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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputades. Comencem amb
forces l’any aquesta primera comissió, que esper que estigui
plena de debat constructiu. Vull agrair com sempre la
presència del personal de la casa que ens donarà suport a
aquesta comissió. 

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia relatiu al debat de
les proposicions no de llei RGE núm. 8455/19 i 8467/19.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8455/19,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a i nformació
estadística de les Illes Balears.

Començarem per la 8455/19, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
relativa a la informació estadística de les Illes Balears. Per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Pilar
Sansó, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. Bé, l’objectiu
que tota societat ha de perseguir és el de l’accés a una
informació estadística àgil i transparent, d’aquesta manera es
garanteix poder fer una anàlisi de la realitat ajustada a criteris
d’objectivitat, d’eficiència i d’eficàcia.

L’enquesta de població activa, l’EPA, és la referència a
nivell de la Unió Europa per conèixer la conjuntura i
l’estructura del mercat de treball de tots els països de la Unió
Europea, també, a nivell estatal, és referència per analitzar el
mercat de treball, el mercat laboral a cada una de les
comunitats autònomes. Cada trimestre l’EPA proporciona
informació sobre la població al conjunt de les Illes Balears en
relació amb el mercat laboral, com ara la població activa,
desglossada en ocupada i desocupada, com també ofereix
informació sobre la qualificació dels llocs de feina i sobre el
perfil sociodemogràfic de les persones.

Per tant, l’EPA esdevé una estadística cabdal per realitzar
les estadístiques oficials del mercat de treball de la nostra
comunitat autònoma, per tant, és important que aquesta sigui
un mirall del que succeeix a la nostra economia.

Perquè aquesta estadística sigui el reflex del nostre mercat
laboral és essencial que la grandària de la mostra sigui
suficient. Atès que la nostra comunitat autònoma és
uniprovincial i petita, es considera insuficient per reflectir la
realitat, i més encara tenint en compte la idiosincràsia de les
nostres illes que són illes amb realitats diferents en el mercat
laboral, per tant, la mostra que s’agafa ara és insuficient per
reflectir aquesta realitat, i de vegades, o gairebé moltes
vegades, resulta difícil conèixer la situació de cada una de les
Illes, la situació laboral, és a dir, l’EPA moltes vegades o quasi
sempre no reflecteix en realitat la situació  laboral de
Formentera, d’Eivissa, de Menorca i de Mallorca per separat,

sinó que es mira d’una manera global, com a comunitat
autònoma. 

Per tant, a aquesta proposició no de lle i presentam dos
punts: el primer, instar l’Institut Nacional d’Estadística que
ampliï la grandària de la mostra de l’Enquesta de Població
Activa perquè aquesta reflecteixi de manera més acurada
l’evolució del mercat de treball de les Illes Balears. I el segon
punt, instar l’Institut Nacional d’Estadística a ampliar la
mostra perquè sigui possible exportar la informació de l’EPA
de forma significativa per a cada una de les Illes, és a dir, de
forma que cada una de les Illes pugui tenir un mostreig
suficientment determinat per conèixer el mercat de cada illa.

Per tant, aquests són els punts que proposam i, bé, esperam
la vostra... l’acceptació per part de tots.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sansó. Hem de fer constar a l’acta que hi ha
una substitució per part del Partit Popular, Sr. Sagreras...

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, presidenta, Sebastià Sagreras substitueix Maria Antònia
García. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pas a fer la meva exposició des de baix.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix la Sra. Presidenta en
la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, és el torn ara de la representant del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, la Sra. Antònia Martín. Quan vulgui, li deix
el temps.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Evidentment, des d’Unides Podem
donarem suport a aquesta proposició no de llei amb el
benentès que legislar i governar consisteix a treballar per al bé
comú i no es pot treballar per a un bé comú sense dades
fefaents d’aquelles comunitats autònomes, com la nostra, que,
per ser petita, no està adequadament representada en aquests
moments a l’EPA.

Consideram que l’Institut Nacional d’Estadística té prou
prestigi i la seva feina és d’absoluta qualitat com per poder-li
donar un impuls i que realment se centri en les nostres illes,
perquè, evidentment, existim i aquesta existència s’ha de
plasmar amb les dades, no només per l’estudi aquí a la nostra
comunitat autònoma, sinó per a qualsevol persona o
investigador o fins i tot legislador que les vulgui utilitzar.
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Així que donarem suport a aquesta iniciativa que ens
sembla molt adient. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. És el torn ara del representant
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Joan Mas.
Joan Josep Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bon dia, presidenta. Bé, nosaltres també evidentment
donarem suport a aquesta proposició no de llei perquè és
evident que a dia d’avui l’estadística que ens mostra l’EPA no
és prou ample i sobretot no és..., no reflecteix la realitat de la
nostra comunitat autònoma. 

També és cert que la nostra comunitat autònoma en ser
pluriinsular té quatre realitats molt diferents i molt
diferenciades i aquestes quatre realitats, amb el mostreig que
ens fa l’EPA i les dades que ens dóna, no són, com deia, ni
prou acurades ni prou amples com per poder establir una
investigació i una anàlisi acurada a través dels nombres i de
l’estadística que ens mostra l’EPA.

És una proposició no de llei feta en positiu, és una
proposició no de llei amb mirada llarga, amb mirada a llarg...
per poder algun dia fer un històric, com deia, acurat i ample de
l’estadística i de les dades que ens mostra l’EPA, i és
senzillament que l’Estat es giri cap a les Illes Balears, miri cap
a les Illes Balears, també en aquest aspecte, també en l’aspecte
d’estadística i contempli aquesta realitat pluriinsular que té el
nostre país.

Per tant, esperam que surti endavant aquesta proposició no
de llei i ja dic que el nostre vot serà favorable.

Gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Correspon ara el torn de fixació de
posicions de major a menor. Començarem pel Grup
Parlamentari Popular, entenc que té la paraula el Sr. Sebastià
Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, gràcies, presidenta, bon dia diputades, diputats.
Efectivament, nosaltres també, com hem comentat a més
sempre que hem pogut, estam a favor d’ampliar tant en qualitat
com en quantitat qualsevol estudi que ens permeti obtenir o
tenir millors dades, per poder detectar problemes, febleses i
també fortaleses, i tot això per a qualque cosa, per poder
prendre decisions per fer polítiques.

Més encara estam a favor o diem que votarem a favor
d’aquesta proposta, perquè els nostres diputats, especialment
de Menorca i d’Eivissa, especialment la Sra. Salomé Cabrera
i la Sra. Virgínia Marí, ja reivindiquen poder tenir les dades
detallades, per exemple, en el cas del turisme.

Ho vàrem argumentar ja, el nostre diputat, a la legislatura
passada, el Sr. Santi Tadeo, quan es va fer la modificació de la
Llei d’estadística a l’any 2017, sempre hem defensat que per
poder prendre millors decisions és necessari tenir millors
informacions. Cau justament aquesta discussió de la PNL just
dos dies després de saber que, per desgràcia, l’atur torna
apujar a les Illes i a tot l’Estat i que aquesta pujada afecta
també, per desgràcia, sectors amb més dificultats, per dir-ho
de qualque manera, com són les dones o també el sector
primari. 

Per ventura, si en lloc de fer polítiques alegres s’hagués
pogut tenir mecanismes abans, no s’hagués estat tan agosarat
a prendre segons quins tipus de polítiques. Per exemple,
nosaltres també voldríem que el salari mínim fos no de 950
sinó de molt més, és clar, si això no destruís llocs de treball,
com ja s’ha vist el primer mes, i s i aquesta destrucció no
afectàs com sempre els més vulnerables.

No m’estendré molt més, votarem a favor, en mancaria
d’altra!, encara que tots 
sabem que les males dades d’atur de sempre que governa
l’esquerra no són a causa de mostres petites, s inó a males
polítiques.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula pel Grup Parlamentari
Ciudadanos el Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta, diputades i diputats, bon dia. El Grup
Parlamentari Ciutadans votarà, com no pot ser d’una altra
manera, a favor d’aquesta iniciativa i d’aquests punts, perquè
evidentment som a l’era del coneixement i del talent i
qualsevol informació que es pugui obtenir a través de
qualsevol mitjà doncs és important. L’EPA ens dóna una sèrie
històrica del mercat laboral i és necessària per poder prendre
decisions i si aprofundim més en aquestes dades podrem saber
l’impacte de les polítiques d’ocupació que es fan a través dels
anys.

També podrem saber, discriminat per illes, doncs com
afecta l’atur que ara patim sobretot en els sectors més
vulnerables, com poden ser les dones o poden ser els
treballadors del camp, que ara ens trobem que passen per
greus problemes, els autònoms, que és un sector habitualment
invisible a moltes sèries històriques. I tot això redundarà en un
benefici que el legislador pugui tenir tota la informació a
l’hora de prendre decisions que afecten tota la societat balear.
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Per tant, com he dit, votarem a favor i sempre que es
presentin iniciatives per millorar el coneixement de la nostra
situació, evidentment no podem votar-hi d’altra manera que no
sigui a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Correspondria ara el torn al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, però no ha
assistit a la comissió. Llavors passam al Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la diputada Patrícia Font.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ah, perdonin, quina errada, perdoni. Té la paraula el Sr.
Jorge Campos pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Disculpada, no se preocupe. Gracias, Sra. Presidenta,
buenos días señores diputados. Yo creo que todos estamos
argumentando lo mismo, con lo cual sólo indicar que nosotros
apoyaremos la iniciativa.

Buenos días.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies per la brevetat. Com he comentat, correspondria
a El Pi, que no és present. Pel Grup Parlamentari Mixt, ara sí,
la Sra. Patrícia Font i Marbán.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo també seré breu. Votarem a
favor d’aquesta proposta perquè com, molt bé diu, les dades
obtingudes en mostres petites són totalment insuficients i
qualsevol mostra amb dades insuficients resulta ineficaç. De
què serveix una estadística si les dades aportades no
reflecteixen allò analitzat. Entenem que les dades de l’EPA
són prou importants i no és de rebut que en el cas dels
territoris petits quedi incompleta, perquè d’aquesta manera no
compleixen la seva funció principal.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Correspon ara per contradiccions
als grups proposants, té la paraula la Sra. Sansó del Grup
Socialista.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc, agrair a tots
els grups el suport que han donat a aquesta iniciativa. És vera
que és una iniciativa en positiu, que és una proposta per
millorar la transparència i la informació de les dades
estadístiques que ens arriben de totes les illes perquè sigui

més real l’estadística que es dóna i s’ha donat fins ara que no
reflecteix la realitat de cada una de les illes.

Ara sí que vull fer un incís al Sr. Sagreras, perquè, a mi em
sap greu, Sr. Sagreras, però és que em posa el plat davant la
cara, m’ho posa per dir-li qualque cosa, vostè diu que hi ha
dues de les seves diputades que demanen segregació de dades,
bé, benvinguts siguin, nosaltres no només som dos diputats,
crec que la majoria de diputats i diputades de la casa demanam
més informació i més transparència. I li he de recordar que és
el Partit Socialista el que presenta iniciatives i quan governa
és el més transparent que hi ha.

Per tant, no em vengui a donar lliçons i digui que, com si
vostès, dues diputades seves demanen més transparència, més
informació i més segregació, quan qui presenta les iniciatives
d’aquest tipus és el Partit Socialista i els partits del pacte.

I una altra cosa, no vengui aquí a mesclar ous amb caragols,
ara dient que l’augment del salari mínim interprofessional ha
produït més atur el mes de gener, això és una animalada com
unes cases.

