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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyores diputats. Començarem la sessió d'avui,
i en primer lloc demanarem si es produeixen substitucions.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Margalida Capó en substitució de Josep Gornés.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Margalida Cabrer en substitució de Joan Marí i Tur.

EL SR. RAMON I JUAN:

Miquel Ramon en substitució de Margalida Rosselló.

I.1) Pregunta RGE  núm. 1685/00, de l'Hble Sr. Diputat
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a integració de les competències que restin al Govern
a la Conselleria de Treball i Benestar Social.

LA SRA. PRESIDENTA:

El primer punt de l'ordre del dia d'avui consisteix en les
preguntes 1685 i 1686/00... Sí?

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

 Francisca Bennàssar, substituiré Francesc Fiol.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. 

 Per formular la pregunta 1685/00, relativa a la integració de
competències que restin al Govern a la Conselleria de Treball i
Benestar Social, intervé el seu autor, el Sr. Antoni Pastor i
Cabrer.

 EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc agrair la presència de
la consellera de Benestar Social, així com també la directora de
l'Institut de la Dona. Avui sí que pareix que tocarem el tema de
la dona. Per tant, gràcies per la seva presència.

Passarem a la pregunta que vàrem formular en aquest
parlament, i era referida a veure si la consellera de Benestar
social no creu que un cop assumides les transferències pel
consell insular en matèria d'acció social, les competències que
resten en mans del Govern podrien ser integrades dins, aquí diu
la Conselleria de Treball i Benestar Social, que en aquests
moments ja no existeix, seria a dins la Conselleria de Treball.

Clar, formular aquesta pregunta, que tal vegada tengui
moltíssima relació amb la següent, i sense saber què ens
contestarà, perd una miqueta el sentit, perquè a hores d'ara
encara no sabem quines seran les competències que es
transferiran als consells insulars, però si són les que s'han

vengut dient en els diaris, ens agradaria saber quina és l'opinió
de la Consellera, si es transfereix tot el que s'ha estat parlant
damunt els mitjans de comunicació, si seria oportú o no seria
oportú que aquestes competències restants passassin a una
sola conselleria. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per contestar té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sra. Presidenta, i gràcies també, Sr. Pastor.
Evidentment, Sr. Pastor, ja que em demana la meva opinió, li he
de dir que evidentment no crec que una vegada efectuat el
traspàs de competències en matèria de serveis social s'hagi de
tornar a crear una conselleria de Treball i Benestar Social. I li
puc dir que ni ho crec jo mateixa ni la resta del Govern, perquè
en aquest sentit precisament dos dels acords que hi ha en el
pacte de govern signat per tots els partits que varen donar
suport a aquest pacte hi ha per una part l'acord d'efectuar una
sèrie de transferències en quatre matèries, una de les quals és
serveis socials, i per tant elaborar una llei de transferències en
matèria de serveis socials; i per altra en aquest mateix pacte hi
ha explícita la creació d'una conselleria específica de Benestar
Social. Per tant, seria absolutament contradictori amb l'esperit
del pacte i també amb els objectius, que des del conjunt del
Govern, i no només des de la meva opinió s'ha proposat el
Govern.

Com vostè deu saber ja, hi ha diversos models en el conjunt
de l'Estat espanyol quant al que és les diferents conselleries
que tenen competències en matèria de benestar social o de
política social. Hi ha, per cert, comunitats autònomes que tenen
aquestes competències en una conselleria específica de
Benestar Social o d'Assumptes Socials, i altres conselleries que
les tenen aglutinades en una conselleria de Salut i Benestar
Social, i d'altres que dins una conselleria de Treball i Benestar
Social. Aquesta organització es fa, per suposat, a criteri de
cadascuna de les comunitats autònomes, i en funció de les
necessitats i de les característiques d'aquesta comunitat. 

