ant  aviat en

aquest sentit perquè és necessari que totes aquestes gestions,

que de vegades s’acumulen de forma presencial, es puguin

agilitar de forma telemàtica. 

En aquest sentit, m’agradaria posar de manifest que hi ha

pendent  de debat a aquesta comissió una iniciativa de la nostra

formació amb PSIB i MÉS per Mallorca, en aquest  sentit, de la

necessitat de la modernització i de la formació de tot el personal

de l’administració pública. Estic contenta perquè vostè ja ha

explicat que tenen en ment tota una sèrie de formació per tal

que l’administració pública sigui més eficaç.

Sí m’agradaria demanar-li -crec que és  una de les poques

coses- la qüestió del teletreball a l’administració p ública.

Durant els pressuposts la consellera, l’anterior consellera

d’Administracions Públiques, va comentar que es tenia en ment

la modificació del decret que regula el teletreball a les

administracions públiques. No sé a quin punt..., bé, sé a quin

p unt  es tà perquè ho he vist, a exposició pública, però

m’agradaria saber les perspectives de futur que té.

Bé, seguint un poc amb el debat que ja hi va haver a aquest

parlament, consider important, i sé que s’hi es t à t reballant, vull

aprofitar avui aquesta compareixença per estendre la mà del

Grup Parlamentari Unidas Podemos per tal de fer front a la

reducció de la temporalitat i donar una solució enquistada que

du a aquesta comunitat autònoma, i a altres perquè vull

recordar que la temporalitat és  un problema estructural que ve

de fa molt de temps al nostre país, i vull estendre la nostra

predisposició a treballar de forma conjunta per t al de trobar la

millor solució dins el marc de la legalitat a aquest problema al

qual -com dic- s’ha de donar una solució.

Ja per acabar, pel que fa al tema de l’ens públic d’IB3,

consideram que sent un ens amb vocació de servei públic ha de

poder donar aquest servei públic de qualitat i ha de tenir els

recursos necessaris per tal que p uguin fer la seva tasca. Sé que

ja als anteriors pressupostos es va fer un esforç -i ho consider

molt positiu-, però hem d’aconseguir que des de l’ens, perquè

respect totalment la seva independència, puguin donar la

màxima qualitat no sols  laboral sinó també en continguts. I estic

convençuda que aquests dos anys de legislatura que queden

es podran posar tots els marcs necessaris per tal d’aconseguir-

ho.

Simplement, ja per acabar, l’únic que vull dir és..., bé, acaba

d’arribar al seu càrrec, tamp oc no crec que se li pugui fer un

judici aquí, per tant, confiam que farà una bona feina, li vull

estendre-li la mà per allò que sigui necessari perquè de bon de

ver hi ha reptes molt importants per endavant i sort i encerts.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Consellera per

respondre.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ

PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Sans, també

pel seu suport. Començaré per on havia començat vostè, és a

dir, crec que la manera de sortir d’una crisi diu molt de qui

ges t iona aquesta crisi i la manera de sortir d’aquesta crisi no és

la mateixa que la de l’ant erior. És a dir, de fet encara pagam

efectes de la mala sortida de l’anterior crisi a nivell de

moltíssima gent amb feines  molt  precàries que no hem

aconseguit que es pugui girar aquesta dinàmica quan ens ha

t robat aquesta crisi una altra vegada. Per tant, la feina encara és

pitjor. 

Pel que fa a la gestió dels serveis públics crec que hi ha una

cosa important i és com ens  vàrem p reparar, sense saber-ho, la

passada legislatura per poder abordar una mica millor aquesta

crisi. Crec que així com ho ha fet el Govern, com ho han fet les

altres institucions ha estat des dels serveis públics i reforçant

els serveis  públics. Al final reforçant aquests serveis públics el

que feim és reforçar tota la nostra ciutadania. 

Vostè em plantejava el Pla de conciliació, els he explicat en

què consistia. Ara es fa feina a les meses que després en breu

esper que puguem aprovar. No li puc quantificar en aquest

moment quin es aquest en breu, però no és un any sinó que per

ventura serà un mes  o dos , més o manco. És important el suport

que amb el pla aprovat ahir per part del Consell de Minis t res
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quant a la guarda i sobretot amb al suport a aquelles famílies

que també són les que té en comp t e el nostre pla que tenen més

problemes, com les monoparentals, les famílies nombroses, les

famílies vulnerables, amb el suport a aquestes famílies tendrem

suport econòmic que podrem afegir al nostre pla de conciliació

i, per tant, arribar a moltíssima més gent. 

Totalment d’acord també amb el que plantejava quant a la

modernit z ació de l’administració, és important que els

processos cada vegada es puguin fer de manera més telemàtica

per part dels ciutadans i també els processos  interns que siguin

molt més telemàtics. La pandèmia ens ha ensenyat que és més

necessari que mai que es pugui fer això. 

També quant al telet reball l’objectiu és poder adaptar-ho

molt més  al lloc de feina i que es pugui estendre una mica més

el teletreball. Vostès  saben que aquesta comunitat autònoma ha

fet  un esforç increïble quant a l’aplicació del teletreball. De fet,

crec que podríem dir que és una de les comunitats autònomes

que més esforç ha fet quant a aquesta implantació del

teletreball. 

També hem d’entendre una cosa, i parlàvem de conciliació

fa un moment, no podem confondre de cap de les maneres

teletreball amb conciliació. Teletreball no és  p erquè..., i sobretot

aquest teletreball que moltes  vegades  es  confon amb

conciliació s’acaba confonent dona, teletreball i conciliació. Per

tant, aquí tenim una espècie de tempest a p erfecte. Crec que

hem d’afavorir el teletreball i hem de fer molta feina per afavorir

aquest teletreball, però també s’ha de fer molta feina en

conciliació. Dins funció pública tenim el Pla Concilia que va

dirigit també als funcionaris, no és el pla de conciliació de la

conselleria i quant a la resta que té a veure també amb entitats,

amb totes les famílies , s inó que és el pla de conciliació. El Pla

Concilia, que és  el pla de conciliació dels funcionaris, dels

empleats públics , que t é en comp t e aquest aspecte

específicament, que el teletreball no es pugui convertir o no es

converteixi en una manera mal entesa de conciliar.

També d’acord amb què plantejava quant a Radiotelevisió

de les Illes Balears, els recursos necessaris per desenvolupar la

seva feina de manera independent i totalment autònoma són els

recursos que el pressupost de la comunitat autònoma li assigna

tenint en compte la situació pressup os t ària d’aquesta

comunitat autònoma, que seria un debat per ventura més a fer

per part de la consellera d’Hisenda i no tant en aques t  esp ai,

però que t é els  problemes que té a nivell de finançament i

d’infrafinançament. Crec que no em deix res, si no al segon t orn

m’ho diu. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la

paraula la Sra. Guasp, per un temps màxim de quinze minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Consellera, el primer de tot, donar-li

l’enhorabona, que ja li he donat  personalment, però sí que li

vull donar públicament des del meu grup parlamentari, la meva

enhorabona, la del meu grup i li desig tots els millors èxits i

encerts, com no pot ser d’altra manera.

Crec que ha explicat  molt  bé totes les línies programàtiques

de la seva conselleria. Nosaltres des del meu grup parlamentari

des de l’inici de legislatura, ja havíem p osat de manifest la

necess it at  d’incloure les funcions de la Conselleria

d’Administracions  Públiques a una altra conselleria, crec que

ha estat un encert que s’hagi fusionat amb les competències de

Presidència. Des  del principi de legislatura -com dic- ja havíem

manifestat que s’havia dissenyat una estructura institucional

sobredimensionada, de manera partidista, per intercanvi de

cromos amb els seus socis i l’est ructura de les conselleries,

l ’ e s t r u ct ura i l'organigrama d e l  G o v e r n  e s t a v a

sobredimensionada. 

En aquest sentit des de Ciutadans, també des de principi de

legis lat ura, hem demanat fer una auditoria funcional,

operacional, no econòmica i pressupostària, que també, p erò sí

que una auditoria funcional que no ha tengut a vegades el

suport dels  grups parlamentaris aquí presents, però que

finalment sí que es va acceptar a una resolució després del

debat de p olítica general. Per tant, el Govern té aquesta

obligació, s’ha instat el Govern a fer una auditoria funcional i

operacional per aconseguir aquesta eficàcia i eficiència dels

serveis públics i de les polítiques públiques que des de

Ciutadans sempre demanam a l’administració. Li volia demanar

si té previst aquesta auditoria, perquè jo crec que s’hauria

d’impulsar des de la Direcció General de Coordinació i des de

la seva conselleria i no t ant  des de la part econòmica i

financera, perquè jo li estic posant sempre el focus a l’eficàcia

i l'eficiència de les polítiques públiques i per a mi hauria de ser

impulsada per la seva conselleria.

Bé, no em vull es tendre massa, perquè les competències que

t é me pareixen molt importants, té una àrdua i una imp ort ant

responsabilitat en aquest govern de coordinació, té molta

responsabilitat també i una funció clau en aquests moments a

l’hora de coordinar, impulsar i controlar el pacte de reactivació,

un pacte on, com sap molt bé, el meu grup parlamentari i

sobretot el meu partit sempre hi ha volgut estar i sobretot

impulsar propostes i mesures, juntament amb la mà dels actors

socials i econòmics d’aquestes illes. Crec que és un pacte que

és completament flexible, ens hem reunit les  vegades que s’ha

establert en el reglament. Ressenyar que un punt que va exigir

el meu partit per s ignar aquest pacte va ser justament crear una

comissió de seguiment del pacte que no es tava previst i

consideram que és clau perquè és un p acte de reactivació

completament flexible en el qual es proposen noves mesures i

s’està completament actualitzant per la necessitat econòmica i

social que pateixen les nostres illes  en aquests moments. Per

tant, una tasca important en aquest govern.

En relació amb les funcions de drets i diversitat, ho sap,

coneix perfectament el nostre suport des del meu grup

parlamentari en totes aquestes matèries. Des de Ciutadans,

nosalt res el mes d’abril ja vàrem posar la primera proposició no

de llei que demanava la necessitat d’un pla transversal de

conciliació i vàrem demanar que fos la Conselleria de

Presidència que impulsés i que coordinés  aques t  p la
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transversal.  Però sí que li volia dir que vuit mesos després de

posar en marxa aquestes meses de treball per concretar

finalment a un pacte social, perquè jo sí que estic també

d’acord que s’ha d’implicar tant el sector públic com el sector

p rivat ,  no hi ha cap dubte, és clau la implicació del sector privat

també i per aconseguir aques ta conciliació real i efectiva. Tenen

molta tasca també per treballar per rompre aquests techos de

cristal, sostres de vidre, i aquesta escletxa salarial que és  una

realitat a les nostres illes i a tot el país.

Dues grans assignatures pendents  són la conciliació i

també la corresp onsabilitat. Ja ha explicat els programes de

coeducació, sí que voldria saber quins programes en concret

s’estan duent a terme des d’aquesta direcció general i des de

l’IB Dona. I també dir-li que si ja pot concretar mesures

concretes d’aquests informes que les diferents..., tres meses

que ens ha explicat, elevaran pròximament.

No sé si s’ha referit -crec que no- a les famílies

monop arent als , que el 86% són dones. Les famílies

monoparentals és un t ema que també preocupa al meu grup

parlamentari i quines ajudes o programes s’estan duent a terme

per part de l’IB Dona o de la direcció general.

És urgent impulsar polítiques públiques efectives per arribar

a aquesta conciliació i avançar així en la igualtat real entre

homes i dones, és  completament necessari i per això li deman

més esforç encara en aquest sentit.

També vull manifestar el nostre suport ferm a l’IB Dona de

la nostra formació i a t ot s els seus programes que es duen a

terme per lluitar aques t a xacra social i estructural de la violència

masclis ta que s’ha posat també més de manifest, com són les

escletxes en els temes d’igualtat en aquesta pandèmia, més

p recarietat de les dones en el mercat laboral, més desocupació

femenina que masculina en aquests moments i també més  casos

de violència masclista.

En relació amb Funció Pública, jo també li vull demanar, com

ja he fet a l’anterior consellera d’Administracions  Públiques, la

Sra. Castro, que s’incrementi la inversió en formació. És vital

que aquest govern inverteixi en formació dels seus servidors

públics , de les policies locals, dels voluntaris de Protecció Civil

i que es faci p er p art  de l’EBAP. He de fer menció també a

l’abús sistemàtic de la temporalitat a la contractació p ública per

part de la CAIB. És ver que és un tema que fa dècades que té

una problemàtica estructural no només d’aquesta comunitat

autònoma, sinó del nostre p aís , hi ha directives europees dels

anys norant a que s’estan incomplint sistemàticament, i jo ho

vaig fer ahir en el plenari, però sí que li deman què fa aquest

govern?, quina és la voluntat de donar estabilitat al personal

temporal i al personal laboral i interí d’aquesta administració, no

només de la CAIB, sinó de tots els treballadors de les

administracions públiques de les  Illes Balears, tant de la CAIB,

com Consell de Mallorca, Ajuntament de Palma i també els

funcionaris de justícia, encara que no estiguin transferides  les

competències en aquest moment. 

La temp oralitat en els serveis generals de la CAIB és al

voltant del 38%, quan les directives europees obliguen,

recomanen que sigui per davall del 8%. O s igui, estam en un

abús sistemàtic de temp oralit at que ja no es pot mantenir en el

temps, i el ministre també a la fi ha parlat d’aquest tema i volia

saber la seva voluntat real per aquest tema i s i realment

esperaran o voldran que sigui la Justícia que finalment arregli

aquests temes, com està p assant amb la carrera professional. Jo

li deman també si aques t  govern pagarà les hores extra i la

carrera professional a tot el col·lectiu de funcionaris, també al

col·lectiu d’interins i personal laboral.

Des de Ciutadans  es varen registrar esmenes als

pressuposts generals , a l’articulat. Nosaltres reconeixíem la

incapacit at  real en aquests moments d’augmentar el 2% i ho

vàrem reconèixer p erò sí que li demanàvem amb aquestes

esmenes i li deman ara si hi ha una calendarització, un

reconeixement que s’ha de pagar aquesta apujada del 2% que

sí que s’ha fet i s’ha executat en altres comunitats autònomes,

li deman per aquesta calendarització que no s’ha volgut ficar ja

a 2021 si es reconeixerà aquesta congelació i aquests drets al

col·lectiu funcionari per poder cobrar ... calendaritzat a un any,

dos anys, vista aquesta part que els correspon. 

Amb relació a Emergències, també és un tema en què

sempre idò havíem mostrat el nostre interès des del Grup

Parlamentari Ciutadans que s’han de millorar les  carències en

coordinació de les emergències que va quedar p alès a l’informe

del director tècnic d’operacions  després de la torrentada de

Sant Llorenç. Varen quedar paleses aquestes mancances de

coordinació. Què s’està fent des de la conselleria? Tota la

informació que hi arriba que jo ja li havia traslladat a la

consellera Castro era que és un t ema que està enquistat,  no

s’està fent la feina necessària per augmentar els recursos

necessaris  i també per augmentar aquesta coordinació de tots

els serveis d’emergències de les nostres illes. El Govern posarà

en marxa una unitat de coordinació de tots els serveis

d’emergència, un cos únic per donar una resposta ràpida i

coordinada? S’han d’unificar també els protocols de seguretat

i emergències, s’està fent  feina en aquest sentit? Hem de

guany ar eficàcia, eficiència en situacions adverses i en

catàstrofes tant  a incendis, inundacions, torrentades... Hi ha els

informes interns que així ho estableixen. 