Sr. Sagreras, aquí vengui a parlar clar, no em vengui..., sí,
ara perquè ha pujat el mes..., el gener sempre ha estat un mes
que hi ha hagut més atur que la resta...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., no tant com aquest no, com tots els mesos de gener ha
estat..., bé ara no entrarem a discutir aquest tema, perquè hi ha
hagut acord amb la iniciativa que s’ha presentat i, per tant,
agrair a tots els grups aquest suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Faré ús del meu torn a baix.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix la Sra. Presidenta en
la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

És el torn ara de la representant d’Unidas Podemos, la Sra.
Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies. No feia comptes fer ús del meu torn, però és vera
que al Sr. Sebastià Sagreras li agrada fer polèmica i li agrada
encendre una mica el debat.

Miri, dir que l’apujada del salari mínim ha provocat
l’augment de l’atur a Espanya és com si jo el volgués referir
o el volgués vincular a l’impeachment de Trump ahir, no té res
a veure una cosa amb l’altra i vostès no tenen cap dada fefaent
que sustenti la seva afirmació. Anem a veure, siguem seriosos,
avui és un dia on hi ha hagut consens, jo crec que la bona
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notícia és que surt per unanimitat de tots els grups i que
avançam en tenir unes dades millors per poder realment
prendre mesures adients per a la nostra comunitat autònoma.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies Sra. Martín. És el torn ara del representant
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Joan Josep
Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bé, tampoc no feia comptes fer-ne ús, però ja se sap que
quan un campaner provoca, els montuïrers hem de respondre
sí o sí. No, només una cosa, Sr. Sagreras, d’aquí un any podrà
dir si l’augment del salari mínim, en mirar l’EPA, ha afectat o
no, perquè el que no pot pretendre és dir que els empresaris
fan acomiadaments preventius, no fan acomiadaments, no són
tant..., és a dir, els empresaris són gent responsable, gent que
es mira els números, gent que es mira l’estadística i que vetlla
perquè la seva empresa vagi el millor possible. Per tant, no fan
acomiadaments preventius.

A partir d’aquí, gràcies a tots els grups per donar suport a
la iniciativa.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò amb aquesta referència tan mallorquina ens ha
fet el diputat, passam a votar aquesta Proposició  no de llei
8455/19.

Entenc que és per unanimitat. Bé, quedaria evidentment
aprovada aquesta proposició, relativa a la informació
estadística de les Illes Balears.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8467/19,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Menorca, relativa a integració de la
perspectiva de gènere en la prevenció de riscs laborals.

I passaríem al debat de la segona proposició no de llei que
tenim per a avui, la RGE núm. 8467/19, presentada pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unides Podem i MÉS per Mallorca,
relativa a integració de la perspectiva de gènere en la
prevenció de riscs laborals. Per a la seva defensa pel Grup
Parlamentari Socialista té la paraula, per cinc minuts, el
diputat Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, aquesta PNL és molt
senzilla, simplement parteix del principi d’igualtat. Tots tenim
molt clar i molt present que els ODS, els Objectius de
Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030, hi ha una
ODS, que és la número 5, que posa damunt la taula les

polítiques per aconseguir una igualtat real i efectiva entre
gèneres i empoderar dones i nines i, concretament, la meta
5.c) d’aquests objectius demana que s’aprovin polítiques i
accions per promoure aquesta igualtat en tots els aspectes i a
tots els nivells. Doncs aquesta és una iniciativa per remarcar
aquesta igualtat en tots els nivells i especialment en un nivell
prou important que és la prevenció i salut laboral. 

Sí que està clar que les polítiques de seguretat i salut
laboral comencen a establir-se a partir dels anys 60 i també és
cert que durant els  anys 70, 80 és quan hi ha un procés
d’incorporació de la dona al món laboral. Aquest procés
d’incorporació de la dona al món laboral, fa que moltes
vegades en les polítiques de seguretat i salut laboral no es
tinguin en compte les raons específiques de gènere, derivades
tant d’especificitats de caràcter biològic, per diferències
biològiques, sinó també per altres especificitats de caràcter
sociològic, de caràcter laboral. Sí que està clar que per
exemple les dones, majoritàriament avui en dia encara, tenen
una doble càrrega de feina, que és la feina no remunerada a les
llars, i per tant aquesta feina no remunerada també repercuteix
en les polítiques a dur a terme.

Per tant, consideram que aquestes diferències s’han de
remarcar a les polítiques específiques, s’han de fer polítiques
de seguretat laboral de caràcter genèric, però s’ha d’introduir
la perspectiva de gènere, s’ha d’introduir la mirada de gènere
dintre de les accions específiques per poder incidir en
aquelles aspectes que tenen més a veure amb dones que amb
homes, i al revés; és a dir, hi ha moltes vegades que dintre de
les empreses hi ha una escletxa laboral evident i una
segregació laboral evident i, per tant, les polítiques de
seguretat també han d’estar una mica no segregades però sí
diferenciades, específiques, entre homes i dones.

En definitiva, el que demanem en aquesta PNL simplement
és incorporar, fer una passa més enllà cap a la igualtat,
incorporar la perspectiva de gènere a totes les polítiques,
concretament a les de salut laboral, i per això demanem
introduir-ho a la normativa.

També demanem impulsar l’equilibri en els òrgans de
representació com per exemple pot ser l’IBASSAL o altres
òrgans de representació estatal.

I també la integració de les avaluacions dels riscs que hi
pot haver, és a dir, fer una avaluació no sols del risc laboral en
si, sinó del risc laboral específic per a les dones en aquells
llocs de feina.

I finalment el que demanam és també desenvolupar les
eines, igual que parlàvem abans de les estadístiques, de
segregar estadístiques per illes, que és el que acabem
d’aprovar ara, sinó també establir les eines per poder tenir un
recompte i poder tenir dades fiables de l’impacte de les
polítiques de seguretat i salut laboral diferenciades per
gènere.

Res més. Esper que l’acceptin i res més. Gràcies.
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(La Sra. Vicepresidenta substitueix la Sra. Presidenta en
la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. És el torn ara de la
representant del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra.
Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. La feina no ens hauria de fer
emmalaltir, però ho fa, i la feina no hauria de fer emmalaltir
ni suposar riscs diferents per a homes i dones, però ho fa.
Llavors, presentam aquesta proposició no de llei, per
encaminar que efectivament a la prevenció de riscos laborals
s’incorpori aquesta perspectiva de gènere.

