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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Bon dia, president, Joan Ferrer substitueix Francina
Armengol.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Aina Campomar substitueix Miquel Ensenyat.

EL SR. PRESIDENT:

Algú més? 

I. Elecció de vicepresident/a de la comissió.

Passam en primer lloc al primer punt de l’ordre del dia
d’avui que consisteix en l’elecció del càrrec de vicepresident o
vicepresidenta de la comissió, atesa la renúncia al càrrec que ha
presentat el Sr. José Luís Camps i Pons, RGE núm. 7801/21.

L’article 43.5 diu que quan la presidència obtingui
assentiment respecte a l’elecció dels membres proposats per
ocupar els càrrecs de president o presidenta, vicepresident o
vicepresidenta, secretari o secretària de la comissió, se’n farà
proclamació sense necessitat que hi hagi votació secreta. 

Atès que el Sr. Camps fou proposat pel Grup Parlamentari
Popular com a vicepresident de la comissió en aplicació de
l’article 40 del Reglament del Parlament, correspon ara al
mateix grup parlamentari proposar el nom del candidat o
candidata per substituir-lo.

Per tant, el Grup Parlamentari Popular ha fet arribar a
aquesta presidència que la diputada proposada per al càrrec de
vicepresidenta és la Sra. Núria Riera. 

Per tant, demanaria a tots els membres si queda aprovada
aquesta proposta feta pel Grup Parlamentari Popular per
assentiment.

Atès que no hi ha cap oposició, queda proclamada
vicepresidenta de la Comissió d’Assumptes Institucionals i
Generals la Sra. Riera i Martos. Li preg que passi a ocupar el
lloc, per tant, benvinguda, Sra. Riera.

Ara a continuació passam al segon punt de l’ordre del dia
d’avui relatiu a les compareixences RGE núm. 5956/21 i
6338/21.

II.1) Compareixença RGE núm. 5956/21 de la consellera
de Presidència, Funció Pública i Igualtat, sol·licitada pel
Grup Parlamentari Ciudadanos, per tal d’informar sobre
el Pla de conciliació de les Illes Balears. 

Començam per la compareixença de la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat, sol·licitada pel Grup

Parlamentari Ciudadanos, mitjançant l’escrit RGE núm.
5956/21, acordada per la Comissió d’Assumptes Institucionals
i Generals a la sessió del 22 de setembre del 2021, per informar
sobre el Pla de conciliació de les Illes Balears.

El desenvolupament de la sessió s’ajustarà a les regles
establertes a l’article 192.3.a) del Reglament del Parlament, és
a dir, una exposició oral per part de la consellera per un màxim
de trenta minuts; a continuació demanarem si els grup
parlamentaris volen fer una suspensió de la sessió per un temps
màxim de 45 minuts; seguidament intervindran els grups
parlamentaris d’acord amb la seva importància numèrica,
començant pels de major nombre de membres i finalitzant pel
Grup Mixt, el grup a què pertany la presidència del Govern
intervindrà en darrer lloc.

Els grups parlamentaris podran formular preguntes o
observacions durant un temps de quinze minuts, aquest temps
es podrà utilitzar en una o en dues intervencions. Per tal de dur
a terme un diàleg interactiu en cadascuna d’aquestes
intervencions els diputats o les diputades podran sol·licitar la
resposta del membre del Govern a mesura que li vagi plantejant
les preguntes observacions sense que en cap cas s’admetin
interrupcions a la persona que té l’ús de la paraula.

Assisteix la Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez, consellera
de Presidència, Funció Pública i Igualtat que ve acompanyada
de la Sra. Isabel Castro i Fernández, directora general de
Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat;
del Sr. Francesc Miralles i Mascaró, director general de
Relacions Institucionals i Cooperació Local; del Sr. Miquel
Àngel Coll i Canyelles, cap de gabinet; del Sr. Jaume Colom i
Delgado, responsable de Comunicació; del Sr. Bernat Roig i
Galmés, interlocutor parlamentari, i de la Sra. Maria Durán i
Ferrer, directora de l’Institut Balear de la Dona.

Té la paraula, Sra. Consellera, per fer l’exposició oral per
un temps màxim de trenta minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia, senyors diputats,
senyores diputades, i moltes gràcies per la seva assistència.
Comparesc avui per tal d’informar sobre la tramitació del Pla
de conciliació de les Illes Balears, la seva aprovació i aplicació. 

El primer que he de dir, i que segurament ja sabreu tots
perquè se n’ha fet la difusió pertinent, és que el primer Pla de
conciliació i corresponsabilitat de les Illes Balears2021-2024
va ser aprovat el passat 13 de setembre per la Mesa de
Conciliació de les Illes Balears, formada per institucions,
agents socials i econòmics i entitats implicades, després d’un
llarg procés de feina i de consensos amb més de vint reunions
realitzades pels distints grups de treball i tot amb l’objectiu de
poder aprovar un test amb el màxim suport possible.

Per tant, les meves primeres paraules no poden ser més que
d’agraïment a tots i totes aquells que han fet possible que
Balears de nou es converteixi en pionera a l’hora d’aprovar un
pla de conciliació i corresponsabilitat d’àmbit autonòmic i amb
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l’aval dels sectors als quals fa referència el pla i que
desglossaré més endavant.

El fet de la incorporació de la dona al treball ha suposat un
dels majors canvis socials que hem viscut des de la segona
meitat del segle XX. Aquest fet ha posat de relleu la doble
càrrega de treball que pateixen les dones, a la llar i a la feina,
per tant, es fa més que necessari configurar un sistema de
repartiment equitatiu entre homes i dones de les responsabilitats
en la vida privada, que no sigui sempre la dona la que carregui
aquesta responsabilitat. 

Les administracions no podem se alienes a aquestes
necessitats, com tampoc no podem deixar de banda les nostres
responsabilitats en el desenvolupament ple del dret d’igualtat
entre homes i dones, consagrat a la nostra Constitució i
entenent que la corresponsabilitat entre homes i dones
predetermina una conciliació igualitària del treball en la vida
familiar, social i personal.

En definitiva, l’objectiu d’assolir la igualtat real entre dones
i homes i no sols la igualtat legal passa indefectiblement per
una corresponsabilitat i conciliació igualitària sense deixar de
banda i fent un esment especial a la protecció de les famílies
monoparentals o més ben dit famílies monomarentals atesa la
seva especial vulnerabilitat, sobretot dins l’àmbit laboral.

L’experiència que tots i cadascun de nosaltres vàrem poder
viure durant el confinament i les distintes etapes de la COVID-
19 ha fet que les experiències familiars fossin moltes vegades
intenses, però sobretot ha fet que es posi de manifest la
necessitat que la corresponsabilitat entri a totes i a cadascuna
de les nostres llars, la necessitat que la conciliació de la vida
familiar, laboral, social i personal i que aquesta
corresponsabilitat i conciliació siguin els fonaments ferms de
la convivència entre homes i dones, perquè precisament el que
s’ha posat de manifest ha estat com de nou la dona és la que
més sacrificis fa a l’hora de conciliar.

Per tant, al juliol de 2020, en plena pandèmia, es va
constituir la Mesa de Conciliació de les Illes Balears, amb
l’objectiu de la creació d’un pla i amb la condició que fos un
pla participat per tota la societat balear, objectiu que avui
podem dir que s’ha complit.

Per elaborar el pla es varen crear tres grups de treball: el
laboral, el socioeducatiu i el local. Aquests grups han fet una
feina intensa des del juliol del 2020. Com ja he dit, s’han reunit
en més de vint ocasions, s’han creuat molts d’esborranys i
s’han fet infinitat de propostes per part de tots els seus
integrants i sobretot s’han negociat i pactat tots i cadascun dels
aspectes d’aquest pla donant mostra de la generositat de totes
les parts actuants tant públiques com privades.

Per aconseguir l’aprovació del pla han treballat intensament
administracions públiques, com són totes les conselleries
d’aquest govern, el Consell de Mallorca, el Consell de
Menorca, el Consell d’Eivissa i el Consell de Formentera, la
FELIB i l’Ajuntament de Palma; els quatre agents socials i
econòmics, CAEB, PIMEM, Comissions Obreres i UGT; la
societat civil a través de la COAPA, Confederació
d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de les Illes

Balears, la Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i
Adolescència, l’Associació de Famílies Monoparentals de les
Illes Balears, l’Associació de Famílies Nombroses de les Illes
Balears i l’Associació Mans a les Mans, entitats molt distintes
unes de les altres, de vegades amb interessos i opinions a la
vegada contraposats, però totes amb un objectiu comú: millorar
la possibilitat de conciliació i de corresponsabilitat dels
ciutadans i ciutadanes de Balears.

Aquest govern creu en el diàleg, però no sols ho creu, sinó
que també el practica i aquest pla de conciliació i
corresponsabilitat n’és una mostra més.

Des que el Govern va decidir crear una mesa de conciliació
amb tants i diversos participants tenia clar que el pla havia de
reflectir les sensibilitats de tots, els problemes i les solucions
que cadascun dels seus membres en el seu àmbit podia aportar
i així ha estat perquè tenim clar que les societats sols avancen
quan ho fan amb un diàleg permanent.

Cada part ha assumit el seu rol necessari per incorporar les
mesures de conciliació i corresponsabilitat a tots els àmbits de
la vida constituint-se com un gran pacte social en la matèria.
Com deia i ho repetesc, s’ha treballat intensament al llarg del
darrer any amb més de vint reunions de feina.

Creiem que s’ha aconseguit assolir objectius importants en
aquesta matèria i que l’espera d’uns pocs mesos en relació amb
les previsions inicials d’aprovació ha valgut la pena i han donat
els seus fruits ja que no ha estat un temps d’inactivitat ni de
deixadesa sinó de feina intensa per aconseguir el millor pla
possible. 

El Pla de conciliació i corresponsabilitat de les Illes Balears
2021-2024 consta d’un total de 115 mesures amb un calendari
de la seva aplicació i un pressupost total de 157.778.554 euros.
Dins d’aquest pressupost s’inclouen també gairebé 5 milions
d’euros que, per primera vegada, l’Estat destina a la nostra
comunitat autònoma per a aquesta finalitat amb l’aportació que
es fa des del Pla Corresponsables.

El pla suposa la creació d’un nou dret per a la ciutadania
com és el de poder conciliar vida personal, familiar i laboral a
la vegada que es democratitzen les tasques domèstiques, la qual
cosa és, en definitiva, el dret a viure. I com he dit abans, qui
més es beneficia d’aquest nou dret seran les dones, per tant,
tota la societat que fa una passa més en el camí de l’assoliment
de la igualtat real.

A més d’aquest fet, com és que la ciutadania guanyi un dret,
també es contemplen altres objectius. Per primera vegada es
posen les bases perquè una persona pugui exercir el seu
projecte vital per complet equilibrant el seu espai de vida
familiar i personal amb la vida laboral i professional, la seva
formació, el necessari temps d’oci i temps lliure i el
desenvolupament de la seva personalitat. 

El Pla de conciliació ens ha de permetre avançar cap a una
transformació social i econòmica de gran calat, la conciliació
ha d’entrar als llocs de feina, a les empreses, a les escoles, a les
cases i a les vides de tota la societat de les Illes Balears i
afavorir especialment les dones. Es tracta que ningú no quedi
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sense feina per haver de tenir cura d’un familiar malalt, que
ningú no s’hagi de veure obligat a reduir la seva jornada laboral
per tenir cura dels fills i de les filles o que ningú no es vegi
obligat a renunciar a la vida laboral per tenir cura dels fills o de
les tasques de la casa, que ningú no renunciï al seu projecte de
vida per unes barreres que volem esbucar amb aquest pla de
conciliació.

La conciliació és una revolució que implica tothom,
empreses, institucions, agents socials i econòmics, homes i
dones per assolir entre tots una passa de gegant i sense marxa
enrere cap a la igualtat real, parlam, en definitiva, d’igualtat
d’oportunitats. Per tant, es posa la conciliació i la
corresponsabilitat a l’agenda política, econòmica, social,
laboral i quotidiana de les Illes Balears amb un pla que s’ha de
desenvolupar, amb un pla que és viu.

No és la primera vegada que es fan polítiques de conciliació
a la nostra comunitat autònoma, però sí que aquest pla implica
un abans i un després en el que s’ha fet fins ara. 

Sovint ha semblat que l’escola era l’única eina a conciliació
que hi havia, ara oferim una resposta transversal i integral que
inclou des de l’àmbit educatiu al social, al laboral i al local des
del diàleg i el consens amb totes les parts implicades, resposta
que es dóna amb el major pressupost destinat per les Illes
Balears a la conciliació i corresponsabilitat i que es
materialitzarà en 115 mesures amb un calendari molt precís i
responsable de manera que facilitarà tant el seu seguiment com
el seu posterior control.

Com els explicava, el pla es divideix en tres eixos: laboral,
socioeducatiu i local. Pel que fa a l’eix local, consta de 39
mesures -laboral, perdó-, consta de 39 mesures, un pressupost
de 18,9 milions d’euros i aspira que la conciliació i la
corresponsabilitat entrin a tots els llocs de feina a les Illes
Balears, especialment en professions precàries i en les quals els
treballadors i les treballadores necessiten millorar la seva
qualitat de vida. 

L’objectiu d’aquest àmbit és fomentar mesures a través de
la negociació col·lectiva amb les eines que aporta la
responsabilitat social corporativa que facilitin, per una banda,
ordenar el temps i l’organització de la feina a les empreses;
l’elaboració de plans d’igualtat; la promoció, formació i
sensibilització perquè les empreses puguin incorporar mesures
de conciliació i corresponsabilitat; l’establiment d’ajudes per
a persones i empreses que permetin tenir mecanismes
d’excedència o reducció de jornades per cura de fills i filles o
familiars en situació de dependència; la introducció de
clàusules socials en l’adjudicació de contractes amb
l’administració pública que fomentin la conciliació a les
empreses; la incorporació de la perspectiva de gènere en les
polítiques de prevenció de riscos laborals; el foment dels
serveis d’atenció a la primera infància, persones majors en
situació de dependència, polítiques de millora de la qualitat de
l’ocupació i lluita contra la precarietat laboral i la bretxa
salarial; garantir una ocupació digna i de qualitat, i elaboració
de diagnòstics específics en matèria d’igualtat en el mercat del
treball.

D’aquest bloc destaquen tres mesures a desenvolupar. La
primera és el compromís d’avançar en la flexibilització de la
jornada laboral i definir paràmetres concrets i pactats a través
de la negociació col·lectiva, a fi de fer real la conciliació de la
vida laboral, personal i familiar. A més a més, el pla també
preveu obrir el diàleg social per introduir dins de les
negociacions col·lectives la incorporació de mesures que
permetin un avanç en els grans sectors de les Illes Balears en el
marc de la conciliació i la corresponsabilitat en la vida
personal, familiar, social i laboral, i que millorin les mesures ja
regulades i cobreixi les noves necessitats de conciliació que no
preveu la normativa actual amb la finalitat d’aprovar mesures
concretes que garanteixin aquest dret.

Per últim, s’inclouran ajudes directes tant als treballadors i
treballadores que demanin excedències o reduccions de jornada
per tenir cura de menors o de majors al seu càrrec, com també
a les empreses que facin els plans de conciliació.

Pel que fa a l’eix socioeducatiu conté 48 mesures i
contempla un pressupost de 116,9 milions d’euros, el més
elevat de tots els eixos. A l’àmbit social el pla contempla seguir
treballant en la creació i millora de serveis i prestacions que
afavoreixin la conciliació de les cuidadores i els cuidadors de
persones grans en situació de dependència i de persones en
situació de discapacitat. Per això, en matèria d’atenció a la
dependència es potencia la creació de serveis públics i
concertats que tenguin cura de les persones en el seu entorn
com és universalitzar la teleassistència domiciliària per a
persones en situació de dependència en incrementar les hores
del servei d’ajuda a domicili, crear serveis de respir per dies,
caps de setmanes o nits o augmentar el nombre de places de
residències o de centres de dia, entre altres serveis. El pla conté
el compromís de crear 400 noves places de residència a Balears
per garantir els drets dels dependents i donar un alleujament a
les persones que en tenen cura.

Per altra banda, en relació amb la cobertura de les
prestacions econòmiques destinades a la cura de persones grans
en situació de dependència o amb discapacitat s’insta el Govern
d’Espanya a garantir la cotització a la seguretat social per a les
persones cuidadores i a augmentar la prestació econòmica per
a cures. A més a més, en el pla es continua treballant a
sensibilitzar la població sobre la tasca de tenir cura d’altres
persones i potenciar-ne el reconeixement social.

A l’àmbit educatiu es fa una aposta clara per la millora dels
serveis complementaris, l’acompanyament a les famílies i el
impuls de la coeducació. És l’eix que més desenvolupat està a
les Illes, tot i que queda molt a fer. De fet, es preveu el
finançament parcial del cost de les escoletes matineres
mitjançant el Pla Corresponsables, de manera que es redueixi
el cost per a les famílies, el servei d’escoleta matinera facilita
la conciliació i la corresponsabilitat a moltes mares
encarregades de dur els fills a l’escola. L’objectiu d’aquest
programa d’obertura dels centres els matins és oferir un servei
a les famílies i alhora potenciar l’ús de les instal·lacions i la
utilització dels recursos dels centres educatius els matins en
horari no lectiu abans de començar la jornada escolar amb la
realització d’activitats de caràcter cultural, esportiu, artístic i
d’estudi dirigits als alumnes que en fan ús.
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No concebem els centres educatius com institucions creades
perquè les famílies puguin treballar sinó que són institucions al
servei de l’educació que vetllen per l’equitat i la igualtat
d’oportunitats. Som conscients que actualment l’escola és
essencial i gairebé l’única opció davant la conciliació, per això
apostam per la millora dels serveis complementaris,
l’acompanyament de les famílies i l’impuls de la coeducació.