Tenim també un dèficit de policies locals que ja altres

portaveus que m’han precedit han posat de manifest. En

aquesta comissió hem tractat ja bastants PNL en aquest sentit:

millorar la coordinació i sobretot augmentar els recursos de les

policies locals en els nostres ajuntaments de totes les illes, no?

I sobret ot també quin pla de formació s’està duent a terme o es

durà a terme per la conselleria tant per a tots els cossos de

seguretat i emergències, p olicies locals, Protecció Civil... Què fa

la seva conselleria per afrontar aquestes mancances de p olicies

local i de serveis públics? 

I ja per acabar amb relació a IB3, des de Ciutadans també el

nostre compromís, traslladar-li el compromís i la necessitat de

mantenir la nos t ra televisió i ràdio públiques que sigui el més

plural p ossible, però també de qualitat. Que es doti de recursos

necessaris i també millorar en la gestió interna de l’ens. Evit ar

situacions de precarietat que sí que ens consta que existeixen

tant a la ràdio com a la televisió. Voldria saber com estan les
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negociacions del conveni col·lectiu d’internalització, al final

s’ha hagut d’arribar a la judicialització d’aquesta problemàtica.

Ressenyar també que els 2 milions del pressupost del 2020

només han anat a la productora Dalton que els seus

treballadors  han vist millorades les seves condicions salarials

però què passa amb la resta de productores pet ites perquè

consideram que els seus treballadors tenen els  mateixos drets. 

I per ara és suficient, consellera, tota l’enhorabona com ja

li he dit  en el principi i la nostra mà estesa per arribar...Crec que

són competències molt importants respecte de les quals es t am

completament en línia amb vostès. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara té la paraula la Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ

PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp, per la mà

estesa que manifestava en la seva intervenció. Jo com també li

deia a la Sra. García crec que l’important a l’hora de dur

endavant les polít iques  en benefici de tota la ciutadania és que,

malgrat les diferències polítiques que hi pugui haver entre els

diferents partits, ens  p uguem posar d’acord Govern i oposició

i que l’oposició que es faci sigui una oposició constructiva a

l’hora de poder aportar també en les accions  de govern, perquè

en el final redunda en benefici dels  ciutadans, no en benefici de

l’ego de ningú ni res per l’est il,  és  a dir aquí a tots ens mou una

cosa concreta. 

Quant a l’auditoria funcional, des de les competències de

coordinació ens posarem en marxa a veure com es  planteja. No

li puc dir res  més que això perquè a nivell competencial és cert

que a la meva conselleria no li corresp on. Li correspon la

coordinació que a vegades és  una espècie de calaix de sastre

allà on li pots posar absolutament t ot ,  p erò la resta de

conselleries tenen també les seves competències i les han

d’exercir. 

Estic d’acord amb el que plantejava del Pacte de reactivació.

Crec que és molt necessari, és absolutament necessari per a

aquesta comunitat autònoma que aquest pacte de reactivació

en el qual hi participen institucions, forces  p olítiques, agents

socials pugui ser un òrgan allà on es prenguin les decisions  p er

p oder dur endavant les polítiques de reactivació. I el que li

plantejava també a la Sra. Sans en la seva intervenció, les

polítiques en aquests moments tots veim quina és la situació

econòmica d’aquesta comunitat autònoma per mor de la

dependència del turisme i hem de pensar que el Pacte de

reactivació ens ha d’ajudar molt  ara a mantenir el nostre teixit

productiu, que és el que és, que és el que depèn del turisme i

necessitam mantenir-lo, però en el mateix temps hem de fer una

passa més enllà i hem de ser conscients que la p assa més enllà

suposa fer esforços per intentar diversificar l’economia. Jo fa

molts d’anys..., jo crec que pràcticament des que tenim

consciència política pràcticament tots els que estam aquí

sentim a parlar i parlam de diversificació de l’economia. Tenim

l’oportunitat, amb els fons europeus aquesta vegada, de fer

una passa decidida cap endavant cap a aquesta diversificació

i el Pacte de reactivació ens ha d’ajudar en aquest sentit. 

Quant a drets i diversitat, jo crec que el p rincipal objectiu

que ens hem de marcar que sembla fàcil quan el dius però és

molt complicat perquè des de l’IB Dona, des  de la lluita de totes

les dones feministes és el que s’intenta des de fa anys  i és  allò

que veus que arriba, que arriba, p erò que no ho arribes a tocar

mai amb les mans que és que la igualtat sigui real. Tenim una

igualt at  legal en aquest país -com no pot ser d’una altra

manera- però aquesta igualtat legal no hem aconseguit que es

converteixi en una igualtat real i aquest és l’esforç que es fa des

de l’IB Dona dia a dia, cada dia, i li agraesc el suport que

manifestava. 

Del Pla de conciliació jo n’he parlat tant a la meva

intervenció com en intervencions anteriors. La intenció és que

la feina d’aquestes meses es pugui passar a la mesa general, per

dir-ho de qualque manera, i en breu ho puguem aprovar. Jo crec

que el març-abril podríem aprovar el Pla de conciliació. S’han

d’acabar de concretar moltes mesures sobretot aquelles  que

afecten molt més a tota la part externa del Pla de conciliació, és

a dir aquella que afecta tota l’activitat privada, tota l’activitat

econòmica privada que és la part més sensible d’aquest pla

també com no pot ser d’una altra manera. 

I la corresponsabilitat ens ha de fer superar una mica també

la idea de conciliació. És  a dir és important aquesta

corresponsabilitat i per tant els  programes que des de l’IB Dona

es fan a educació per als nins, que els nins des del primer

moment  coneguin i sàpiguen que han d’act uar amb

corresponsabilitat. Aquest és un dels principals objectius. 

Em parlava de famílies  monop arent als . El pla

Corresponsables que es va aprovar ahir p er part del Consell de

Ministres  p lanteja 150 persones per cura de menors, menors de

14 anys. Per tant l’impuls econòmic que rebrà aquesta

comunitat autònoma amb el Pla Corresponsables serà molt

important. Necessitam llegir encara una mica detingudament  la

llet ra p etita perquè avui surt o sortirà publicat en el BOE, ahir

teníem el que ens deia el Consell de Ministres. 

I també tenim la Mesa de Conciliació, les famílies

monoparentals també formen part de la Mesa de Conciliació.

Quant a formació, ja n’he parlat, el paper important de

l’EBAP tant per a la formació dels nostres empleats públics com

també per a la formació necessària per a policies, per a

bombers..., és a dir, per increment ar les places de servidors

p úblics d’aquesta comunitat autònoma i que ens demanen els

ajuntaments amb els quals estam en permanent contacte.

Em demanava què farem quant a la temporalitat a la

contractació pública, vostès ahir en varen poder parlar en una

moció, vàrem parlar tots els grups, vostè avui en torna parlar i

jo li manifest la meva preocupació, com també la hi vaig

manifestar al Sr. Lafuente en el moment en què em va fer la

interpel·lació. És una preocupació per part d’aquest govern
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quant als alt s  nivells de temporalitat, no únicament d’aquesta

comunitat... del que és la comunitat autònoma com a

administració, que en comparació amb altres ens, amb altres

administracions té un nivell de temporalitat més baix, és  a dir,

qualsevol nivell de t emp oralitat no és assumible, però té un

nivell de temporalitat més baix que altres  administracions

públiques, però el que és la temporalitat en el conjunt de les

administracions públiques de les Illes Balears, és a dir, consells

insulars i també ajuntaments, és una dada preocupant a la qual

hem de fer un especial esment.

Pel que se’ns diu des del ministeri en aquest moment estan

en negociacions amb els sindicats més representatius en

l’àmbit nacional, Comissions Obreres , UGT amb el ministeri per

tal de modificar l’article 10 de l’EBEP que..., aquesta modificació

serà la que donarà compliment a les sentències del Tribunal

Europeu. En funció d’aquesta modificació de l’EBEP haurem

d’actuar d’una manera o d’una alt ra. Mentrestant no aturats, és

a dir, no aturam totes les màquines esperant que el Govern ens

digui com modificarà l’article 10, sinó que anam fent.

La set mana passada, dijous passat, dimecres o dijous

passat, ens  vàrem poder veure amb el sindicat d’interins que

ens va plantejar les seves demandes en aques t aspecte i el

compromís  que nosaltres vàrem prendre en aquell moment va

ser el d’iniciar un estudi de les persones afectades per una

situació d’int erinit at  que tengui a veure amb aquestes

sentències. És a dir, el que ells plantejaven era estudiar els llocs

de feina, al final els llocs de feina és un lloc de feina d’RLT, el

que hem d’estudiar aquí és si la persona en concret està

afectada per un frau de llei o no, crec que és l'important i així

podrem veure quines distintes situacions tenim perquè el que

pensam o el que coneixem és que hi ha una heterogeneïtat

absoluta quant a les situacions. 

Ara, quan se’ns planteja des de distint s  grups polítics, des

del mateix sindicat d’interins la funcionarització directa, vostè

coneix perfect ament la Constitució Espanyola que diu que per

accedir a l’administració ha de ser amb els principis d’igualtat,

mèrit i capacitat. T ambé l’EBEP ho diu en aquest sentit, també

la Llei de funció pública de les Illes Balears ho fa en el mateix

sent it. Per tant, les actuacions que es facin quant a

l’estabilització de l’ocupació en aquesta comunitat autònoma

no vol dir que estabilització sigui funcionarització, és a dir, no

podem fer sinònimes  coses que no ho són. Hem d’estudiar les

persones, hem d’estudiar cada persona quina és la seva

situació personal en concret i hem de veure com es poden

donar respostes a aquestes situacions d’interinitat. 

El percentatge d’interinitat d’aquesta comunitat autònoma

t ambé ha pujat en el darrer any amb les contractacions que,

primer, amb totes les places que es varen... amb les  9.000 places

que es varen fer a la passada legislatura, moltes ja han estat

ocupades pels funcionaris de carrera, però d’altres estan

ocupades per funcionaris interins. Per tant, això ha elevat el

nombre de temporalitat a la comunitat autònoma i també han

elevat bastant la temporalitat les contractacions extraordinàries

que s’han fet  en virtut de la pandèmia, sobretot les

contract acions extraordinàries a Salut i les contractacions

extraordinàries a Educació.

També plantejava la calendarització del 09, dins  el mes de

febrer la directora general de Funció Pública ja va plantejar una

proposta a la M esa de l’Empleat Públic que els sindicats es

varen endur per estudiar. La intenció és que dins aques t  mes de

març hi torni haver Mesa de l’Empleat Públic i es torni parlar

amb ells. Jo, una calendarització concreta no la hi puc donar

perquè és un aspecte sotmès a negociació i com aspecte

sotmès a negociació crec que ho hem deixar. És a dir, de quina

manera es p lant egi la negociació per part dels sindicats i quin

sigui el fruit d’aquesta negociació els correspon a ells

constitucionalment perquè la negociació col·lectiva és quelcom

que està atribuït directament als sindicats.

Coordinació d’emergències. Hi ha una cosa que no he dit a

la meva primera intervenció, però m’agradaria fer un incís

concret en aquest punt i és que per part de la Direcció General

d’Emergències en aquest moment, sempre es fa un esforç

extraordinari, però en aquest moment l’esforç extraordinari que

es fa és  major perquè a més de les seves tasques habituals el

Pla INFOBAL està activat ,  es t à a nivell 2. I això vol dir que

estan..., a veure com dir-ho, en permanente estado de alerta,

no ho sé, no sé com dir-ho, no sé molt bé si aquesta és

l’expressió adequada, però sí que estan amb una dedicació

exhaustiva a totes les circumstàncies derivades de la pandèmia,

i amb això es deriva també que la Direcció General

d’Emergències és la que en aquest moment tramita totes les

sancions que s ’imposen per part de les policies, de totes les

p olicies, les infraccions COVID. En aquest moment estam amb

més de 27.000 sancions, per tant, amb la gestió de més  de

27.000 expedients, aspecte totalment  nou per a aquesta direcció

general perquè mai no havia hagut de tramitar sancions , més

que després del decret llei aprovat al mes de juny. Per tant,

també vull agrair la tasca important que es fa des de la Direcció

d’Emergències i els instructors que tenen una tasca totalment

absoluta.

La coordinació, estic d’acord que ho hem de coordinar tot

i que s’ha de millorar molt la coordinació, que s’han de millorar

molt els aspectes dels distints plans . Per això, també a la meva

intervenció li deia que pràcticament  t ot s  els plans que té

aquesta comunitat autònoma estan en aquest moment en

revisió amb una major o menor calendarització o arribada al

punt final de la seva calendarització.

Del dèficit de policies locals, n’han parlat tots els grups.

Som conscients del dèficit  de policies locals, per això els deia

a la meva intervenció que s’ha parlat i estam en continua

comunicació amb la FELIP perquè ens traslladi les necessitats

que t enen els ajuntaments en aquest sentit i per intentar donar-

li solució. De fet, no sé si ho he dit o no a la intervenció, però

sí que s’ha dit en nombroses ocasions , ahir la consellera Castro

també ho va dir, iniciam una modificació de la Llei de

coordinació de p olicies locals precisament per poder donar

resposta al problema urgent que tenen els ajuntaments de

manca de policies i que s’ha vist molt  més  agreujat també amb

tota la situació de la pandèmia perquè al final, el que li deia

abans, que la Direcció d’Emergències és la que ha de tramitar

les  sancions, qui posa les sancions són les policies locals en

gran mesura. Per tant, al final necessitam que entre tots ens
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puguem coordinar, per això l’inici de la modificació de la Llei de

coordinació de policies locals.

Quant a IB3, ahir a la interpel·lació que em feia la Sra. Pons ,

vàrem tenir oportunit at  de parlar del que vostè ara em deia,

perquè vostè em deia: “els 2 milions s’han traslladat únicament

a Dalton”, els 2 milions  s ’han t ras lladat a les vuit

contractacions que té IB3. El problema que tenim és que IB3 té

personal propi, IB3 t é aquestes contractacions i IB3 contracta

producció externa i, per ventura, ...  p odem assumir que hi ha

diferències salarials. 

El que jo ahir plantejava a la Sra. Pons  és  que crec que és

molt necessari un conveni col·lectiu en aques t  sentit perquè

des de les administracions públiques és molt complicat poder

donar solució a aquestes aspectes. Aquests aspectes en tots

els àmbits laborals sempre s’han solucionat via conveni

col·lectiu perquè el conveni col·lectiu consolida els teus drets

com a treballador, és el que consolida quin és  el mínim que se't

pot pagar per aquella feina, el que consolida que tenguis una

mínima igualtat entre uns treballadors  d’una empresa i d’una

altra, és el que consolida el mínim dels drets que tendran

aquests treballadors en aquest àmbit laboral.

Després, si es volen fer convenis d’empresa, hi ha

l’oportunitat que ens dona l’Estatut dels Treballadors, però

crec que és bàsic i essencial que dins aquest àmbit es comenci

a pensar en la negociació d’un conveni col·lectiu, perquè

aques t es  precarietats que es poden produir en algunes

empreses, que són empreses que contracta IB3 per fer una

producció p er ventura d’un programa concret, etc., es podrien

solucionar d’aquesta manera. Per tant, trob que és  bàs ic, el dret

del treball funciona d’aquesta manera i és garantista quant als

treballadors i hem de cercar la garantia de tots els treballadors.