Seria bàsicament fer un paral·lelisme amb el que ja s’ha
fet, per exemple, en el Servei de Salut, on s’han modificat els
protocols d’atenció, per exemple, a urgències en dones,
perquè el que s’ha vist és que hi havia una major mortalitat, per
exemple, per infart de miocardi en dones que en homes, i el
que s’ha fet és ajustar a una simptomatologia diferent. El que
volem fer és que en prevenció de riscs laborals també es pugui
detectar aquella simptomatologia diferent, aquelles càrregues
que poden afectar de manera diferent homes i dones, estudiar-
les i actuar en conseqüència.

Així doncs, perquè beneficiaria tota la societat, no només
les dones sinó tota la nostra comunitat autònoma, esperam
comptar amb el suport de la resta de grups parlamentaris. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Correspon ara el torn del
representant del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr.
Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bon dia, gràcies. Bé, quan parlam de la integració de la
perspectiva de gènere a qualsevol àmbit parlam, al cap i a la fi,
de corregir una irregularitat històrica, ja que aquest tema, el
fet d’introduir la perspectiva de gènere, hauria de ser una
qüestió absolutament superada, però desgraciadament no és
així i a poc a poc hem d’integrar aquesta qüestió  a to ts  els
àmbits de la vida.

En aquest cas, plantejam una proposició no de llei encara
molt més greu, és a dir, des de la plena incorporació de la
dona al mercat de treball sabem que les feines que fan homes
i dones no són les mateixes, per tant els riscs laborals tampoc,
en molts de casos, no són els mateixos, són diferents.
Desgraciadament, a dia d’avui a l’hora de plantejar la prevenció
dels riscs laborals es tenen en compte bàsicament les
malalties que poden afectar els homes; això fa imprescindible
la perspectiva de gènere en el camp de la prevenció de riscs

laborals, i tot això s’explica ben explicat a la proposició no de
llei.

Tots sabem que a dia d’avui qui du el pes, per exemple, de
les famílies segueix essent bàsicament la dona. Això influeix,
ens agradi o no, sí o sí, en la feina, si fas feina a dos llocs, la
pluriocupació que pateixen tradicionalment les dones fa que
l’estrès i que la càrrega laboral sigui molt més ampla. Per tant,
tant la càrrega física com la psicològica és molt més alta en el
cas de les dones que en el cas dels homes.

Perquè això sigui possible, per poder incorporar la
perspectiva de gènere en aquest cas a la prevenció de riscs
laborals, també és important fer que les dones participin amb
igualtat de condicions i sobretot de nombre, en els òrgans de
representació dels treballadors. Això també faria que
s’incorporàs aquesta perspectiva amb més facilitat a tots els
espais que tenen a veure amb el món laboral.

Entenem que aquesta proposició no de llei és una
proposició no de llei també feta en positiu, entenem que és
una proposició no de llei que ens du una passa més endavant,
ens fa avançar en la incorporació de la perspectiva de gènere
a tots els àmbits de la vida, i entenem que tots els partits
representats en aquest parlament haurien de poder i voler votar
a favor.

Res més.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Correspon ara, en el torn de fixació
de posicions, al Grup Parlamentari Popular, i serà el Sr.
Sebastià Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, presidenta, bon dia una altra vegada, bon dia a tots.
Nosaltres també votarem a favor, ja ho anuncii des del
principi. Creiem que s’ha de votar a favor d’aquesta proposició
no de llei, que demana que el Govern de l’Estat millori la
prevenció dels riscs laborals. Evidentment això segueix la
nostra tònica també constructiva i en positiu de sempre, a
pesar que també és un poc feina nostra matisar les
intervencions i afegir tot el que hi tenguem a dir, i així ho
anam fent sempre.

Estaria bé que, a més d’aquest tipus de propostes, sobretot
des de la comunitat es preocupassin també de fer públiques les
dades de sinistralitat laboral que el conseller, el setembre, va
anunciar en compareixença que publicaria semestralment, i
que a més en una setmana hi serien des del seu anunci. La
nostra diputada, i tot això, Sra. Pilar Sansó, consta en acta, ben
igual que la meva intervenció anterior, la nostra diputada
Salomé Cabrera li ho ha demanat diverses vegades, i sempre
s’excusa en problemes tècnics. També estaria bé que es
fixassin terminis per fer el que es proposa en aquesta
proposició no de llei.
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Jo us don per ben rebudes les floretes i les mostres
d’afecte que després tendreu l’oportunitat de donar-me, ja que
el funcionament de les comissions us permet a més, si sou
tres els grups proposants, tornar tenir un torn de rèplica del
qual jo no puc gaudir i, per tant, tornar-me amb el montuïrer
les respostes que ha fet prèviament al campaner i, per tant, no
estam en situació igual.

Bromes a part, també estaria bé que el Govern de l’Estat,
a part de polítiques de paraula, aconseguís objectius reals. El
que és cert és que a pesar de bravejar-ne tot el temps, des de
la moció de censura de Pedro Sánchez més de 30.000 dones
són a l’atur, que abans no hi eren. Per tant això ens fa pensar
que aquestes polítiques d’igualtat i de gènere són més de cara
a la galeria que no que llavors s’arremanguen a fer-les dins el
despatx.

La Llei d’igualtat, en el seu capítol 3, ja parla de la igualtat
d’oportunitats en l’accés a l’ocupació; en el seu article 36.6 ja
estableix que en el marc de la legislació  de l’Estat i de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears correspon al Govern
de les Illes Balears garantir que en l’elaboració  dels plans
d’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a
l’àmbit balear es reculli com a objectiu prioritari l’actuació
contra la discriminació laboral directa i indirecta per raó de
sexe. La mateixa llei, en el seu article 45, estableix que les
administracions públiques de les Illes Balears han de
promoure una concepció integral de la salut en el treball que
tengui en compte tant els riscs físics com els psicosocials en
les diferències entre les dones i els homes.