I en aquest sentit, dins aquesta diversitat, que és lògica i
que a més respon, com ja li dic, a les característiques i
necessitats de cada comunitat autònoma, el que era
absolutament insòlit és que les matèries pròpies de serveis
socials, de política social i de benestar social estiguessin
integrades dins una conselleria de Presidència. Jo supòs que
vostè sap que fins que es va crear la nostra conselleria, i en
principi quan es va crear aquest nou govern, la comunitat
autònoma de les Illes Balears era l'única que es reunia amb el
Ministeri i amb la resta de conselleries de l'Estat amb una
denominació com Conselleria de Presidència. Aquest fet insòlit
s'ha canviat a partir d'ara i -per contestar la seva pregunta- al
marge del fet que és clar que hi ha moltes més matèries que
estan integrades a la Conselleria de Benestar Social i que no
són matèries a transferir, la matèria específica de serveis socials
li he de dir que una altra de les característiques que ens situava
i ens situa encara, en la mesura que encara no hem tengut
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temps de desenvolupar, a la coa de la resta de comunitats
autònomes, era en matèries de serveis socials en tot el que és
el desenvolupament normatiu, la planificació sectorial i la
coordinació institucional.

Al marge d'altres consideracions, l'existència d'una
conselleria de Benestar Social i d'una direcció de Serveis
Socials només per posar-nos al dia en aquestes feines de
planificació sectorial, de desenvolupament normatiu i de
coordinació, estan més que justificades.

Fins aquí la meva resposta. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica intervé el diputat
Sr.  Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sra. Presidenta, i també gràcies, Sra. Consellera, per
la seva resposta. El que sí que està molt clar és que en aquests
moments, o en el moment en què facin les transferències de
benestar social, un bocí molt important, o un tros molt gros de
la responsabilitat i la competència del Govern se'n va cap als
consells insulars. De fet, hi ha el Consell Insular, en aquest cas
el de Mallorca, ja ha creat la seva pròpia estructura, amb
aquests consellers no electes, per tal de poder dur endavant
aquestes transferències, a més, unes transferències molt
importants, i que de fet necessiten un temps de preparació
abans d'assumir-les, i que també necessiten un equip a darrere
nombrós i també ben preparat, perquè creim que podria ser que
fos una de les competències aquí on s'ha de ser més sensible,
i més importants, tant siguin per als consells insulars com en
aquest moment per al Govern balear.

El que sí que està molt clar és que nosaltres ens pensàvem
que venint d'Esquerra Unida, aquest partit que sempre ha fet
bandera de l'austeritat, pensàvem que una vegada que això fos
transferit podrien pensar que el que són les transferències que
li queden, que no són manco importants que les que se'n van,
com pugui ser joventut, com pugui ser dona, com puguin ser
temes d'immigració o els temes de tercer món, que són
competències que quedaran a dins la seva conselleria, a part del
que és la coordinació, com bé vostè ha dit, de les transferències
que també se'n van als consells insulars; pensam que podrien
haver quedat en dues direccions generals, i podrien haver
funcionat, perquè varen funcionar durant bastants de mesos a
dins una mateixa conselleria, que sí que es deia Conselleria de
Treball i Benestar Social, i que no ens vegi ara, Sra. Consellera,
com aquells que li volen prendre la cartera que tan poc temps
fa que vostè té. No és el nostre esperit. El que passa és que
quan vostè diu que el pacte de govern  ho té molt clar, a
nosaltres se'ns va crear el dubte en el debat de l'estat de
l'autonomia, quan una de les persones que ha fet possible, o
quan un partit que ha fet possible el pacte d'esquerres al
Govern balear, va dir o va demanar que no es creàs la
Conselleria de Benestar Social.

Per tant, aquí nosaltres vàrem pensar que es crearia la
Conselleria de Benestar Social, o que es crearia amb un altre
nom, però que una vegada que aquestes transferències se
n'haguessin anat als distints consells insulars, hi cabia la
possibilitat que això es convertissin en direccions generals i
que passassin una altra vegada a integrar-se en la Conselleria
de Treball i Benestar Social.