També es contemplen ajudes associades a associacions de
mares i pares d’alumnat i ajut de despeses de funcionament i
activitat d’associacions, les federacions i les confederacions
d’associacions d’alumnat. Aquests ajuts, que el curs 2020-2021
han tengut una dotació de 400.000 euros, persegueixen donar
suport econòmic a aquests col·lectius per organitzar activitats
que contribueixin a la conciliació familiar. Dins d’aquest àmbit
cal destacar en gran mesura l’impuls de la creació de centres
educatius de primer cicle, escoletes, amb la previsió d’inversió
de 14,4 milions d’euros entre el 2021 i 2024. Es crearan 28
centres nous; 25 a Mallorca, 2 a Eivissa i 1 a Formentera i se
n’ampliaran 10 ja existents, la qual cosa permetrà crear 1.749
places públiques a Balears i que pràcticament tots els municipis
de Balears tenguin places 0-3 anys públiques de primer cicle a
educació infantil. A més, 669 places de guarderies es
reconverteixen en escoletes i s’incorporaran a la xarxa
complementària de la xarxa pública d’escoletes de Balears, a
partir de la convocatòria de subvencions que es va resoldre el
passat mes de juny amb una inversió d’1.679.737 euros.

A banda dels ajuts per a la creació i reconversió, des del
Govern també s’impulsen altres ajuts que permeten mantenir i
millorar l’oferta existent. Convé recordar que enguany es
destina la quantia més elevada de doblers des del 2009, any en
què es va fer la primera convocatòria de sosteniment de la
xarxa pública 0-3, per dotar els de la primera etapa d’educació
infantil d’ajuts per contribuir al manteniment de la seva oferta.
En total, el 2021 s’hi destinaran 5.215.386 euros, dels quals 4,3
milions corresponen a la xarxa pública d’escoletes. Aquests
ajuts preveuen 6.000 euros per a cada unitat de funcionament.
Els ajuts es completen amb altres apartats destinats a potenciar
tallers d’acompanyament familiar, 180 euros per sessió;
alumnes, 1.500 euros per alumne; alumnes greument afectats,
6.000 euros per alumne i rebaixes de quotes per a famílies
vulnerables, amb un retorn d’un 80% de l’aportació per al
titular.

Pel que fa al servei de menjador, finalment s’inclou un
finançament de les beques de menjador, amb una dotació de 7
milions d’euros, que permeten atendre totes les famílies que
reuneixin els seus requisits per als ajuts. S’ha fet un esforç
important des del 2015 per incrementar i millorar els ajuts de
menjador des de la perspectiva que suposen una ajuda
fonamental per a la conciliació familiar. Els ajuts de menjador
tenen per objecte atorgar ajuts als alumnes per la seva situació
econòmica familiar, per circumstàncies sociofamiliars
desfavorables, o bé per dificultats de desplaçament al centre
escolar, tenguin més dificultats per afrontar el pagament
d’aquest servei. Aquests ajuts es dirigeixen a l’alumnat de
centres públics, concertats i de centres de primer cicle
d’educació infantil de la xarxa pública, o de la complementària
que siguin usuaris del servei de menjador el curs 20-21. En el
curs 20-21 s’han fet dues convocatòries que han arribat a un
total de 7.539 alumnes i han suposat una inversió de 100

milions d’euros, la inversió més elevada que s’ha fet mai.
Aquesta inversió es mantendrà, com he dit, per al curs 21-22.

Pel que fa al pla de coeducació, pensam també que només
s’arribarà a una societat corresponsable a través de la
coeducació. La coeducació és l’acció educativa fonamentada en
el reconeixement de les potencialitats individuals de tot
l’alumnat, independentment dels seu sexe, identitat i expressió
de gènere, o orientació sexual, encaminada a erradicar els
estereotips i biaixos sexistes i fomentar així la igualtat real
d’oportunitats. El Pla educació s’aplica a Balears des de l’any
2019 amb l’objectiu d’incorporar aquesta perspectiva als
projectes educatius del centre i des d’aquí les programacions
curriculars, els seus plans i programes i convertir-la en un
element transversal de tots els centres educatius de Balears.

Pel que fa a la Formació Professional, es planteja implantar
nous cicles formatius de la família professional dels serveis
socioculturals i a la comunitat i augmentar l’actual oferta, per
tal d’atendre les necessitats formatives i d’inserció laboral, que
han de cobrir les necessitats actuals i les generades per aquest
mateix pla. Quant a les actuacions, s’augmentarà l’actual oferta
i es redissenyarà la seva distribució i tipus de modalitat,
presencial i artística, amb l’objectiu d’ampliar les oportunitats
i la pròpia conciliació laboral, familiar i formativa.
S’implantaran nous cicles, com el de tècnic superior en
formació per a la mobilitat segura i sostenible i s’augmentarà
el redisseny i l’oferta dels cicles, com el tècnic superior en
educació infantil, tècnic d’atenció a les persones en situació de
dependència, o tècnic superior en promoció d’igualtat de
gènere.

En resum i per concretar, en aquest eix socioeducatiu el que
volem destacar i posarem en valor, són sobretot tres mesures
fonamentals: el finançament parcial del cost de les escoletes
matineres, mitjançant el Pla Corresponsables de manera que es
redueixi el cost per a les famílies, ja que el servei d’escoleta
matinera facilita la conciliació i la corresponsabilitat de moltes
mares encarregades de dur els fills a l’escola; l’impuls de la
creació de centres d’educació de primer cicle d’escoletes, amb
la previsió d’inversió de 14,4 milions d’euros entre 2021 i
2024, amb la creació de 28 centres nous i l’ampliació dels 10
ja existents, la qual cosa permetrà crear 1.749 places públiques
a Balears, i que pràcticament tots els municipis tenguin places
0-3 anys, a més de preveure la incorporació de 664 places de
titularitat privada a la xarxa complementària; el finançament de
les beques menjador amb la dotació de 7 milions d’euros, que
permet atendre totes les famílies que reuneixen els requisits
dels ajuts.

Pel que fa ja al darrer eix, el local, amb l’objectiu que la
conciliació i la corresponsabilitat arribin a tots els racons de les
illes, el pla preveu la implicació dels ajuntaments amb 28
mesures i una inversió de 21,9 milions d’euros. Si volem que
la conciliació sigui una prioritat, s’hi ha d’implicar tothom i
això inclou els ajuntaments, els quals sempre han tengut un
paper fonamental en la promoció d’actuacions i prestació de
serveis a la ciutadania. En aquest sentit, el Govern crearà els
agents de corresponsabilitat i conciliació per elaborar una
diagnosi de les instal·lacions i recursos municipals per a la
conciliació existent, de manera que es puguin afrontar en el
futur les mancances en aquest sentit. Afavorim així que la
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conciliació arribi a cada un dels barris, carrers i places de les
nostres illes.

Els principals objectius seran: identificar els recursos
municipals per a la conciliació existents actualment al municipi,
revisar i millorar les condicions econòmiques d’accés a l’oferta
dels recursos de conciliació i conscienciar a favor d’un
comportament social i corresponsable a l’àmbit municipal i
impulsar la creació de departaments de gestió de recursos per
a la conciliació. El Govern finançarà íntegrament el cost de la
contractació d’aquests agents de corresponsabilitat a tots els
municipis de Balears. És evident que les necessitats de
conciliació i corresponsabilitat no són les mateixes en els
municipis costaners que en els municipis que no ho són, o no
són les mateixes a una illa que a una altra. Per això aquests
agents de corresponsabilitat el que faran serà poder trobar
quines són aquestes diferències i que es puguin aplicar d’una
manera acurada a cada un dels municipis. 

El pla es va aprovar escassament fa tres setmanes, però el
Govern ja treballa intensament en la convocatòria i el Consell
de Govern de dilluns passat va aprovar la despesa, per import
per a aquest primer any de 2 milions d’euros, per als agents de
corresponsabilitat. En aquest moment s’ultima la convocatòria
per a la seva presentació i posada en marxa i també per
consensuar-la amb la FELIB. També dins l’àmbit local són
especialment necessàries les escoletes d’estiu, Nadal, o Pasqua,
que molts d’ajuntaments organitzen en aquestes dates i que
permeten sobretot conciliar l’activitat familiar i laboral amb els
períodes de vacances escolars, en oferir als nins i usuaris una
oferta esportiva, educativa i d’oci completa i que es completarà
en aquest sentit amb el finançament del Pla Corresponsables
estatal i que posarà en marxa convocatòries que permetran que
els ajuntaments pugin abaratir o fins i tot organitzar aquest
tipus d’escoletes.

Pel que fa a la comissió de seguiment del Pla conciliació i
corresponsabilitat 2021-2024, es presenta com un document
viu, en constant revisió i anàlisi, també sensible a l’aplicació a
les observacions dels diferents agents implicats en el procés de
gestació. Per aquesta raó a l’hora d’aconseguir una implantació
amb èxit i d’acord amb la finalitat, els principis bàsics i els
objectius generals d’aquest pla establerts per la mesa de
conciliació, se’n farà un acompanyament i un seguiment
mitjançant una comissió de seguiment del pla. D’aquesta
manera i segons la composició estipulada en la sessió
constitutiva de la mesa, seran els tres grups de treball
corresponents a cada àmbit d’actuació, els quals duran a terme
aquesta activitat. El seguiment i l’anàlisi de l’aplicació del pla
es farà així en reunions semestrals i quan sigui necessari de
caràcter extraordinari, entre els grups del treball de l’àmbit
laboral, socioeducatiu i el local, als quals estaran adscrites les
funcions següents: vetllar per al compliment dels principis
rectors del Pla de conciliació; avaluar el grau de consecució
dels objectius generals i específics; promoure l’adequada
execució de les línies d’actuació i mesures previstes al pla;
detectar els punts forts i els febles com a factor de
desenvolupament en matèria de conciliació i corresponsabilitat
en els àmbits laboral, socioeducatiu i local per tal de permetre
decisions que n’afavoreixin la millora; promoure la interrelació
del pla amb els plans estatals provinents del Ministeri
d’Igualtat; informar els agents polítics, econòmics i socials, així

com al conjunt de la societat sobre la qualitat i
desenvolupament del pla; avaluar la percepció social del pla i
dels seus resultats; garantir i formalitzar el diàleg i la
participació dels diferents agents implicats en l’execució del
pla.

Atesa la problemàtica afegida que suposa per a la
conciliació la COVID-19, ja s’ha constituït dins la comissió de
seguiment un grup de treball específic que elabori propostes
per elevar a l’Institut Nacional de Seguretat Social perquè els
pares treballadors i les mares treballadores puguin atendre els
menors que hagin de fer quarantena per ser contacte estret.
Aquest grup de treball també elaborarà propostes per promoure
en la negociació col·lectiva sectorial la inclusió de mesures que
afavoreixin la conciliació i la corresponsabilitat. 

Aquest grup de treball ja es va reunir el passat 21 de
setembre i ha donat els primers fruits ja que per mor de la seva
tasca s’han modificat els protocols de quarantena dels menors
en les escoles. A partir d’ahir 5 d’octubre en educació primària
sols hauran de fer quarantena durant deu dies els contactes més
pròxims i els nins que no hagin fet ús correcte de la mascareta.
Paral·lelament, es farà una nova prova PCR a tots els grups
durant les primeres 48 hores i, si surt algun positiu, es decretarà
quarantena a tot el grup. 

Dins de la comissió de seguiment també es constituirà un
grup de treball específic per al diagnòstic, les necessitats i
l’anàlisi de les escoletes laborals.

En definitiva, i ja acab, el Pla de conciliació i
corresponsabilitat de les Illes Balears és una gran i bona notícia
per a la ciutadania de les Illes Balears, que guanyarem un nou
dret per poder conciliar vida laboral, familiar i laboral, i a la
vegada per democratitzar les tasques domèstiques, la qual cosa
suposa en definitiva un bon punt d’inici per millorar la qualitat
de vida de les persones. 

Aquest pla és fruit del diàleg i del consens. El Pla de
conciliació i corresponsabilitat té com objectius donar resposta
a la manca d’equilibri existent entre el desenvolupament de la
vida familiar personal i el desenvolupament de la vida
professional. Aconseguir un gran pacte social entre tots els
agents implicats públics i privats amb l’objectiu de dotar tot el
conjunt de propostes encaminades a harmonitzar el
desenvolupament de la vida personal, familiar i laboral; atendre
la diversitat familiar en especial les famílies monoparentals,
nombroses, en risc social o en situació de vulnerabilitat;
reconèixer i promoure la tasca dels sindicats i les empreses i les
organitzacions compromeses amb el fet de facilitar
l’harmonització del temps; incentivar l’adopció de mesures que
impulsin la igualtat d’oportunitats i que permetin la gestió
compatible de l’espai i del temps en la vida personal, familiar
i laboral; intercanviar i difondre coneixements i experiències
entre empreses i organitzacions en l’àmbit de la gestió del
temps i la conciliació presencialment i virtualment; fer xarxa i
sensibilització amb altres organitzacions públiques, privades i
del tercer sector en l’àmbit local, insular i autonòmic per
generar sinergies i avançar conjuntament, millorar el rendiment
escolar i fomentar la cultura, l’oci i la participació en activitats
associatives i de compromís social; fomentar el servei regular
de cura i atenció a les necessitats de la tercera infància, a les
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persones grans i a les persones en situació de dependència i
donar-los suport. 

El pla té una vigència de quatre anys. Estam segurs que amb
l’esforç de tots i totes els objectius que ens hem marcat seran
una realitat l’any 2024, perquè cap societat no avança en drets
si no tenen objectius ambiciosos, cap societat no avança en
drets des de la imposició sinó des del diàleg i el consens, i cap
societat no avança en drets si les mesures no venen
acompanyades d’un pressupost important.

Idò bé, senyors i senyores, diputats, aquest pla compta amb
importants objectius que els acab d’assenyalar i que sens dubte
tots els que aquí estam presents compartim. Aquest pla és fruit
del diàleg amb totes les administracions públiques de les
nostres illes, amb els agents socials i econòmics, i amb entitats
de la societat civil importantíssimes. 

I concloem amb una assignació pressupostària de més de
157 milions d’euros, quantia mai no vista a Balears per destinar
a polítiques de conciliació i corresponsabilitat. 

En aquesta compareixença els he fet un resum del Pla de
conciliació i corresponsabilitat de les Illes Balears, però els
anim que hi aprofundeixin i en les seves 115 mesures, com
veuran, el pla no sols va ser aprovat el passat 13 de setembre,
sinó que ja és una realitat i ha començat a implementar mesures
des del mateix dia de la seva aprovació. 

El Govern de les Illes Balears considera que és el moment
d’abordar el repte de la conciliació...

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Garrido...

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

... i de la corresponsabilitat, de manera transversal i amb la
implicació de totes les administracions i la societat i el seu
conjunt amb l’objectiu final comú de millorar la qualitat de
vida de la ciutadania d’aquestes illes. El pla és l’esforç de tots
i totes per assolir aquest objectiu.

Moltes gràcies. 

Ja acabava, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies. Per tant ara procedeix la suspensió per un temps
màxim de quaranta-cinc minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes i
observacions, per a la qual cosa es demana als portaveus si
volen una suspensió o podem continuar.

Podem continuar, per tant, ara 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. 

El Grup Parlamentari Ciudadanos té una intervenció, la Sra.
Guasp. 

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Moltes gràcies, president. Gracias, Sra. Garrido por hoy
comparecer en esta comisión a petición de mi grupo
parlamentario, de Ciudadanos, sabe y conoce cuál es la
inquietud desde Ciudadanos desde el principio la hemos
manifestado y ha sido una de las exigencias, también, de mi
partido para integrar y sumarnos al Pacto de reactivación. 

Y, mire, yo le agradezco que hoy comparezca aquí, con
todo su equipo y ya tenemos este plan de conciliación que,
desde Ciudadanos, exigimos en el mes de mayo, fuimos el
primer grupo que planteó tanto en pleno como en esta comisión
la necesidad imperiosa y urgente de que el govern elaborase un
plan de conciliación que fuera integral, multidisciplinar,
integrando a varias consellerias porque consideramos, como
ustedes, que la conciliación no solo es competencia de
Educación, no solo se puede basar en las escoletes como hasta
entonces se había trabajado la conciliación. 

Y hubiera agradecido que en vez de decir que en el mes de
julio el Govern creó la Mesa de conciliación, pues que usted
hubiera hecho referencia a la petición de mi grupo
parlamentario en esta proposición no de ley del 19 de mayo,
como digo, fue la primera en conciliación, y que después
hubiera hecho referencia sobre todo a que tenía este govern un
mandato parlamentario, derivado de esta proposición no de ley
que en junio se aprobó esta proposición no de ley, y derivó en
una resolución y, por tanto, el Govern sí que constituyó esa
Mesa, felicito por este trabajo, pero que fue también una
petición de mi grupo y de todo el Parlamento.

Y, mire, la conciliación siempre ha sido una prioridad para
Ciudadanos y a día de hoy sigue siendo una completa utopía y
el gran desafío para las familias de Baleares y de nuestro país.
Tenemos muy claro que la conciliación es uno de los pilares de
la igualdad, de la igualdad efectiva y real entre mujeres y
hombres. Siempre ha sido una de las grandes banderas, tanto
mía personal como de mi partido, y fuimos los primeros en
hablar de conciliación a nivel estatal, en 2018, con una ley de
conciliación, igualdad y apoyo a las familias.

Es innegable que la incorporación de las mujeres al
mercado laboral no ha sido acompañada de políticas efectivas
que permitan ejercer la corresponsabilidad entre mujeres y
hombres, como demanda la sociedad y el mercado del siglo
XXI. Y es muy lamentable que haya representantes políticos y
grupos políticos que pongan esto en duda y sean negacionistas
ante la desigualdad que existe hoy en día en el mercado laboral
y en la brecha salarial. Y en mi partido somos muy conscientes
de que la mayor parte de las dificultades para la conciliación
acaban traduciéndose en adversidades para las mujeres y su
desarrollo profesional.