Per tant també expressau-vos una miqueta i contestau-me,
ja que no us fa vessa, en tornar, que està molt bé que instem el
Govern central a prendre mesures en riscs laborals, però i el
Govern balear, quines polítiques pensa dur a terme?

En definitiva crec que he explicat un poc la nostra postura.
Reiter el nostre vot a favor, però crec que també des dels
grups polítics estaria bé que us afegíssiu a aquests matisos,
precisament en benefici d’aqueixes polítiques d’igualtat.
Nosaltres no som feministes de boca, creiem en fets, i creiem
i defensarem sempre la feina de la dona sigui quin sigui el seu
àmbit, i en conseqüència, els seus riscs laborals.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Marc Pérez.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta, diputades i diputats. Bé, ja a l’any
1995, a la IV Conferència Mundial sobre la Dona que es va
celebrar a la ONU, ja es parlava de la perspectiva de gènere i
de l’enfocament que s’hauria de donar a les estratègies i
compromisos d’igualtat de gènere.

A nivell estatal, a l’any 2007, ja es va fer la Llei Orgànica
per a la igualtat efectiva de dones i homes i en aquesta llei
orgànica ja es parlava del principi de transversalitat de gènere
a l’àmbit de la salut i, més específicament, a la salut laboral.
De fet, en la mateixa web del Ministeri d’Igualtat ja a las
herramientas de apoyo número 10, ja es parla de salud y
riesgos laborales con perspectiva de género. 

De fet, fins i tot hem fet la consulta al ministeri a veure si
totes aquestes propostes són vigents amb el canvi de govern i
sí, evidentment, la nova ministra les fa seves. O sigui, per tant,
el Govern de l’Estat evidentment que té en compte totes les
perspectives de gènere. Ja de fet l’any passat es va fer el Reial
Decret 6/2019, d’1 de març, sobre mesures urgents de
garantía de igualtat de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres en empleo y ocupación.

Per tant, considerem que el Govern de l’Estat ja té superat,
responent al que deia el portaveu de MÉS, el tema de la
perspectiva de gènere. Evidentment, votarem a favor d’aquests
punts d’aquesta proposició no de llei, encara que considerem
que tota aquesta feina ja es fa, i  des del nostre grup
parlamentari del Congrés doncs suportem qualsevol política
de perspectiva de gènere que compleixi el principi d’igualtat
per empoderar la dona, perquè no hi hagi diferències per
gènere, evidentment hi estarem a favor. I també estarem a
favor de totes les polítiques que millorin la conciliació laboral
i la vida personal de les dones.

Evidentment, amb totes aquestes premisses votarem a
favor d’aquesta proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Té ara el torn el Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidente. Tratamos una proposición
no de ley presentada por la izquierda con el título perspectiva
de género en la prevención de riesgos laborales y que,
como acaban de decir, va a recibir el voto favorable del
Partido Popular también y de Ciudadanos.

Permítanme que les lea las cifras puras y duras de las
muertes por accidente laboral en España según el Ministerio
de Trabajo: en 2014 murieron por accidente laboral 443
hombres frente a 24 mujeres; en 2015, 484 hombres y 31
mujeres; en 2016, 445 hombres y 31 mujeres; en 2017, 461
hombres y 23 mujeres; en 2018, 482 hombres y 24 mujeres.
En conjunto, en los últimos cinco años han fallecido en
accidente laboral 2.315 hombres y 133 mujeres, es decir, por
cada mujer que muere en accidente laboral fallecen 17
hombres.

Si fuera un demagogo, como alguno de los defensores del
feminismo radical de género, exigiría que, puestos a conseguir
la igualdad de género en el trabajo, habría que implantar cuotas
no sólo  para que hubiera tantas mujeres directivas como
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directivos o en los órganos de representación de los
trabajadores, s ino también para que hubiera tantas mujeres
como hombres en las profesiones de mayor riesgo laboral.

Si fuera un jeta, como algunos de los defensores del
feminismo ultra de género, exigiría que el Estado dedicara
recursos para crear unos cuantos observatorios de género
dedicados a estudiar la problemática específica de los
hombres que les hace más proclives a los accidentes
laborales, y aprovecharía, de paso, para colocarme en alguno
de esos chiringuitos junto pues, no sé, tres o cuatro miembros
de mi familia.

Si fuera idiota, como alguno de los defensores del
feminismo extremista de género, elaboraría pues no sé,
sesudas teorías explicando por qué es el heteromatriarcado el
que a través de la perpetuación de roles de género impulsa a
los hombres a asumir más riesgos en el trabajo, a despreciar
las medidas de seguridad o a elegir las profesiones que más
riesgos conllevan, y tal vez lograría que algún medio, igual de
idiota, me publicara como columna de opinión semejante
bazofia intelectual.

Si fuera alguien también carente de escrúpulos trataría de
que las mujeres se sintieran culpables por morir 17 veces
menos en el puesto de trabajo, con el fin de conseguir algún
tipo de discriminación positiva hacia los hombres en el
terreno laboral, no tanto por beneficiarme directamente de esa
discriminación, sino por reforzar mi papel de liderazgo dentro
del movimiento de liberación masculino.

Pero efectivamente yo no soy ningún demagogo ni un jeta
ni un idiota ni un ser carente de escrúpulos, ni tengo la menor
intención de apuntarme a esta nueva lucha de sexos que
pretende sustituir a la fracasada lucha de clases marxista. Así
que cuando alguien ha fallecido en accidente laboral yo no
pregunto si es hombre o mujer, lo único que veo es que ha
muerto un ser humano de modo que las cifras que daba al
principio para mí son algo distintas, yo hablaría que en 2014
murieron 467 trabajadores, en el 2015, 515, hasta el 2018,
506 trabajadores.

Y lo que me gustaría pedir es que implementaran las
medidas necesarias para reducir esa alta siniestralidad laboral,
independientemente del género de las víctimas, porque cuando
una grúa aplasta a un trabajador, por ejemplo, estoy seguro que
no se fija en cuál es su sexo.