I crec que no m’he deixat res. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies . Ara, pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies , Sr. President. I breument, atès que amb

les intervencions que m’han precedit la veritat és que s’han

pogut abordar ja molts dels temes que s’haguessin p ogut

plantejar en aquesta primera comp areixença. Antigament

donaven cent dies de gràcia i crec que a vostè n’hi han donat

quinze, no sé si ha arribat, p erò, en tot cas, també és vera que

no estam p er a dies de gràcies, també és vera que som a mitjan

legislatura, amb un projecte de feina ambiciós ja engegat que li

toca a vostè continuar, dins una reestructuració, i especialment

amb objectius que són claus, at ès  el context que ens toca viure.

I parl especialment  de tot el procés d’afrontament de la

pandèmia i la pos t erior o sobre la reactivació econòmica que

evidentment serà un dels eixos fonamentals que a vostè, com

a consellera de Pres idència i en aquestes funcions, de les més

importants que evidentment és coordinar l’acció del Govern,

precisament li tocarà. I especialment tenint en compte que

haurà de parlar amb diferents conselleries, haurà de parlar amb

diferents grups parlamentaris, tant amb els  que donen suport al

Govern com també amb els de l’oposició, amb aquest afany que

vostè abans parlava, de sempre intentar arribar a un màxim

acord o a un acord el més ample possible, que crec, i ho crec

fermament , que és el que ens demana la nostra societat a dia

d’avui; de veure’ns que siguem més capaços d’arribar a acords

que no de discutir.

I evident ment, i com deia abans, amb tota una sèrie

d’objectius que són importants, alguns que ja venien de l’inici

de la legislatura que són p resents en els Acords de Bellver, i

també en el Pacte d’investidura amb MÉS per Menorca, i

d’altres que s’han anat..., bé, t ambé evidentment els acords del

mil·lenni, del 2030, que evidentment també ja formen part i ja

són presents  t ant  dins el Acords de Bellver com dins, tots o la

immensa majoria, les propostes que tenim respecte d’això, però

també sobretot del Pacte de reactivació econòmica i també hi

hem fet prou referència.

I deia que s’haurà d’entendre amb conselleries, amb grups

parlamentaris, amb ajuntaments, amb consells, amb aquest

afany evidentment  que hi hagi una dinàmica constant de

coordinació, que entenem que evidentment això ha de ser així

i que també és  una de les funcions que vostè té encomanades,

a més també la de comunicació.

Amb referència als consells, que n’hem parlat també p rou,

hi ha la llei de consells la qual, evidentment, serà una eina

essencial p er aconseguir que els consells siguin aquest

vert ader govern de cada una de les illes, dins aquest

federalisme intern que vostè mateix parlava. Venint d’una

legislatura passada, on s í es  varen transferir, tal volta de

manera desigual, diferents competències a diferents consells,

i em referesc a diferència desiguals en el sentit que veníem

d’una situació desigual que, en certa manera, es va equilibrar a

la passada legislatura; quant que hi havia consells que t enien

les  competències, per exemple, d’informació, de promoció

turística, perdó, i d’altres que no les  t enien. I per tant, on encara

queda un camí per recórrer en aquest sentit, per fer acomplir

l’Estatut.

Sé que es treballa en algunes, fins i t ot en serveis,

residències, per exemple, a l’illa d’Eivissa; es posa en marxa

també la comissió en temes de recursos hídrics, i no sé si

respecte d’això es té previst que hi hagi més transferències en

aquest sentit o que es treballi en més competències  atenen un

poc el que diu l’Estatut i evidentment les possibilitats reals que

tenim, que es puguin t ransferir i que els consells, evidentment,

les puguin assumir, sense la modificació aquesta de la llei dels

consells, la qual, evidentment  coincidim que és una eina útil,

necessària, imprescindible i sobretot urgent.

Però també amb l’Estat hi havia tota una sèrie de

transferències que s’havien de produir, fins i tot alguna l’ha

sol·licitada aquesta mateixa comissió, la de salut penitenciària,

que és una d’aquelles que es preveien que generava tota una

sèrie de perjudicis importants sobre la població penitenciària i

que va sortir per unanimitat d’aquesta comissió que es pogués
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transferir a la comunitat autònoma, en aquest sentit, i d’altres

que n’hi pugui haver, les del litoral, per exemple.

Bé, crec que per endavant té moltíssimes hores de feina i de

dedicació. Jo, per la p art  que ens toca, per tot allò que hem

pogut compartir personalment, una passada legislatura a una

mateixa institució, i aquesta també com a diputat s, vostè sap

que quan va ser nomenada o jo vaig saber que vostè havia

estat nomenada, li vaig dir: no sé si t’he de donar l’enhorabona

o el condol, perquè és  vera que, diríem, és una situació difícil,

és una àrea molt complicada, perquè precisament entenc que és

l’àrea més transversal de tot el Govern, precisament perquè li

toca coordinar aques ta acció de govern i especialment

coordinar tota l’acció d’aquest govern a través de diferents

conselleries, i també, evidentment, amb totes les institucions i

també el Parlament d’aquestes illes, amb un programa de feina

que evidentment és molt ambiciós.

Seguidament, li vaig dir: evident ment, si ha acceptat és

perquè coneixia perfectament allà on anava, i capacitat

evidentment no n’hi falta, i crec que, per la part que em toca, en

puc donar fe. I, per tant, evident ment , li desitjo que sigui un

camí el més planer possible i molt sort i encerts.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ

PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Ensenyat,

vostè sap que... és cert que vàrem compartir l’època del Consell

de Mallorca a la passada legislatura la qual per a mi va ser una

gran escola, sobretot a l’hora de poder compartir i poder

negociar i p oder arribar a acords, que crec que n’hem parlat

molt, i no per molt parlar-ne deixa de ser important, i més en el

moment que ens trobam.

Vostè em dia, enhorabona, sí, jo crec que t ots els que

participam del servei públic i ens agrada el servei púbic el que

ens agrada és poder p art icipar de manera activa dins el servei

públic, per tant jo estic molt  agraïda d’aquesta oportunitat de

p oder fer o poder posar el petit granet d’arena que em

correspongui a l’hora de poder millorar la vida d’aquesta

comunitat autònoma. I estic segura que vostè va en el mat eix

camí o du la mateixa línia que jo li dic en aquest moment.

Em parlava de la llei de consells, la llei de consells que tenim

en aquest moment és pre-Estatut d’Autonomia, és del 2000, el

nos t re Es t at ut  d’Aut onomia és del 2007. L’Es t at ut

d’Autonomia fa una configuració, configura de manera molt

més efectiva el paper institucional com a comunitat autònoma

dels  consells insulars i, per tant, deixa tot aquell vessant  més

local i els consells insulars passen a tenir aquell vessant molt

més adminis t ratiu, molt més burocràtic, tipus comunitat

autònoma, per què? Perquè gestiona les seves principals

comp etències, són competències que a la resta de l’Estat, llevat

de Canàries i les comunitats forals, es  ges t ionen des de la

comunit at  aut ònoma, p er t ant , gestionen competències

autonòmiques.

Per poder desenvolupar de manera efectiva aquestes

competències autonòmiques, i la passada legislatura ho vàrem

patir bé amb la gestió en el Consell de M allorca, per poder fer

aquesta gestió efectiva necessitam que la llei administrativa

que regeix la vida dels consells, de com han de funcionar els

consells, sigui adaptada precisament a aquest int erès concret

i a aquesta federalitat interior que aplica aquesta comunitat

autònoma.

La llei de consells, per molt  que sigui una llei administrativa

i que sembli que és una llei que no té molta importància a l’hora

de millorar la vida de tots els nostres conciutadans, és tot el

contrari, en té molta, perquè farà que aquella administració, molt

més propera a tots els ciutadans, que són els consells insulars,

puguin desenvolupar, d’una manera molt més eficaç i molt més

efectiva les seves competències.

Em plantejava també els traspassos de comp et ències als

consells insulars. La Conferència de Presidents ha assumit una

sèrie de compromisos que des  de la Conselleria de Presidència

impulsarem i intentarem que es facin efect ius  quant a les

t ransferències de competències als consells insulars, que

encara és desigual entre tots els consells insulars. Una de les

que s’han iniciat converses és la d’ordenació t urística, que

tenen tots els consells insulars, llevat del Consell de Mallorca,

i que també ha de poder completar el seu cercle competencial.

Per tant, el que farem serà impulsar tot el traspàs de

compet ències que, per part de la Conferència de Presidents,

s’han assumit.

I que a mi em constin en aquest moment, són ordenació

turística i les residències a Eivissa, que és la part molt més

desigual que es planteja; es va fer un gran traspàs de

competències a la passada legislatura i esperam p oder

completar, p erquè d’aquesta manera completam molt més

l’autogovern de tots els consells insulars. Aquests traspassos

de competències , acompanyats de la modificació de la llei de

consells, el que farà serà donar-li ja, d’una vegada per totes, el

que té, però que sigui el que parlàvem abans, una cosa és el

que p er llei tenen i una altra cosa és el que en realitat poden

executar. Idò crec que ens  acos t arem més a aquella

administració real que necessiten i que ens conta l’Est at ut

d’Autonomia, però que necessiten tots els governs de totes les

illes i, sobretot, que necessiten els nostres ciutadans.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula, pel Grup Parlamentari

VOX-Actua Baleares, la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente, buenos días a todos los asistentes a

esta sesión, buenos días, Sra. Garrido, y al resto de su equipo.
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En primer lugar, quiero darle las gracias por haber asistido

y  la enhorabuena por su nombramiento, en uno de los

momentos más  críticos de la historia reciente de esta

comunidad autónoma, y tiene usted una gran responsabilidad

en sus manos; usted dirige la política en materia de igualdad y

la igualdad requiere de políticas que garanticen la posibilidad

de conciliar la vida familiar y laboral,  de lo contrario siempre

habrá un miembro de la familia, sea el hombre o la mujer, quien

deberá renunciar a dedicar tiempo a su carrera profesional para

poder atender a las necesidades de los niños y  las  personas

dependientes de la familia.

Por tanto, la mejor política de igualdad es garantizar la

posibilidad de conciliar, y poniéndose una chapa lila en la

solapa o dando charlas a funcionarios y altos cargos, como

contienen los ejes de su plan de igualdad, mucho me temo que

no conseguirá que los hombres y las  mujeres puedan dedicarse

a su familia sin renunciar a tiempo para poder avanzar en sus

profesiones, se requiere algo más que todo eso.

Nuestro grupo, VOX, present amos una proposición de ley

de conciliación laboral en este parlamento, que, por supuesto,

no prosperó, pero ustedes tampoco han traído aquí ninguna

propuesta de ley sobre es te ámbito. Es cierto que esta

comunidad autónoma dispone de una ley de igualdad, pero

necesitamos una ley  que regule la conciliación familiar y laboral

de forma específica, como existe ya en otras comunidades

autónomas, porque si lo dejamos a la buena voluntad de la

gente no vamos a avanzar. Y, como le digo, esa es la verdadera

política para avanzar en la igualdad, en una sociedad donde los

derechos  de las mujeres son ya idénticos a los de los hombres

desde hace décadas, y donde el único hecho diferencial que

jus t ifica un trato legislativo diferenciado hacia las mujeres, es

la maternidad; lo único que nos hace dis t intos a los hombres de

las mujeres hoy  en día en España es que las mujeres somos las

que biológicamente llevamos a cabo el proceso de gestación,

parto y lactancia, cuando as í lo desea o puede la mujer. Eso es

un hecho irrefutable, en todo lo demás podemos hacer

exactamente lo mismo que los hombres, tenemos los mismos

derechos y hacemos lo mismo, no hay ninguna ley que nos

prohíba, ninguna norma que nos prohíba hacer exactamente lo

mismo que pueda hacer un hombre y, si no, dígame usted qué

es  lo que las mujeres tienen prohibido hacer hoy en día en

España que sí puedan hacer los hombres.

Y si usted es la responsable de igualdad, ¿me puede indicar

qué medidas va a adoptar su consejería para que las  mujeres

puedan desarrollar su proceso de maternidad con garant ías de

que la sociedad las ampara, las ayuda y les  facilita poder ser

madres, sin sufrir ningún tipo de discriminación? Lo digo

porque no he visto ninguna acción por parte del Instituto

Balear de la Mujer ni por parte de su consejería que valore,

potencie y establezca medidas para la protección y el fomento

de ese aspect o esp ecífico de la vida de las mujeres que es la

maternidad.

En todo lo demás, Sra. Garrido, usted, como le decía, sabe

tan bien como yo que en est e p aís las mujeres tenemos los

mismos derechos y deberes que los hombres, excepto por la

Ley de violencia de género, que es la única norma que

establece diferencias  ent re hombres  y  mujeres, con

consecuencias jurídicas distintas ante unos mismos hechos en

función de si la persona afectada por dicha ley  es  un hombre o

es una mujer.

Por otro lado, vemos que la Ley de violencia de género y  las

actuaciones del Instituto Balear de Mujer no han conseguido

reducir la tasa de mujeres  que mueren a manos de sus parejas

o son maltratadas por estos. ¿Qué va a cambiar usted en la

ges t ión que ha llevado a cabo hasta ahora el Instituto de la

M ujer para cambiar esto? O va a seguir todo como hasta ahora,

¿no se plantea que la violencia en el ámbito de la familia puede

deberse a factores más complejos, más  allá que reducirlo todo

a que los hombres son violentos por naturaleza o machistas?

¿Va a seguir usted tapando los crímenes en el ámbito de la

familia o de la pareja cuando la víct ima es  un hombre a manos

de una mujer o un hombre a manos de otro hombre, o una mujer

a manos  de ot ra mujer, o va a mirar para otro lado y convocar

actos públicos solo si la víctima es una mujer a manos de un

hombre? ¿Eso es lo que usted entiende por igualdad? Lo digo

porque eso es  lo que viene haciendo el Gobierno balear desde

hace años, con el argumento de que estadísticamente son más

las mujeres víctimas que los  hombres, pero, si ello es así, y

dando por válidas  esas estadísticas, que podríamos entrar a

valorar si recogen todos los datos o no sobre violencia en el

ámbito doméstico.

Si admitimos que eso es así, precisamente la igualdad no

debería discriminar a las minorías ¿no cree?

Como usted sabe, nosot ros  no estamos acudiendo a las

reuniones del Instituto Balear de la Mujer porque consideramos

que es un organismo inútil, y así se ha demostrado a lo largo de

los años, como observamos por las estadísticas de las mujeres

que son víctimas de lo que ustedes llaman violencia de género,

y la ley llama violencia de género, y que, en realidad, es

violencia doméstica o intrafamiliar y, además, hemos  dejado de

participar en dicho inst ituto porque ha permanecido impasible

ant e el escándalo de las menores tuteladas por instituciones

públicas en esta comunidad autónoma. ¿Piensa usted tomar

cartas en el asunto sobre esta lamentable tema que nos ha

hecho estar en el foco mediático de toda Europ a, o piensa

continuar, como hasta ahora, sin llevar a cabo ningún tipo de

act uación para que cese la explotación sexual de menores, que

son prostituidos, cuando deberían estar p rotegidos por el

s is t ema de p rotección de menores de esta comunidad

autónoma?