En España, como en países de nuestro entorno, sigue
quedando muchísimo camino por recorrer hasta alcanzar la
plena igualdad entre hombres y mujeres en distintos ámbitos.
Aunque es cierto que en estos últimos años se han hecho
grandes esfuerzos para seguir avanzando para reducir la brecha
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salarial, la diferencia entre hombres y mujeres en sus salarios,
sigue siendo una fuente de desigualdades que convierten la
conciliación y la corresponsabilidad en una gran tarea
pendiente. La mayor brecha de género aparece coincidiendo
con el nacimiento del primer hijo, tras el nacimiento esta
brecha se amplía y nunca llega a corregirse del todo, y son
muchísimos datos, yo los tengo aquí, pero creo que todos los
conocemos.

Y sobre todo nos preocupan también las familias
monoparentales, que en el 86% de los casos son mujeres y
usted ha hecho referencia, consellera, pero me gustaría que en
su réplica explicase y profundizase sobre medidas específicas
para las familias monoparentales, las ha anunciado a las
familias monoparentales pero no ha explicado ninguna de las
medidas específicas que están, y para mi es una de las grandes
carencias de este plan, medidas específicas para las familias
monoparentales, que ya le digo que la mayoría son mujeres. El
53% de los hogares monoparentales se encuentra en riesgo de
pobreza y las mujeres con estudios universitarios de
licenciatura, máster o doctorado, ganan 9.500 euros anuales
menos que los varones, aunque luego vendrán otros a negarlo,
como siempre. 

Y esta es la realidad, pero, además, uno de los efectos más
directos de la pandemia, en la organización de los hogares con
menores escolares, nos puso más en evidencia si cabe un
problema especialmente sensible, que era la dificultad que
tienen las familias de Baleares para conciliar la vida laboral y
la familiar. Las diferentes administraciones tenían que
coordinarse y ofrecer soluciones eficaces para garantizar la
conciliación y la corresponsabilidad y como ya he anunciado
anteriormente, mi grupo parlamentario tuvo claro desde el
inicio del estado de alarma, que era muy urgente dar a las
familias medidas, ayudas y recursos para el cuidado de sus
hijos, para no tener que renunciar a su trabajo.

Nosotros desde Ciudadanos lo que propusimos era elaborar
un plan específico, con medidas de carácter transversal para
procurar la conciliación y no sólo de los hijos, sino también de
personas en situación de dependencia: coordinar las escuelas de
verano, ayudas a comedor, ayudas a las escoletes, aumentar las
plazas de 0-3 años, como ya también pusimos las enmiendas en
el debate de presupuestos, pedíamos promover adaptaciones de
horarios, reducción de jornada, además de habilitar un teléfono
de asesoramiento para empresas y trabajadores, solicitábamos
apoyar a aquellas personas que pidiesen la excedencia o
reducción de jornada y poner en marcha medidas para
favorecer el teletrabajo.

Este plan evidentemente llega tarde, llega muy tarde,
consellera, y usted lo sabe porque en todas las comparecencias
que ha habido y que ha tenido usted y también su predecesora,
yo he insistido muchísimo en que este plan debía aprobarse el
año pasado. Mire, aquí, la consellera Pilar Costa, consellera de
Presidencia, en el mes de septiembre del año pasado aseguró
que a principios de 2021 este Plan de conciliación y
corresponsabilidad vería la luz, a principios de 2021, y hoy
pues lo presenta usted en esta cámara, y se aprobó el 13 de
septiembre. Usted misma, el 24 de marzo, contestó a una de
mis preguntas escritas, porque llevo muchísimo tiempo detrás
de este plan de conciliación, me respondía que los grupos de

trabajo ya habían acabado su labor y se estaba unificando el
documento, y hasta septiembre no vio la luz este plan de
conciliación y ¿en qué se traduce? En que las familias de
Baleares han estado todo el verano también sin plan de
conciliación, sin medidas, sin ayudas, cuando debía haberse
presentado mucho antes.

También hablaba de la mesa de conciliación, la mesa de
conciliación con los agentes sociales y económicos con las
diferentes administraciones y en el formato, desde mi grupo
parlamentario, ya le digo que estamos muy de acuerdo, y fue lo
que nosotros propusimos, incluir a todas las administraciones,
incluir a otras consellerias afectadas y también, sobre todo, a
los agentes sociales y económicos, que son los que luego tienen
que implementar estas ayudas en las empresas y con los
trabajadores, pero es que en la página de la CAIB, y luego
ustedes siempre hablan de transparencia, solamente
encontramos una reunión, que es la de la constitución de la
mesa. Y yo también, en comparecencias y por escrito, le he
solicitado las actas de estas reuniones y siempre me ha
contestado que, como no es un órgano oficial, no se podían
publicar. De estas 20 reuniones a las que usted ha hecho
referencia, me gustaría que se nos facilitara todos los
documentos, o al menos las conclusiones a las que han llegado
estos grupos de trabajo para elaborar este plan de conciliación,
que le vuelvo a repetir que desde Ciudadanos apoyamos y
estamos de acuerdo, pero queremos más transparencia y
conocer todo el trabajo desarrollado por esas mesas de trabajo,
ya que también fue una iniciativa de Ciudadanos solicitarla.

Mire, además de que llega tarde, creo y considero que la
financiación por parte del Estado es insuficiente, 5 millones de
euros, además vino la ministra Montero a anunciarlo. Un
gobierno y una ministra que pone de bandera la igualdad de
oportunidades y la corresponsabilidad entre hombres y mujeres,
ya le digo que desde Ciudadanos consideramos que es
totalmente insuficiente esta inversión del Estado, 5 millones de
euros, ¿esto es lo que apuesta el Gobierno de Sánchez por la
conciliación? ¿Esto es como apuesta la ministra Montero por
políticas públicas para avanzar en la igualdad real y efectiva
entre hombres y mujeres y acabar con la brecha salarial entre
hombres y mujeres? Pues, oiga, nosotros desde Ciudadanos
manifestar que es completamente insuficiente, y le pediría que
fueran insistentes ante el Gobierno de Sánchez para reclamar
más financiación del Estado en algo que es fundamental y que
debe ser uno de los pilares básicos del estado del bienestar.

Y sobre la figura del agente de la corresponsabilidad y
conciliación en los municipios, a mi grupo parlamentario nos
genera muchas lagunas en cuanto a sus competencias, que hoy
ha dado unas pinceladas aquí, pero en el plan no se
desarrollaba, y quería si en la réplica me puede contestar cómo
se hará esa contratación por parte del Govern, ya que ha dicho
que será a cargo del Govern la financiación de esta figura de
agente de corresponsabilidad.

Desde Ciudadanos estamos de acuerdo con muchas o todas
las lineas de este plan, campañas de sensibilización, la
necesidad de conciliación y también fomentar la
corresponsabilidad, ayudas a escoletes, creación de más plazas
de 0-3, todas las campañas, las ayudas a comedor que deben
incrementarse, todo esto también han sido propuestas de
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Ciudadanos que hemos hecho vía debate de presupuestos o
proposiciones no de ley, pero la conciliación es mucho más que
eso, como usted bien ha reconocido consellera, y creo,
sinceramente, que falta desarrollar y concretar más las ayudas
concretas, los beneficios, las bonificaciones a las empresas,
para que permitan el teletrabajo, la flexibilización de las
jornadas laborales para compatibilizar el trabajo con el cuidado
de los hijos o de los familiares dependientes. ¿Cómo se
articularán estas bonificaciones y ayudas a las empresas y
también cómo se articularán las ayudas directas a los
trabajadores que soliciten reducciones de jornada o
excedencias por cuidados de un hijo menor? Porque esto es
importante, es cabdal -ahora me sale en catalán-, porque, sin
saber cómo se va articular en la práctica, pues es una de las
patas muy importantes para garantizar y fomentar esa
conciliación, como el Govern va a hacer que estas ayudas
lleguen tanto a trabajadores como a las empresas.

Sin duda la dificultad para conciliar la vida laboral y
familiar es una asignatura pendiente, no sólo de este Govern,
sino por supuesto del Gobierno del Estado, para garantizar la
igualdad de oportunidades, usted lo ha dicho consellera y
estamos totalmente de acuerdo. Es innegable que supone un
freno, especialmente para las mujeres, y quiero recalcarlo y
repetirlo, que siguen siendo y seguimos siendo las que
asumimos mayoritariamente las tareas del cuidado de los hijos
y que en muchas ocasiones se ven obligadas a elegir entre su
carrera profesional y el cuidado de sus hijos. Y es vital que las
administraciones encuentren soluciones de forma urgente para
fomentar esta conciliación con ayudas reales, pero también
ayudar a las empresas para que puedan materializarlo y ayudar
a los trabajadores que se ven abocados a tener que pedir una
excedencia en su trabajo o pedir una reducción de jornada,
como he hecho yo en mí anterior trabajo en la empresa privada,
porque no tenía otro remedio, ¿no?, que pedir esa excedencia
para poder cuidar a mis hijos menores.

Es un caballo de batalla mío personal, se lo garantizo,
consellera, también de mi partido, y sí felicito al Govern por
este plan de conciliación, creo que es un paso muy, muy, muy
importante aunque nos queda muchísimo camino por recorrer.
Hay pequeñas cosas, como le digo, que deben concretarse,
consellera, pero felicitarla por ese trabajo, pero sobre todo
felicitar a mi grupo por haber sido el pionero en pedir este plan
integral de conciliación que puede ver los frutos y sobre todo
felicitar a las familias que se podrán beneficiar de estas ayudas
y estas medidas que entre todos tenemos que seguir trabajando
para aumentar.

Gracias, consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara correspon a la Sra. Consellera, té la
paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Gràcies, Sr. President. Sra. Guasp, jo li puc assegurar, que
vostè deia que és el seu cavall de batalla personal, jo li puc
assegurar que també és el meu cavall de batalla personal, però

sobretot és el cavall de batalla del Govern de les Illes Balears,
que crec que és l’important en aquest cas, i hauria de ser el
cavall de batalla de totes les dones i tots els homes d’aquesta
comunitat autònoma, ja no parlem de l’Estat, cenyim-nos..., -
esperi que no la veig- cenyim-nos una mica a la nostra
comunitat autònoma.

Vostè començava dient que aquest pacte és fruit del Pacte
de reactivació, i li ho reconec, de fet és una cosa a la qual ahir
donava voltes, vaig pensar: no ho he inclòs, i vostè m’ho ha
recordat, no ho havia inclòs, és cert. Aquest pacte de
conciliació és fruit també de la negociació entre els distints
agents socials, els partits polítics que hi volen participar i han
volgut participar d’aquest pacte de conciliació, perquè és un
dels aspectes bàsics i fonamentals a l’hora de desenvolupar el
creixement econòmic i com creixem econòmicament en
aquestes illes, perquè si creixem sempre a costa dels mateixos
o de les mateixes moltes vegades el creixement no serà just i
deixarà gent enrere.

Per tant, vull agrair-li la seva proposta i reconèixer-li la
seva implicació que el Pla de conciliació i corresponsabilitat de
les Illes Balears sigui una realitat també gràcies a la feina que
han fet des del seu partit.

Vostè plantejava que la conciliació és un aspecte
transversal, jo crec que ho he intentat transmetre així a la meva
compareixença, i ho continuo dient, crec que la conciliació, i
sobretot la corresponsabilitat moltes vegades, que no ho hem
d’oblidar, ha de ser una pluja fina que vagi calant absolutament
en tots els aspectes de la vida i tots els aspectes de la vida són
tots, és a dir, en el laboral que és molt important, a la llar, que
és importantíssim, però també a l’oci, al temps lliure, a les
cures, ha de calar per tot, ha de ser tan transversal que sigui una
pluja fina que faci que d’aquí una sèrie d’anys ni tan sols ens
haguem de plantejar que la corresponsabilitat ha d’entrar a
totes les llars; és a dir que els homes i les dones tenguem
exactament les mateixes obligacions i responsabilitats a les
nostres llars ha de ser una cosa que tots sapiguem.

I aquí hi ha aquesta part d’educació que els comentava jo a
la compareixença, sobretot que té molt a veure amb la
coeducació que es fa a les escoles, i l’objectiu d’aquest govern
és poder arribar, amb aquesta coeducació, al major nombre
possible de centres educatius, és a dir, si poden ser tots, millor;
és una feina que es fa poc a poc, perquè també coneixem que
els recursos són escassos, però incidim en aquest sentit. I jo
crec que, sobretot, hem d’educar els nostres fills en aquesta
coeducació, en aquesta responsabilitat, en una igualtat que ells
vegin i practiquin la igualtat com a una cosa totalment real,
perquè l’únic antídot que tenim contra el masclisme crec que
bàsicament és aquest, és a dir, si començam per aquí
aconseguirem fer moltes passes.

Vostè deia que la conciliació és una utopia. No ho
compartesc, jo crec que no és una utopia, és a dir, una utopia
serà allò que volem aconseguir i que no hi ha manera
d’aconseguir-ho, o almenys jo sempre ho he pensat d’aquesta
manera, per ventura no la defineix com toca. Que és un gran
repte? Estic totalment d’acord amb vostè, però no una utopia.
Jo crec que amb aquest pla de conciliació es fan passes
decidides no, molt decidides, aquest pla de conciliació té 115
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mesures, 155 milions d’euros i un calendari, i sobretot un pla
de seguiment, que el pla de seguiment el realitzaran,
l’elaboraran tots els agents que han format part de la seva
gestació i de seva aprovació, i que ens faran acomplir aquest
calendari, i si no el podem acomplir donar resposta i donar
explicacions per mor d’aquest compliment.

Per tant, crec que fem passes decidides, no totes les passes
que hauríem de fer perquè és cert que ens queda moltíssima
feina per fer en aquest sentit.

I també vull compartir el que plantejava que les dones som
les més perjudicades quant a conciliació i corresponsabilitat i
que les passes que hem de fer, i ho intentam amb totes les
accions que es fan des d’aquest govern, han d’anar i van
dirigides cap a la consecució d’una igualtat real que superi la
igualtat real que vàrem assolir fa estona, però que no podem
veure i no trobam en el dia a dia.

I les administracions públiques s’hi han d’implicar d’una
manera molt decidida per poder aconseguir aquesta igualtat
real. Hem legislat, és a dir, tenim una de les legislacions en
igualtat més avançades i més pioneres de l’Estat espanyol, però
no ens abasta, necessitam que plans com aquest pla de
conciliació ens ajudin a fer aquestes passes decidides.

Em demanava per les famílies monoparentals, li’n donaré
un parell de pinzellades, jo exactament totes les mesures
concretes s’hauran d’aplicar i hauran d’aterrar a mesura que es
realitzin accions perquè el fet d’afavorir les famílies
monoparentals, que sobretot estan integrades per les dones, és
un dels eixos transversals del pla, vull dir que ha d’arribar a
totes les accions que es facin a l’hora d’implementar el pla de
conciliació, però per concretar-ne alguna: la inclusió dins la
negociació col·lectiva dins l’àmbit laboral, la inclusió de la
negociació col·lectiva de les circumstàncies específiques i
especials de les famílies monoparentals a tenir en compte per
part d’empreses i treballadors, a tenir en compte per part dels
agents negociadors; també les ajudes a les famílies
monoparentals en el mateix nivell, en el mateix sentit que les
ajudes a famílies nombroses, i aquí la nostra llei, també
pionera, de la passada legislatura, ja equipava les famílies
monoparentals amb les famílies nombroses a l’hora de poder
accedir a qualsevol tipus d’ajuda, descomptes, etc., és a dir,
també amb un nivell molt transversal de la vida.

I quant a l’àmbit local, crec que és important la tasca que
faran el agents de corresponsabilitat a l’hora de poder afinar
molt bé als municipis, als barris concrets perquè hi ha ciutats
més grans que altres, quines són les necessitats que es tenen i
de quina manera s’han d’assolir, com li deia el suport a les
famílies monoparentals, com a famílies especialment
vulnerables, ha d’implicar totes les accions del pla.

Les mesures, jo he intentat anar a les mesures amb un nivell
molt de resum perquè tampoc no es tractava de llegir aquí, i ja
he fet la mitja hora sencera, per tant, tampoc no es tractava de
llegir totes i cadascuna de les mesures del pla, sinó remarcar les
més importants. Per a nosaltres és especialment important el
que vostès plantejaven i que ha format part del debat polític
d’aquest parlament des de fa moltíssim de temps, perquè hem
pogut veure moltes PNL en aquest sentit, aprovades crec que

pràcticament per unanimitat per tots els grups, a proposta del
seu grup, a proposta d’altres grups també, en el sentit d’una
major implicació i major amplitud de l’oferta 0-3 anys, ja li he
explicat els 14,7 milions d’euros que hi hauria en les ajudes de
menjador, i tenim la quantia més elevada, el curs passat va ser
la quantia més elevada de la història quant a ajudes de
menjador i aquest curs es manté el mateix import amb els 100
milions d’euros quant a ajudes de menjador.

Quant a les escoletes, vostè parlava de les escoletes d’estiu
sobretot, hi haurà una convocatòria dins l’àmbit local, que serà
finançada almanco amb 1 milió d’euros del Pla
Corresponsables estatal, però també complementada amb
finançament propi de la comunitat autònoma, que encara
s’acaba de concretar perquè es fa el pressupost, i serà una
convocatòria per als ajuntaments perquè puguin fer escoletes
d’estiu, Pasqua i Nadal, que són els moments que els nins tenen
vacances i on les famílies necessiten especialment un suport
quant a aquesta conciliació. I, sobretot, l’objectiu d’aquestes
ajudes és que aquells municipis que no tenguin o que no
organitzin normalment aquestes escoles les puguin organitzar
i, per tant, puguem arribar amb aquesta oferta a tots els
municipis de les Illes Balears, i que s’abarateixi el cost a les
famílies; és a dir, l’objectiu és que les famílies no hagin de
pagar tant per aquest servei, que moltes vegades tots els qui en
fem ús, durant els mesos d’estiu sobretot, sabem que són molt
elevats.