Buenos días.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Campos. Yo he errado antes al darle el turno
de palabra y ha errado usted al atribuirme el sexo en su
introducción.

Por el Grupo Parlamentario El Pi... no está presente en la
sala con lo cual no puede hacer intervención.

Pel Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Patricia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies, Sra. Presidenta. L’evidència posa de manifest que
en el mercat laboral hi ha una sèrie d’ocupacions remunerades
que són fonamentals desenvolupades per homes i que n’hi ha
d’altres en què s’ocupen principalment dones i que, a més, els
homes solen ocupar posicions més rellevants i càrrecs de
responsabilitat més alts en les organitzacions mentre que les
dones es dediquen a fer tasques més operatives. Aquests dos
fenòmens es coneixen com segregació  horitzontal i
segregació vertical, respectivament.

Per altra banda, les enquestes de l’ús del temps posen de
manifest que a hores d’ara són les dones les que continuem
assumint una major part dels treballs domèstics, reproductiu,
sexual, emocional i de cura. Això és el que es coneix com a
divisió sexual dels treballs.

Aquesta segregació desigual en el treball, segregació
horitzontal i vertical, i la divisió  sexual dels treballs,
productiu, domèstic, reproductiu, sexual, emocional i de cura,
demostren que tenen incidència en la prevenció de riscos
laborals. 

En les feines ocupades predominantment per les dones els
riscs més freqüents són els relacionats amb postures de
treball inadequades i llargues jornades dempeus, treballs
repetitius i exposició a agents químics i biològics i
predominen els riscs ergonòmics, psicosocials i d’higiene. En
les feines fetes majoritàriament per homes predominen els
riscs relacionats amb la seguretat, accidents de treball que
ocasionen lesions traumàtiques i la manipulació de pes elevat.
Predominen els riscs de seguretat i higiene.

Així doncs, les enquestes europees de condicions de
treball posen de manifest que les dones duen a terme amb
major proporció tasques monòtones, obtenen un salari
inferior, tenen menor capacitat de participar en la planificació
de la seva pròpia feina, tenen menys expectatives de promoció
professional i pateixen assetjament psicològic i sexual amb
major grau pels homes. Aquests riscs es consideren de tipus
psicosocial.

En totes les categories professionals dels llocs de treball
des de l’organització dels espais passant pels horaris, els
equips i les eines ha estat pensat majoritàriament seguint un
model masculí de treballador, per exemple, disseny de les
eines manuals amb paràmetres anatòmics exclusivament
masculins. Aquests horaris que no tenen en compte
responsabilitats o necessitats relacionades amb l’entorn
familiar o els treballs domèstics, reproductiu, sexual,
emocional i de cura suposen una doble càrrega física i mental
per a les dones.

Cal destacar també que en el cas de les malalties laborals
i professionals, patides majoritàriament per les dones, hi ha
una sots-detecció i una infradeclaració en els registres
oficials d’accidents de treball i malalties professionals, la qual
cosa dificulta la seva prevenció. Atès que les dones pateixen
menys accidents de treball que els homes, la relació dels seus
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problemes de treball queda manifestament oculta, ara bé,
sembla ser que hi ha una mortalitat entre cinc i vint vegades
superior per causa de malalties laborals que la causada per
accidents de treball. Hi ha una manca d’estudis sobre la
incidència dels tòxics des de la perspectiva de gènere.

Les lesions per accident de treball es reconeixement més
fàcilment per la seva relació immediata entre la causa i el dany
consegüent, predominantment patides per homes, mentre que
les malalties laborals solen aparèixer de manera lenta i
progressiva, majoritàriament patides per dones. Resulta
evident que homes i dones difereixen en estructura òssia,
distribució del greix corporal, funció endocrina o sistema
immune, però en canvi hi ha molts pocs estudis sobre
l’impacte d’aquestes diferències en la resposta a les
exposicions a tòxics, a les exigències físiques o a l’estrès
tèrmic. 

Pel que fa a la càrrega física s’evidencia que les millores
tecnològiques en la indústria han tingut un impacte superior en
homes, atès que aquestes s’han aplicat principalment en llocs
de treball ocupats en grau més elevat per homes, i en el sector
serveis, en el qual treballen en major nombre dones, no han
tingut un impacte tan significatiu, per tant, la càrrega física
mitjana de les dones és superior. A més, els homes
ascendeixen en major proporció a llocs de comandament que
les dones, el que sovint comporta fer treballs associats a una
menor càrrega física.

La segregació desigual al treball, segregació horitzontal i
segregació vertical, i la divisió sexual dels treballs, productiu,
domèstic, reproductiu, sexual, emocional i de cura, són els
elements clau per explicar la distribució desigual de dones i
homes a l’exposició a riscs laborals.

Ara voldria introduir una esmena in voce, si és possible,
d’addició com a cinquè punt, perquè en aquesta proposta hi
manca l’aspecte formatiu, i quedaria redactada de la manera
següent: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a la formació en perspectiva de gènere de
totes i tots els professionals que intervenen en la salut laboral,
tant en la valoració dels riscs com en les conseqüències de les
patologies i accidents laborals”.

Per tot l’explicat, votarem a favor de tots  e ls  punts
d’aquesta proposta, i esperem que pugui ser acceptada aquesta
esmena in voce. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Tenen la paraula per
contradiccions, per part dels grups proposants, pel Grup
Parlamentari Socialista el Sr. Enric Casanova.

LA SRA. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo volia comentar... o
primer donar les gràcies a aquells que donen suport a aquesta
iniciativa, crec que és una iniciativa que, malgrat ja està
implícitament reflectida en la legislació, crec que va bé

recordar, i refrescar aquest element i, a més a més, no sols es
parla de la introducció sinó que també es parla d’elements
específics com són la diferenciació i l’enfocament de gènere
en les avaluacions de riscs, és a dir, coses de procediment, en
coses de... recompte, com han demanat aquí. I ara crec que
també l’esmena que acaba de fer la Sra. Font és més que
adient, perquè cal la formació en perspectiva de gènere dels
treballadors de salut laboral.