Y en cuanto a la función p ública, ya le hemos escuchado en

su reciente intervención en el Pleno, cuando fue interp elada

acerca de eso, pero me gustaría que me comentase cuál es su

valoración sobre la jurisprudencia española y europea, que ha

dado ya la razón a los funcionarios interinos que están siendo

víctimas de un abuso de derecho y un fraude de ley por las

administraciones españolas, también por la administración de

esta comunidad autónoma.

Ayer, en el Pleno, los grupos políticos que sustentan al

Gobierno de esta comunidad aut ónoma, el PSOE, Podemos y
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MÉS per Mallorca, votaron en contra de una moción que

pretendía dar respuesta a las legítimas demandas de este

colectivo, que lleva años sufriendo la inestabilidad laboral,

mientras la administración pública utiliza el esfuerzo de estos

t rabajadores para gestionar los servicios  p úblicos  s in

comprometerse con unas plantillas  de personal estables, como

sí deben hacer el resto de los empleadores si quieren prestar

servicios del tipo que sea.

¿Qué soluciones tiene usted previstas usted para todos

estos funcionarios interinos? ¿Va usted a reconocer la carrera

profesional a la que tienen derecho? ¿Va su consejería a

reestructurar el gasto público para poder devolver a los

funcionarios aunque sea parte del poder adquisitivo que han

perdido en los últimos diez años y que se estima en un 20%,

entre congelaciones y bajadas de sueldo?

También me gustaría que me diese una cifra de a cuánto

asciende el presupuesto de su consejería, dado que ha habido

una reestructuración del Gobierno, después de la aprobación

de los presupuestos de la comunidad autónoma y, por tanto,

desconozco cuáles son sus previsiones ahora que se ha creado

esta consejería nueva que engloba direcciones generales y

servicios  que antes estaban asignados a otras consejerías, y si

esto ha supuesto un ahorro para las arcas públicas de la

comunidad. ¿En cuánto se estima que ha sido ese ahorro?

Lo digo porque la Sra. Armengol anunció que se reducían

15 cargos, no sé si finalmente será así o si estos cargos serán

luego recolocados en otros lugares, pero lo cierto es que el

número de consejerías no ha variado, siguen siendo las

mismas.

En cuanto a IB3, ya sabe cuál es la postura de nuestra

formación. Nosotros creemos que es innecesario des tinar 34

millones de euros al año en mant ener una televisión que tiene

una audiencia ridícula y que está prestando un servicio que ya

prestan otros medios de comunicación que no nos cuestan ni

un euro a los contribuyentes. És más, consideramos que

perfectamente podría enmarcarse dentro de lo que se entiende

la competencia desleal, dado que IB3 recibe 34 millones de

euros al año, mientras que exis t en otras televisiones que emiten

en esta comunidad autónoma sin recibir ni un euro público, y

encima deben competir con IB3 para captar a los anunciantes

que a ellos, a esos  otros medios sí que les permiten sobrevivir.

Por tanto, nues tro deseo sería que, en un ejercicio de

responsabilidad, este gobierno prescindiese de este gasto

improduct ivo y lo dedicase a paliar los efectos de la crisis

económica y social en la que estamos inmersos  por efecto de

las medidas que se han adop tado por el propio gobierno

autonómico para frenar la expansión del virus . Como sé que no

va a pasar, me conformaría con que reduzca usted el gasto

superfluo o improductivo de alguna otra forma, aunque sea en

una cantidad muy inferior al ahorro que supondría prescindir de

ese gasto de 34 millones  de euros, a fin de destinarlo a lo

realmente necesario en la situación en la que nos encontramos,

que es sin duda salvar el tejido p roductivo y empresarial de

Baleares, porque el trabajo y el procurar que la gent e t enga

trabajo es la mejor política social que podemos hacer.

Y esas medidas de ahorro se pueden conseguir de múltiples

formas, como reducción de cargos públicos o personal asesor

o eliminación de programas que ya se ha demostrado que son

ineficaces o ineficientes en los diferentes servicios que usted

pueda gestionar, o modificando protocolos o procesos que

p uedan suponer un ahorro de recursos sin que mengue la

calidad de los servicios prestados a los ciudadanos. ¿Puede

indicarme alguna medida de ahorro en ese tipo de gasto

superfluo o improductivo que vaya a implement ar su

consejería?

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ

PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Ribas, a mi em

preocupa profundament el discurs que vostè fa, que no per

conèixer-lo d’abans no deixa de preocupar-me profundament.

Que vostè comenci la seva intervenció i equipari igualtat amb

conciliació, aquí tenim el primer problema; és a dir,  la igualtat

les  dones no l’aconseguirem mai des de la conciliació. La

conciliació és una part del que necessitam per p oder

implementar la igualtat. Per t ant ,  crec que el primer punt el

veiem aquí directament, és a dir, no es tracta que les dones

siguem iguals perquè qualcú ens guardi el nin, no, perdonau,

aquí... la cosa és molt més profunda.

Vostè ha p arlat  molt i ha fet un incís prou llarg quant a la

igualtat legal entre homes i dones. Jo, crec que era a la Sra.

Guasp que li he reconegut aquest  asp ect e, les dones i els

homes legalment tenim els mateixos drets, ho diu la Constitució,

no hem d’anar molt més lluny, realment, no. Les dones cobram

menys pel fet de ser dones, les dones cobram menys pensions

pel fet  de ser dones perquè hem cotitzat molt manco, les dones

són les que ens dedicam bàsicament a la cura de menors,

dependents, de majors. Aquesta és la realitat de les dones.

Vostè en deu tenir una molt  dis t int a o ve aquí a fer un paper

i planteja que les dones són iguals que els homes. Jo no ho

veig, ni ho veig cada dia, ni veig que cap de les dones que som

aquí siguem conscients que les  dones i els homes siguem

iguals, realment iguals. Aquí hi ha la feina que s’ha de fer, la

igualtat legal, ha costat molt tenir-la perquè no ha estat fàcil, no

ha es t at un camí fàcil, ha costat molt tenir-la. Ara, necessitam

que aquesta igualtat legal es converteixi en una igualtat real,

només aquest dia les dones i els homes serem iguals.

Passa quan... avança per aquest camí, arriba directament a

l’IB Dona i arriba directament a la violència de gènere, i Sra.

Ribas, ha de tenir una cosa clara i és que a les dones ens maten

pel fet de ser dones, no per res més. A les dones ens peguen

pel fet de ser dones, a les dones ens maltracten pel fet de ser

dones, una de cada tres dones en aquest món pateix violència

de gènere i violència de gènere és pel fet de ser dona.
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El Codi Penal directament atribueix penes a cadascun dels

delictes que es puguin cometre, siguin homes, siguin dones,

sigui qui sigui qui comet aquest delicte, les ions , agressions,

assassinats, homicidis, el que sigui; ara, hi ha un aspect e molt

concret i és la violència que s’ha generat a la nostra societat

des de segles enrere, que és la violència de gènere, que és la

violència que va directament contra la dona i és  contra la que

hem de lluitar, i és el plantejament que es fa des de l’IB Dona.

I a mi, per ventura, em preocuparia una cosa i és que tothom

ent engui, comprengui, doni suport al paper que fa l’IB Dona

llevat de vostès, que són els  mateixos que vénen d’altres

institucions manco garantistes per a les dones.

L’IB Dona ha plantejat i planteja el suport a les dones

malt ractades i ho planteja des del punt de vista d’ajudar-les a

fer la passa de dir que són maltractades.

O vostè s’estimaria més tenir unes dades molt baixes, molt

poques dades, una dada molt baixa de maltractament? Això per

ventura no ens hauria de fer reflexionar i dir que és que les

dones no denuncien? Perquè una de les tasques bàsiques i

primordials  de l’IB Dona és l’acompanyament a la dona, en el

moment que decideix donar la passa de dir: som una dona

maltractada, de fer la denúncia, i és  aquest acompanyament. I

l’IB Dona també li fa un acompanyament molt concret i és amb

un any de feina, perquè pugui tenir autonomia i es  p ugui

independit z ar de manera directa i econòmica del seu

maltractador.

I venim d’un any de pandèmia on les dones i els seus fills...

maltractades, i els  seus fills, ho han passat molt malament en

conviure 24 hores amb el seu maltractador. Crec que, per

humanitat, per humanit at, no per a res més, haurien de

reflexionar una mica i canviar aquest discurs que l’únic que fa

és demostrar... -no sé s i la paraula és l’adequada o no-, però

demostrar odi cap a les dones.

Quant als menors tut elat s , a nosaltres ens preocupen els

menors tutelats i explotats; a vos t ès  els preocupen perquè en

fan un ús p art idis t a, el que haurien de fer és preocupar-se dels

menors i deixar de preocupar-se de l’ús partidista i de si més

endavant això els donarà o no els donarà un rèdit polític.

Em demanava també la valoració pel que fa a la

jurisprudència i al Tribunal de Jus t ícia de la Unió Europea

quant als  int erins. Jo crec que n’he parlat prou a la resposta

que donava a la Sra. Guasp, fem feina per reduir aques t a

temporalitat i el que p ensam que és més important en aquest

moment és saber quins llocs, quines persones estan afectades

per aquesta sentència, i una vegada coneguem quines estan

afectades veurem de quina manera es pot donar solució a

aquest problema. Però la solució a aquest p roblema passarà pel

que es faci des de l’article 10 de l’EBEP i també per la

negociació col·lectiva perquè, com vos t è sap, la tenen

reconeguda els sindicats, i de quina manera es  faci -entenem-

i ens preocupa aquest problema.

I els interins i els treballadors públics tenen drets, però el

que no es  p ot  p lantejar, que és el que he sentit per part de

molts de grups, és una funcionarització directa d’aquestes

persones, és a dir,  hi ha un crit d’aquests de “¡Fijeza ya!” Idò

la “¡Fijeza ya!” en aquest moment és cont rària a la Constitució

i vostè, que la defensa d’aquesta manera tan absoluta moltes

vegades, ho tocaria saber. 

Quin es talvi ha fet la modificació d’aquest govern. És a dir

que una p ersona assumeixi o que unes competències passin

d’una conselleria a una altra no vol dir que el pressupost

davalli, necessitam el pressupost que es  va plantejar al

desembre d’enguany per sortir de la crisi en aquesta comunitat

autònoma. L’estalvi que ha fet aquest govern quant a la

modificació del Govern són la reducció de 15 càrrecs i l’estalvi

eren 800 i busques, 800.000 i busques d’euros, no me’n record

del pic en aquest moment de memòria. 

I quant a IB3 nosaltres cont inuam defensant la necessitat

d’IB3 com a servei públic. Cont inuam defensant la seva

independència i quan la gent comença a dir que s’han de

carregar televisions concretes, jo me’n record quan es va tancar

Televisió de Mallorca i el que va suposar aquell tancament, el

que encara avui suposa per a moltes famílies aquell tancament

de Radiotelevisió de Mallorca. Per tant, aquest és el camí que

vostès volen iniciar que és acomiadar gent i és deixar de pagar

a gent, que és el que es va fer amb Radiotelevisió de Mallorca.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Ara li correspondria el torn al Grup Parlamentari El Pi

Prop ost a per les Illes, però m’han demanat si podíem alterar el

torn, ningú no hi té cap inconvenient? Per tant, passaríem a la

intervenció del Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr.

Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. I moltes  gràcies a la Sra.

Sureda p er haver-me permès alterar aquest ordre, això és perquè

a la una comença la Junta de Portaveus i hauria de mirar de ser-

hi dintre del possible, per tant gràcies també, Sr. President. 

En primer lloc, Sra. Garrido, doncs tot i que ja he tengut

ocasió de dir-li-ho personalment, doncs enhorabona, i jo que ja

t inc experiència d’haver treballat amb vostè en aques t

parlament i, per tant, esper que tindrem una col·laboració igual

de profitosa com ha estat fins ara a nivell parlamentari. 

Jo miraré de fer una compareixença més interact iva perquè

de fet aquestes compareixences són interact ives i permeten

preguntes i respostes ràpides, que pens que també a més a més

serà més  distret tant per a vostè com per a mi com per a

l’audiència. 

En primer lloc, jo li volia demanar quina opinió li mereix la

disponibilitat d’efectius de les forces i cossos de seguretat de

l’Estat a les Illes Balears . Quina valoració fa de la situació dels

efectius?
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LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ

PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Guàrdia Civil, Policia Nacional, m’imagín que es refereix...

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Sí, sí...

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ

PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

S’ha manifestat sempre i part dels  ajuntaments més afectats

també que el nombre de policies nacionals i guàrdies civils que

hi ha en aquesta comunitat autònoma l’entenem insuficient,

sobret ot  a les campanyes d’estiu, que és cert que l’Estat fa un

reforç concret durant les campanyes d’estiu, però és més

complicat poder complir les plantilles, poder ocupar totes les

plantilles a les  illes, no únicament a Balears sinó també a

Canàries. És més complicat per tant no, no seria...

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Nosaltres compartim aquesta...

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ

PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

N’hi podria haver més. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

..., sí, exacte. Nosaltres compartim aquesta mateixa valoració.

Considerem que el problema que es tracti de cossos en què al

personal doncs hi ha molta rotació moltes vegades no té una

vinculació i, per tant, no és estable, no hi ha incentius, perquè

ja sabem que els complements d’insularitat per als funcionaris

de l’Estat són molt injusts i reduïts.  Tot això fa doncs que hi

hagi una falta de fidelització d’aquests efectius.

Per això nosaltres prop osam una solució que es troba a

l’Estatut d’Aut onomia, article 33, creació d’un cos propi de

policia. No és per organitzar cap  referèndum, com de vegades

es  diu quan ho proposa MÉS per Menorca, sinó per solucionar

un problema; és a dir, si t enguéssim un cos propi de policia hi

hauria una fidelització més gran, crearíem una ocupació estable

i de qualitat i a més a més crec que incentivaríem que gent

oriünda de les Illes es dediqués a aquesta noble professió, com

és la de la seguretat pública. 

És clar, vos t è, jo tot això li ho dic perquè..., bé, nosaltres

hem empès en aques t  sentit, de fet es va incloure a la llei que

vostè ha cit at ,  a la Llei de coordinació de policies locals, una

disposició transitòria perquè hi hagués una proposta de cos  de

policia propi. Hi ha un esborrany que se’ns va trametre el juny

de 2020, voldríem saber si aquest esborrany ja s’ha acabat, no?

Perquè de fet és un mandat de la llei, la llei diu que en el termini,

em sembla que d’un parell d’anys, que és una Llei del 2017, hi

haurà aquest model de policia propi.

També li ho dic, i abans que em contesti aquest a pregunta,

perquè vostè, quan ha dit  que volen modificar la Llei de

coordinació de policies locals, ha insistit molt en la necessitat

de la formació. Concretament ha dit, doncs, “en col·laboració

amb l’EBAP i amb els ajuntaments”, p erò aquesta mateixa llei

que vostè proposa de modificar, i que em sembla bé, ja preveu

que es creï una escola de seguretat pública de les Illes Balears.

La meva pregunta llavors és s’ha creat aquesta escola, quin

calendari tenen?

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ

PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

No s’ha creat l’escola com és evident, no li podria contestar

que sí. No, no s’ha creat l’escola. Com vostè sap li vàrem dir

que es faria l’informe per a la creació de l’escola de seguretat

p ública i és la passa prèvia a poder desenvolupar l’Estatut

d’Aut onomia en aquest sentit, quant a la policia local. És a dir,

s’han de fer passes, la proposta que jo li feia avui o que jo duia

avui i que la consellera Castro va fer en el seu moment també,

quant a la modificació de la Llei de coordinació de p olicies

locals, anava en el sentit d’aquelles demandes que ens arriben

per part dels ajuntaments, dels distints municip is perquè tenen

necessitat de tenir policia local.