Vostè em plantejava també les excedències, és a dir, quin
import tendrien. La previsió és que el suport a les empreses per
a excedències, cura de nins, dependents, majors, etc., pugui ser
de 7,2 milions d’euros.

També, com una de les mesures importants, són les escoles
matineres, el finançament també amb el Pla Corresponsables de
les escoles matineres. Hem de pensar que hi ha moltes escoles
que tenen aquest servei d’escola matinera, però també n’hi ha
d’altres que no el tenen, precisament perquè no tenen una
massa crítica, per dir-ho de qualque manera, de nins per poder
donar el suport i poder pagar els cuidadors o qui faci aquestes
tasques, i l’objectiu és començar i començarem per aquelles
escoles que no tenen servei d’escola matinera, perquè l’escola
matinera sigui un servei que sigui a totes les escoles de les
nostres illes, i que els pares... que hi hagi pocs nins i que no es
pugui pagar el cost d’aquesta escola matinera no sigui un
impediment perquè aquesta escola matinera existeixi. 

Jo crec que tots els qui començam a fer feina a les vuit, nou
del matí sabem precisament com de necessari és aquest servei,
i quan una escola no el dóna perquè hi ha pocs nins que el
demanin o que el demandin és un vertader problema per a la
mare, per al pare que acompanya el nin a escola i que té un
horari d’entrada a la feina i que ha de complir.

Jo li he reconegut, vostè deia: el pla arriba tard. Sí, sí, sí,
arriba tard, arriba molt tard, li he reconegut a la meva
intervenció, li ho torn reconèixer ara, jo crec que la realitat és
la que és, el pla arriba tard. Però també li deia a la meva
intervenció: aquest pla, per una banda, va esperar el
Corresponsables, va haver d’esperar el finançament estatal del
Corresponsables, i no únicament esperar el finançament del
Corresponsables, sinó també quines accions es podien
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desenvolupar amb aquest finançament del Corresponsables,
perquè tot no hi entra, per poder definir exactament les accions
que anirien a càrrec del Corresponsables o no. Vàrem haver
d’esperar aquest Corresponsables i també les meses de feina
dels tres grups concrets varen fer una feina cadascú en el seu
àmbit, però, una vegada que vàrem tenir el document elaborat
i complet, la resta d’agents intervinents a la mesa de conciliació
varen analitzar el pla concret, complet, i no únicament el seu
àmbit que és el que havien fet feina de manera..., durant el
darrer any.

Això també va fer que s’allargàs més la negociació perquè
la resta d’agents varen intervenir també en la resta d’àmbits, i
jo crec que això el que ha fet ha estat millorar moltíssim el pla
i encara li ha donat un major suport i un major coneixement per
part de tots els agents intervinents, perquè hi havia entitats que
havien intervingut únicament a l’àmbit local i que després
volien parlar també de l’àmbit socioeducatiu o de l’àmbit
laboral; els que havien intervingut al laboral va ser un moment
de molta, molta, molta efervescència, per dir-ho de qualque
manera. 

Vostè em demanava pels participants i les vint reunions. Les
reunions, s’han fet vint reunions entre les meses, no tenen actes,
per tant, les actes de les reunions, em sap greu, però no les hi
podem facilitar perquè no s’ha fet acta, i el fruit del treball
d’aquestes meses és el mateix pla. I és un fruit, i jo ho he dit a
la intervenció, de molta generositat per part de tothom perquè
teníem asseguts a la mateixa taula entitats de distints interessos
o amb un interès comú de llarga mirada que compartim tots,
però amb interessos particulars, per ventura de vegades una
mica contraposats i tots han estat capaços de poder acordar un
pla que tots comparteixen i tots compartim. Per tant, crec que
aquest és l’avantatge que té aquest pla quant a la seva gestació,
la seva elaboració. 

Per tant, la feina de les distintes reunions és el pla que ara
hem elaborat. Hi ha hagut, jo li he dit, hi ha hagut esborranys,
s’han passat propostes, però vaja, el que hem consensuat entre
tots és el que tenim en aquest pla i és fruit d’aquesta
generositat; és a dir, quan consensuam i quan acordam les coses
doncs moltes vegades se cedeix en coses que no formen part
del que tu penses cent per cent, però aquest és el gran avantatge
d’aquests grans acords com he fet en aquest cas.

Em deia que el finançament de l’Estat no és suficient,
totalment d’acord amb vostè. El finançament del Pla
Corresponsables que ha correspost a la comunitat autònoma de
les Illes Balears no és suficient, així ho vàrem fer saber a la
ministra en el seu moment, així ho vàrem manifestar a la
Conferència Sectorial d’Igualtat, que és on es va fer el
repartiment dels 190 milions d’euros del Pla Corresponsables
a nivell estatal, que corresponien 50 milions a la..., 5 milions,
perdó, a la comunitat autònoma de les Illes Balears, i vàrem
manifestar que no compartíem els criteris de repartiment que es
varen fer en aquell moment. I el que hem fet des d’aquell
moment és treballar amb el ministeri i tenim el compromís del
ministeri de rectificar els criteris de repartiment que es varen
aplicar al Corresponsables, i que siguin els mateixos criteris de
repartiment del Pacte d’Estat de Violència, que aquest és el
nostre objectiu, és a dir que, bàsicament, és que tot el fons
d’insularitat que té aquest pla a l’hora de fer el repartiment es

reparteixi per parts iguals entre Canàries i les Illes Balears, com
es fa amb el Pacte d’Estat i no s’ha fet amb el Corresponsables.
Per tant, en això vull donar-li totalment la raó.

Quant als agents de corresponsabilitat, perquè ens
entenguem, i crec que tots els coneixem i sabrem com
funcionaran, funcionarà tipus la convocatòria dels ADL que
tenen els ajuntaments. Es va aprovar la despesa dilluns al
Consell de Govern de 2 milions d’euros, que farem serà una
convocatòria de subvencions als ajuntaments els quals podran
agafar un agent de corresponsabilitat, i la selecció es farà des
del BOIB com es fa amb els ADL. Aquests agents de
corresponsabilitat, la feina bàsica i principal i primera que
tendran serà, precisament, poder fer una diagnosi de la situació
de conciliació i de les necessitats de conciliació a cada un dels
municipis o mancomunitat o unió de municipis, perquè saben
que a segons quins serveis hi ha municipis que estan
mancomunats i es presten des d’una mancomunitat, per tant,
això també ho tenim en compte. Hauran de fer aquesta anàlisi
i aquesta diagnosi i amb aquesta anàlisi i diagnosi després
podrem establir d’una manera molt més acurada les necessitats
de conciliació que hi ha als distints àmbits.

Jo crec que un exemple clar és que les necessitats de
conciliació no són les mateixes al municipi de Calvià, que és un
municipi turístic, amb una població molt lligada a l’activitat
turística i, per tant, molt lligada a l’estiu, amb uns horaris que
moltes vegades es comença a les set del matí, en ple mes de
juliol i agost, en què tens unes necessitats molt concretes, que
al municipi d’Inca, que és un municipi més industrial i que els
horaris són més estables i on els caps de setmana hi ha més
descansos que no a municipis que són més turístics. Bé, idò,
aquestes realitats concretes seran les que s’hauran d’analitzar
a cada un dels municipis per a després, amb aquesta diagnosi,
fer un pla d’actuació concret a nivell municipal que puguem
compartir entre tots, però sobretot a nivell municipal on
s’hauran d’implicar els agents socials, econòmics, les entitats,
associacions del municipi en concret, que tampoc no són les
mateixes pertot.

Després, quant a les ajudes a les empreses, li deia abans que
les ajudes tendrien un import de 7,2 milions d’euros, i haurà de
ser a una negociació, que no podem fer ara, que no podem fer
dins el pla, sinó que aquest sí que és un àmbit que queda
totalment reservat a la negociació col·lectiva, i nosaltres
respectam aquesta negociació col·lectiva i ho reservam, i serà
la negociació col·lectiva entre agents socials, entre els sindicats
i els agents econòmics, la que ens dirà de quina manera
s’implementaran aquests 7,4 milions d’euros. 

I jo, pel que he pogut veure, i és la satisfacció d’aquest pla
és que compartien, tant els sindicats com patronals, compartien
els aspectes que avui tenim com a Pla de conciliació de les Illes
Balears, per tant, supòs que aquesta negociació col·lectiva serà
senzilla en el moment que arribi, però l’han de fer ells, per tant
respectam aquesta negociació i veurem després com s’aplica.

Gràcies. Crec que no m’he deixat res, si no, ara a la seva
rèplica...
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EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, li comunic, Sra. Guasp, que ha consumit el
temps, no té temps per fer una segona intervenció. Té quinze
segons, per tant, li puc deixar quinze segons, més no. 

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Gràcies, president. No, només dir a la consellera que moltes
gràcies per les seves respostes, que és cert que no estam
acostumats que els consellers ens responguin com vostè ho fa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies per ser breu i, per tant, passem al següent
grup parlamentari. Té la paraula el Grup Parlamentari Popular,
el Sr. Camps, per un temps de quinze minuts en total. 

EL SR. CAMPS I PONS: 

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom, Sra.
Consellera, a l’equip que l’acompanya i a tots els diputats i
diputades. 

Abans de començar, m’agradaria, Sr. President, que quan
dugui 12, 13 minuts m’avisi, per favor. 

La conciliació que és objecte d’aquesta compareixença avui
vull recordar que era una petició unànime de tots els grups
parlamentaris que, mitjançant diferents proposicions no de llei
van aconseguir aquest mandat parlamentari conjunt, per tant és
una feina d’equip, és una feina en la qual a la societat idò també
li interessa veure aquesta unió. 

Feta aquesta introducció, m’agradaria que, en nom del Partit
Popular, la conciliació familiar és un tema que ens preocupa i
ocupa perquè les famílies, les persones, són un pilar bàsic en el
nostre grup parlamentari, per tant el fons el compartim, encara
que no la prioritat que se li ha donat per part del Govern, pels
anuncis incomplerts i pel retard en més d’un any des dels seus
primers anuncis. 

Va ser el Partit Popular que en plena pandèmia, quan era de
major necessitat disposar d’aquest pla de conciliació i la seva
absència per part d’aquesta conselleria, que va haver d’esperar
que arribés vostè, Sra. Garrido, per fer una realitat aquest pla
de conciliació. 

Vull recordar aquí que la diputada, la Sra. Riera, del nostre
partit, li va presentar una bateria de mesures els primers mesos
de la pandèmia, va ser qui vàrem liderar propostes propositives
per donar resposta a l’urgent i real necessitat que patien els
ciutadans, els treballadors, els estudiants, les persones, en
definitiva. 

Recordem el que votaven, el que ignoraven en el món
laboral, en el món educatiu, en compte de les iniciatives per
afavorir les famílies que no disposaven d’aquest pla en plena
pandèmia i en plena necessitat, més que mai. 

Un any tard, arranca aquest pla de conciliació, que li reiter
que en compartim el fons, l’objectiu d’avançar en el benestar
de les persones, de les famílies i per açò li plantejaré una
bateria de preguntes i li prec que concreti tot el possible, Sra.
Garrido. 

Pel que fa a l’àmbit laboral, com el plantejaran, quina
quantitat tenen prevista aportar davant l’àmbit laboral?

Davant les excedències a les empreses privades, quin tipus
d’incentius pensen proposar, des de quan? Com pensen
incentivar i poder fer reals les reduccions de la jornada laboral?
Quines ajudes tenen previstes? Com incentivaran la flexibilitat
del teletreball?

Pel que fa al món educatiu, l’etapa de 0-3 anys, té prevists
alguns concerts per a les escoles concertades? Pensen finançar
amb bons per a les escoletes? Pensen finançar part del
menjador, com i quina aportació?

Sra. Consellera, vostè és conscient que l’any passat varen
deixar més de 6.000 famílies, les més vulnerables, sense l’ajuda
del xec de menjador a l’estiu, i l’any passat -com enguany- les
ajudes de beca menjador que encara no hagin sortit, ho troba
normal?

Encara que vostès generalment no arriben a temps per posar
en marxa les necessitats en aquest cas dels fillets, pensen baixar
els requisits o seguirà apostant per deixar de repartir per a
aquestes persones, aquestes famílies, com van fer l’any passat
que van obtenir un romanent de 4 milions d’euros?

Així com el preu abusiu que oscil·la entre 8,5 a 9,5 euros el
menú, un preu dels més cars d’Espanya. Aquestes són les seves
prioritats i les seves polítiques? 

Avui, sense anar més enfora, en el Diari Menorca sortien
dues notícies relacionades amb aquest pla: “El Mare de Déu de
Gràcia es queda sense auxiliars tècnics educatius, 11 alumnes
de necessitats especials i el único parcial asignado está de
baja”, per tant, és una realitat que vivim dia a dia. 

Ahir també, la intervenció de la Sra. Durán en el plenari,
també es va fer ressò dels alumnes que no poden disposar
d’aquest transport escolar, amb un curs que ja duu més d’un
mes i mig iniciat, que pugui haver-hi aquest tipus de
circumstàncies que alterin la realitat de les famílies i les
necessitats.

Pel que fa a l’escola matinera, quines escoles prioritzaran?
Les concertades també entraran en igualtat d’oportunitats, quins
percentatges tenen prevists d’ajuda?

Pel que fa a l’àmbit de l’administració local, com pensen
crear la figura de l’agent de corresponsabilitat i conciliació? De
què serveix aquesta figura si no tenim garantit el bàsic, si no
tenen el transport escolar garantit, com va exposar, com li deia,
la Sra. Durán?

Sra. Consellera, vostès són molt aficionats a fer presentació
de plans i no ens agradaria des del Partit Popular que acabi com
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el Pla de residències 2017-2021, que no està complert, com el
de prostitució i abús de menors tutelats, etc.

També, quines iniciatives de suport per a aquestes persones
dependents?

Insistesc que estarem pendents, que estem amb l’objectiu i
fons d’aquest pla, de les seves responsabilitats, de la
conciliació, que encara que vostès han de compartir les seves
responsabilitats no poden quedar amb un anunci i un pla més
sense ambició, agilitat i responsabilitat, per açò des del Partit
Popular volem saber quin full de ruta té previst, quins terminis,
quins indicadors disposarà aquest pla perquè no quedi en
anuncis de fum?

Sra. Garrido, també m’agradaria que em confirmés si
aquesta línia que vostè ha esmentat i que la Sra. Guasp també
li ha demanat sobre aquests 5 milions d’euros, si és una
quantitat total o està repartida en diferents plans, i si hi ha més
aportacions a part d’aquests 5 milions d’euros que vostè ha
comentat a les seves diferents intervencions. 

Moltes 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):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Jo, Sr. Camps, sense entrar
en polèmiques, perquè crec que poder presentar aquest pla en
el Parlament avui és una gran notícia per a aquest parlament i
vostè, allò de no dejes que la realidad te estropee un buen
titular, no?, idò això és el que hem trobat a la seva intervenció
avui. Si tothom es vol posar la medalla d’una cosa, és que la
cosa és bona, per tant, jo crec que també em qued amb això, és
a dir, aquest pla és fruit de la feina de moltíssima gent, és fruit
de la feina d’aquest parlament, per suposat, jo li he dit a la Sra.
Guasp a la intervenció, i ho reconec, aquest parlament ha fet
molta feina per parlar de corresponsabilitat, però tots els grups.

I jo crec que intentar fer veure que el Govern ha fet un pla
de conciliació pràcticament arrossegat perquè el Partit Popular
ens ha dut fins aquí..., vaja, si vostè s’ho creu, continuï
d’aquesta manera però crec que serà de les poques persones
que s’ho creurà. Aquest pla de conciliació neix del debat polític
d’aquest parlament però sobretot neix del Pla de reactivació de
les Illes Balears, que hi participen els agents socials, hi
participen les administracions públiques i hi participen els
partits que hi han volgut participar. Jo el torn convidar, torn
convidar el Partit Popular a participar del Pla de reactivació
perquè, per molt que vostès diguin, el que pensen..., qui de
veres només pensa en un titular, són vostès. 

En el Pla de reactivació s’ha fet feina de manera conjunta
amb tothom i el Pla de conciliació s’ha fet, i ho torn dir, agraint
a tots els agents i administracions públiques que hi han
participat, d’una manera molt participada, molt coordinada i
sobretot des d’una profunda generositat per part de tots els seus
participants.

Vostè diu que comparteix el fons del pla, però que no
comparteix els anuncis, ni les prioritats. Bé, jo crec que ningú
no podrà dir en aquest moment que no comparteix la necessitat
d’arribar a una igualtat real entre homes i dones i que no
comparteix la necessitat de la corresponsabilitat a tots els
àmbits de la nostra vida entre els homes i dones i la conciliació;
és a dir, el rar hauria estat que no compartissin el fons. Per tant,
tampoc no m’ha dit què és el que no comparteixen, si
comparteixen aquest fons.

I perquè aquest pla sigui una realitat no s’ha hagut d’esperar
que jo arribés, perquè s’havia fet moltíssima feina amb les
meses, amb les tres meses que els he explicat abans, s’havia fet
moltíssima feina, la feina estava molt avançada i nosaltres, tant
la directora insular, Isa Castro, com jo, -ui, insular, perdó-,
general, l’únic que hem fet ha estat al final donar les darreres
pinzellades, posar-ho tot en comú i dur aquest pla a aprovació.
Per tant, agrair moltíssim la feina de la consellera Costa i la
seva dedicació.