També li he de dir, Sr. Sagreras, que aquesta PNL és una
PNL de caràcter genèric. Vostè ha parlat aquí de les xifres de
dades sobre accidents laborals, aquesta PNL no és d’accidents
laborals, sinó tot el contrari, és una PNL que és de prevenció,
no d’accidents, però bé, ja que ho diu sí que li he de dir que les
dades del 2019, segons tinc entès, es publicaran en 15 dies.
També és normal que després que s’acabi el 2019 ha de passar
un temps per poder sistematitzar les dades abans d’informar,
no podem donar dades del 2019 fins que no s’acabi, i primer
s’han de sistematitzar. I també li he de dir que no s’han donat
abans perquè hi ha un canvi en el recompte d’aquestes xifres
d’accidents laborals i de sinistralitat perquè s’incorporen els
autònoms en el recompte d’aquestes xifres i, per tant, s’ha de
tenir tot el recompte.

Dit això, volia contestar al Sr. Campos un parell de coses,
també. Miri, Sr. Campos, crec que no ha entès absolutament
res, no ha entès absolutament res de la PNL; vostè ha llegit el
primer paràgraf i allí ja se li ha ennuvolat el cervell, perquè ja
després més endavant no ha continuat llegint, parlem de la
integració de la perspectiva de gènere -sí- en la prevenció de
riscs, ¡ojo!, prevenció de riscs, no parlem en cap moment
d’accidents, parlem de la prevenció, no dels accidents. Ho torn
a dir: aquesta PNL no va d’accidents laborals, aquesta PNL va
de prevenció, que és diferent, és el que va abans de l’accident,
d’acord?

Després vostè ha aprofitat, com és normal, vostè qualsevol
cosa que parli de perspectiva de gènere va cap al seu terreny,
i ja comença a parlar de “xiringuitos”, comença a parlar del
moviment de liberación masculina, és a dir..., i posa tot el
seu discurs, to t el seu discurs el qual, perdoni, però és
masclista a més no poder, i aquesta misogínia que té... jo
tampoc no l’acab d’entendre, perquè tot el que sigui dona és
igual a “xiringuito”. Això el que fa vostè és menysprear les
dones, perquè cada vegada que parlem de perspectiva de
gènere, alguna cosa de dona, ja automàticament posa vostè el
“xiringuito” després al costat. Perdoni, perdoni, vostè si vol la
igualtat, que ho diu, que aquí s’ompli la igualtat, la igualtat és...
igualtat sempre és equitat, i per aconseguir aquesta equitat
justa s’ha d’aconseguir que les dones puguin tenir allò que
durant segles se’ls ha llevat.

Per tant deixi de menysprear les dones dient que tot el que
sembla afavorir un element que és d’igualtat i d’integració és
igual a “xiringuito”. Perdoni, no, no. Les polítiques de gènere
són necessàries, i la prova rau en el fet que he començat
aquesta intervenció parlant d’un ODS, l’ODS 5, l’ODS 5, si
l’ODS 5 és una cosa de caràcter mundial, és un objectiu de
desenvolupament sostenible, parla de la necessitat
d’implementar polítiques d’igualtat, aquí el que fem és dur a
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terme i intentar avançar en aquest objectiu, amb el qual crec
que hi han d’estar d’acord la majoria. Si gent com vostè no hi
està d’acord ho sent molt, però això està establert a nivell
mundial, són objectius de l’ONU. Per tant deixi de parlar de la
dona com a “xiringuito”.

Res més, moltes gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix la Sra. Presidenta en
la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Casanova. És el torn ara de la
representant del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra.
Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc volem agrair
l’esmena presentada pel Grup Mixt, que consider que sí, ve a
complementar el contingut d’aquesta PNL, i per la nostra part
evidentment seríem favorables a la seva inclusió.

Pel que fa al contingut i al que s’ha comentat, vegem,
coneixem el que miram, i fins ara no s’havien mirat
determinades qüestions de prevenció de riscs laborals des
d’aquella perspectiva absolutament masclista que eren els
homes els que duien el jornal a casa, i per exemple es tenia
molt estudiat, i és una feina penosa, és clar que sí, la dels
picapedrers, però s’ha vist que, per exemple, les lesions
lumbars que tenen aquests treballadors són molt semblants a
les de les cambreres de pisos, que fins fa uns anys no tenien
reconegudes ni malalties professionals ni els esforços que
feien, insistesc, just dins el seu torn de feina. Hi afegim, com
bé s’ha comentat aquí, les càrregues dels cuidats a la casa, i
aquí tendrem el còctel que efectivament provoca que les
dones emmalalteixin més que els  homes, perquè les dones
vivim més, l’esperança de vida al nostre país és més llarga,
però quan ens posam a destriar les malalties emmalaltim més
i tenim pitjor qualitat de vida, i això està estudiat des de molts
punts de vista, hi ha estudis universitaris i de tota casta que així
ho demostren.

Vegem. Evidentment crec que els partits que tant defensen
la família sembla mentida que no donin suport a una PNL que
inclou específicament, també parlam del període d’embaràs i
de lactància, llavors crec que sí que se li hauria de donar
suport, perquè hi ha una gran incoherència. I ja no diguem la
ultradreta, a mi em costa de vegades sentir segons què, perquè
és que trob que és tornar a un temps que ja no existeix en
aquest país, per molt que el vulguin anomenar i ens vulguin
insultar i ens vulguin dir de tot, la veritat trob que... ni fa mal,
ni fa mal, i de vegades fa riure.

A mi em sap greu, però cada vegada que sent “xiringuito”
em ve al cap i no ho puc evitar, és que no ho puc evitar, en
Georgi Dann i aquelles camises que duia, és que
immediatament em ve aquella cançó al cap i em fa
desconnectar del que s’explica, em sap molt de greu, ho dic

per si qualque vegada VOX vol que senti o entengui el que
conten, si diuen “xiringuito” és que faig com un Kit Kat i no
ho puc evitar.

