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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió d’avui, en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions. D’acord, entenc que no.

Per tant, passarem a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui
que consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE
núm. 15320/20 i RGE núm. 1787/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 15320/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a escoles d’estiu i
altres períodes no lectius, Nadal i Setmana Santa, amb
activitats lúdiques, esportives i educatives a un preu
simbòlic i assequible per facilitar la conciliació familiar i
laboral.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
15320/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a escoles
d’estiu i altres períodes no lectius, com Nadal i Setmana Santa,
amb activitats lúdiques, esportives i educatives a un preu
simbòlic i assequible per facilitar la conciliació familiar i
laboral.

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Al mes d’abril, en ple confinament de
l’any passat, es va posar de manifest que la conciliació laboral
i familiar era un dels greus problemes que ens pensàvem que
s’havia començat a solucionar, però que realment encara estava
molt endarrerit, les famílies es varen trobar amb els nins que
estudiaven des de casa seva, amb dificultats per poder anar a la
feina i per poder conciliar. I molts de partits vàrem presentar
iniciatives per posar en marxa, d’una vegada, ja de forma
urgent, un pla de conciliació que no només es limitàs a comptar
amb l’escola, sinó que també comptàs amb altres sectors de la
societat i que fos impulsat des del Govern per poder afavorir
aquesta conciliació familiar i laboral que principalment, a més,
perjudica les dones.

En el mes d’octubre de l’any passat vàrem demanar des del
Grup Popular una compareixença de la Sra. Costa, que en
aquell moment era la consellera de Presidència competent en la
matèria per veure com estava el mandat parlamentari que havia
resultat d’aquestes iniciatives i es va fer palès que encara les
feines estaven molt endarrerides, realment no s’havia fet un
croquis ni una estructura de com havia de ser aquest pla de
conciliació i a més no es va donar tampoc una data massa certa
de quan s’aprovaria aquest pla, sinó que ens va donar a
entendre que durant l’any 2021 es començarien a posar les
bases i a veure alguna cosa del pla de conciliació. 

La veritat és que a dia d’avui, tot i que es va fer una moció
on hi va haver aquesta iniciativa d’instar el Govern que fes el
més aviat possible el pla de conciliació, a dia d’avui no tenim
notícies que aquest pla estigui avançat.

Tampoc no sabem en quina situació es troben els contactes
amb altres administracions per implicar totes les institucions en
un problema que afecta tota la societat.

I pensam que aquesta iniciativa que avui duim, que és
veritat que ja quasi té..., té més de mig any, no un any, però té
prou temps, està de plena actualitat sobretot perquè han passat
fa poc les vacances de Pasqua, començaran aviat les vacances
d’estiu, i ens tornam trobar que les famílies han de cercar
alternatives a l’escola perquè durant el període que ja no és
lectiu, però sí és laboral, els nins tengui algun quefer que no
sigui estar a casa seva tots sols o comptar amb els padrins, una
de les coses que més ens vàrem trobar que se’ns limitava per
mor de la pandèmia.

Per això nosaltres demanam el suport dels grups
parlamentaris a aquesta iniciativa, és una iniciativa d’aquestes
que diem que no és política, sinó que és social, que és humana,
que és familiar, que ens afecta a tots i el que pretén és que el
Govern, en coordinació amb altres administracions, consells,
ajuntaments, es coordini per elaborar..., no és només un pla
d’escoles d’estiu, sinó per a totes aquelles vacances
tradicionalment que tenen les escoles, com són Nadal i Pasqua,
i que s’organitzin activitats a preus simbòlics i assequibles; és
a dir, la voluntat és que puguin arribar a totes les famílies, no
només ajudar famílies vulnerables, que sí evidentment han de
ser prioritàries, o amb situacions de famílies nombroses o
monoparentals, però que totes les famílies tenguin dret a aquest
servei, perquè realment són totes les famílies, aquelles que
tenen la sort avui dia de poder mantenir la feina, que poden
tenir aquestes dificultats, per la qual cosa pensam que és un
servei que no hauria d’anar lligat a la renda, no ha de ser un
servei amb una compensació econòmica, sinó que ha de ser un
servei entès com a públic general al qual tenim dret totes les
mares i pares per poder facilitar aquesta conciliació que, com
deia, ens afecta a tots.