Nosaltres pensam que això seria possible, pensam que tal
vegada no estaria malament, però bé, com que és
responsabilitat seva en aquests moments la de governar, i
sobretot la de crear l'estructura de govern, no ens queda més
remei des de l'oposició que respectar-ho; però bé, que sàpiguen
que nosaltres som de l'opinió que aquesta conselleria quedarà
amb competències molt importants, però no quedarà amb les
suficients competències com per tenir una conselleria. Moltes
de gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. En torn de contrarèplica intervé la Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sr. Pastor, el que pensa el Partit
Popular, tots els partits del pacte ja ho sabem, ho sabem perquè
de fet ho ha posat en pràctica durant tots els anys que ha estat
en el Govern, i sabem que a pesar de les diferents
reivindicacions d'organitzacions socials, dels partits de
l'oposició, de la necessitat de crear aquesta conselleria, vostès
no han vist aquesta necessitat.

En qualsevol cas, l'organització que decideix tenir un govern
o una institució respon a un projecte polític, i és evident i és
clar que el projecte polític dels partits que formam aquest pacte
de govern és distint i molt diferenciat del projecte polític que
tenien vostès quan estaven en el Govern, d'això no hi ha cap
dubte.

I per respondre algunes de les qüestions que vostè m'ha
plantejat, en el sentit que la Conselleria funcionava
perfectament quan era Conselleria de Treball i Benestar Social,
li record que en tot cas era una conselleria amb dos consellers,
un conseller i una consellera. I abundant en la qüestió que
vostè planteja, que el seu partit ha plantejat reiteradament, per
no dir altres paraules menys agradables, d'ençà que va
començar aquesta legislatura, li he de dir que efectivament quan
es tanqui el procés de transferències en matèria de serveis
socials, el Govern quedarà amb manco competències, perquè
seran competències transferides als consells insulars. Això era
un objectiu del pacte, i es un objectiu que es complirà. El que
passa és que també aquest govern assumirà algunes
competències que el seu govern no tenia en compte, perquè no
li donava a la política social el pes i el lloc que havien de tenir,
però en tot cas li record que també en el seu moment l'Estat va
fer aquestes transferències als governs de les comunitats
autònomes, i que es varen assumir per part d'aquesta comunitat
a partir de la Llei del 87, i que això no va suposar cap crisi de
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Govern, simplement una administració fa unes transferències
per dotar altres institucions d'aquelles competències que li
pertoquen, i això és el que farà aquest govern, en aquest procés
s'està treballant, i sense dubte serà un procés que anirà en la
millora no només dels ciutadans i ciutadanes d'aquestes illes,
sinó també al que és això que no crec que vostès sàpiguen ben
bé què és ni que era, que és el Sistema Balear de Protecció
Social. Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.2) Pregunta RGE  núm. 1686/00, de l'Hble Sr. Diputat
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a traspàs de competències als consells insulars en
matèria de benestar social.

La pregunta 1686/00, relativa al traspàs de competències als
consells insulars en matèria de benestar social és formulada pel
seu autor, Sr. Antoni Pastor i Cabrer. 

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, ens agradaria
saber, una vegada iniciada aquesta legislatura recordam que al
mes de novembre se li va formular una sèrie de preguntes,
demanant-li com estava el tema del traspàs de la competència
de benestar social. Vostè li va dir a l'abans diputada, Sra.
Estaràs, que pràcticament en una setmana ho tendria llest. En
el mes de març, si no anam equivocats, i a més va sortir pels
distints mitjans de comunicació, la Sra. Munar, presidenta del
Consell Insular, li va dir que s'acabava el termini marcat al famós
pacte, que abans del mes de març havien d'estar transferides
aquestes competències. En el mes de maig estam exactament
igual, no sabem exactament com estan aquestes transferències,
el que sí sabem és el que ha sortit per distints mitjans de
comunicació, que pareix que ja hi ha un acord en el que seran
els serveis, les funcions i els centres que s'han d'incloure en
aquest traspàs de competències.