Agrair les aportacions, el suport dels grups que han dit que
votaran a favor, és una passa, pot ser petita, però jo crec que va
encaminada en la bona direcció. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Martín. És el torn ara del representant del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bé, gràcies, presidenta. Com es pot imaginar, Sr. Sagreras,
no empraré el torn per contestar-li res a vostè, perquè
almanco voten a favor de la proposta. No, miri, Sr. Campos,
tornen jugar brut amb les dades, les manipulen, però, és clar,
el greu no és que manipulin les dades, que ja és greu de per si,
que juguin brut amb el llenguatge, que ja és greu de per si, que
amb el temps que duc a la casa he vist que és una pràctica
habitual, és que ho fan per amagar l’autèntic sentit del seu vot,
el per què voten en contra de és perquè no volen que
s’introdueixi la perspectiva de gènere a la prevenció de riscs
laborals. 

És clar, això amagar-ho darrera unes dades d’accidents
laborals, amagar-ho és embrutar, és jugar brut. I això ja sabem
que forma part del seu modus operandi habitual, però és que
és molt greu i és molt lleig i és grosser pel lloc que ocupen,
són diputats del Parlament de les Illes Balears, i embrutar
dades d’accidents laborals per no voler introduir la perspectiva
de gènere a l’hora de la prevenció de riscs laborals és molt,
molt lleig i molt grosser.

Per altra banda, per exemple, quan parlam de riscs laborals,
és clar, jo ja he dit al principi quan he intervengut que no són
les mateixes feines les que fan els homes que les dones i que
no parlàvem d’accidents, està clar que moltes de les feines que
fan els homes corren més risc de fer-se..., que el mal que es
puguin fer pugui ser més gros, fins i tot arribar a la mort, però
això no té res a veure amb els riscs laborals, no té res a veure,
també és cert que les feines que fan, per exemple, a una
explotació agrària familiar, i parl del que jo conec, del que
tenc més a mà, es partien les feines homes i dones, els homes
tenien cura de segons quines feines que eren per ventura més
feixugues, amb més risc, per ventura a l’hora de fer-se molt de
mal, però les dones, la càrrega laboral de les dones era
pràcticament de 24 hores, perquè no només tenien cura de les
feines, de tenir cura dels animals, de fer l’hort, no, també
tenien cura de la cuina, de la casa, dels al·lots, de mantenir la
finca arreglada, l’entorn de les cases, etc., etc. Per tant, parlam
de càrrega laboral, parlam d’accidents, parlam de prevenció de
riscs laborals. 

Per tant, no embruti les dades, no jugui brut amb les dades
perquè parlam d’una cosa..., vostè ha introduït una cosa que és
massa seriós i digui la veritat, digui la veritat, no volem que
s’investigui que s’incorpori la perspectiva de gènere. Ja està,
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si diu la veritat tots l’entendrem clarament i no importarà
embrutar unes dades que són molt serioses. Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Abans de procedir a la votació, cal
demanar si hi ha cap grup que s’oposi a la incorporació de
l’esmena in voce presentada pel Grup Mixt.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Presidenta, a nosaltres ens agradaria tornar escoltar-la, per
favor. O llegir-la...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, podem fer un breu recés i  li mostr, el que sigui que
vulgueu.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

D’acord, ho torn dir: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a la formació amb
perspectiva de gènere de tots i totes les professionals que
intervenen en la salut laboral, tant en la valoració dels riscs,
com en les conseqüències de les patologies i accidents
laborals.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, a més consta en acta (...), no canviarà el sentit del
nostre vot ara, en canvi, és clar, això ja suposa una despesa, a
diferència dels altres quatre punts d’acord que es proposaven.
I c lar, això per votar aquí, després de la proposta, sense
estudiar què li ha de costar a la comunitat autònoma, sense
haver pressupostat, sense..., amb uns pressuposts aprovats,
hauria estat idoni que s’hagués presentat d’una altra manera per
poder-ho estudiar amb deteniment per la serietat del tema
precisament.

Per tant, insistesc, no es perdrà per nosaltres. No sé si es
pogués incloure dins la comissió a un altre tema per poder-ho
estudiar amb més deteniment i, si no...

Veig que a vosaltres també us va bé que es pugui estudiar
amb deteniment, perquè afecta els pressuposts. Podem ser
sensats tots, si a vosaltres no us sembla bé, a nosaltres ens
hauria agradat més que fos d’una altra manera, doncs passem
a votar els punts...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, és que no es pot obrir debat, ja m’ho avisen, amb
tota la raó, des del servei jurídic...

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Perdó, perdó?

LA SRA. PRESIDENTA:

..., fem un recés de dos minuts, us aclariu si us sembla bé. Sí?

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, idò podem procedir a la votació, no hi ha cap grup que
afecti -un segonet, anem per parts- hi ha cap grup que s’oposi
a la inclusió de l’esmena? Entenc que no, d’acord.

Idò, ara sí procedim a la lectura, si voleu, de com ha quedat
aquesta proposta d’esmena.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Afegir “previ estudi pressupostari”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perquè així pugui constar en acta correctament i tots
sapiguem què votam.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Bé, hem arribat a una mena de transacció perquè es pugui
votar, seria afegir “previ estudi pressupostari”. És a dir ,
quedaria igual: “el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a la formació amb perspectiva de
gènere de tots i totes les professionals que intervenen en la
salut laboral, tant en la valoració dels riscs, com en les
conseqüències de les patologies i accidents laborals, previ
estudi pressupostari.”

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Idò procedim ara a votar.

Vots a favor? 10 vots a favor.

Vots en contra? 1 vot en contra.

Abstencions? Cap ni una.

En conseqüència, quedaria aprovada la Proposició no de
llei 8467...

11? Ah, idò, he dit 10, corregim, 11 vots a favor i 1 en
contra.

Bé, no passa res, avui hem tengut un suplent a la Mesa, no
passa res, també la presidenta erra.

Així doncs, sense haver-hi més assumptes a tractar,
s’aixeca la sessió i moltes gràcies per les seves aportacions.
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