Esper que tenguin... o esperam que tengui el suport dels
grups i escoltarem atentament les seves intervencions.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Els grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca han presentat l’esmena
RGE núm. 4852/21 i, per la seva defensa, per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, president. Bé, jo crec que una iniciativa
encaminada a tirar endavant un pla de conciliació tothom..., jo
crec que tothom està d’acord que cal un pla de conciliació
important, un pla de corresponsabilitat important.  

Hi ha una cosa que em vaig preguntar i és per què aquesta
iniciativa s’ha presentat a la Comissió d’Educació perquè el pla
de conciliació crec que hem de ser capaços de tirar més enllà i
poder fer entendre a la societat que la conciliació no sols és
l’escola, sinó que va més enllà. Per tant, crec que es fa feina;
també estic d’acord amb vostè, Sra. Riera, que ha de ser una
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feina de totes les administracions, és una feina de totes les
administracions, de les famílies i s’ha de posar fil a l’agulla per
crear un veritable pla de conciliació i de corresponsabilitat que
permeti a les famílies conciliar i que permeti als diferents
membres de les famílies poder atendre els seus fills.

Dit això, també hem de dir que per part d’Educació sempre
s’han fet passes endavant cap a aquesta conciliació i, a banda
de les escoles d’estiu, hi ha part que és la part educativa que
crec que és important, ja que ho ha portat a aquesta comissió,
parlar-ne i que són els programes d’acompanyament escolar
que també fan en certa manera una tasca conciliadora, és a dir,
hi ha..., l’any passat, malgrat la pandèmia, es va posar en marxa
per part de la conselleria el programa PAE per una quantitat
important que anava dirigit a l’alumnat de primària i de
secundària i fins i tot a alumnat de la concertada per primer
cop. I jo crec que això també s’ha de posar en valor.

Dit això, també hem de dir que fa falta un pla de conciliació
en el qual participem tots dins d’un pla genèric per poder
establir aquestes premisses i poder establir les col·laboracions.

A dia d’avui per tots és conegut que els diferents
ajuntaments ja fan feina per establir escoles d’estiu, escoles
lúdiques, etc., per poder facilitar aquesta conciliació. 

Per tant, nosaltres li presentem aquesta esmena que li hem
presentat en què instam a posar en marxa aquest pla de
conciliació per poder avançar en la coordinació d’ajuntaments,
consells i el Govern, que tots hi han de participar i tenir la
corresponsabilitat. Jo crec que és important marcar que en la
conciliació i en la corresponsabilitat tots hi estem implicats i,
per tant, tots hi hem de posar.

I no sols posem escoles de caràcter educatiu, purament
educatiu, com és el PAE, sinó també escoles d’estiu de caràcter
lúdic, de caràcter esportiu, altres activitats de caràcter cultural,
activitats d’entreteniment. I també som conscients que han de
tenir uns preus assequibles i també per això han de ser preus
equitatius en funció de les possibilitats de les diferents famílies. 

En definitiva, nosaltres li demanaríem que acceptàs
l’esmena perquè el que intentem és agafar el major àmbit
possible i que d’una vegada es posi en marxa aquest pla de
conciliació que crec que és important perquè a partir d’aquest
pla de conciliació es pot arribar a un finançament extra als
ajuntaments, als consells, etc., que permetrà avançar en la
conciliació i la corresponsabilitat de famílies i de persones.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidente. Bueno, nos gustaría que se aceptase
nuestra enmienda más que nada porque concreta bastante que
el plan que tiene que ponerse en marcha, el plan de conciliación
autonómico para las Islas Baleares, y concreta también y lo

pone... pone, digamos, las competencias donde corresponden,
a los ayuntamientos y a los consejos, y de alguna manera creo
que esta enmienda completa, especifica un poco más y haría...,
bueno, pues un planteamiento más real de lo que está
sucediendo actualmente en las Baleares.