Vostè me feia un parell de preguntes quant l’eix laboral. Si
vostè llegeix l’eix laboral, veurà que hi ha una cosa que
l’impregna per complet i és l’absolut respecte a la negociació
col·lectiva entre els agents socials i els agents econòmics.
Molts dels plantejaments que vostè em feia, seran una realitat
després d’aquesta negociació col·lectiva, i jo també li explicava
a la Sra. Guasp, el tema d’excedències, etc., són 7,2 milions
d’euros el que finançarà aquesta partida, o aquesta mesura
concreta, però haurà de ser fruit de la negociació entre els
sindicats i la patronal, igual que com s’apliquen les jornades
reduïdes, igual que com s’aplica el teletreball, tot això ha de
formar part de la negociació col·lectiva. I el bo que tenim amb
aquest pla és el compromís d’aquests agents socials, d’aquests
agents econòmics, d’iniciar aquesta negociació col·lectiva en
aquest aspecte, el compromís de la patronal i el compromís dels
sindicats que la conciliació passi a formar part del dia a dia de
les empreses de les Illes Balears. Ara, han de començar a fer la
feina en aquest sentit.

Quant a 0-3 anys, vostè em demanava pel finançament 0-3
anys, jo li he explicat a la compareixença: 0-3 són 14,4 milions
d’euros, entre 2021 i 2024; la creació de 28 nous centres, 25 a
Mallorca, 2 a Eivissa i 1 a Formentera; l’ampliació de 10 ja
existents i, per tant, 1.749 places públiques a Balears i
pràcticament tots els municipis amb places 0-3 anys; a més, de
664 places de titularitat privada les quals passaran a la xarxa
complementària.

Jo he explicat a la meva intervenció en què consistien les
subvencions i les quanties concretes d’aquelles guarderies que
accedeixen a la convocatòria de subvencions, si no ho record
malament era d’1.600.000 euros i es va resoldre en el mes de
juny la darrera, i que aquest excés el que fa és que passin a la
xarxa complementària aquestes 664 places de guarderies que es
converteixen en escoletes, perquè aquest també és l’objectiu
que té la Conselleria d’Educació i també l’objectiu que ens
marca la LOMLOE quan es va aprovar. 

Quant a les ajudes de menjador, 7 milions d’euros d’ajudes
a menjador el curs passat, 100 milions d’ajudes a menjador
aquest curs. Si vostè vol entrar en aquestes històries que
plantegen sempre i en les polèmiques, jo no hi entraré, però sí
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que li faré veure una cosa: curs 2014-2015, 800.000 euros
d’ajudes a menjador, caram! 6.200.000 euros menys; curs
2015-16, 1.100.000; 2016-17, 2.100.000; 2017-18, 2.100.000;
18-19, 2.600.000; 19-20, 3,5 milions; 20-21, 22-23, 7 milions
d’euros. Per tant, jo crec que els números canten, Sr. Camps, i
no intenti anar molt més lluny amb el seu plantejament, perquè
al final la realitat com li deia, li romp el seu titular.

Quant a les escoles matineres, la priorització, ja ho he
explicat abans a la intervenció de la Sra. Guasp, és que aquelles
escoles que no tenen escola matinera siguin les primeres on es
facin actuacions, per tant, qui no té escola matinera seria la
primera de les actuacions perquè en tenguin. I també arribarà
a l’escola concertada, a l’escola concertada arribarà via
convocatòria de subvencions i a l’escola pública arribarà via
Conselleria d’Educació.

Quant a l’àmbit local i els agents de corresponsabilitat, crec
que he explicat bé en què consistiria: la primera feina d’aquests
agents de corresponsabilitat és fer anàlisi i diagnosi i amb
aquesta anàlisi i diagnosi les mesures concretes de conciliació
en aquell municipi, o conjunt de municipis concret. Però primer
anàlisi i diagnosi, i no res tenen a veure els agents de
corresponsabilitat amb el transport escolar, que és una cosa
totalment distinta que es troba a l’àmbit laboral i que, com va
explicar bé el conseller Martí March ahir, es posa fil a l’agulla
i es resolen els problemes que es puguin produir quant al
transport escolar, però, vaja, aquí és una mica allò de mesclar
ous amb caragols

També plantejava com faríem el full de ruta, els terminis,
els indicadors del pla. Una part importantíssima d’aquest pla és
el pla de seguiment, la comissió de seguiment que es farà, que
es reunirà cada sis mesos o quan sigui necessari, i que la
comissió de seguiment es reunirà quan sigui necessari la mostra
és que, no arribava a dues setmanes després de l’aprovació del
pla, es va reunir la primera comissió de seguiment, on hi havia
les associacions de pares, la Conselleria d’Educació, la
Conselleria de Sanitat, també els agents socials i econòmics,
perquè hi havia un plantejament molt concret i era com es
s’actuava davant la quarantena, així com s’havien fet els
protocols dels menors de 12 anys, perquè el protocol deia que
la quarantena, quan hi havia un positiu a la classe, havia de fer
quarantena la classe sencera. 

Bé, idò del primer grup de la primera comissió de
seguiment que s’ha fet i del primer grup de feina, ha sortit la
primera de les respostes i és que s’ha modificat el protocol,
com bé els explicava a la meva intervenció abans, s’ha
modificat el protocol i ara únicament hauran de fer quarantena
els alumnes que s’asseguin devora l’alumne que ha donat
positiu, o aquells alumnes que no fan ús de la mascareta a la
classe. I si hi ha un segon positiu, aquesta vegada a la classe es
faran proves a tots els nins i si surt un segon positiu, sí que es
faria després la quarantena a tota la classe. Per tant, avançam,
aquest grup fa feina també per fer propostes al Ministeri de
Seguretat Social quant a suport als pares per poder estar amb
els seus fills, si se’ls planteja una quarantena la qual, com
saben, és de 10 dies.

I després per últim em demanava pels 5 milions, jo els 5
milions m’imagín que demanava pels 5 milions del Pla

Corresponsables. Els 5 milions del Pla Corresponsables és per
a l’any 2021 i aquests 5 milions, bàsicament, després hi haurà
accions més petites, però les partides més grosses d’aquests 5
milions, seran 2 milions d’euros per als agents de
corresponsabilitat; 1 milió d’euros per a les escoletes de Nadal,
Pasqua, estiu; mig milió d’euros per a escoltes matineres, i ara
ho dic de memòria, no sé si... 1 milió d’euros -perdó, em
corregeixen-, 1 milió d’euros per a escoletes matineres; i
després hi ha una sèrie de partides allà on volem treballar amb
els ajuntaments d’una manera molt més acurada, aquells
ajuntaments que tenguin instal·lacions que puguin fer servir per
fer una conciliació molt més destinada a hores concretes o a
caps de setmana i sobretot més en els mesos d’estiu, en hores
que no es cobreixen ni amb les escoletes d’estiu, ni amb les
escoltes matineres, molts de treballs lligats al sector turístic que
tenen uns horaris que són complexos, perquè el servei que es
dóna a nivell turístic és de 24 hores.

Crec que no m’he deixat res, sinó m’ho plantegi a la seva
segona intervenció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Camps, vol continuar o.... al segon torn,
d’acord.

Per tant, passem al Grup Parlamentari Unidas Podemos, té
la paraula la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Gràcies, consellera, per comparèixer
vostè i benvinguts l’equip que l’acompanya, gràcies també per
les explicacions donades.

El primer que vull fer és donar les gràcies a totes les
persones que han col·laborat en la redacció d’aquest Pla de
conciliació i corresponsabilitat el qual per fi és una realitat a la
nostra comunitat autònoma. I és que aquest pla també neix un
poc, tot i que és cert que en aquest parlament ja se n’havia
parlat, però neix un poc del que es va derivar de la pandèmia
que -com tots sabem- va posar de manifest totes aquestes
mancances que teníem com a comunitat autònoma i, encara que
és cert que algunes ja sabíem que existien, semblava que dins
la societat estava com a normalitzat que hi hagués persones,
principalment dones, que fessin aquesta doble jornada de
treball i cures, i que la pandèmia va fer com a una espècie de
pausa, i que sortís com un cartell que digués: ja n’hi ha prou, ja
basta d’aquestes situacions; sobretot ho vàrem veure en els
moments més restrictius, on tots vàrem quedar a casa nostra, on
el teletreball, tot i que va ser una eina de molta utilitat, al final
va suposar que per a algunes persones fos com una trampa, que
era treballar tot el dia amb pauses intermèdies per atendre les
cures i les tasques de la llar.

Llavors, és veritat que en els darrers anys hem vist com el
moviment feminista i les seves reivindicacions, la lluita per la
igualtat real, les millores en el món laboral també en aquest
àmbit havien avançat i sobretot també havíem vist com els
compromisos de les diferents administracions també agafaven
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més força en aquests objectius i també ho hem vist, i es redacta
perfectament a la introducció d’aquest pla tota una sèrie de
legislació per contribuir, diguem, amb aquestes fites d’assolir
aquesta conciliació i aquesta corresponsabilitat. I jo crec que
dur a la pràctica en la totalitat aquesta legislació i aquest pla és
el repte més important que tendrem tots i totes, i aquí doncs
vull parlar en primera persona del plural on ens incloguem
totes, perquè pensam que, tot i que el Govern hagi realitzat o
hagi aprovat dintre del Govern, diguem, aquest pla, al final és
una responsabilitat que tenim tots i totes i que ningú,
absolutament ningú no hauria de quedar fora d’aquests
objectius.

Sí que m’agradaria també comentar que pens que la
facilitat, entre cometes, per tirar endavant aquest pla també es
veurà afavorida perquè hi ha tant al Govern de l’Estat com al
Govern d’aquí les mateixes forces polítiques, que pens que
contribuiran a aquesta posada en marxa de totes aquestes
mesures.

Sí que m’agradaria explicar sobre el Pla Corresponsables
que trob que va ser una fita importantíssima per a tot el país per
tal d’avançar amb fermesa en totes les polítiques de conciliació
i corresponsabilitat i que estic convençuda que el ministeri té
una gran sensibilitat per aquests temes i que atendrà totes les
demandes que se li puguin realitzar des de la nostra comunitat
autònoma.

Precisament, dintre dels fons europeus també hi ha un
apartat on es destinaran a projectes en relació amb la igualtat,
que també arribaran a la nostra comunitat autònoma.

I també m’agradaria posar en valor aquesta firma que es va
fer el darrer mes de 64,3 milions d’euros de fons europeus, des
del Ministeri de Benestar Social, amb la comunitat autònoma,
que també es destinarà a poder dur a terme totes aquestes
polítiques de corresponsabilitat perquè, bé, des d’Unidas
Podemos ja ho hem dit moltíssimes vegades, una de les nostres
fites importants com a formació és poder desenvolupar un
sistema de cures públic que afavoreixi aquesta conciliació, que
les persones, majoritàriament dones que sempre tenen, diguem,
aquest càrrec, que assumeixen aquest càrrec de tenir cura dels
més petits i dels més grans o de les persones amb dependència,
idò que es pugui articular un sistema que ajudi a descarregar les
dones, que afavoreixi que les dones, majoritàriament, que
també es dediquen, mitjançant actualment l’economia
submergida, idò que puguin sortir d’aquesta economia
submergida, que puguin cotitzar i al final que es facin passes de
millora.

Per tant, jo crec que hem de posar en valor que per primera
vegada en aquesta legislatura veiem..., és veritat que una part
és per mor de la pandèmia, però veiem una arribada
importantíssima de doblers per part del Govern de l’Estat que
pens que tots i totes hem de posar en valor. Evidentment hem
de continuar demanant tot el que trobem necessari per a la
nostra comunitat autònoma, però també pens que hem de posar
en valor que rebem tota una sèrie d’ajudes que contribueixen
que en el dia a dia puguem continuar cap endavant.

M’agradaria també parlar del món empresarial, nosaltres
pensam que necessitam un màxim compromís de tots els

empresaris, és a dir, de la gent que contracta persones per
treballar, perquè necessitam que tot el talent que es pot oferir,
i parlaré també principalment de les dones, que moltes vegades
són les que es queden fora del món laboral, puguem tenir tot
aquest talent retingut a les nostres empreses; jo sé que s’han de
fer unes negociacions col·lectives i, bé, que aquí hi ha molta
feina per fer, però crec que des del Govern, i també pens que
des dels grups polítics, tots hauríem de defensar, no vull dir
exigir perquè també és una paraula un poc més potent, però
hauríem de defensar que tothom hauria de donar el compromís
al desenvolupament total d’aquest pla i afavorir que les
jornades es puguin flexibilitzar o fins i tot es puguin adoptar
mesures de teletreball en aquests casos on es pugui. Jo trob que
necessitam el compromís i que ningú del món empresarial no
hauria de quedar fora si realment volem avançar cap a una
societat realment inclusiva en tots els aspectes.

I simplement..., res, trob també, i m’ha agradat que s’hagin
esmentat les famílies monoparentals i monomarentals perquè
pens que són unes de les famílies que tenen moltes més
mancances quant a poder conciliar i que tal vegada no tenen
amb qui poder tenir aquesta corresponsabilitat i al final pens
que és la pròpia administració pública la que s’ha de fer càrrec
d’aquesta corresponsabilitat d’aquestes famílies. Per tant, bé,
vostè ja ha explicat tota una sèrie de mesures que esper que
puguin tirar endavant i que es puguin desenvolupar totes.

I simplement, ja li ho dic, tenen un repte vostès, també
nosaltres, en el conjunt de la societat que esper que tothom vagi
a una, no només aquest govern, sinó també els pròxims governs
que puguin venir que estic convençuda que es podrà repetir el
color de govern, però si no és un compromís que totes les
forces polítiques haurien d’assumir perquè el dia de demà, si
tenen responsabilitat de govern, no haurien de retallar en totes
aquestes partides i haurien de contribuir que la igualtat sigui
real entre homes i dones, que es pugui afavorir la conciliació i
que la corresponsabilitat sigui una realitat en el dia a dia i no
damunt el paper o damunt els nostres propis desitjos.

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):

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, Sra. Sans, jo compartesc
pràcticament tots els aspectes que vostè ha plantejant i el dret...,
així com acabava vostè ara amb la seva intervenció, és a dir que
no únicament sigui aquest govern qui desenvolupi aquest pla,
sinó els governs successius que es produeixin en aquesta
comunitat autònoma. Jo crec que amb aquest pla posam de
manifest un nou dret, és a dir, és el dret genèric d’igualtat entre
dones i homes, però posam de manifest que tenim el dret i
sobretot en aquest cas, també homes, però sobretot les dones
tenim el dret a desenvolupar el nostre projecte vital en
condicions d’igualtat amb els nostres companys, els homes.
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Crec que és bàsic que, per part de totes les accions de
govern en el que jo explicava a la Sra. Guasp que sigui una
pluja fina que ho impregni tot, que totes les accions de govern
tenguin en compte això, que les dones tenim el dret de
desenvolupar el nostre projecte vital amb les mateixes
condicions que els homes, i no ho hem d’oblidar a cap moment.
I la pandèmia va posar de manifest precisament això, que els
drets que ens pensàvem tenir o que les lleis ens diuen que tenim
o que tenim escrit, idò no eren tals, i el teletreball de vegades
era un teletreball en fer de mestre, en fer de cuidador, en fer de
cuiner, en fer de tot, és a dir, és allò de... del joc aquell dels
plats xinesos amb els bastonets, bé, idò així és com m’imagín
jo una dona durant la pandèmia i el teletreball, i allò va ser el
que ens va fer reaccionar i ens va fer reaccionar com a forces
polítiques dins aquest parlament i ens va fer reaccionar com a
comunitat autònoma.

I jo vull recordar que l’única comunitat autònoma de tot
l’Estat espanyol que té un pla de conciliació és Balears, que cap
administració pública autonòmica, n’hi ha de locals n’hi ha
de..., cap no té un pla de conciliació i corresponsabilitat, som
els únics d’Espanya amb aquest abast de tota la comunitat
autònoma i amb l’abast dels àmbits que hi ha, hi ha plans
parcials a diverses bandes, però amb aquest abast és l’únic. I de
nou crec que ens hem de donar l’enhorabona entre tots que
Balears torna a ser pionera a fer reals els drets de les dones, i
aquí ho compartim i hem d’estar contents de ser una de les
comunitats autònomes o la pionera en aquest sentit.

I per primera vegada l’Estat espanyol ha posat doblers per
fer conciliació, per primera vegada amb el Pla Corresponsables,
no compartim l’import que ens ha donat, trobam que ens n’ha
de donar més i ho hem manifestat a la ministra i a tothom que
ens ha volgut escoltar, i continuarem en aquest sentit, però 190
milions d’euros per un pla de conciliació a nivell estatal quan
és la primera vegada són molts de doblers. I aquí hem de
felicitar també l’Estat espanyol que tengui aquesta sensibilitat
quant a les comunitats autònomes, les administracions locals i
sobretot que tengui aquesta sensibilitat quant al
desenvolupament d’aquest dret real a desenvolupar el nostre
projecte vital, perquè és el que se cerca amb aquest Pla
Corresponsables, se cerca que la dona no sigui la que es
carregui sempre totes les tasques.

Dins l’àmbit social, vostè parlava de les residències, és una
part important del finançament d’aquest pla perquè és
importantíssim poder tenir una bona cura dels nostres majors,
però també és important que puguem tenir cura dels cuidadors,
i dins una de les mesures que es desenvoluparan i que sobretot
faran els consells insulars, que tenen aquesta competència, hi
ha la del respir dels cuidadors, moltes vegades no és el mateix
tenir cura de nins que tenir cura de dependents en què la fatiga
física i emocional i mental és molt major moltíssimes vegades
i hem de tenir cura d’aquests cuidadors. 

Per tant, crec que hem abastat pràcticament tots els àmbits
als quals podíem arribar, però el pla és viu i el bo que té aquest
pla és que és viu, és canviant i s’haurà d’adaptar a les
necessitats i realitats que es produeixin a aquesta comunitat
autònoma, no podem pensar que la foto que hem fet en el 2021
serà la que haurem de desenvolupar en el 2023, jo no crec que

sigui la mateixa foto, i en el 25 per suposat que no, per tant,
haurem d’adaptar-nos.