El que queda clar i el que queda pendent pareix que és el
tema econòmic, que nosaltres avui no li demanarem, perquè
supòs que tanmateix no ens ho contestaria, tal vegada perquè
encara no estigui tancat i perquè estigui negociant, i ho
respectam a pesar que ha passat molt de temps del dia que es
va començar aquesta negociació. Però el que sí que ens
agradaria saber és exactament quins són els serveis, quines són
les funcions i quins centres inclou aquest acord que pareix que
han tancat amb la Sra. Sintes, o amb els responsables dels
distints consells insulars, perquè les declaracions les tenim dels
responsables del Consell de Mallorca, no les tenim així dels de
Menorca ni dels d'Eivissa, però imaginam que és exactament el
mateix. Moltes de gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. Li contesta la consellera de Benestar
Social. 

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sr. Pastor, vostè em diu que
després d'uns mesos d'haver efectuat aquestes preguntes, que
jo, com ja li he dit a l'altra pregunta de manera reiterada que
estam igual, i vostè em demostra de fet que no estam igual,
perquè vostè ja sap que hi ha un document d'acords polítics i
d'acords que estan recollits en un projecte de llei, i també sap
que s'està negociant i s'està acabant el procés de definició del
tema pressupostari. Per tant, no estam igual ni molt manco.

Jo no tenc..., vaja, m'haurà de donar més detalls sobre
aquesta afirmació que vostè fa, que jo vaig dir que en una
setmana; ben al contrari, jo sempre he defensat que això era un
procés llarg, que havia de ser un procés, encara que àgil, llarg,
perquè per una part s'havia de cenyir a aspectes de caràcter
jurídic, i per altra part havíem de negociar i dialogar entre totes
les parts implicades, és a dir entre els tres consells insulars i el
Govern. 

També sap a qui han d'adreçar les preguntes per tal que les
respostes siguin fiables, i crec que és per això que, si no estic
mal informada, han demanat una compareixença o una pregunta
específica al conseller de Presidència per tal d'informar d'aquest
procediment. Per tant, jo crec que també sap que no ha estat, ni
molt manco, tal i com em formula a la pregunta escrita, un acord
a què s'hagi arribat entre jo mateixa i la Sra. Sintes, sinó que s'ha
fet a partir d'un àmbit de negociació en el qual han participat els
tres consells insulars; en distinta mesura és cert, i que ha dirigit
la Conselleria de Presidència amb l'oportú assessorament
jurídic. Com que crec que tindran ocasió d'especificar més el
contingut d'aquesta proposta de llei de transferències, i que ho
presentarà el conseller Antoni Garcias, dir-li que -encara que
crec que ja ho he contestat en diverses preguntes a comissió-
que el que pretén aquesta proposta de llei és completar els
processos de transferències iniciats a la llei del 93, i que la
gestió de centres i serveis que siguin de caràcter insular es
transferirà als consells insulars, de l'escassa xarxa que ara
mateix hi ha, per definir concretament centres, serien el cas de
les residències i el cas dels centres de dia, i que no es
transferirien aquells que fossin de caràcter interinsular, o
sobretot aquells que, per tractar-se de prestacions pròpies de
la seguretat social, no fos possible transferir, i que per tant
quedàs en l'àmbit del Govern de les Illes Balears. Gràcies, Sra.
Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica intervé el Sr.
Pastor. 

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo sé què li he dit, que nosaltres
havíem llegit als mitjans de comunicació que pareixia que ja hi
havia un principi d'acord. El que passa és que, entendrà que
quan vostè o els seus directors fan unes declaracions així no
ens en puguem refiar, perquè després vostè ens diu que els
directors no s'han expressat bé, o la premsa no ho tret
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exactament així com ho diu. Per tant, jo crec que tenim tot el dret
del món a continuar-ho demanant i continuar insistint.