Nosotras estamos de acuerdo con esta propuesta, en
general, solamente esa enmienda trata de actualizar un poco
la..., la..., esta iniciativa que se..., bueno, pues que se registró
en octubre y ya ha pasado tiempo. Desde ese tiempo tanto el
Gobierno del Estado como el Gobierno de las Islas Baleares
han hecho grandes avances en planes de conciliación y por
ejemplo en el Estado el plan corresponsable para el año 2021
vienen aquí a Baleares 4 coma..., o sea, casi 5 millones de
euros que van a venir, así lo ha dicho la Delegación del
Gobierno.

Y respecto a los planes de conciliación, es evidente que este
plan de conciliación autonómico tiene que ponerse en marcha,
ya se ha dicho que está finalizado, que tenía visos de hacerse
cuanto antes en el 2021, pero hay veces que ya sabemos que la
administración es lenta, los plazos se dilatan y eso no quiere
decir que durante este tiempo tampoco el Govern no haya
hecho nada en pro de la conciliación; es decir que no haya un
plan que se haya puesto en marcha no quiere decir que no haya
habido hasta entonces políticas públicas que se hayan dirigido
a la conciliación y a la corresponsabilidad. Creo que es justo
mencionarlo.

El verano pasado, por ejemplo, durante la pandemia el
Govern no se olvidó de la igualdad de los niños y de las niñas,
no se olvidó de poner precios asequibles a las actividades de
ocio, se aprobó un paquete de medidas extraordinarias de
conciliación laboral y familiar las cuales se iban a llevar a cabo
durante el verano, y se llevaron a cabo, y supusieron una
inversión de casi 6 millones de euros, de más de 6 millones de
euros. En estas ayudas se incluyó..., se elaboraron, en
coordinación con los consejos insulares y los ayuntamientos,
que es una cuestión que proponemos en esta enmienda, para no
atribuir competencias al Govern cuando no las tiene. Incluye
las medidas que se aprobaron a pesar de no haber un plan de
conciliación autonómico aprobado, se dieron ayudas directas a
las familias, se fomentaron las escuelas de verano, es decir, se
cubrieron los gastos de las personas que tenían que llevar a sus
niños a las escuelas de verano y también se dieron ayudas para
las personas que tenían que contratar a personas cuidadoras.

Esto ya se hizo el año pasado, este año estoy segura que el
Govern lo volverá a hacer, no volverá a dejar a ninguna
persona atrás ni ninguna situación quedará en la sombra, sino
que somos muy conscientes de que la conciliación, la
democratización de los cuidados y de las tareas del hogar son
imprescindibles y nosotras en todo momento hemos actuado en
esa linea haciendo políticas públicas. 

Nos gustaría, por lo tanto, que se aceptara esa enmienda y
en ese caso aceptaríamos, por supuesto, la propuesta del
Partido Popular, porque al fin y al cabo estamos de acuerdo en
lo esencial, que existan períodos no lectivos con un precio
simbólico asequible para que se pueda facilitar la conciliación
familiar y laboral de las familias.

 



814 EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA / Núm. 49 / 13 de maig de 2021 

Y sin más, pues muchas gracias, Sra. Núria Riera, por haber
presentado esta iniciativa. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES:

Moltes gràcies, president. Sí, realment encertada la proposta
i, a més, el temps en què la discutim, és a dir, la proposta és del
mes de novembre o d’octubre, però, bé, la discutim abans de
l’estiu i és un bon moment. La veritat és que hem passat
Pasqua, però ve el moment on més necessària és. 

És una qüestió el tema de la conciliació difícil, però
imprescindible, imprescindible per a les famílies i qui li diu és
un autònom que encara fa més difícil la conciliació, però al cap
i a la fi la realitat ens diu que qui pateix la manca de solucions
per fer possible la conciliació en la majoria dels casos són les
dones, perquè al final, desgraciadament, els rols ens duen que
les dones de les famílies són les que corren, les que van amb la
llengua fora i les que han de compaginar les dues feines, les de
casa i les de fora de casa. Per tant, aquestes eines són
imprescindibles.