I compartesc també el plantejament que feien quant a
l’àmbit empresarial, és a dir, el talent femení és..., aquí farem
un poc de...

(Rialles de la intervinent)

... serem..., no serem massa modestes, però és un dels gran
talents que s’ha perdut moltíssimes vegades i hem de fer feina
perquè aquest talent no es perdi i quedi a les nostres illes i
sobretot formi part del desenvolupament econòmic de les
nostres empreses, perquè crec que els anirà molt millor si
compten amb talent femení en aquest cas.

I el pla és un compromís de les empreses, jo crec que les
empreses han fet..., o les patronals empresarials, CAEB i
PIMEM, han fet un esforç, i jo ho deia abans i ho vull tornar a
agrair, de gran generositat per part seva i sobretot de gran
implicació amb la corresponsabilitat i amb la conciliació,
perquè la conciliació bàsicament és de l’àmbit laboral amb la
resta d’àmbits; per tant, que empresaris i treballadors hi
participin d’aquesta manera, acceptin el pla i col·laborin i a
més hi facin feina, crec que és una bona notícia per a tots.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Sans, vol continuar?

LA SRA. SANS I REGIS:

No, no en faré ús.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò, passam al següent grup parlamentari,
correspondria a MÉS per Mallorca, que no hi és. El Grup
Parlamentari VOX-Actua Balears no és present tampoc, ha
abandonat la sala. Per tant, correspon al Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes, per un temps de quinze minuts, i pot
fer una o dues.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputades, molt bon
dia. Gràcies, consellera, a vostè i a l’equip que l’acompanya per
venir a explicar-nos aquest pla de conciliació, que pensam que
existia una necessitat d’un pla d’aquestes característiques, i la
pandèmia va fer que aquesta necessitat es fes indispensable
perquè vàrem veure les mancances que hi havia i les situacions
que es trobaven tant dins l’àmbit privat, com també dins el
públic.

Vull agrair primer a totes aquelles entitats, aquests agents
socials i econòmics i la societat civil que ha fet feina per
elaborar aquest pla, un pla que, com han manifestat altres
portaveus que m’han precedit, arriba tard, que vostè també ho
veu, perquè era molt necessari, però que ha arribat i és un full
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de ruta que s’ha de seguir, és un full de ruta que no hauria de
quedar en una declaració d’intencions i que hauria de ser real. 

Ha explicat, jo li seré sincera, tampoc no he pogut analitzar
al detall el pla, però sí que vostè ha explicat els tres eixos, tant
laboral, com socioeducatiu, com local, que aquest pla marca i
crec que són molt interessants, ara, també és cert que
m’agradaria poder saber o poder arribar més al detall en segons
quin sentit. 

El tema de la flexibilitat de la jornada laboral ha parlat,
perquè el fet de parlar de les darreres fa que ja s’hagin fet
moltes preguntes i sobretot quan hi ha aquestes respostes,
pregunta-resposta, i per tant ja moltes de les que li volia
plantejar ja han estat contestades, però ha parlat que hi hauria
una negociació col·lectiva, que es troba pendent d’aquesta
negociació col·lectiva, però m’agradaria saber a veure si a les
empreses hi haurà ajudes directes, perquè el pressupost sí que
parla d’aquests 7 coma o 7... milions d’euros destinats sobretot
en tema d’excedència o reducció de jornada, amb el tema de
teletreball, i parla també dels treballadors. Per tant, a les
empreses que s’hi adaptin hi haurà qualque tipus d’ajudes per
a les empreses? També m’agradaria saber si serà així.

Han parlat, i també ara mateix acaba de parlar-ne del tema
dels serveis de respir. Dins la legislatura passada, bé, hi va
haver molts d’entrebancs perquè hi havia en aquell moment el
Joan Crespí que es feia, que hi havia aquest servei de respir, es
va cedir a unes entitats aquesta tasca, m’agradaria saber de
quina manera es farà i plantejarà, sobretot per als cuidadors i en
el tema de discapacitat, que crec que és un sector que és molt
necessari, i també en residències de persones majors, perquè
moltes vegades no tenen els espais adients i no tenen els espais
suficients per poder atendre aquestes famílies que ho
necessiten.

Per altra banda, ha parlat del tema de l’escoleta matinera i
que el problema sobretot a moltes escoles és que són pocs els
nins que necessiten d’aquest servei i, per tant, és complicat que
econòmicament, els pares moltes vegades o les AMIPA se
n’han de fer càrrec i no ho poden assimilar, i els ajuntaments
que moltes vegades també hi donen una mà, són serveis molt
costosos. I veig que hi ha també una partida destinada a aquest
efecte i consideram i li donam l’enhorabona que es plantegi
sobretot a aquelles escoles on encara no hi hagi el servei perquè
es pugui oferir.

En ajudes a menjadors se n’ha donat una, és veritat que la
situació de la pandèmia ha fet que es disparessin molt les
ajudes i passessin de 2 i busques a 7 milions d’euros, però
també s’han vist les necessitats que hi havia d’infants que
estaven en risc de situació social molt elevada.

Pas pena amb una cosa, i li he de dir, és amb el tema de la
creació de les places, 1.749 places queda molt bé i..., queda
molt bé damunt el paper, però la realitat és que les
infraestructures hi ha molta dificultat a l’hora de fer aquestes
escoletes, les complicacions administratives que hi ha ja no
només en els ajuntaments, sinó també per part de la conselleria,
i veig complicat que en aquests quatre anys -m’agradaria
equivocar-me-, però veig complicat que en aquests quatre anys
aquestes places siguin una realitat. Com li dic, dins la

legislatura passada, i vostè també ho ha comentat, es va fer
molta feina amb 0-3 i hi havia aquest compromís que costa que
sigui una realitat però que també esperem que es pugui tirar
endavant.

I al punt 3, allà on es parla de la part local, hi ha una cosa
que em preocupa i és que pertot, a la part pressupostària, parla
de pressuposts d’altres administracions, i em preocupa aquests
pressuposts d’altres administracions perquè la càrrega arriba als
ajuntaments moltes vegades; i arriba als ajuntaments, i m’ha
preocupat quan m’ha dit que als agents de corresponsabilitat
sortiran unes subvencions que es destinaran als ajuntaments, i
supòs que és conscient que serà la part de serveis socials qui
s’encarregarà d’aquests efectes, perquè és una tasca de serveis
socials.

És clar, les àrees de serveis socials, als ajuntaments de les
nostres illes, com pertot, es troben sobrecarregades amb
l’efecte de la pandèmia, tant per a ajudes socials com per a
recerques de feina, com per a estudis de..., bé, mil històries que,
de fet, el Govern és el primer que dona ajudes per incrementar
els treballadors socials, per incrementar les tasques que avui en
dia els ajuntaments tenen amb el tema de serveis socials. Per
tant em preocupa que sigui una càrrega més, malgrat sigui
subvencionada, perquè és una coordinació i ho han de fer els
caps, me lo temo, com solen dir, els caps de les àrees de serveis
socials. 

Per tant, m’agradaria saber a veure quants d’agents de
corresponsabilitat hi ha o hi podrà haver aquestes subvencions,
si hi haurà un agent per a cada municipi, si s’hauran de
distribuir en diferents municipis.

I respecte de les escoletes d’estiu i de Pasqua, etc., també
l’any passat es varen trobar per la pandèmia amb moltes
dificultats, li he tocat temes molt concrets perquè els generals
els li han demanat, però als ajuntaments es varen trobar amb
moltes dificultats a l’hora de trobar al personal, perquè hi va
haver un canvi de model de titulació i el cost de les escoletes va
ser molt més elevat que anteriorment i hi va haver molts de
problemes perquè es poguessin tirar endavant les escoletes
d’estiu, que eren molt més necessàries, no dic ja aquest estiu,
sinó el del 2020, eren molt més necessàries que a altres
moments, sobretot pel tema de socialitzar els nins que havien
estat tancats durant molt de temps i els pares que podien fer
feina havien d’aprofitar. Per tant, m’agradaria saber si en
aquestes ajudes es preveu el cost del personal per poder-les
tirar endavant. 

En principi, no tenc més qüestions per poder-li dir. Vull
agrair la tasca, una altra vegada, que s’ha fet i que sobretot no
quedi en paper banyat i que siguin accions o siguin aquestes
cent i busques d’accions reals i que es puguin desenvolupar
aquestes 115 accions, que es puguin desenvolupar dins aquests
anys que marca el pla.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Consellera. 
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LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Sí, moltes gràcies, Sra. Sureda. Bé, jo ja ho he dit abans, és
a dir, no crec que aquest pla sigui paper banyat per a res sinó
tot el contrari, és a dir, crec que hem fet un exercici de
responsabilitat tenint cura de les mesures i sobretot tenint cura
del calendari o la temporalització d’aquestes mesures, i
sobretot, amb la comissió de seguiment.

Haguéssim pogut aprovar el pla i dir que les distintes
administracions anirien fent feina i no posar una comissió de
seguiment, i jo crec que és el que dona el compromís d’aquest
govern quant a l’execució d’aquest pla, aquesta comissió de
seguiment la qual, a més, té uns objectius molt concrets, que els
he exposat a la meva intervenció, que està composada pels
membres de la Mesa de conciliació, que no és el Govern, és a
dir, el Govern és una petita part d’aquella Mesa de conciliació,
però sobretot està integrat per la societat civil i per agents
econòmics i socials, les administracions públiques són la part
minoritària, per dir-ho de qualque manera. Per tant, tendrem
totes aquestes entitats que estaran sobre nosaltres perquè
acomplim aquest pla, i l’objectiu és acomplir, no necessitam
ningú a sobre, l’objectiu és acomplir.

Vostè començava per l’àmbit laboral, em demanava per la
flexibilització de la jornada, si hi hauria ajudes. Les ajudes que
es plantegen, aquestes dels 7,2 milions, són per excedències,
reduccions de jornada. La flexibilització de la jornada laboral
no és una reducció de jornada, és una flexibilització: entr una
mica més tard, me’n vaig una mica més tard; aquestes mesures,
en principi, no tocarien tenir implicacions econòmiques per a
les empreses perquè la productivitat del treballador i el temps
de feina ha d’acabar essent el mateix; per ventura aquí cada
empresa i la negociació amb cada sector, perquè s’haurà de
negociar a nivell de conveni col·lectiu amb els distints sectors,
la flexibilització no pot ser la mateixa en el sector del comerç
que en el sector d’administratiu d’una oficina, per exemple, i jo
crec que aquí s’haurà de tenir en compte, s’haurà de veure de
manera concreta.

Quant al teletreball, que també ho plantejava, hem de tenir
en compte que totes les empreses estan obligades a complir la
llei que estableix el teletreball, per tant aquí no únicament és
que formi part d’un pla de mesures de conciliació d’aquesta
comunitat autònoma, sinó que és una obligació legal de totes
les empreses d’Espanya d’acomplir una sèrie de condicions i
tenen un termini per acomplir les condicions del teletreball. 

Quant al Respir, són accions que desenvoluparan els distints
consells insulars, no són les mateixes necessitats a unes illes
que a les altres i a Mallorca, que és allà on hi ha un major
gruix, perquè també hi ha un major gruix de població i, per
tant, hi ha més residències, hi ha més dependents, etc., des del
Consell de Mallorca és una de les accions que tenen més en
compte a l’hora de desenvolupar perquè precisament la cura de
dependents és una cura molt pesada de vegades
emocionalment, és de 24 hores diàries, de 365 dies a l’any que
necessites..., i per això se’n diu Respir, precisament, perquè de
vegades necessites respirar, i les administracions aquí hi estam
al costat i, jo no li puc donar molt més detall, però sí que em

puc comprometre a fer-li arribar molt més detall en aquest
sentit. 

Escoles matineres. L’objectiu és que cap escola, és a dir...,
l’objectiu és que si hi ha una escola que no tengui escola
matinera és perquè no ho necessita, no que no tengui escola
matinera perquè només hi ha dos nins que l’han de menester i
per tant no es poden permetre tenir els cuidadors a l’escola
matinera, a això ho hem de suplir, i aquest és l’objectiu, que
pugui ser el Govern qui supleixi aquesta carència. Perquè, en
parlaven, és a dir, si tens una flexibilitat amb la incorporació a
la jornada laboral, d’acord, però si no la pots tenir pel tipus de
feina que desenvolupes, idò és molt més complex i necessitam
donar aquest servei.

Començarem per les escoles que no en tenen. Anirem a les
escoles que ja en tenen per abaratir el cost, el que hem de fer és
igualar en drets tothom, i també a les concertades que donen
aquest servei, però ja no ho podem fer via Conselleria
d’Educació, per com es configuren, sinó que ho hem de fer via
convocatòria de subvencions. 

Les ajudes de menjador. Ens hem adaptat a les necessitats,
és cert, i és un vertader drama que els nins... o que tenguem
nins en aquesta comunitat autònoma que necessitin aquestes
ajudes i el que hem de fer des de l’administració és respondre,
i crec que des de l’administració pública s’ha respost, és a dir,
100 milions d’euros en aquest cas és una quantia
importantíssima, i jo enguany, en què els cursos es
normalitzaran molt més i que moltes escoles el curs passat
varen fer jornada contínua, però que enguany tornen fer jornada
xapada de matí i d’horabaixa, jo crec que veurem com funciona
aquesta convocatòria, veurem com funciona la convocatòria
d’enguany, el compromís és que els nins que ho necessitin, les
famílies que ho necessitin, no es quedin sense aquesta ajuda. 

Les places 0-3. Jo compartesc amb vostè els problemes que
l’obra pública genera sempre, és a dir, no és el mateix posar en
marxa un servei que sigui prestació de servei que aquesta
prestació de servei vengui acompanyada d’una obra pública
que, moltes vegades, pot tenir entrebancs, ves a saber, els mils
que et pots trobar, però en pot tenir d’entrebancs, jo esper que
es puguin superar, aquests entrebancs

El finançament de les places 0-3 és finançament europeu i,
com vostè sap, vàrem aprovar el decret llei de fons europeus
que el que fa és reduir terminis, sobretot terminis de tramitació
administrativa en els casos dels projectes finançats amb fons
europeus, en aquest cas ens trobam davant de projectes
finançats amb fons europeus. Per tant, aquí esperem que es
puguin agilitzar.

Quant als agents... a l’àmbit local vostè em plantejava els
agents de corresponsabilitat, cada ajuntament veurà com ho
desenvolupa i com ho fa, però no necessàriament s’ha de dur
des de l’àmbit dels serveis socials, és a dir, jo crec que hem de
deixar de pensar en la conciliació com a una cosa que es fa des
dels serveis socials, no, la conciliació per ventura el que
hauríem de plantejar a les batlies és que la conciliació es faci
des de les batlies, és a dir, com a una política transversal i que
hagi d’arribar a totes les àrees del govern municipal, i amb això
no vull dir que els batlles no tenguin feina, perquè són els que
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més feina tenen de tot l’ajuntament, no me mal interpretin, però
a nivell de donar-li importància en aquest sentit, i no és que no
en tenguin tampoc dins serveis socials, però els agents de
corresponsabilitat, jo li ho he explicat, volem emular molt la
convocatòria d’ADL, per tant, es farà una selecció des del
SOIB de personal i després serà una persona que anirà a
l’ajuntament a fer aquestes tasques.

Jo esper que no carreguin de feina els serveis socials ni el
servei de qual depenguin, perquè el que proposam és que els
professionals que puguin fer, que siguin els agents de
corresponsabilitat siguin experts en igualtat, per tant, ja ells o
elles mateixes, dic elles perquè bàsicament les expertes que
surten en aquest sentit són totes dones les que fan el curs, però
vaja, normalment són elles en aquest cas, podran anar fent la
feina crec que d’una manera molt acurada en aquest sentit.

Quant a les escoles d’estiu serà una convocatòria el que es
farà i vaja, jo ara... no l’hem començada a treballar la
convocatòria, serà aviat, es treballa la convocatòria, es farà des
de la Conselleria de Serveis Socials, però normalment una de
les despeses que es poden justificar a una convocatòria és la de
les despeses de personal, per tant, ja seria molt estrany que
aquesta vegada no les poguéssim justificar. Pràcticament li
diria que sí, però com que es treballa en la convocatòria vull ser
prudent en aquest cas, però, vaja, jo li diria un 99,9%.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Sureda, vol continuar?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Si no li sap greu, president, continuaré perquè a la una hi ha
Junta de Portaveus i hauré de partir, per tant vull agrair a la
consellera les seves respostes.

Només en el tema d’agents de corresponsabilitat centrar-nos
en..., ara és veritat que hi ha hagut unes subvencions on hi
havia una persona per a igualtat als ajuntaments, no sé si són
contractes de mig any o fins a un any perquè... bé, jo a
l’ajuntament que conec, que és el meu, evidentment, en concret
hem pogut agrupar dues subvencions i crec que és per a un any,
per quin temps serà aquest agent de corresponsabilitat i a veure
si té a veure ja amb les ajudes que han sortit per al tema
d’igualtat... no tenen res a veure. Idò només és aclarir a veure
per quin temps podran tenir aquests agents de
corresponsabilitat per poder fer aquesta diagnosi i revisar i per
conscienciar i fer aquesta tasca de conscienciació dins els
municipis.