Vost è sap que hi va haver tot el tema del policies interins  i

en el que fem feina és perquè hi pugui haver una única borsa,

per dir-ho de qualque manera, una única borsa de policies allà

on els ajuntaments puguin agafar p olicies per poder cobrir les

places de la plantilla que en aquests moments no es poden

cobrir, perquè per p oder adquirir la condició de policia s’han de

fer els cursos. És clar, també hem de fer cursos i, com li he dit

abans en la compareixença, el càlcul és que es faran cursos per

a 150 policies més o manco dins enguany. Vàrem firmar fa una

setmana o dues, vàrem signar amb l’Ajuntament de Palma un

conveni per fer cursos de policies específics per a l’Ajuntament

de Palma. 

Jo crec que hem de caminar les dues vies: hem de caminar

la via de l’escola de seguretat pública i hem de caminar la via

també del reforçament de les plantilles de les policies locals. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Gràcies per la seva resposta, Sra. Consellera, però per tant

concretant la pregunta, escola de seguretat pública de les Illes

Balears, ni es tá ni se le espera o hi ha un horitzó concret de

crear-la en un termini?

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ

PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

No, sí se le espera! No está ,  és evident que no está però sí

se le espera i treballam en aquest sentit.

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

I després l’altra pregunta que li he fet, l’informe que preveu

la llei que es faci sobre el model de p olicia propi, la llei preveu

que es faci, el nostre grup hi va insistir en el seu moment, se’ns
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va trametre a un esborrany  el juny de 2021. Sap si aquest

informe s’ha acabat? Està finalitzat?

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ

PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Hi ha un esborrany ja de l’escola de seguretat pública...

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

No, parlo de la creació del cos de policia propi. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Castells...

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Perdó.

EL SR. PRESIDENT: 

... deixi que contesti. És que si no és impossible calcular el

temps.  

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Disculpi. Disculpes, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Li agrairia que p arlés un, després contestar l’altre perquè és

que si no...

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

... és molt difícil.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ

PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

És que si no li han de posar el cronòmetre i no...

(Rialles de la intervinent)

No. No hi ha l’esborrany de la llei, no hi ha un esborrany de

llei de policia autonòmica.

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Veig que no m’he explicat, Sra. Consellera. La llei preveu

que l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears ha de

definir un model de policia pròpia, en el termini de dos anys ; el

nostre grup va insistir sobre aques t  tema a la seva antecessora,

Sra. Isabel Castro, i se’ns va t rametre un esborrany d’aquest

informe el juny de 2020, era un esborrany, eren deu pàgines,

tenia..., apuntava maneres l’informe però era un esborrany

simplement , a mi em va fer la impressió que se’ns va trametre -si

em permet l’expressió- per cobrir l’expedient, eh?

És clar, llavors està molt bé, es va cobrir bé l’expedient,

existeix un document, però, és clar, qualsevol esborrany el qui

el demana aspira que acabi sent un document definitiu. Aques t

document no és  un esborrany de la llei, sinó un informe previ

que fa la conselleria sobre com abordar la creació d’un model

de policia pròpia. Jo pens Sra. Consellera, no li tornaré demanar

si s’ha fet, simplement  demanar-li si no s’ha acabat de fer

aquest informe, doncs demanar-li que s’acabi de fer aquest

informe i que llavors un dia el puguem debatre.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ

PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Em compromet en aquest sentit.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies.

Canviant de tema, contractació pública, el que diríem

contractació pública de proximitat, perquè de vostè depèn la

cent ral de contractació, la Direcció General de Relacions

Institucionals...

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ

PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

De la Conselleria d’Hisenda. Ha quedat dins la Conselleria

d’Hisenda, a la Direcció General del Tresor.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Molt bé. Doncs a la pàgina web encara...

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ

PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Jo si el puc ajudar li contestaré, si no, no.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No, no es preocup i, gràcies per la seva resposta. És que a

la pàgina web encara, si cerques central de contractació, surt

assignada a la seva conselleria. Vull dir que ho he mirat fa una

es t ona precisament per assegurar-me’n. D’acord, cap problema.

Llavors els temes de relacions institucionals. Està sobre la

taula el traspàs de la competència, és a dir, reprendre amb

l’Estat el traspàs de la competència en justícia? I li demano pel

següent, perquè, igual que he comentat amb la problemàtica de

la policia, en el cas de la justícia p assa el mateix, en aquests

moments està anunciat ja, per mor d'un concurs de trasllat a

l’àmbit  de la justícia, un èxode de funcionaris de justícia. Sé que

fa un temps s’havia començat a parlar amb l’Estat la possibilit at

de transferir la gestió de la justícia, la qual cosa faria el mateix

que he dit amb la policia, que era tenir un cos propi, per tant
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fidelitzar gent que seria de les illes, viuria a les illes, treballaria

a les illes i, per tant, reduiríem moltíssim aquesta altíssima

rotació que hi ha en aquest servei, que és un dels serveis

essencials que prestem als ciutadans. 

Llavors la meva pregunta, o doble pregunta: una, s i s ’ha

reprès aquest treball, i si hi ha intenció o és una prioritat o com

a mínim té a l’agenda reprendre aquesta negociació.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ

PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Bé, en aquest sentit, la comissió bilateral de t raspassos

Govern central-comunitat autònoma s’ha de posar en marxa,

t ambé per a altres competències, perquè, com vostè sap, t ambé

des d’aquesta comunitat autònoma es reclama la competència

en costes, quant a justícia no és  una competència que s’hagi

posat damunt la taula amb l’Estat d’una manera molt incisiva,

per dir-ho de qualque manera.

Sí que estic d’acord amb vostè que és una competència que

és essencial per al bon funcionament de totes les comunit ats

autònomes i que el fet insular, igual que amb les policies, el que

fa és que no es pugui fidelitzar o costi més fidelit z ar, sobretot

perquè les  oposicions que es fan, es fan com a cos estatal i una

vegada, quan la gent ha de venir aquí, si la gent no és d’aquí,

hi ha molta gent que quan vius a Balears, després t’enganxes

i hi quedes , p erò hi ha gent que vol tornar a ca seva. I aquest

problema el tenim i s í que seria una de les solucions per poder

agilitar molt més  la justícia, però mentrestant el que hem de fer

és demanar a l’Estat que intenti fidelitzar la gent, que mantengui

les plantilles completes, perquè el que necessitam és que la

justícia funcioni i de manera ràpida, perquè quan deixa de

funcionar de manera ràpida ja no és tanta justícia.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, però estic d’acord amb vostè que evidentment a curt

termini el que hem de demanar és la millora dels complementes

d’insularitat d’aques t s  funcionaris, perquè almenys hi hagi un

incentiu perquè es vinculin més al territori i, per tant, es quedin

aquí. El que passa que aquí tenim..., jo cridem l’at enció, és a dir,

ja sé que evidentment demanar el traspàs de jus tícia no resoldrà

l’èxode dels funcionaris de justícia, però quan hi ha les grans

catàstrofes serveix p er adonar-se’n que hi ha coses que tal

vegada no s’ha prestat prou atenció en el passat i que, per

evitar en el futur que tornin passar, doncs val la pena dedicar-hi

esforços.

Jo per això, i aquesta és  la nostra aposta, treballar per al

trasp às  de justícia, treballar per a la creació d’un cos de policia

propi, amb la simple intenció que em sembla que és

perfectament comprensible per a tothom, de fidelitzar unes

places de funció pública de qualitat, estables, facilitar que

estiguin ocupades per gent de les Illes Balears i que, per tant,

aquests serveis essencials de seguretat, d’administració de

justícia, deixin de tenir la precarietat que his t òricament han

tingut a les nostres illes, per una raó molt òbvia i és que

evidentment als  funcionaris de la península sempre els costarà

més venir a les illes del que ens agradaria.

Després la Sra. García Sastre ha demanat  sobre el calendari

del trasp às  de recursos hídrics, no sé si li ha respost i jo m’he

perdut la resposta. En cas  que no li hagi respost, doncs li diria

que m’ho digués.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ

PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Bé, quant al tema de justícia, t orn una mica enrera perquè em

fan una anot ació i crec que val la pena que li digui, i és que la

consellera Costa va demanar reiniciar els contactes sobre la

competència de justícia. No hi ha cap valoració fet a, ni res per

l’estil, per tant, val la pena quant al debat que teníem abans.

I quant  a recursos hídrics, no s’ha plantejat per part de cap

consell insular obrir el meló, per dir-ho de qualque manera, de

la competència de recursos hídrics, se n’ha parlat ,  hi ha la

comissió de la qual crec que vos t è també n’és part, o bé, hi ha

la comissió en aquest Parlament, que parlarà de recursos

hídrics, i crec que un dels plantejaments que es fan des de la

comissió també és parlar d’aquest traspàs.

Jo ara mateix no som conscient d’un calendari concret quant

al traspàs de recursos hídrics. És una de les competències que

dins la Conferència de Presidents se n’ha parlat, se n’ha parlat

des dels distints consells insulars, i Menorca ha plantejat

recursos hídrics, Eivissa ha plantejat recursos hídrics, és un

tema del qual se n’ha parlat, però no hi ha un inici de

negociació en aquest sentit. I el que ara mateix és  com a més

palpable o més efectiu és el tema de la comissió que es planteja.

Però de totes maneres  és un tema que ha d’iniciar la

Conselleria de Medi Ambient, si s’ha d’iniciar el traspàs de

recursos hídrics als consells insulars, la Conselleria de Medi

Ambient l’ha d’iniciar. Des de la nos t ra conselleria ens dedicam

a fer la coordinació dels traspassos de competències, com en

ordenació turística que es t à en marxa, o les residències

d’Eivissa, i ho gestiona la comissió mixta de traspassos, però la

negociació de recursos hídrics no és una competència que

duguem nosaltres, ni que facem, durem la coordinació en el

moment que es faci. Com vostè coneix p erfectament, abans

d’iniciar la part formal, que és on entraria la Conselleria de

Presidència, es fan moltes converses i es duen a terme moltes

feines, sobretot a nivell de valoració de les funcions que s’han

d’atribuir, dels cos t s , etc., d’una manera bilateral consell

insular-conselleria.

I aques t  asp ecte és del que jo no tenc constància que s’hagi

iniciat, però el que puc fer és demanar-ho també i contestar-li,

sense cap problema.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies per la seva resposta. Sí, jo estic t ot alment d’acord

amb vostè que, abans de poder acordar i de poder començar

negociacions, cal saber realment de què parlam i què implica

aquesta transferència. Per això a l’acord d’investidura que vam

signar amb la Sra. Armengol, demanàvem que, en el termini

d’un any, hi hagués  t ot s  els informes tècnics, jurídics i

econòmics necessaris per poder estudiar, analitzar i començar
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a negociar el trasp às  d’aquesta competència per a Menorca i

d’altres consells, si escau, perquè, evident ment , doncs

nosaltres no érem ningú per expressar aquesta demanda en

nom d’altres illes, però, en el cas de Menorca, almenys

políticament com a partit ho reclamàvem.

Això desp rés va passar pel Parlament, va passar pel ple;

vam presentar una moció, els grups del govern ens van

demanar una t ransacció que consistia en dilatar el termini i el

vam dilatar fins al primer t rimestre del 2021, és a dir, ara, el

primer trimestre del 2021 per tenir els informes tècnics, jurídics

i econòmics. Jo entenc perfectament que aquesta fase no és de

la seva competència, la seva competència vindrà després.

Però, bé, que sàpiga que nosaltres es t em damunt aquest

tema i que esp erem que el Govern, en aquest cas entenc que és

la Conselleria de Medi Ambient, acompleixi el compromís, el

compromís ja no t ant amb MÉS per Menorca, sinó que ho va

acordar el Parlament amb el vot a favor de tots els grups del

govern, que el primer trimestre del 2021 hi hagués tots aquests

informes, perquè quan hi hagi tots aquests informes es podrà

començar ja la fase més política, com diu vostè; que un

determinat consell demani aquesta transferència i es posin a fer

les negociacions que pertoquin.

L’últim t ema que volia tocar era la funció pública, se n’ha

parlat molt de tota la problemàtica de la temporalitat i, per tant,

com que se n’ha parlat, jo no afegiré res més. Simplement fixar

posició del que el nostre grup demana al govern en aquest

tema, demana que s’afronti el problema, vostè ha insistit que

s’elabora una proposta, doncs demanar-li que no es frustrin les

expectatives que hi ha en aquesta proposta; és a dir que

aques ta proposta es formalitzi, arribi i que després s’acompleixi

en termini, tenint en compte evidentment  t ot  el que no depèn de

nosaltres.

Però per tant, aques ta seria..., perquè no vull demanar...

diferents portaveus han tocat el tema i, per tant, no vull

esplaiar-m’hi, però sí doncs demanar des del nostre grup , i que

també estarem a sobre que es doni resposta a aquesta

problemàtica.

I pel que fa a preguntes, per part meva això és tot. 

Gràcies Sra. Consellera. Gràcies, Sr. President. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ

PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Si em permet ja, Sr. President . Quant a l’informe que em

demanava nosalt res  ens ocuparem ara també, com a mínim amb

aquella competència de coordinació de la qual p arlàvem abans.

I quant al tema de t emporalitat, li puc assegurar que ens

preocupa, ens ocupa i ens preocupa, les dues coses. Ara, crec

que hem de ser conscients del marc legislatiu en el qual ens

movem a l’hora de poder donar solució a la temporalitat, i crec

que entre tots hem de comprendre aquest marc, i de vegades és

molt fàcil des de l’op osició, al Sr. Lafuente fa dues setmanes

que li deia, és fàcil dir-ho, una altra cosa és que el que no es p ot

fer és moltes vegades quan et diuen: “fijeza ya”, és a dir, la

“fijeza ya” no hi ha ningú, no hi ha cap administració pública

que estigui governant, una altra cosa és partits que són a

l’oposició. Jo li reconec que el meu part it  es t ant a l’oposició a

altres comunitats autònomes demana coses de “ fijeza ya”. És

a dir, aquest joc crec que t ots sabem com funciona i com es fa. 

La nostra proposta a nivell de temporals, a nivell de

resposta de la t emporalitat en aquesta comunitat autònoma

l’hem de mesurar, l’hem de negociar amb els sindicat s, perquè

crec que és important sempre respectar l’àmbit constitucional

que tenen els sindicats, que són els rep resentats dels

treballadors i és a qui correspon, i sobretot tenint en comp t e, i

des de la més pura empatia amb totes les persones  que fa anys

i anys i anys que fan un servei públic a aques t a comunitat

autònoma i que per ics circumstàncies, de vegades perquè no

s’han convocat oposicions, de vegades cadascú per les

circumstàncies personals que té, no han p ogut convertir el seu

lloc de feina en un lloc de feina estable. Per tant, des d’aquesta

empatia profunda amb aquesta gent, però també amb el marc

legal que ens dóna la Constitució, que ens dóna l’EBEP, que

ens dóna la nostra Llei de funció pública.

Però ens ocupa, li puc assegurar que ens ocupa. 

EL SR. PRESIDENT:

M olt  bé. Passam al Grup Parlamentari El Pi Proposta per les

Illes, té la paraula la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputades. Sra.