Per això nosaltres presentam l’esmena, perquè creiem que
és important que les coses es facin dins d’un marc i en un cert
ordre, per això el Pla de conciliació autonòmic. El Pla de
conciliació autonòmic ha d’anar acompanyat de pressupost, si
no és com si no n’hi hagués. Per tant, al final l’únic que diu
l’esmena és que ha d’anar a partir del marc que dóna el Pla de
conciliació autonòmic, és l’únic que diu, no diu res més que no
diguin vostès. És a dir, i el tema passa per posar-hi ordre i saber
de què parlam quan parlam de conciliació, per això el pla, i
posar-hi pressupost, que és quasi tan important com la resta.
Per això el pla va acompanyat de pressupost. 

D’acord amb l’esperit de la proposta i si ens accepta
l’esmena segur que surt endavant, que és el que al cap i a la fi
desitjam tots.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. En torn de fixació de posicions seria el
torn del Grup Parlamentari Ciudadanos, informar-los que la
Sra. Guasp ha justificat retard per arribar a aquesta comissió,
per la qual cosa, si no hi veuen inconvenient, cediríem el torn
per a quan pugui arribar, cap al final de la comissió.

Així, passaríem ara al Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares i té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Ya anunciamos que apoyaremos
esta proposición no de ley porque es adecuada, es necesaria y
sobre todo porque además refleja algo evidente, que es que
estamos a mitad de legislatura y no hay plan de conciliación

ninguno, ni llegan ayudas que se anuncian, como ha dicho el
representante de Podemos, que se anuncian ayudas por parte
del Gobierno de la nación, pero aquí nos quedamos siempre en
los anuncios, realmente después no llega nada.

Y es importante, porque uno de los grandes problemas que
tenemos en Baleares y en toda España es la conciliación laboral
y familiar y sobre todo en los períodos vacacionales de los
niños. De hecho aquí fuera hay dos niños, me parece que son
los hijos de la diputada Riera, precisamente es una
demostración de como se tiene que conciliar en muchas
ocasiones. 

Lo que llama la atención también es la enmienda del Partido
Socialista, de Unidas Podemos y de MÉS que dice: “insta al
Gobierno de las Islas Baleares a facilitar la conciliación
poniendo en funcionamiento el Plan de conciliación
autonómico para las Islas Baleares”. Si algo se quiere poner en
funcionamiento es algo que ya existe y ¿cómo se va a poner en
funcionamiento un plan que no existe? Va a ser un poco
complicado poner en funcionamiento algo que no está, no hay
plan. 

Por eso, nosotros sí que estamos de acuerdo con el texto
original que, además, insisto, refleja que, una vez más, el
Gobierno de las Islas Baleares se ha quedado en los anuncios,
pero después en la práctica pues no se ha hecho nada.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bé, anem... -ui, m’ha sortit qualque cosa, que bé-, bé,
gràcies. Seré molt breu. Nosaltres donarem suport a la
iniciativa, no tenc capacitat per entrar en el fons, però crec que
ho tenim tots clar. Jo li donaré suport i si vostè accepta
l’esmena dels altres grups també perquè al final podem canviar
l’ordre de les coses, però al final parlam del mateix. 

Aprofit per dir, perquè jo acab per l’agost, jo per l’agost
deix de ser diputada i, per tant, d’aquí a agost em donaré el gust
de dir-ho una vegada i una altra i una altra i una altra, si a
aquest parlament, a través de la seva Mesa i de les meses de les
diferents comissions, s’aplicàs d’una vegada per totes aquesta
necessitat de fer conciliació, segurament tots podríem evitar
haver de dur els nostres fills aquí, com hem fet moltes vegades,
o fins i tot podríem evitar situacions que a casa nostra ens
comporten un veritable entrebanc.

I jo ho dic, ja no per a mi, que  me’n vaig, però darrere en
vendran d’altres i em sap molt de greu que aquest parlament
hagi estat incapaç, després de tants d’anys de reiterades
demandes, hagi estat absolutament incapaç de fer horaris que
permetin a la gent venir a Palma, tant els qui vivim fora com els
qui viuen a Mallorca i no resideixen a Palma, i que puguem
venir aquí a fer la nostra labor dignament, com correspon i amb
el total compromís i a la vegada atendre les nostres famílies. 
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I mirin, no és objecte de la seva proposició, però jo no em
cansaré de dir-ho, perquè mentre vostès no prenen aquestes
decisions el que fan és perjudicar les persones que es volen
dedicar a l’activitat política. I ho dic perquè quedi i consti.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Procedeix ara la suspensió de la sessió
per un temps de deu minuts per la qual cosa deman al grup
proposant si vol continuar.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Podem continuar.