Jo crec que sobretot si fa un mes que vostès pareix, o
declaren a damunt la premsa que han tancat aquest acord, jo
crec que aquest grup de diputats del Partit Popular, grup
majoritari de 28 diputats, té tot el dret del món a saber
exactament, i si no exactament, si l'han tancat, quins són els
serveis, les funcions i els centres que inclou aquest acord.
Nosaltres simplement li demanam quin és aquest acord després
que vostès hagin manifestat que hi ha un acord, públicament a
damunt els mitjans de comunicació que hi ha un acord. I a
nosaltres ens agradaria que ens concretàs, ens agradaria que es
tengués una miqueta de respecte a aquests diputats, i sobretot
que fos més concreta, i que ens digués exactament quins són.
Es transferirà la Bonanova, es transferirà la residència de
Felanitx, es transferiran les llars de majors del Pont d'Inca,
d'Avinguda Argentina, d'Eivissa, de Menorca, de Manacor? Es
transferiran les places concertades? Es transferiran temes de
discapacitats, se cedirà o es transferirà la gestió concertada? A
nosaltres ens agradaria saber-ho. Es transferirà el Joan Crespí?
Es transferiran les competències del Pla Oci?

A nosaltres totes aquestes coses ens agradaria saber-les.
Ens agradaria saber si les subvencions que donava l'Ibas per a
persones majors es transferiran als consells insulars o no es
transferiran als consells insulars, perquè sabem que la
Federació li va venir a vostè a demanar subvencions, i vostè els
va dir que això era un tema de la Sra. Munar, del Consell Insular
de Mallorca, quan encara la Sra. Munar no té cap tipus de
competència, almenys tan enfadada com la veim pensam que no
les té.

Per tant, a nosaltres ens agradaria saber aquestes coses, i
ens agradaria que se'ns respongués avui aquí, sobretot perquè
aquest grup de diputats del Partit Popular volem que entengui
la nostra preocupació, perquè fa molt de temps que s'està
parlant del mateix, i sobretot que tengui en compte una cosa
molt clara, i nosaltres sempre hem repetit el mateix, sense
menysprear cap partit polític ni un, hi ha una cosa que és molt
clara, que no és exactament el mateix model de gestió el
d'Esquerra Unida, com no és el mateix model de gestió del Partit
Popular, però en aquest moment no és el mateix model de gestió
d'Unió Mallorquina, és a dir, Esquerra Unida defensa en temes
socials el que és la gestió totalment pública, Unió Mallorquina
defensa un altre tipus de gestió, defensa una gestió
semipública i que compti amb la iniciativa social.

Per tant, a nosaltres ens agradaria saber a partir de quin
moment vostès faran aquestes transferències als distints
consells insulars; perquè jo estic segur que vostès no es posen
d'acord, perquè ni tan sols es posen d'acord en una altra
institució que governen, que és el Consell Insular, quan hi va
haver el tancament del centre Ciprés, quan el Consell Insular va
voler cedir la gestió concertada a Amadip, els consellers
d'Esquerra Unida al Consell Insular es varen abstenir. Per tant,
no estan en absolut d'acord amb quin sistema ha de ser la
gestió dels temes socials. 

Però això és un tema que nosaltres no hi entram. Nosaltres
estarem més d'acord amb la gestió que vol aplicar en aquest
moment Unió Mallorquina al Consell Insular de Mallorca,
perquè pensam que la gestió concertada és bona, sobretot que
la iniciativa privada fa molt bona feina, fins i tot moltes de
vegades per damunt el que és la iniciativa i la gestió pública.

Per tant, Sra. Consellera, ens agradaria que ens especificàs
una miqueta més quines seran aquestes transferències que
vostès cediran als consells insulars. Vostè quan li varen fer una
pregunta aquí, al Parlament, referent també a unes
transferències, vostè va dir que també unes o les altres
transferències es farien per criteri polític, també que es decidiria
quines són les que s'han de transferir. Això ho va dir vostè
aquí.

Per tant, ens agradaria saber quin criteri polític faran a l'hora
d'aquestes transferències, però sobretot quines seran les
transferències que aniran a parar als distints consells insulars
d'aquesta comunitat autònoma. Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. En torn de contrarèplica intervé la
consellera de Benestar Social. 