Garrido, benvinguda com a consellera a aquesta sala i gràcies

per ser aquí vostè i tot l’equip que l’acompanya. Des ig, com se

sol dir, que tengui sort i encerts.

En p rincipi, nosaltres hi havia un parell de preguntes que

volíem formular, però tampoc no...,  p er un costat n’hi han fetes

moltes, duim prop de tres hores de compareixença, i ja les ha

contestades i, per l’altre costat, també li volíem donar marge

perquè en tres setmanes és comp licat posar-se al dia de tot,

p erò veig que ha fet els deures i la veritat és que s’hi ha posat . 

Ara, sí ens agradaria que a aquesta compareixença ens

exposàs quins tipus  de millores voldria com a consellera i quins

canvis i millores voldria establir dins la conselleria.

Seré molt  p untual. Vostè ha fet un poc de resum i ha tocat

totes les àrees  evidentment de la seva conselleria, però

m’agradaria saber, ha parlat de la coordinació amb Agenda

2030, quines accions inicials es volen desenvolupar des de la

conselleria i quines són les pautes que tenen marcades ara

mateix.

En tema de drets i llibertats per a la ciut adania, també ha

parlat del dret a l’access ibilitat universal, que ve de la Llei

8/2017, de dia 3 d’agost; ha parlat que el decret està preparat  o

per poder desenvolupar aquesta llei es  t roba el decret en marxa,

a veure per a quan a vostès els sembla que es podrà aprovar.
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També ha parlat que es  fa feina en el segon pla estratègic

LGTBI. M’agradaria saber, per ventura hi ha les dades damunt

la taula, però veure el primer pla que es va ap rovar com es va

execut ar, si va anar bé, si hi va haver inconvenients i, s i no,

supòs que hi deu haver una memòria i ja me la farà arribar. 

El tema de les polítiques de l’IB Dona. Des del nostre grup

parlamentari volem reafirmar tot el suport a les polít iques que es

facin des de la conselleria en suport a les dones que han patit

violència masclista i també a tot es  les polítiques adreçades a

aconseguir aquesta igualtat real entre homes i dones . Crec que

s’ha fet feina, que n’hi ha molta a fer, però que és un object iu

molt clar del Govern i el qual compartim. En aquest sentit també

ja se’ns va explicar per part de la consellera Costa totes les

accions que s’havien fet durant la crisi sanit ària de la COVID i

crec que algunes d’elles es podran instaurar i s’han inst aurat i

que quedaran i ajudaran a aquestes possibles víctimes de

violència masclista.

El servei d’emergències és un tema que a aquesta comissió,

no només  durant  aquesta legislatura sinó durant les

legislatures anteriors, des  de fa estona, parlam de les policies

locals, de la problemàtica de la policia en els diferents

municipis. Vostè ha dit que des de l’EBAP es  farà formació

enguany per a uns 150 policies locals. Nosaltres ens sumam a

la petició del Sr. Cas t ells amb el tema de la policia autonòmica,

nosaltres, com saben, vàrem demanar una policia de suport,

que era un poc aquella policia turística que teníem durant un

temps que ajudava a pal·liar les problemàtiques i les dificultats

dels municipis. Per t ant, sí que és important aquesta

modificació de la Llei de policies i també fer feina encaminada

a tenir aquesta policia autonòmica, pel que s’ha dit ,  p er la gran

deficiència o mancança de personal dels cossos i forces de

seguret at  de Policia Nacional i Guàrdia Civil que tenim a la

nostra comunitat i des de fa estona.

També ha parlat, era una pregunta que a més  la tenc molt

subratllada, sí que n’ha parlat un poc i ha dit que el calendari

final no estarà gaire, sobre les modificacions dels plans

METEOBAL, INUNBAL, INFOBAL. Crec que hem tengut

s it uacions molt dolentes a la nostra comunitat, especialment

conec la del Llevant de Mallorca però sí que hi ha hagut caps

de fibló i d’altres fenòmens met eorològics que han fet mal i

pensam que és importantíssim que aquests plans estiguin

preparats, que s’acabin de modificar i que s’aprovin, perquè no

ens pugui tornar passar o puguem minvar el mal tot el p oss ible

en altres fenòmens meteorològics que tenguem.

També en aquest sentit, no sé si corresp ondria al Govern o

bé al Consell de Mallorca, crec que és imp ort ant que s’ajudi en

coordinació i en l’elaboració dels plans als municipis perquè

t ambé tenguin aquests plans d’emergències que es necessit en. 

Ha parlat del nou imp uls  a Protecció Civil. Crec que tots

estam d’acord amb la voluntariet at  del servei a la ciutadania

que es fa de manera altruista des de Protecció Civil, però crec

que durant aques t a crisi sanitària s’ha remarcat i, per tant, és

necessari que tots els mitjans que necessiti aquest col·lectiu

se’ls pugui fer arribar.

El tema de Radiotelevisió IB3 és un tema que ahir, com

vostè ha dit, ja es va fer la interpel·lació p er p art del nostre grup

parlamentari al Ple del Parlament, d’aquest parlament, però sí

que creiem, i és un compromís que crec que la majoria de forces

polítiques i la majoria dels grups parlamentaris que hi ha a

aquest a cambra, vàrem defensar, és el tema de la internalització,

és un tema que està en procés judicial -vostè ho ha dit-, però

creiem que, independentment i paral·lelament, s’hauria de fer

feina perquè pogués ser una realitat aquesta internalització.

Això no lleva que de manera paral·lela, com vostè ha dit ,  es

pugui arribar a fer un conveni col·lectiu que pugui millorar totes

les condicions de feina dels treballadors d’aquesta casa.

Tema de funció pública. Bé, en funció pública també

justament és un debat que vàrem tenir ahir,  t ambé vostè va

cont es t ar, t ot  el t ema de l’abús  de l’int erinatge.

Desgraciadament, i ahir ho vaig dir, desgraciadament els

governs de diferents comunitats no agafen el bou per les

bany es  o no p osen solució, i moltes de vegades,

independentment del color polític -que això també vull que

quedi molt clar-, i es pot comprovar a diferents comunitats, és

una situació mala de resoldre però que l’oposició sempre ho

demana i creiem que més d’un 35%, com tenim en aquesta

comunitat, són unes  dades que s’hi ha de posar remei i s’hi ha

de fer feina perquè pensam que és necessari.

En tema de foment d’ocupació p ública, ha parlat de

conciliació, jo pens que hi ha uns límits que, com a comunitat,

no hi podem arribar, que és un tema de l’Estat, que són ells els

que marquen aquesta llei o aquesta possible general en el tema

de conciliació, però totes les passes que, com a comunitat,

puguem donar són importants per ajudar, i vostè també ho ha

dit, és una passa més per ajudar la dona a p oder arribar a

aquesta igualtat.

Importantíss ima també la tasca de formació de l’EBAP per

poder formar tots els funcionaris de la nostra comunitat,

funcionaris i empleats públics, etc. I t ambé pensam que el tema

de comunicació, nosaltres vàrem proposar que s’ampliàs el

pressupost en comunicació del Govern perquè es pogués

arribar tota la realitat de la pandèmia, d’aquesta crisi sanitària,

a la ciutadania i ho tengués clar, perquè arriben molt es

informacions  que són falses i pensam que és bàsic que la

informació a la ciutadania sigui el més veraç possible.

Ja li dic, hi ha molts temes que vostè ha posat damunt la

taula, jo li agraesc que sigui aquí, amb tres setmanes de ser

consellera, p ens  que hi ha molt de camí a recórrer i que ja ens

vendrà a explicar com es troben les diferents accions que vostè

vol dur a terme en aquesta conselleria.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Consellera.

 



840 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 45 / 10 de març de 2021 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ

PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Sureda, pel

marge, perquè la veritat és que ha estat com a una espècie de

marató aquestes darreres tres setmanes.

Quines millores es faran quant a l’acció d’aquest a

conselleria? Jo he començat la meva intervenció i he agraït la

tasca feta tant p er la Sra. Castro com per la Sra. Costa, i el que

farem serà una línia molt continuista amb les acciones  que es

varen dur a terme en aquests quasi dos darrers  anys de

legislatura, per tant ,  novetats, poques novetats. La feina que

ara implementam és la feina que ve feta d’enrera, per tant,

aquest agraïment a totes dues.

La pandèmia, em demanava per l’Agenda 2030, l’Agenda

2030 és a nivell de t ransversalitat, són tots aquells aspectes de

l’Agenda 2030 que hem de traslladar a nivell de t ransversalitat

a totes les accions polítiques del Govern, i aquesta és  la nostra

tasca en aquest sentit, en tenir cura d’aquesta transversalitat i

que tots els eixos de l’Agenda 2030 es p uguin veure reflectits

dins les accions polítiques del Govern. A un moment on la

pandèmia també té una actuació molt transversal, doncs ens

coincideix, però no podem oblidar de cap de les maneres o no

podem deixar que la pandèmia ens faci oblidar els eixos

transversals de l’Agenda 2030, perquè al final l’Agenda 2030 és

el que és, és  la que ens ha de dur al nivell de sostenibilitat

ambiental, econòmica, social en aquestes illes, a tot l’Est at  s ’ha

plantejat així, però també a aquestes illes.

Accessibilitat, aprovarem aviat, i moltes vegades dir el

moment, en un mes, dos mesos, tres mesos, dins aquesta

semestre segur, el decret que implementarà de manera efectiva

la llei d’accessibilitat que va ap rovar aquest Parlament la

passada legislatura i que esperam que p ugui millorar molt la

vida de moltíssimes persones que es veuen afectades per

aquest problema.

I quant al Pla estratègic LGTBI, aprovarem el segon p la

estratègic, li puc fer arribar com s’ha implementat el primer,

però, veu, aquí m’agafa... amb aquestes tres setmanes no m’ha

donat temps a arribar aquí, m’ha pillat, li farem la implementació

d’aquest primer.

Vull agrair-li també el suport a l’IB Dona, crec que és

import ant que es manifesti aquest suport, crec que és molt

important i es t ic d’acord amb vostè, hi ha moltíssima feina per

fer, molta, és a dir crec que no l’acabarem, hi ha moltíssima feina

per fer; no ens podem per satisfets absolut ament en res del que

hem fet fins ara. Però crec que hem d’estar esp ecialment

orgullosos de l’acompanyament que ha fet l’IB Dona a les

dones maltractades durant aquesta pandèmia, que és un

moment en què ho han passat especialment malament, i aquest

acompanyament ha estat amb una dedicació molt important. I

també dir que aquí també hi ha els  consells insulars, a la

passada legislatura es varen trasp assar les competències en

igualtat, etc., als consells insulars, i la nostra tasca, moltes

vegades, ja no és tan activa com havia estat  semp re o com

tot hom coneixia que era la tasca més activa de l’IB Dona,

perquè hi ha moltes competències que s’han traspassat als

consells insulars i hem de resp ect ar el seu àmbit competencial

de manera escrupolosa.

Quant a emergències, vostè em parlava de la..., n’hem parlat

amb el Sr. Castells, de la policia autonòmica, es t roba dins

l’Es t atut d’Autonomia, però per poder tenir una policia

autonòmica necessitam tenir una escola de seguretat pública,

és  a dir,  perquè què farem? Li demanam a la policia nacional que

ens formi els nos t res  p olicies? Crec que..., és a dir, les coses

s ’han de fer passa rera passa i l’escola és bàsica i

imprescindible per poder implementar un cos  de policia

autonòmica, perquè necessitam que els policies es formin.

Perquè ja veiem el que patim amb les policies locals!

Quant als plans, l’INUNBAL es troba ja en fase de resolució

d’al·legacions, sap que ha estat en exposició pública, per tant,

resolució d’al·legacions, i ja aprovació de manera definitiva.

L’INFOBAL també en una fase una mica menys avançada que

l’INUNBAL, però també molt avançat.

Quant a Protecció Civil,  és de competència municipal també,

i hem de saber... moltes vegades hem de respectar també les

competències que tenen els municipis, la Protecció Civil és

competència municipal, però el que volem fer des de la

conselleria és  impulsar el suport a aquesta protecció civil,

impulsar el suport que es creïn o que es continuïn millorant les

distintes proteccions civils municipals.

I el tema de formació des de l’EBAP, pensam que és

important quant a aquest cos concret, que moltes vegades

sembla que per ser voluntaris no ho necessiten, i jo crec que ho

necessiten perquè la seva tasca, i l’hem vista durant  aquesta

p andèmia, la seva tasca ha estat imprescindible i ha est at

essencial per ajudar a la resta de cossos i forces de seguretat i

a la resta de policies, els cossos d’emergències, etc. Per tant,

malgrat tengui el vessant de volunt ariet at, també hem

d’aconseguir que la gent que sigui a les prot eccions civils

municipals es trobi ben formada i d’aquesta manera donarà

també un millor servei a la ciutadania.

La internalització d’IB3 està judicialitzada, ahir en vàrem

parlar, n’hem parlat en distintes ocasions. Jo crec que ens hem

de centrar molt íssim en la millora de les condicions de feina dels

treballadors, crec que és  bàsic i essencial, com en tots els

treballadors, també en aquests, però la seva internalització es

troba judicialitzada en aquest moment.

I quant a funció pública i a foment de l’ocupació pública

també n’hem parlat molt, vull dir, el tema de la interinitat crec

que serà el gran tema d’aquest període de sessions i puc fer la

profecia que crec que no m’equivocaré gaire, però hi hem de fer

en la interinitat, en el sentit que hem comentat a intervencions

anteriors, i hem de fer feina des de la negociació col·lectiva amb

els sindicats, que és a qui correspon, en aquest cas, és a dir,  al

Govern li corresp on implementar les mesures que es prenguin,

però aquestes mesures han de venir negociades amb els

sindicats, és a l’àmbit que correspon.
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I quant a comunicació, també li vaig contestar a la Sra. Pons

ahir, vostès varen aquella esmena, aquella proposta d’esmena

que va anar com va anar durant la tramitació dels pressuposts,

però que després es va aprovar una PNL, el Govern en el 2020

va gastar 2 milions d’euros, aproximadament, en números

rodons, en publicitat, i la intenció, perquè, a més, s’ha de treure

el concurs enguany, la intenció és que s ’arribi als 2,5 milions,

més o manco, també en números  rodons. Per tant, això ens

donarà molta més capacitat de p oder arribar a la societat i

comunicar les accions que es fan, les accions polítiques del

Govern, comunicar accions polítiques, no fer propaganda

perquè no és la intenció, sinó únicament comunicació, i que

aquesta comunicació, com bé deia, ens pugui ajudar per

resoldre el greu problema que tenim en aquest  moment  quant a

fake news, i sobretot que amb la pandèmia sembla que s’han

estès  molt més, i amb això hem de ser especialment curosos per

part de tothom, també p er p art de les administracions

públiques.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara t é la paraula el Grup Parlamentari

Socialista, la Sra. Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Gràcies, president . Primer de tot, benvinguda, consellera

Garrido i t ot el seu equip, moltes gràcies per aquesta

compareixença, a iniciativa pròpia, que demostra aquestes

ganes  de diàleg i debatre, duem tres hores ja de diàleg, perquè

vostè ha escollit aques t a fórmula de contestar ràpida i concís,

i bé, li ho agraïm.