EL SR. PRESIDENT:

Podem continuar. Així pertoca la intervenció del grup
proposant per fixar la posició i assenyalar si accepta l’esmena,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Sí, des del Grup Parlamentari Popular
acceptarem l’esmena evidentment perquè el que es posa en
evidència i el que té més importància és que tots tenim aquesta
sensibilitat especial per veure la necessitat que s’elabori ja el
pla de conciliació i que s’aprovin ja mesures dins el pla, fora
pla, però que es facin mesures perquè la gent pugui conciliar
que, en definitiva, és el que tots veiem que fa falta, no?, a la
societat.

És veritat que hi ha aquest matís que comentava el Sr. Mas,
que la nostra iniciativa el que volia era que almanco es posassin
aquestes mesures en el temps no lectius, en el qual falta o es
troba coixa la conciliació perquè falta l’escola, mentre
s’acabava d’elaborar aquest pla que tots esperam como agua de
mayo des de fa molt de temps, i des de fa molt de temps ho dic
perquè, a més, duim sis anys de legislatura, hi ha hagut més
doblers que en altres legislatures... 

Jo ho dic sempre: nosaltres vàrem posar en marxa, per
exemple, a títol d’exemple, no?, de cara a la societat, una
escoleta d’estiu dins l’administració autonòmica, que afectava
30.000 funcionaris i els seus fills a un moment de crisi i es va
eliminar o es va suspendre fa sis anys, a l’any 2016 o a l’estiu
de 2015, quan hi ha hagut més doblers i no s’ha tornat posar en
marxa. I això era, per exemple... era un petit gest, però donava
exemple a la resta d’empreses, a la resta de la societat la qual
de vegades es reflecteix o miren el reflex que fem les
administracions o les institucions. Això a títol d’exemple.

En tot cas, l’important és que si s’aprova aquesta esmena o
aquesta proposta... és que arribi al Govern aquest impuls que
tornam donar entre tots cada ics mesos en presentar coses en
matèria de conciliació, més que el títol de dalt posi que és una
proposta del Partit Popular o que és una proposta de PSOE,
Unidas Podemos i Més per Mallorca via esmena, amb la qual
cosa l’important és el cos de la intenció.

Per tant, acceptarem l’esmena. Vull agrair el suport i
desitjar que serveixi perquè entre tots manifestem aquesta
voluntat de continuar i que la societat vegi que a més tenim
consens en temes que són tan importants i tan humans com la
conciliació familiar i laboral.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, moltes gràcies. Entenc que podem donar per
aprovada la proposta per assentiment. Molt bé.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 15320/20, relativa a escoles d’estiu i altres períodes
no lectius amb activitats lúdiques, esportives i educatives a un
preu simbòlic i assequible per facilitar la conciliació familiar i
laboral.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1787/21, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a ajuts directes a les empreses dedicades al món del
lleure i les activitats extraescolars.

A continuació passaríem el debat a la proposició no de llei
RGE núm. 1787/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes, relativa a ajudes directes per a empreses dedicades al
món del lleure i activats extraescolars, però els he d’informar
que El Pi ha presentat l’escrit RGE núm. 4874/21, mitjançant
el qual sol·licita l’ajornament del debat de la seva proposició
no de llei, atesa la indisposició de la Sra. Pons i Salom. 

Per açò, d’acord amb l’article 78.2 del Reglament, els
deman si podem donar per aprovada, per assentiment,
l’esmentada alteració de l’ordre del dia. Entenc que sí.

En conseqüència, queda ajornada la Proposició no de llei
RGE núm. 1787/21, relativa a ajuts directes a empreses
dedicades al món del lleure i activats extraescolars.

En tot cas, no havent-hi més assumptes a tractar, aixecam la
sessió.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101787
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202104874
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