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Pastor, jo veig que vostè
llegeix i consulta les actes de les sessions, el que li pregaria és
que no agafàs frases fora de context, més que res perquè estic
segura que jo li he contestat totes aquestes preguntes que
vostè em proposa; i estic segura que li he contestat perquè
estic ben segura que ja me les han formulades, me les ha
formulat la seva antecessora, la Sra. Diputada Rosa Estaràs, fins
i tot moltes d'elles amb els mateixos termes, barrejant qüestions
que no tenen a veure amb la pregunta en si.

Però, bé, una altra qüestió per tal d'aclarir i anar determinant
què és el que volem preguntar, i sobre què és el que volem
debatre, jo crec que una vegada més li he d'aclarir que aquest
no és un govern d'Esquerra Unida, aquest és un govern d'un
pacte de diferents partits, i que està escrit en el pacte de govern
quins són els nostres objectius, i per tant quines seran les
nostres formes de dur-ho a terme.

Vostè em demana que li contesti sobre quines seran les
matèries, els centres i serveis. Jo li he contestat abans, però li
tornaré a dir. Li he dit que es transfereixen les residències, que
es transfereixen els centres de dia. No li he dit, però li diré ara,
que es transfereixen les places concertades. No es pot transferir
el Joan Crespí perquè és un projecte que vostès varen deixar
només anunciat durant dos anys a la premsa, però mai
començat. No es pot transferir Pla Oci perquè ara mateix és
competència d'Ibatur, i no de serveis socials; i alt res matèries
com són les subvencions a les associacions de tercera edat no
és que es transfereixin, és que ja estan transferides. El que
deixam de fer és el que vostès feien, el que feia la seva
consellera, la Sra. Rosa Estaràs, que per tal de treure un
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rendiment partidista, del qual encara està traient resultats -basta
veure la premsa de fa uns dies- estaven duplicant i exercint una
competència que ja estava transferida en la llei de 1993. Per tant,
no hem de transferir matèries que ja estan transferides,
simplement hem de completar aquelles que no es varen
transferir en el seu moment. Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

II.- Compareixença RGE núm. 1804/00, sol Alicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Assumptes Socials,
adscrits al Grup Parlamentari Popular, de l'Hble. Sra.
Consellera de Benestar Social, per tal d'informar sobre la
política general  del Govern en relació amb la igualtat
d'oportunitats i accions previstes per promoure la
incorporació de la dona al mercat de treball.

Tot seguit passarem al segon i darrer punt de l'ordre del dia
d'avui, consistent en la compareixença 1804/00, presentada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Assumptes Socials,
adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant la qual
solAliciten la compareixença de la consellera de Benestar Social,
per tal d'informar sobre la política general del Govern en relació
amb la igualtat d'oportunitats i accions previstes per promoure
la incorporació de la dona al mercat de treball. Té la paraula
l'Hble. Consellera de Benestar Social. 

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, un dels objectius prioritaris
d'aquest nou govern, i recollit al pacte de govern signat per
totes les forces polítiques que li donen suport, era el de la
creació de l'Institut de la Dona. L'objectiu de crear aquest
Institut de la Dona, al marge d'igualar-nos a la resta de
comunitats autònomes de l'Estat, era respondre a la necessitat
de posar en marxa polítiques adreçades a la igualtat
d'oportunitats entre homes i dones, a més a partir d'una
estructura que permetés fer efectives aquestes polítiques i
aquests objectius.

A partir d'això, es va elaborar un projecte de llei que va
entrar al Parlament i que va ser aprovat com a la  primera llei
aprovada per aquest govern de progrés. En aquesta llei de
creació de l'Institut de la Dona es defineixen les diferents
funcions que ha de tenir aquest institut, que li he de recordar,
encara que sé que vostè, tant com el seu grup, té coneixement
de quin és el contingut d'aquesta llei, perquè va ser negociat i
va ser aprovat per unanimitat de la Cambra, que les funcions
són molt àmplies, i que volen assolir el que és la completa
igualtat d'homes i dones al conjunt de les Illes Balears.
Aquestes funcions estan dirigides a diferents aspectes, com és
elaborar directrius, estudiar la situació de la dona en la vida
política, econòmica, cultural i social, realitzar el seguiment de la
legislació vigent, emetre informes i dictàmens sobre la situació
de la dona a les nostres illes, impulsar mesures de coordinació,
promoure i proposar a les administracions públiques diferents
actuacions, projectes i programes dirigits a una educació no