Estam totalment convençuts de la seva capacitat i de la

capacitat del seu equip  per tirar endavant aquestes tasques tan

difícils que se’ls  han posat al davant, perquè és cert que li han

dit sort, li han dit... jo també li desitj sort i ventura, com diem a

Ciutadella, però una dita antiga diu: A Dios rogando y con el

mazo dando, per tant, estam convençuts que el seu equip est à

preparat i vost è també al capdavant, per fer feina incansable per

poder treure endavant tots els temes que se li proposin.

És cert que és una conselleria que t é una part molt

estratègica, molt transversal, molt de funcionament intern i de

coordinació, que de vegades no es veu però que és

imprescindible per fer que un govern doncs pugui caminar i

pugui tirar endavant les seves polítiques. Per tant ,  li reconeixem

aquesta feina que fa la seva conselleria, de coordinació

sobretot amb els diferents grups que formen p art del Govern,

però també amb els diferents grups de l’oposició.

S’han dit moltes coses i jo, per no repetir-nos, ens

centrarem en els p unts més importants que consideram de la

seva compareixença. Estam molt contents que hagi centrat

vostè el seu debat  en dir que el centre són les persones,

perquè, certament, amb aquest a sortida de crisi, a diferència de

la passada crisi, que va ser ges t ionada pel Partit Popular, s’han

posat per davant les persones . I bé, també a diferència que

alguns grups, com és el Partit Popular, p er exemple, que ha

posat el tema economicis t a p er endavant i ha fet una referència

a la crisi, que és cert que tenim una crisi econòmica, sí que és

cert que s’han fet canvis, s’han fet canvis amb referència a la

sortida de la crisi, i en aquests moments tenim un suport a les

persones, a les famílies, tenim un suport a les empreses.

Parlam que les Illes Balears reben en aquests moments més

de 2.000 milions d’euros en ERTO, p arlam de protecció a

autònoms, els autònoms, com mai no s’havia vist, reben en

aquests moments un suport; hi ha ICO, s’ha desplegat una

quantitat de suport a les famílies on l’únic objectiu són les

persones , que no s’havia vist mai. Per tant, creiem que és

important posar de relleu aquest fet.

I el Govern balear, a la passada legislatura ja va reforçar tots

els serveis p úblics, que són realment el mecanisme que

desenvolupa l’es t at del benestar. Per tant, la meva pregunta, ja

l’he feta altres vegades, és: què hauria passat si a la passada

legislatura hagués estat  essent amb les polítiques del Partit

Popular “austericides”, què hauria passat en aquesta comunitat

per afrontar la situació tan p roblemàtica que tenim ara, que és

en un marc de pandèmia, on realment es requereix d’aques t s

serveis públics reforçats?

Crec que hem de convertir les amenaces en oportunitats i

crec que aquesta és una oportunitat per fer-ho.

I bé, amb açò la volem encorat jar des del nostre grup i

donar-li tot el suport perquè així sigui i puguem sort ir d’aquesta

situació amb el màxim suport possible a totes les  persones, com

he dit perquè les persones siguin al centre.

A un segon punt volíem posar de relleu el tema dels dret s ,

la diversitat i la igualtat, que, bé, de vegades amb algunes

int ervencions realment li agafam la paraula, ens preocupam, ens

preocupam molt perquè sembla que hi ha drets, que són drets

que no són reals, de vegades, vostè bé ho ha dit, a la irrealitat

després, jurídicament està escrit però després no és  així; però

de vegades aquests drets sembla que es troben consolidats,

ens podem com a relaxar i pensar que poden estar consolidats,

i bé, de vegades sens discursos d’alguns grups polít ics que

dius, bé, se t’encenen les alarmes, és a dir, s ’ha de fer feina per

avançar, i aquí volem donar tot el suport a IB Dona i agrair-li la

feina incansable que s’ha fet, i més durant la pandèmia.

Ens trobam en el marc de la setmana del 8M, de la igualtat,

i crec que més que mai hem de p osar en relleu la necessitat de

la igualtat i no confondre conceptes, no deixar confondre

conceptes. Crec que en aquesta línia vostè té un repte que és

int entar que no hi hagi grups que vulguin fer passes enrera,

sinó que, el contrari, anem endavant  i anem amb força i amb el

discurs ben clar. Perquè la violència masclista, bé ho ha dit

vostè també, a les dones ens maltracten p er ser dones, i açò és

una realitat i ho hem de dir alt i clar i no ens hem de cansar,

perquè, p er desgràcia, t enim aques t a amenaça del

negacionisme, i hi ha partits polítics en aquests moments que

empren el negacionisme no només en temes mediambientals

sinó en temes de dona també, i açò és una feina que haurem de

fer tots els grups polítics, perquè, per desgràcia, hem vist com
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l’11 de febrer o el 8 de març que acabam de passar no hi ha

hagut unanimitat com hi havia altres anys en aquesta cambra.

Per tant, és una feina que hem d’insistir a fer des de la unitat.

Amb referència funció pública, els servidors públics i amb

vocació de servei públic, creiem, com he dit abans, que és l’eina

executora de l’estat del benestar, per tant, creiem que en

aquests moments s’han fet  les passes que s’havien de fer

perquè en el 2021 tenim un pressup os t on el 70% de la seva

quantia està destinada a serveis públics bàsics, per tant, es fan

les feines que es requereixen. Però ens estranya molt també

sentir com alguns  grups polítics que van fer unes polítiques

t o t a l m e n t  d i s t int es  amb referència a p olít iques

d’acomiadaments, per exemple, de servidors públics, com ara

demanen que se solucioni tot en dos dies, quan el camí es troba

en marxa, p erquè vostè ho ha dit, 4.800 treballadors nous per

donar aquests serveis, però després esbiaixin la realitat i diguin

que com és que ens falten policies locals , quan tothom sap per

què ens falten policies locals; perquè amb les polítiques del

Partit Pop ular teníem taxes de reposició limitades i teníem un

munt de polítiques que reduïen els  serveis públics, no és que

els limitessin, no, és que els reduïen.

Per tant, creiem que la política que s’ha engegat des  del

Govern és l’adequada.

I amb referència a la temporalitat, vostè ho ha expressat molt

bé, nosaltres també ahir en el plenari vam tenir el debat i,  com

a grup parlamentari, ens oferim per intentar trobar la solució

més adequada, tot sempre dins la llei, açò és cert. Crec que hem

de ser prudents, i així ho hem manifestat també nosaltres a la

plataforma, s’ha de trobar una solució, la temporalitat és una

realitat, però s’ha de ser molt prudent perquè la casuística és

molt àmplia i no es pot recollir tot amb un discurs simplista.

Anim els diferents grups al Pacte de react ivació, a sumar-se

al Pacte de reactivació aquells que no s’hi han sumat, creiem

que és l’eina, com vostè deia, de participació i de consens que

ens farà sortir d’aquesta crisi el més bé p ossible i el més

igualitari possible.

I bé, estam molt contents també d’aquest èmfas i en

l’Agenda 2030 la qual també creiem que és la capacitat que

t endrem de sort ir d’aquesta crisi perquè les fut ures

generacions, els nostres nets i els nets dels nostres nets

puguin heretar un món que almenys sigui com el que nosaltres

hem heretat dels nostres avis.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ

PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, Sra. Carbonero, vull

agrair-li el sup ort  del seu grup que fins fa poc va ser el meu

també, p er tant, em fa especialment... m’agrada especialment el

suport. 

Del que m’ha comentant vull manifestar-li que totalment

d’acord amb el que ha dit, és a dir, va en la línia del que.. .  és

clar, li correspon parlar la darrera i és un poc complicat també

perquè s’ha dit  p ràcticament tot, però entenem..., i jo ho feia al

començament de la meva int ervenció, estenia la ma quant a la

necessitat que tots els partits polítics, totes les ins titucions,

tots els agents socials participin de la mesa de reactivació

perquè ha de ser o és el marc que ens dóna la línia de sortida

d’aquesta crisi econòmica que p atim, que pateix tota Europa,

que pateix molta part del món, que p ateix Espanya i que,

especialment, patim a Balears, precisament per la nostra situació

econòmica i la nostra dependència del turisme.

Vostè em demanava: què hauria passat si la passada

legislatura no s’haguessin reforçat els serveis públics  de la

manera com es va fer, amb contractació de docent s , amb

contractació de sanitaris? No m’ho vull imaginar, és a dir, és

que la resposta pot ser tan dura que val més no donar-la, és a

dir, no em vull imaginar que haguéssim hagut d’afrontar

aquesta pandèmia amb la situació com vàrem trobar aquesta

comunitat autònoma el mes de juliol de l’any 2015, amb la

situació a nivell de serveis  p úblics i de servidors públics, de les

dues coses, perquè crec que ens  hagués anat molt pitjor del

que ens ha anat.

I hem d’agrair a tots aquests servidors públics  que hagin fet

possible que puguem gestionar i puguem caminar aquesta

p andèmia i aquesta crisi, perquè crec que no podem dir sortir,

perquè hi som, amb les majors condicions que tenim. I vostè

enumerava, jo no les repetiré, però enumerava les distintes

ajudes que per part tant de la comunitat autònoma com de

l’Estat han tengut  els nostres ciutadans. Crec que la precarietat

amb la qual viuen molt s  d’ells hagués estat molt pitjor encara

sense aquestes ajudes i molta gent hauria caigut  en una

precarietat molt important sense aquestes ajudes.

És a dir, de l’anterior crisi, únicament  p ensant en com es va

fer tota la gestió dels desnonaments, és  a dir, pensant en com

es varen ges t ionar els desnonaments en aquella crisi o com es

gestiona aquesta es veu directament la diferència entre un tipus

de gestió i l’altre.

I quant al suport l’IB Dona, també manifestat pel seu grup ,

i a la política d’igualtat que es fa des del Govern de les Illes,

totalment d’acord també.

I quant a funció pública, el que hem parlat ,  necessitam anar

sobre segur, anar dins el marc legal que ens  donen la

Constitució i les distintes lleis ,  p erò també, el que deia al Sr.

Castells abans , amb aquesta empatia cap a aquesta gent que

també són servidors públics, baldament tenguin una condició

temporal o d’interinitat també són servidors públics.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

M oltes gràcies. Ara passarem al segon torn, començam per

la intervenció del Partit Popular, ha utilitzat onze minuts i

quarant a-dos segons, per tant, té tres minuts i divuit segons,...

(Remor de veus)

Al Sr. Castells, al Sr. Castells no li cedeix res...

(Algunes rialles)

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president. Vull agrair una vegada més a la

consellera la seva presència aquí i, per cert, a petició del meu

grup parlamentari que va sol·licitar la seva compareixença.

Unes petites consideracions, l’única comunitat autònoma

que retalla els sous als  funcionaris públics és la comunitat

autònoma de les Illes Balears i, a més , en un context on els

sindicats acusen el Govern de tics autoritaris i unilaterals que

anul·len de manera sistemàtica la capacitat negociadora dels

òrgans de representació legalment establerts.

Una altra consideració, Sra. Consellera, condicions laborals

insostenibles. Vostè em deia que el Partit Popular en tenia una

percepció exagerada, i jo no volia entrar en detalls, però li

donaré qualque detall: els treballadors actualment no es poden

dirigir als directius d’IB3 perquè estan amenaçats de sanció; no

es poden identificar quan volen concret ar una entrevista o

enregistrar unes imatges, no es  poden identificar com a

treballadors d’IB3; l’ens públic no surt en defensa dels

periodistes d’IB3 quan són vet at s  en algun roda de premsa,

surt el Sindicat de Periodistes, surt a tots els mitjans de

comunicació i IB3 no es manifesta a favor dels seus

treballadors. No em digui que no són condicions insostenibles.

Per tant, jo què faig, Sra. Consellera? Li deman, perquè crec

que vostè té capacitat, que torni crear el clima necessari per dur

a terme un diàleg i una negociació.

Per cert, havia oblidat demanar-li quin paper jugarà l’Institut

de Seguretat Pública a les Illes Balears durant el seu mandat i si

té anotada a l’agenda la llei de foc.

I quant al pla de reactivació, si fos un pla de reactivació

efectiu torbarien el Part it Popular; si fos un pla que tengués

mesures que arribaran a tots i cadascun dels membres dels

sectors productius tendrien el nostre suport; si fos un pla que

configuràs mesures per agilitar i flexibilit zar les ajudes a les

empreses ens trobarien, i si fos un pla que contemplàs

flexibilitat fiscal ens  t robarien, i sobretot si ens deixassin tenir

un rol actiu i no només de palmeros.

Moltes gràcies, una vegada més. I li reafirm que nosaltres

som aquí per fer una oposició constructiva i a la vegada

contundent, però amb un clar objectiu: intent ar ajudar a

solucionar i pal·liar els  p roblemes dels ciutadans i poder

recobrar les quotes de benestar que sempre hi havia hagut en

aquestes illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula la Sra. Consellera per

respondre.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ

PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. García, aquí hi som per la

sol·licit ud de compareixença que va demanar el seu grup i per

la que vàrem demanar de manera voluntària els consellers, tant

jo com...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, crec que el president ho ha dit en el moment que ha

iniciat la compareixença...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

. .. que em varen donar un marge d’una hora, eh?, però bé,

d’això...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... en podem parlar, d’això en podem parlar en p rivat, un marge

d’una hora... no està malament, no està malament, t anta sort

que ens hem torbat tres setmanes a arribar fins aquí perquè si

no, no sé com ho hauríem fet.

Aquest govern no ha retallat el sou als funcionaris, ho

poden dir com vulguin. El Govern que va retallar els sous  als

funcionaris i els drets als  funcionaris va ser el del Partit

Pop ular. Jo entenc que vostès, quan es plantegen una gestió

d’una situació de crisi amb funcionaris, el que els ve al cap és

la retallada perquè és  el que fan, és a dir, jo entenc que aquí

cadascú pensa com pensa, i vos t ès  directament diuen:

funcionaris, cris i,  ret allada, que és el que fan. No hem retallat

els sous als funcionaris, s’han congelat, jo li ho reconec. És a

dir,  les coses són com són i a les coses se’ls ha de dir pel nom

que tenen i s’ha congelat el sou dels funcionaris, això li ho

reconec, li ho dic i li ho diré. I que treballam amb els sindicat s

en aquest sentit també, però no digui que hi ha ret allades

perquè no és cert, no n’hi ha, de retallades.

Quant a la capacit at  de negociació d’aquest govern, bé, idò

dins aquesta legislatura amb una p andèmia per enmig, perquè

crec que hem de tenir en compte que hi ha una pandèmia, a

l’hora de gestionar és  una mica més complex que en situacions

normals, però ent re la passada legislatura i aquesta estam amb

prop de trenta acords. A tota la legislatura del Partit  Pop ular del

2015 al 2019... del 2011 al 2015 varen ser dos acords: un per

crear una comissió, superacord; segon acord, el dia que es

convocaren les eleccions del 2015 per posar la carrera

professional als  funcionaris sense partida pressupostària.
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Aquests varen ser els dos grans acords del Partit Popular amb

els sindicats.

Per t ant, la coherència crec que és important i la coherència

és  important i a nosaltres la coherència... Ens podran dir que els

agrada més o manco el que fem, no ens podran dir que som

incoherent s . A vostès els podrem dir que ens agrada més o

manco el que fan, però també els podrem dir que són

incoherents.

Vostè abans m’ha parlat de situacions infrahumanes,

inhumanes, perdó, d’IB3. Jo li ho he dit, jo... cadascú p ercebrà

el que percebrà, però condicions inhumanes, és a dir, hi ha

condicions inhumanes de treball que crec que no són... bé, no

crec que es  donin condicions inhumanes de treball en aquest

país, amb la legislació laboral que tenim, però bé, són

percepcions que té cadascú.