Gràcies, president, i gràcies, consellera, a vostè i a tot
l’equip que l’ha acompanyada.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara... continua.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Sí, Sra. Sureda, des de la convocatòria es finançarà el cent
per cent dels agents de corresponsabilitat, és a dir, anirà a
càrrec del Govern de les Illes Balears i a càrrec del Pla
Corresponsables estatals, és a dir, es finançarà amb fons
estatals, serà per sis mesos, prorrogables per sis mesos més.
Ara fem per sis mesos amb el finançament del 2021 i
prorrogarem després amb finançament del 2022, que arribarà
quan es facin tots els tràmits administratius pertinents amb la
conselleria, amb el Ministeri d’Igualtat, però es finançaran cent
per cent per part de... I no té res a veure amb les meses
d’igualtat i amb la convocatòria que es va fer des de l’IB Dona
perquè hi hagi un agent d’igualtat a tots aquells ajuntaments
que tenen Mesa d’Igualtat, és a dir, no tots els ajuntaments la
tenen.

Quant als agents de corresponsabilitat hi ha municipis que
tenen aquest tipus de serveis mancomunats, per tant, hi
participaran de manera mancomunada, bé, però els ajuntaments
que ho presten de manera directa ho tendran de manera directa.

EL SR. PRESIDENT:

Idò ara passem al següent grup parlamentari, el Grup
Parlamentari Mixt no hi és. Per tant, passem al Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, Sr. President, bon dia, consellera. El primer que
vull fer des del Grup Parlamentari Socialista és donar-li
l’enhorabona per aquest primer Pla de conciliació i
corresponsabilitat de les Illes Balears, un pla que està
consensuat i aprovat no només entre les diferents conselleries
del Govern, diferents institucions de les nostres illes com
agents econòmics i socials i societat civil perquè aquest és un
repte social compartit. Sabem que això ha duit molt feina de
treball... molta feina de fons, els diferents grups de feina que
s’han organitzat, més de 20 reunions, i fer-ho enmig d’una
pandèmia no ho ha posat fàcil. En qualsevol cas, el compromís
de tenir aquest pla ja és una realitat en l’equador de la
legislatura.

A la passada legislatura ens vàrem dotar de l’arquitectura
legal autonòmica que ha mandat el nostre Estatut d’Autonomia
a través de la Llei d’igualtat i famílies, amb la presentació
d’aquest pla donam una passa més enllà per consagrar un nou
dret a la ciutadania com és el dret a la conciliació.

M’agradaria recordar, vostè ho ha comentat quan tants de
grups es volen penjar una medalla i hi ha tantes maternitats i
paternitats és perquè això és una cosa positiva i des del Grup
Socialista ens agradaria recordar que la primera PNL que es va
debatre en aquesta legislatura, en matèria de conciliació va ser
registrada dia 26 del 8 del 2019 i es va aprovar el 4 de l’11 del
2019. Per tant, molts de mesos abans que després altres grups
també se sumassin a aquesta reivindicació del pla de
conciliació, però en qualsevol cas crec que això és una
reivindicació compartida, que tots estam d’enhorabona per tenir
aquest pla de conciliació.
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Vull recordar també a algun grup polític que no es troba al
marc del Pacte de reactivació de les Illes Balears on també s’ha
debatut aquest pla de conciliació que seria interessant també
que poguessin participar-hi per poder parlar dels diferents
reptes que tenim com a societat.

Aquest pla d’emmarca també en el conjunt d’iniciatives i
modificacions normatives del Govern d’Espanya per reforçar
el dret a la conciliació, com els plans d’igualtat, l’adaptació de
la jornada, quan tens fills menors de 12 anys, el Pla
Corresponsables de què hem parlat, dotat amb 190 milions
d’euros, i també el permís de paternitat de 16 setmanes. Així
que en aquests darrers anys hem fet passes importants perquè
aquesta conciliació i corresponsabilitat sigui més efectiva. 

En aquest context favorable a aquestes polítiques de
conciliació, se’ns presenta avui aquest pla ambiciós, amb els
objectius i els recursos mobilitzats, parlam de 157 milions
d’euros, 5 de l’Estat, la resta són recursos propis, i jo crec que
això és una quantitat molt significativa que marca el compromís
del Govern de les Illes Balears amb aquestes polítiques
públiques. I, a més, un pla d’acció que està temporalitzat, amb
objectius, amb una comissió de seguiment per fer passes fermes
en la materialització d’aquest nou dret de ciutadania, que abans
comentava la consellera que és el dret a la conciliació.

Pel Grup Parlamentari Socialista simplement esmentaré
aquelles iniciatives que trobam que són més interessants i que
poden implicar un canvi significatiu en la cultura organitzativa
del sistema social, econòmic i educatiu que, al final, és del que
es tracta a un pla d’educació, fer passes per canviar aquest
paradigma a favor de la igualtat d’oportunitats.

De l’objectiu d’analitzar bé el mercat de treball, pensam
que l’estudi sobre el treball precari femení serà important
perquè al final és la precarietat laboral la causa de la gran part
de la bretxa salarial entre dones i homes, una precarietat que...,
bé, a aquesta comunitat i a la majoria, ve en forma de jornades
parcials no desitjades per las dones, moltes les trien, però altres
no les trien, no tenen altra alternativa que menjar-se la jornada
parcial i no tenen l’opció d’un altre tipus de jornada més
completa.

I una desvaloració, també històrica, de les feines femenines.
Aquí també la importància del Reial Decret 902/2020, de 13
d’octubre, estatal, d’igualtat retributiva entre dones i homes, on
s’estableixen mesures per tal de garantir més transparència i
informació sobre els nivells salarials desglossats per sexe, el
dret a aquesta informació, l’obligació d’auditories salarials
d’almanco 50 treballadors i treballadores, i que això es pugui
debatre en el nivell adequat de la negociació col·lectiva, que
també és una de les fites d’aquest pla de conciliació.

A més del foment de bones pràctiques empresarials i del
suport que es donarà per part del Govern a través de tot
l’assessorament tècnic, consideram també molt important la
convocatòria d’ajudes adreçades als agents socials perquè això
també ajudarà a estimular aquests plans i bones pràctiques de
la mateixa manera que, bé, que també l’ajuda tècnica que es
doni per part del Govern. 

D’igual manera valoram els ajuts per als treballadors i
empreses per garantir les excedències o les reduccions de
jornada per cura de fills i filles menors o famílies en situació
d’excedència ajudant al treballador i a l’empresa a substituir-
los en aquest temps. Aquesta mesura que posa el pla que es
troba pendent de finançar-se via fons europeus, quantificada en
7,2 milions d’euros, pensam que haurem d’avaluar-la bé en el
futur i pensar si s’ha d’incorporar qualque indicador quant al
nombre d’homes que s’agafen les excedències i reduccions de
jornada, malgrat l’ajut, perquè igual no hauria de ser
descartable en el futur i a la llum dels resultats incorporar
qualque tipus de mesura correctora de discriminació positiva
cap als homes per tal d’afavorir que el sexe que manco
excedència s’agafa s’animi a fer-ho, que és del que al final es
tracta, perquè les xifres són aclaparadores: el 2020 quasi un
90% de les dones sol·licitaren una excedència per la cura dels
fills front d’un 12% dels homes, segons dades del Ministeri
d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. 

 El teletreball i la seva regulació que abans comentava ha
suposat una adaptació als nous temps i sobretot també marcat
per la pandèmia, ara bé, hem de tenir molt present els perills
que aquest teletreball també pot tenir per a les dones, no només
per la deslocalització absoluta, i com això també pot afectar la
cultura sindical o la negociació col·lectiva per no atomitzar les
reivindicacions laborals i desapoderar els treballadors i
treballadores, sinó també com pot afectar això a la llarga la
promoció de les dones, perquè si les dones no són al centre de
treball tendran manco oportunitats per promocionar-se, i ja
tenim prou sostres de vidre i si estàs igual des de ca teva, amb
tot el que suposa, que hi ha moltes dificultats, hem d’avaluar bé
els efectes a mig i a llarg termini d’aquestes regulacions. 

Dins l’àmbit educatiu i social aplaudim l’augment de places
de 0-3 anys, 28 nous centres en els propers anys i a més una
ampliació de 10 dels existents. Són moltes places, 1.749 places
públiques més 669 de guarderies reconvertides, afegides a la
xarxa complementària, això és una aposta important que fa el
Govern de les Illes Balears per aquesta etapa educativa i que
possibilita a més la conciliació de les famílies. També
l’ampliació en atenció a la cura de les persones dependents i
persones amb discapacitats, per afavorir la conciliació dels
cuidadors i cuidadores. El grau de concreció d’aquest apartat
fa referència als indicadors d’augmentar un 30% l’oferta
d’hores actuals d’ajuda a domicili a 3 anys. Augmentar de 50
places l’oferta d’estades de Respir en quatre anys, 400 places
residencials per a persones dependents, per tant també hi ha
aquí una part molt exhaustiva de com volem avançar en
l’economia de les cures.

I aquí també una petita reflexió perquè l’economia de les
cures no ens pot fer caure en la trampa de naturalitzar les cures
de les dones, per això consideram especialment important
l’objectiu que consta al pla d’augmentar el nombre d’homes
cuidadors en un 20% a un 25% el nombre de cooperatives o
borses municipals per a la cura de persones en tres anys. Perquè
l’economia de les cures ha de ser, amb independència del sexe,
perquè és un valor humà i essencial que ha de formar part de
les polítiques públiques, una cosa positiva per al conjunt de la
societat amb independència de l’adscripció del sexe de les
persones.
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I de l’àmbit local, volem també destacar les figures dels
agents de coeducació, la Sra. Sureda li ha demanat per aquesta
figura, les tasques estan clares i ben detallades al pla, jo entenc
que sortiran aquests agents de conciliació de la formació
professional dels tècnics superiors en promoció d’igualtat de
gènere o les persones que estan especialitzades en el màster de
la universitat, m’agradaria si ens pot comentar una mica quin és
el perfil professional, acadèmic, d’aquestes places.

I també ens sembla molt destacable tota l’oferta que es farà
durant el període de vacances, quan els pares no tenen
possibilitat d’agafar-se-les en el període no lectiu dels infants.

En definitiva, aquest primer pla de conciliació el que fa és
reforçar les polítiques públiques, els serveis de qualitat, i aposta
per aprofundir en la quarta pota de l’estat del benestar
mitjançant la creació de places 0-3, serveis complementaris,
com les escoles matineres, la seva extensió i sufragar-ne part,
també l’atenció a la dependència, i generar aquest nou dret de
ciutadania com és el dret a la conciliació. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Cano. Té la paraula la Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, Sra. Cano, crec que estam
totalment d’acord amb el que manifestam, hi ha molta afinitat,
per tant, passaré a aquelles coses que del que em plantejava em
fan reflexionar una mica més i que, sobretot, crec que ens fan
pensar també en això que avui hem dit en distintes ocasions,
que el pla és viu, és a dir que necessitam que el pla s’adapti,
funcioni, vegem què és el que funciona bé però també què és el
que hem de corregir i crec que aquesta serà una de les tasques
més importants que tengui la comissió de seguiment.

Per part nostra estam satisfets de com ha anat el pla, però
volem, i així ho hem transmès a tots els agents, que el pla
evolucioni, perquè si evoluciona vol dir que serà efectiu. 

Dins l’àmbit laboral vostè entrava a segons quins aspectes,
per a nosaltres és important i seran molt importants, els plans
d’igualtat que es faran a les empreses i en aquest sentit hi farem
feina des de la Direcció General de Treball i també des de l’IB
Dona perquè els plans d’igualtat siguin una realitat a totes les
empreses, tant en aquelles de més de 50 treballadors, que estan
obligades a fer-los, com també en aquelles de menys de 50
treballadors, és a dir, no perquè la llei t’obligui a un llindar ens
hem d’aturar allà, sinó que plantejam l’objectiu de poder
arribar en plans d’igualtat a totes les empreses,
independentment del nombre de treballadors que tenguin. 

I un aspecte que també dins l’àmbit laboral és fonamental,
sobretot tenint en compte les tasques que es fan, és el
compromís d’incloure la perspectiva de gènere dins la
prevenció de riscs laborals. No n’hem parlat, però crec que és
un aspecte molt a tenir en compte, sobretot perquè moltes de
les professions més feminitzades, a més, venen acompanyades

de gran càrrega de feina i, després, de molts problemes a nivell
de salut laboral, i jo pens en les cambreres de pisos, crec que
tots hi pensam, però hi ha moltes més tasques en aquest sentit. 

Totalment d’acord amb el que plantejava quant a les
excedències, crec que sí haurem d’estar molt vigilants en el
moment que es posin en marxa, que al final no sigui perquè
totes les excedències se’ls agafin les dones perquè l’objectiu
que perseguim amb el pla no l’hauríem complit, perquè al final
l’objectiu del pla és una igualtat real, és a dir, si el que tornam
fer és que les dones tornam a la casa i abandonam l’esfera
laboral, idò no aconseguiríem l’objectiu, per tant, totalment
d’acord que haurem d’estar vigilants i si és necessari plantejar
aquests indicadors i plantejar correccions en aquest sentit. 

Vostè plantejava també l’economia de les cures i el que
plantejam a nivell d’augmentar els cuidadors homes..., i aquí
faig també referència a un altre pla aprovat pel Govern i és el
Pla igualtat de les Illes Balears, que planteja accions positives
per reduir l’escletxa que hi ha entre les professions més
feminitzades i les més masculinitzades, perquè les nines
acudeixin a la Formació Professional, a les carreres que estan
molt més masculinitzades, i els nins ho facin a aquelles que
estan molt més feminitzades, perquè es plantegi una igualtat
real també en aquests àmbits.

Quant als agents de conciliació, el plantejament que fem
nosaltres és l’especialització que vostè plantejava, tant en l’FP
com en el màster que es fa a nivell universitari. En aquest cas,
encara parlam amb el ministeri quant als perfils, perquè, com
que serà una de les accions que es finançaren amb el
Corresponsables, hem de tenir ben clar que després el ministeri
accepta aquestes titulacions a l’hora de poder justificar la
despesa, perquè encara parlam amb el ministeri en aquest
sentit, però sens dubte crec que hem fet passes decidides a
aquesta comunitat autònoma quant especialització en aquest
sentit professional i, ja que els tenim, han de poder exercir la
seva tasca.

I després, les escoles d’estiu, l’objectiu és aquest, que
aquells ajuntaments que no varen poder, per distints motius,
però no varen poder fer aquestes escoles d’estiu, que tenguin un
finançament que els permeti fer escoltes d’estiu, Nadal i
Pasqua, sempre parlam d’estiu, però també hi ha dos períodes
que no són tan llargs, però que no són lectius i que moltes
famílies no poden agafar vacances i que també hem de donar
una solució a aquests pares.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Cano vol continuar?

LA SRA. CANO I JUAN:

No en faré ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passem al segon torn. Al Grup Parlamentari Ciudadanos no
li queda temps. Per tant, passaríem al Grup Parlamentari
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Popular, el Sr. Camps, que encara té un segon torn, té una
intervenció encara pendent de 8 minuts, 30 segons.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, quant a les
respostes que hem estat fent, m’agradaria abans de començar a
tornar plantejar i afegir més informació, que aquí no es tracta
de posar medalles, aquí es tracta que és un pla de conciliació
que tots i cada un dels grups hem fet feina en els diferents
àmbits i, per tant, no es tracta aquí d’una cursa a veure qui té
més medalles i qui arriba més enfora.

Vostè ha fet una afirmació, que la nostra comunitat, la
comunitat de Balears és la primera que disposa d’aquesta
normativa a nivell estatal. I jo li vull recordar que no és cert, ja
no només un pla de conciliació, ha anat més enllà el Partit
Popular, per exemple la Llei 10/2019, de 3 d’abril, por la que
se promueve la adopción en el ámbito público y privado de
medidas dirigidas a la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral y a la eliminación de la brecha salarial de
género en Castilla y León, per tant, un govern del Partit
Popular, el Sr. Mañueco, doncs s’ha avançat i ha fet aquesta
feina i, per tant, no es posin mèrits que no els corresponen.

Quant a vostès, que sempre són tan amables i generosos de
fer aquest tipus d’oferiments d’entrar en els plans de
reactivació, etc., vostès sempre s’obliden d’una part important,
allà on han de donar explicacions, allà on han de consensuar i
pactar les coses és aquí, al Parlament, allà on vostès sempre
intenten esquivar quan no els interessa.

Quant a les ajudes socials i econòmiques, la negociació
col·lectiva que vostè ens ha esmentat, ens agradaria saber quina
previsió tenen, si per efectes de pressuposts de l’any que ve hi
haurà partida, hi haurà ja uns acords, si ja fan feina en aquesta
negociació amb sindicats i col·lectius per poder avançar en
aquest interès general que a tots ens ocupa i preocupa.

Vostè també ha fet una sèrie d’afirmacions, s’ha volgut
remuntar a l’any 12, 2013, i jo li vull recordar que el Partit
Popular va ser el qui a l’any 2012, després d’unes
administracions podríem dir quasi fallides, que ens va deixar el
Sr. Zapatero i el Sr. Antich aquí, a les nostres illes, va tirar
endavant un pla d’igualtat allà on els funcionaris d’aquesta
comunitat autònoma es podrien veure, entre cometes,
beneficiats, corresposts quant a les escoletes, i van ser vostès
quan van arribar el 2015 que van eliminar aquesta figura.

A dia d’avui no tenen regulades les guarderies a Mallorca,
després que la Sra. Fina Santiago no fos capaç i passés aquesta
responsabilitat als consells insulars.

Tenen els menús, com ja els he dit abans, un dels més cars
del país, preocupant aquesta sensibilitat que hi ha fins al
moment.

Tampoc no ens ha esmentat els indicadors que li he
demanat, no he sentit jo com ho pensen posar en marxa, com ho
pensen avaluar per poder saber que el pla comença a funcionar.
Sabem que els inicis sempre són costosos, però almenys hauria
de dir-nos com el pensen avaluar.

Quant a la qüestió dels menús, tornant una altra vegada als
menús, vostès, el que li ha dit el representant del Partit Popular
era que l’any passat van quedar sense repartir 4 milions d’euros
a les famílies, a més de 6.000 famílies pel grau d’exigència
d’aquests requisits. Ens agradaria saber si es pensen mantenir,
si es pensen flexibilitzar, així com evolucionen les coses, el dia
a dia, als ciutadans.

Per tant, són qüestions que m’agradaria que ens donés un
poc de llum en aquestes qüestions que li deman.

I quant a la pregunta que també li he fet, si només hi havia
una única aportació per part de l’Estat, 5 milions en qualsevol
dels plans relacionats amb igualtat i conciliació familiar, vostè
m’ha dit que sí, he sentit que hi ha hagut diferents representants
que també ho han fet, i em sorprèn que vostè no hagi fet cap
tipus de rectificació o no hagi fet cap esment quant a unes
declaracions que va fer dia 23 de juny, allà on anunciava que
Balears rebria 10 milions d’euros, que, després, aquests 10
milions d’euros s’han transformat en 5.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Bé, jo aquí tenc dia 23 de juny, “las Baleares..., la Sra.
Mercedes Garrido, -que és vostè-, rebran més de 10 milions
d’euros del Govern d’Espanya per a polítiques contra
violències masclistes i per a la conciliació”. Per tant, jo li
demanava, jo li he demanat, i vostè m’ha reiterat en diferents
ocasions si era l’import total aquests 5 milions. Per tant, si de
10 que vostè va anunciar i ara em diu 5, és açò que vull que
m’aclareixi, Sra. Garrido.

Per tant, em sembla que un poc en aquesta direcció, no?,
que ens indiqui sobretot com pensen avaluar, quins terminis de
negociacions tenen prevists i quin calendari creuen que podrà
ser una realitat, perquè les empreses del sector privat puguin
poc a poc incorporar amb aquestes mesures, i si totes i cada un
dels ens que pertanyen al Govern de les Illes Balears ja tenen
en marxa aquest procés de conciliació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Camps, si no es
tractava de posar medalles, ha dissimulat vostè beníssim,
perquè crec que l’únic que ha intentat és precisament fer això,
les seves i les de la resta.

Reiter una altra vegada que aquest pla de conciliació és
l’únic pla de conciliació de tot l’Estat espanyol d’abast
autonòmic a l’àmbit laboral, socioeducatiu i local, que és el que
tenim, hi ha una llei molt llarga a Castella-Lleó que seria molt
semblant a la nostra Llei d’igualtat, que no arriba al que diu la
nostra Llei d’igualtat. Per tant, miri el contingut enlloc de llegir
el títol, que crec que li aniria molt millor en aquest sentit. Per
tant, vostè es posa medalles, les de la resta també, sense venir
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al cas, perquè aquesta medalla no venia al cas, parlam d’un pla
de mesures concretes, amb finançament concret, amb un
calendari concret, amb àmbits concrets, amb la participació de
tots els agents socials, econòmics de la societat civil,, de les
administracions públiques, no n’hi ha cap altre a tot l’Estat
espanyol. Cerqui vostè les lleis que li doni la gana i, per favor,
llegeixi’s la llei castellanolleonesa i veurà com hauria de fer
moltes coses per arribar a la Llei d’igualtat de les Illes Balears.

El consens, vostè ha dit, el consens de les coses es fa a
aquest parlament, el Govern ho va plantejar, ho va participar a
tots els partits polítics, hi va haver partits polítics que varen
voler participar, altres partits polítics que no han volgut
participar, i és el Pacte de reactivació d’aquesta comunitat
autònoma, a un moment especialment crític a nivell social i
econòmic per a aquesta comunitat autònoma. El Partit Popular
va fer en aquell moment el mateix que fa ara i el mateix que fa
sempre i és no sumar mai, intentar restar, perquè pensa que si
les coses van malament al Partit Popular li anirà bé. I, Sr.
Camps, una cosa que li quedi clara: si a aquesta comunitat
autònoma li va bé no és gràcies a vostès perquè no participen
absolutament en res, participen restant, no sumen absolutament
res, sumi’ns al Pacte de reactivació, sumi’ns al pacte que ha
treballat el Pla de conciliació, que ha treballat el Pla
d’inversions de fons europeus, que ha treballat la reactivació
econòmica d’aquestes illes, on han participat activament,
perquè ni tan sols activament participen en aquest parlament
vostès en aquest sentit.

Desprès em deia: quin pressupost hi haurà per a la
negociació col·lectiva i com negociarà col·lectivament el
Govern? Em sap greu dir-li que el Govern no negocia
col·lectivament, la negociació col·lectiva està únicament
destinada als agents socials i als agents econòmics, el Govern
no en pot participar de la negociació col·lectiva, participa de la
seva negociació col·lectiva, és a dir, de la negociació
col·lectiva amb els nostres agents, amb els sindicats de
funcionaris, que en aquesta tenim el Pla de conciliació dels
funcionaris de les Illes Balears, també aprovat el mateix dia que
es va aprovar aquest pla de conciliació al Consell de Govern.
Per tant, la negociació amb els agents del Govern està feta, el
pressupost perquè el Govern negociï amb els agents socials de
l’àmbit privat, doncs bé, només faltaria que ara entràssim des
del Govern a negociar. Se’ns té totalment prohibit la
negociació, aquesta únicament és dels sindicats i de la patronal
que negocien a nivell d’empreses si és grossa, a nivell de
sector, a nivell insular, a nivell autonòmic, a nivell estatal,
depèn del tipus de conveni col·lectiu que es negociï.

I després, em sap greu, però que vostè em tregui que el PP
va fer unes escoletes per als funcionaris quan varen arribar
aquí, en el 2011, i varen suprimir tots i cada un dels drets que
tenien els funcionaris públics d’aquesta comunitat autònoma i
varen començar a acomiadar funcionaris públics, per favor, Sr.
Camps!, per favor!, tengui una mica de decòrum, no sé molt bé
com dir-li, però, per favor, no entri en aquests aspectes perquè
l’únic que fa és posar-se en evidència. Que vostè vengui aquí
a dir que la gran aportació a la conciliació del PP és que feia
unes escoletes als funcionaris no sé quina legislatura, bé, si
aquesta és la seva aportació, bé, cadascú aporta el que troba
que ha d’aportar, idò, ja està, aquesta és la seva, què li hem de
fer!

Reglament d’escoletes, el consell el redacta, supòs que
vostè ho sap que el Consell de Mallorca, que no té reglament,
el redacta. Supòs que vostè també sap que el Consell d’Eivissa
no el redacta i tampoc té reglament, no ho sé, per ventura
podria fer una pregunta en aquest sentit. I el Consell de
Menorca sí té el reglament. I no és competència de la Sra.
Santiago, són competències que es troben transferides als
consells insulars i crec que compartim que hem de respectar
l’àmbit institucional i competencial de cada consell, Menorca
té fet el reglament, Mallorca treballa en el reglament,
Formentera no treballa en el reglament, això és el que tenim,
però és una competència insular que s’ha de respectar. Per tant,
no intenti carregar tintes contra la Sra. Santiago perquè al final
li passen aquestes coses, que resulta que qui no fa la feina son
vostès.

Com avaluarem aquest pla? Li he dit, amb la comissió de
seguiment del pla. Jo, si vol, li torn a llegir una altra vegada tot
el que ha de fer..., -li llegesc?- ah!, tot el que ha de fer la
comissió de seguiment del pla, així s’avaluarà el pla, des de la
comissió de seguiment. Jo li he fet aquí un resum, però si va al
pla veurà exactament els indicadors de la manera que s’han
d’avaluar cadascun.

I quin calendari? 21-24, aquest és el calendari que ens hem
marcat. I a la comissió de seguiment del pla a la qual haurem de
retre comptes, m’imagín que en aquest parlament també retrem
comptes de com evoluciona aquest pla i si hi ha qualque
objectiu que no hem pogut complir en el termini que ens hem
plantejat. L’objectiu, els terminis que hem plantejat intentam
que siguin realistes, de vegades no es poden complir, i tampoc
no ens cau cap anell per dir en el moment que passi, si no s’ha
pogut complir un termini, com es readapta i com es fa el
compliment concret d’aquesta mesura. Però vaja, no ha arribat
aquest punt encara, per tant, en arribar ja ho veurem.

I després em deia: l’única aportació de l’Estat. Miri, vostè
la notícia que em treu era una reunió que es va fer amb l’Estat
on es va parlar del Pla de corresponsabilitat, del
Corresponsables, que tenim un finançament de 5 milions
d’euros, i després a aquesta mateixa reunió es varen donar 5
milions d’euros més al Govern de les Illes Balears per fer
centres de crisi. Els centres de crisi són centres que volem que
s’implantin a cada una de les illes d’aquesta comunitat
autònoma, a les quatre illes, dirigits a les dones que han patit
una agressió sexual, són centres de crisi 24 hores per donar
suport a les dones que han patit una agressió sexual. Per tant,
en aquell moment aquella notícia eren 10 milions, perquè a
aquella reunió en aquell moment eren 10 milions, 5 pel
Corresponsables i 5 per als centres de crisi. Per tant, no eren 10
milions per a conciliació. Què atendre una dona que ha patit
una agressió sexual ho podem considerar com a conciliació?
Conciliació és tot, però la conciliació en aquest cas eren 5
milions i els centres de crisi per atendre dones que han patit
agressions sexuals són una altra cosa que no té absolutament
res a veure. 

I si em parla de finançament de l’Estat, també hi haurà els
14,4 milions d’escoletes que vénen de l’Estat, els 7,2 milions
per excedències, etc., vénen de l’Estat, hi ha més finançament
que ve de l’Estat, 60 i pico de milions d’euros que vénen de
l’Estat també per a construcció de residències, aquí dins hi ha
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més part del finançament que ve de l’Estat. Jo entenia que vostè
em demanava pel Pla concilia i el Pla concilia enguany és de 5
milions, esperem que l’any que ve sigui de més.

Esper haver-li contestat les seves preguntes. Moltes gràcies. 

Ah, perdó!, menús, que vostè em deia: menús. Menús, que
m’imagín que són el menjador, 7 milions d’euros, 7.539
famílies amb aquests..., alumnes, perdó, amb aquests 7 milions
d’euros. Per tant, no tornin repetir el que no és, hem ajudat
totes aquelles famílies que ho han necessitat i els criteris no són
l’estrictes que vostè diu, vostès intenten plantejar que han
sobrat doblers quan estàvem en un any a nivell educatiu molt
especial i on hi havia famílies que no varen fer ús del servei de
menjador.

Jo li pos l’exemple de l’escola a la qual va el meu fill,
enguany fa jornada partida, però l’any passat feia jornada
contínua i l’any passat el meu fill era dels pocs nins que
quedaven al menjador, enguany té molts més companys que
queden a menjador perquè l’horabaixa hi ha classe. Vostès això
no ho tenen en compte, tenen en compte la seva realitat. Li he
dit abans, vostè ve aquí i que la realitat no li faci malbé el
titular que du preparat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Camps, vol continuar? Li queda un
minut i...

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President.  Jo el que m’agradaria que em
contestés, Sra. Garrido, és el tema dels romanents, si pensen
flexibilitzar, si pensen millorar els requisits per poder distribuir,
arribar a moltes més famílies. Jo no li qüestion la quantitat,
l’únic que li dic és que vostès s’han de posar a l’actualitat i han
de repartir les partides que per a açò ho han pressupostat, per
a açò ho han dotat, i han d’arribar als ciutadans d’aquestes illes. 

Quant a la seva insistència de no participar en els diferents
plans i iniciatives d’aquest govern nosaltres, doncs, jo li vull
tornar reiterar, vostès ens conviden i ens tornen a convidar,
però són incapaços de venir aquí on toca, al Parlament, via...,
el Pla de reactivació, el fons Next Generation. Per tant, vostès
si no són capaços de donar i cercar aquest consens i aquesta
transparència de tots i cada un d’aquests grups que formam la
ciutadania aquí, al Parlament, doncs els que tenen un problema
de transparència, de credibilitat, són vostès.

Quant a..., vostè ara m’ha fet el comentari de les escoles, jo
no he dit que fessin escola de..., jo el que li he dit ha estat que
vam posar ajuts per conciliar, per facilitar a aquests empleats
públics a una època molt complicada com era l’any 2012. Per
tant, açò és el que li he dit, Sra. Garrido. 

Pel que fa també..., vostè que ha fet aquesta menció, no?,
del pla de seguiment, ens ha parlat a la seva segona intervenció
de sis mesos i les vegades que facin falta a petició de
qualssevol dels col·lectius, açò és el que volem saber, volem...,

i açò és el que ens queda clar, que qualsevol tipus de
problemàtica, qualsevol tipus de necessitat o qualsevol tipus
d’urgència hi haurà aquesta facilitat per poder reunir tot el
sector que forma part d’aquest pla per poder donar resposta el
més àgil i immediata possible a les necessitats dels ciutadans
d’aquestes illes.

Moltes gràcies, Sra. Consellera i a les persones que també
l’acompanyen. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula la Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Camps, ja per acabar,
li tornaré insistir, és a dir, a mi em varen ensenyar en el seu
moment, quan estudiava, que hi havia separació de governs,
que els parlaments feien lleis, que els governs executaven les
accions d’aquelles lleis i la resta de l’acció de govern i que,
després, hi havia tota la part judicial que el que feia era el
control del govern i també del legislatiu, és a dir, això és el que
em varen ensenyar. 

Dins l’acció de l’executiu el que es fa és demanar als partits
polítics que participin, -als partits polítics, Sr. Camps, no als
grups polítics representats al Parlament, als partits polítics-, es
demana als partits polítics que participin d’aquesta acció de
govern que és el Pacte de reactivació, que el que vol és, a un
dels moments més delicats econòmics d’aquesta comunitat
autònoma, que tothom a la una s’assegui i empenyi cap allà
mateix, i que empenyi cap a la recuperació social i econòmica
d’aquesta terra.

Vostès no hi han volgut participar, el Grup Parlamentari
Popular no, el Partit Popular no hi ha volgut participar. I si
vostès no hi han volgut participar és perquè no els ha donat la
gana, i li ho dic així de clar! Han tengut oportunitats, tornen
tenir l’oportunitat, el Parlament de les Illes Balears té una
funció, el Govern de les Illes Balears en té una altra, i el
Govern de les Illes Balears, dins la seva funció d’executiu,
convida a participar als grups polítics. Hi ha hagut grups
polítics que sí que han volgut remar a favor de l’economia
d’aquestes illes i han volgut remar a favor de la recuperació
social i econòmica d’aquestes illes, vostès no han volgut remar.
Bé, idò, si no han volgut remar no es queixin tot el dia, que és
el que fan al final.

I resulta que, com que vostès no volen remar, els que no són
transparents i els que no tenen credibilitat són la resta. Perquè
això el que demostra és la seva ceguesa absoluta, la seva
ceguesa absoluta, vostès no volen participar, però quan
participen els altres resulta que no són creïbles i que no són
transparents, ara resultarà que els transparents i els creïbles són
vostès, que estan seguts en els seus despatxos o són aquí i no
fan ni una proposta, ni una proposta quant a la recuperació
d’aquesta terra. 

I no torn insistir, no torn insistir en la gran aportació que ha
fet el Partit Popular per als empleats públics d’aquesta terra,
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perquè la gran aportació del Partit Popular per als empleats
públics d’aquesta terra ha estat acomiadar-los, aquesta és la
seva aportació, és acomiadar-los, és llevar-los tots els drets que
tenien via conveni col·lectiu. Aquesta és la seva aportació,
però, vaja, cadascú treu pit del que vol..., bé, idò, vostè tregui
pit d’aquesta aportació d’acomiadament d’empleats públics. 

I quant al pla de seguiment, jo ho he explicat, crec que s’ha
entès, el pla de seguiment ordinàriament es reunirà..., -la
comissió de seguiment, perdó-, ordinàriament es reunirà cada
sis mesos, o quan sigui necessari. En aquest moment hem vist
que era necessari reunir-la per a una acció concreta, que li he
explicat abans, que era el tema de la quarantena dels nins de
primària. Dia 13 es va aprovar el pla, dia 21 es va reunir la
comissió de seguiment, per tant, crec que donam mostra que
quan s’ha de reunir es reuneix i que quan s’ha de fer feina es fa
feina, la fem de manera coordinada amb els agents socials, amb
la societat civil i amb els partits polítics que volen participar
d’aquesta feina coordinada i conjunta. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Per tant, ara passaríem als següents grups
parlamentaris, únicament preguntar a Unidas Podemos si vol
tornar intervenir. 

LA SRA. SANS I REGIS: 

No en faré ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

I després al Grup Socialista, si vol tornar intervenir...

LA SRA. CANO I JUAN: 

No en faré ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Per la qual cosa, acabat el debat, volem agrair la presència
de la Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez i dels seus
acompanyants.

II.2) Compareixença RGE núm. 6338/21, de la delegada
del Govern a les Illes Balears, sol·licitada pel Grup
Parlamentari Popular i acordada per la Comissió
d’Assumptes institucionals i Generals a la sessió del dia 22
de setembre del 2021, per tal de retre comptes del protocol
que s’aplica als immigrants arribats a les Illes Balears en
pastera.

I passam a la compareixença de la delegada del Govern de
les Illes Balears, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular,
mitjançant l’escrit RGE núm. 6338/21, i acordada per la
Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals a la sessió del
dia 22 de setembre del 2021, per tal de retre comptes del
protocol que s’aplica a immigrants arribats a les Illes Balears
en pastera. 

Aquesta presidència els comunica que dia 4 d’octubre va
tenir entrada al registre de la Cambra l’escrit RGE núm.
9603/21, presentat per la delegada del Govern de les Illes
Balears, Sra. Aina Cano i Sastre, mitjançant el qual comunica
la no assistència a la Comissió d’Assumptes Institucionals per
les raons que s’hi exposen. L’esmentat escrit, un cop admès per
la Mesa del Parlament de les Illes Balears, es trametrà a tots els
grups parlamentaris.

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

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202105338
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202109603
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202109603
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