Que la situació dins IB3 amb els treballadors, amb la

judicialització del procés hi ha una situació allà dins que

hauríem d’intentar millorar? Estic d’acord amb vos tè, estic

tot alment d’acord amb vostè, li reconec que s’ha d’intentar

millorar la situació de tots els treballadors, com de tots els

treballadors a nivell genèric, a nivell de tots els treballadors

sempre hem d’intent ar millorar les seves condicions de treball,

això és el que ens  ha de moure a tots. I IB3, li record que té un

pecat  original i és com es crea IB3. Com es munta IB3? IB3 es

munta ràpid, corrents, amb tots els seus serveis externalitzats

-absolutament tots- i d’allà de aquellos  polvos, estos lodos,

d’allà venim, d’aquella absoluta externalització de tota IB3.

I venim de l’IB3 que va muntar el Sr. Matas d’aques t a

manera, perquè era una IB3 que volia controlar. La gran

diferència que hi ha entre aquell moment -o l’IB3 del Sr. Bauzá,

que va posar el conseller de Presidència a dirigir-la, que li vull

recordar aquest fet que crec que és important- és que en aquest

moment hi ha una absoluta independència d’IB3. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Hi ha una absolut a independència d’IB3, depèn

administrativament d’una conselleria del Govern però la

independència d’IB3 l’hem de garantir. 

I, quant al pla de reactivació, vostè parlava de... -perdó-, la

llei del foc, en aquest moment li ho reconec, no li puc contestar

en quin punt està, sí que em compromet a poder-li donar una

resposta, ho demanaré.

I quant a l’Institut de Seguret at Pública el paper que ha de

fer, és a dir, són aquells informes de què parlava el Sr. Castells,

que no arribava a entendre molt bé, no l’entenia, però al final sí,

és aquell informe que ens diu quines han de ser les  tasques de

l’Institut de Seguretat Pública i aquest institut de seguret at

pública és el que, a part d’alt res  coses -perquè farà més feines-

t ambé ha de donar una base si s’ha de crear la p olicia

autonòmica o no perquè, al final..., sobretot la formació també

lligada a les emergències ha de passar per aquest institut de

seguretat pública. 

I aquí per acabar, el pla de reactivació. Vostè deia: si fos, s i

fos, si fos, si fos .. . ,  i si hi tenguéssim un paper actiu. Hi ha

partits polítics  que participen del pla de reactivació, participen

de manera efectiva en el pla de reactivació, tenen un paper actiu

en el pla de reactivació condicionant els acords  i demanant... -la

Sra. Guasp fa una estona li ha cont at  una de les coses que des

de Ciudadanos es va plantejar a dins el p la de reactivació-, el

que passa és que vostès cerquen excuses per no sumar-s’hi. I

el que més  greu em sap és que no s’hi sumin perquè al final els

ciutadans  els recriminaran el fet de no haver-se sumat al lloc on

tothom remava cap allà mateix per t reure aquesta comunitat

autònoma de la crisi econòmica. Tothom va remar llevat del

Partit Popular. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara passem al Grup Parlament ari Unidas

Podemos, la Sra. Sans, té vuit minuts cinquanta segons. 

LA SRA. SANS I REGIS: 

No en faré ús. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per tant, moltes gràcies. Passem...  el Grup Ciudadanos ja

havia esgotat el temps. El Grup  M ÉS p er Mallorca no hi és. Per

tant té la paraula el Grup Parlament ari VOX-Actua Baleares, que

ha consumit onze minuts, n’hi queden quatre. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidente, intentaré no agotarlos. Bueno, Sra.

Garrido, mire, usted ha empezado su intervención, cuando me

ha contestado, diciendo que yo equiparo la igualdad con la

conciliación como algo negativo. Pero luego usted me ha dicho,

me ha puesto unos cuantos ejemplos de p or qué las mujeres

cons idera usted que no son iguales que los hombres hoy en

día, y me dice que han cotizado menos y por eso cobran menos

pensión, por tanto tiene que ver con p oder conciliar para poder

trabajar, y también me dice que son las que se ocupan

mayoritariamente de atender a los niños y de atender a las

personas dependient es , lo cual también tiene que ver con más

conciliación para p oder trabajar y para poder cuidar a las

personas de nuestra casa. 

Porque luego usted me dice que para nosotros la igualdad

consiste en que alguien nos guarde los niños. ¿Eso es lo que

para usted es la conciliación, que alguien guarde nuestros

niños? No. La conciliación significa que tanto hombres como

mujeres puedan desarrollar su capacidad, perdón, desarrollar su

carrera profesional y, a la vez, puedan estar con sus hijos o con

las personas dependientes a las que quieren atender, est o es la

conciliación. Otra cosa es que luego decidan pues cont ratar a

alguien, y eso no es conciliar, eso lo pueden hacer algunos no

todos. Dígaselo usted a la Sra. Irene Montero, que creo que

tiene experiencia de cómo se contrata a gente para que le
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cuiden a los  niños. No todo el mundo tiene la suerte de tener a

una asesora en el ministerio que le pueda cuidar a los niños.

Por tanto no se trata de que nos cuiden los niños, la

conciliación, se trata de poder comp aginar los horarios

laborales con la atención a la familia y a las personas

dependientes que están a nuestro cargo. Y eso afecta tanto a

los hombres como a las mujeres y tiene que ser igual para los

dos porque esa es la forma de que las mujeres consigan una

plena igualdad y una independencia económica, que es lo que

nos hace libres, la independencia económica, es lo mejor que

puedes darle a una persona p ara que sea libre, para que se

pueda realizar es trabajo para que no dependa de nadie, ¿no?

En fin, pues yo lo que veo es que usted tiene un concepto

muy equivocado de lo que nosot ros  pensamos de las mujeres.

También me ha dicho que yo odio a las mujeres, mire usted por

dónde, es  que yo soy mujer, o sea si yo odio a las mujeres

tendría algún problema mental y y o de momento no he sido

diagnosticada de ningún problema mental, es más no tengo

ningún problema de autoestima, no me odio a mí misma

tampoco. 

En cuanto a la violencia de género usted s igue insistiendo

en que las matan por ser mujeres. Vamos a ver, las  p ersonas

que matan a su pareja no van p or la calle matando a las mujeres,

matan a su pareja. Y cuando una persona mata a su pareja que

es un hombre ¿qué pasa, que nunca ha pasado? ¿Que un

homosexual ha mat ado a su pareja homosexual? ¿Que tampoco

ha p asado nunca que una mujer lesbiana ha matado a su pareja

lesbiana? ¿Me van a decir que van a negar es ta realidad? Y

cuando una mujer mata a su pareja, que es un hombre, ¿la mata

por ser hombre? La mujer que mató en Manacor el año pasado

a su marido ¿lo mató porque era hombre? ¿Esa mujer tiene odio

a los hombres? ¿De verdad creen eso? De verdad creen que

todo es tan simple y son tan reduccionistas del problema, que

se nublan con la ideología de género para no atender a un

problema de una violencia que exist e en las familias en el

ámbit o doméstico que tenemos que luchar contra ella, sea mujer

o sea hombre la víctima. 

Saben perfectamente que el p roblema del maltrato en la vida

doméstica o en el ámbito de la familia se da sobre mujeres,

también sobre hombres, también sobre niños, también sobre

niñas , t ambién sobre ancianos y ancianas y que, tras años de

políticas cegados por esta ideología de género, seguimos  igual

o peor, con los mismos resultados de muertes y de personas

que son degradadas, que son maltratadas por sus familiares, en

su hogar donde precisament e tendrían que estar más seguros.

Pero ustedes no quieren verlo no quieren ir más  allá. Se quedan

cegados en su política de ideología de género y de que los

hombres son malos, malísimos  y  que todos son machistas por

naturaleza y todos tienen la violencia intrínseca en sus genes.

Y que las matan porque son mujeres  no p orque son unas

personas insufribles que no pueden...

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Ribas, se li ha esgotat el temps...

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

... -ya termino, ya termino. No todo el mundo está... En fin. 

EL SR. PRESIDENT: 

Se li ha esgotat el temps...

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Vale. Y lo de la fijeza de las personas que han sido víctimas

de un abuso en el trabajo -como los funcionarios interinos-

usted dice que es incons t itucional. Eso es falso, es falso. Lo

que es contrario al ordenamiento jurídico es que s igan siendo

interinos faltando a lo que dice la ley y el ordenamiento jurídico

español.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ

PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. M’agradarà revisar aquest

Diari de Sessions perquè hi ha hagut un moment  en què he fet

com a així, diu: “ porque las matan... No las matan por ser

mujeres, us ted dice que las matan porque son mujeres y no

porque son unas personas  insufribles...”  Jo li dic que vull

revisar aquest Diari de Sessions perquè m’ho he apuntat...

(Se sent de fons la Sra. Ribas i Marino de manera

inintel·ligible)

... literalment. 

Vostè em planteja...

(Se sent de fons la Sra. Ribas i Marino de manera

ininetl·ligible)

EL SR. PRESIDENT: 

Perdó, sí, però no...

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Me re...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

No. 

(Se sent de fons la Sra. Ribas i Marino de manera

inintel·ligible)
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A veure. Això no és  un debat..., això és un debat interactiu

però crec que si ha esgotat el temps no pot parlar més. 

(Se sent de fons la Sra. Ribas i Marino de manera

inintel·ligible)

Sra. Ribas, no té la paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ

PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Accept la rect ificació que feia la Sra. Ribas i que jo no he

entès correctament...

(Se sent de fons la Sra. Ribas i Marino de manera

inintel·ligible)

... -no, m’escolti, Sra. Ribas, m’escolti, m’escolti abans de

posar-se nerviosa-, accept el que em diu ara la Sra. Ribas, que

parlava que són els  agressors les persones insofribles. Si no

l’he entesa bé li deman disculpes en aquest sentit.

(Se sent de fons la Sra. Ribas i Marino que diu: “Gracias”)

Però, vostè em deia que nosaltres duim el problema de la

igualtat o el problema de la violència d’una manera

reduccionista. Jo crec que és totalment el contrari,  qui duu el

plantejament reduccionista són vostès, perquè, des d’una

suposada igualtat que vostès suposen, ho duen t ot  cap  a allà

i el que fan és oblidar per complet que el rol al qual se’ns ha

obligat a les dones, des de sempre, a part icip ar, ens du que les

dones no hagin cotitzat, i podem veure les pensions que hi ha...

en aquests moments les pensions cobren els  homes i les dones,

ens du que les carreres, el rol de dona et du cap a carreres més

d’humanitats i no de ciències, et du que el rol de dona sigui la

persona que quan s’ha de decidir qui té cura o no dels menors

o dels dependents sigui la dona que al final t engui cura dels

dependents, aquest és el rol que se’ns ha assignat  a les dones

des de sempre.

I aquesta és  la lluita que hem de fer. I si no és capaç

d’entendre això crec que tenim un problema d’inici, bàsic,

perquè és contra això que hem de lluitar. Perquè quan

aconseguim acabar amb aquest rol que se’ns dona a totes les

dones , aquella igualtat legal que tenim sobre les lleis serà

efect iva, mentrestant no ho és, aquest és el problema que

tenim.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, ara passem al Grup Parlamentari El Pi Proposta per

les Illes, té cinc minuts i cinquanta segons.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputat s . Molt

breument, consellera, en el tema que ha dit  del decret

d’accessibilitat, que en dos, tres mesos, pot  es t ar fet, jo només

el que li deman és que tenguin, que es t engui en compte amb

aquest decret les dificultats que poden tenir els ajuntaments i

sobretot en la situació actual a l’hora que hagin de fer segons

quins tipus de despeses en infraestructures, etc., perquè,

normalment, tant amb la llei com desp rés , quan es

desenvolupen, posen uns terminis, i hem de saber la s ituació

que hi ha i que s’han hagut de prioritzar necessitats, com ajudar

les p ersones a poder menjar en aquest cas de pandèmia i ajudar

la gent a resoldre la crisi econòmica que ha dut. Només  era

aquest suggeriment. 

I després, per altra part, el tema de Protecció Civil, que molt

bé que sigui competència municipal, però sí que és cert  que

sempre el Govern ha coordinat i ha ajudat sobretot a nivell de

recursos materials, com poden ser tant mitjans de comunicació,

vull dir, emissores, etc., com també cot xes, motos i eines que sí

que utilitzen, i això el Govern sempre, malgrat sigui municipal,

ho ha fet i ha coordinat amb Emergències.

Simplement aquests dos  incisos. Gràcies, president, i

gràcies consellera per la seva compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ

PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Moltes gràcies, p res ident. Gràcies, Sra. Sureda. Per ventura

en Protecció Civil no m’he explicat bé, és a dir, no era anam a fer

això i no fem el que havíem fet fins  ara, no, és a dir, el Govern

continuarà amb el mateix suport cap a les agrupacions de

Prot ecció Civil que fins ara, però li he remarcat aquest fet, que

és competència municipal i nosaltres podem fer la coordinació

que des d’Emergències es pot fer, el suport amb mitjans

materials, etc., els cursos de formació, tot això s í, però

respectant la competència municipal.  Això és el que jo li volia

dir, és a dir, per ventura no m’havia explicat bé.

I t endrem en compte el que ens planteja quant al decret

d’accessibilitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari Mixt,

el Sr. Castells, té cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. Pres ident. Simplement agrair a la

consellera la seva presència, les respostes que ens ha donat i

desitjar-li molts d’encerts.

I a vost è, Sr. President, agrair-li de nou les facilitats que

m’ha donat per poder participar igual que la Sra. Sureda.

Gràcies.
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LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ

PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari

Socialista, té cinc minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Cinc minuts, no, no els esgotaré, president, ja fa molta

estona que fem compareixença, sols agrair la compareixença de

la consellera, la presència de tot el seu equip i, bé, seguir

animant a aquesta suma al diàleg i que, bé, que una manera

també d’estendre la mà i fer aportacions en positiu també és no

confondre conceptes. Està clar que els retalls són retalls i el

prestigi de la funció pública és el prestigi de la funció pública,

i jo vull recordar que quan se surt a premsa a treure pit que

s’han acomiadat quasi 3.000 treballadors, açò també és  una

manera de desprestigiar els serveis públics.

Per tant, sumem tots, sortim d’aquesta cris i el més bé que

puguem i sobretot amb els serveis p úblics ben reforçats i amb

el suport a les persones perquè puguem fer aquesta sortida

digna i amb igualtat de condicions.

Moltes gràcies, consellera. Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ

PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Sí, bé, moltes gràcies, i agrair a tots els grup s  la seva

paciència, esper haver pogut resoldre les qüestions que m’han

plantejat i, si no, com els  he dit durant la meva primera

int ervenció, i ens coneixem, qued a la seva disposició per a

qualsevol assumpte que vulguin sense cap tipus de problema.

I esper també poder, d’aquí a final de legislatura, fer una feina

constant i de manera dialogada i sobretot de manera

consensuada amb tot s vostès, amb els grups que donen suport

al Govern, per suposat, però especialment  amb els grups que

no li donen suport i que esperem que, per al bé de t ot s , es

puguin sumar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Una vegada acabat el debat, volem agrair la

presència de la Sra. Mercedes  Garrido i Rodríguez i dels seus

acompanyants.

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