sexista, la incorporació de la dona al món laboral, la salut
laboral, la participació de la dona en la vida pública, la protecció
jurídica, i el tractament de la dona als mitjans de comunicació.
També es proposa a aquest institut assessorar els distints
departaments del Govern, i colAlaborar i coordinar per tal de
posar en marxa polítiques integrals i coordinades vers la
igualtat de les dones. Aquestes i altres funcions es posaran en
marxa una vegada que puguem disposar de l'estructura humana
necessària per dur-ho endavant.

 I respecte del tema de l'ocupació de les dones en el conjunt
de les Illes Balears, encara que no comptam amb aquesta
estructura que li he comentat, sí que, per posar en marxa les
polítiques pròpies de l'Institut de la Dona, sí que s'han fet
esforços importants per tal de, en coordinació amb la
Conselleria de Treball, i dins el marc del pacte per a l'ocupació,
la cohesió social i el foment de l'economia productiva a les Illes
Balears, que va ser signat entre el Govern de les Illes Balears i
les organitzacions socials vinculades al món del treball, tant les
sindicals com les patronals, es va proposar un annex específic
per tal d'aconseguir la inserció laboral de les dones. En aquest
annex, partint de la situació de les dones a les Illes Balears en
relació a l'ocupació, a la qual es destaca que les dones patim
una situació greu de desigualtat respecte dels homes a l'hora
d'incorporar-nos en el mercat laboral, una situació de
desigualtat que es fonamenta en un major atur, en una menor
contractació de les dones respecte a la dels homes i en una
major precarietat en els contractes que se subscriuen amb les
dones que amb els homes.

Aquestes dades, que ja es varen presentar precisament el
dia 8 de març a les organitzacions socials i al conjunt de la
societat, estan ara especificades a la informació que ens arriba
de la pròpia conselleria de Treball, dades d’abril del 2000, que
determinen la situació en la qual es troben les dones en el
conjunt de les Illes, i que vénen a confirmar aquests aspectes
que jo abans els mencionava... Bé, ara no trob exactament les
dades que els volia... Sí, ara. Bé, dades del mes d’abril
demostren, donen la situació que les conclusions que
s’extreuen referents a contractació i atur són que s’han
contractat més homes que dones i que les dones tenen un
percentatge major de contractació a jornada parcial, i també que
l’índex d’atur femení és superior al masculí. A l’illa de Menorca
l’índex d’atur dels homes és d’un 38% i de les dones d’un 61%;
a Eivissa-Formentera d’un 36 per als homes i d’un 63 per a les
dones, i a Mallorca d’un 39 per als homes i d’un 60 per a les
dones. Això confirma per tant la necessitat d’establir mesures
específiques per tal de superar aquesta situació.

En aquest annex es proposen una sèrie d’objectius, en
concret vuit objectius que estan desenvolupats en diferents
mesures i que es defineixen de la següent manera: 

L’objectiu u vol millorar el coneixement de la situació
diferencial de dones i homes en relació a l’ocupació amb
diferents actuacions introduint de manera sistemàtica i
exhaustiva la variable gènere en tota la producció estadística
relativa a la relació amb l’activitat econòmica, dades amb les
quals ara no comptam, realitzar un estudi específic per ampliar
el coneixement de les condicions laborals de les dones a les
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Illes Balears, analitzar la situació i les necessitats de les dones
en els règims especials de la Seguretat Social, com són les
treballadores del servei domèstic, règim especial, etc. 

Un altre objectiu és avaluar i corregir la incidència
diferencial de les polítiques d’ocupació entre dones i homes.
No aniré explicant cadascuna de les mesures; tal volta després
a la rèplica si vol que incideixi en algun d’aquests objectius...
L’objectiu tres és revisar des de la perspectiva de gènere els
instruments per elaborar itineraris personals d’inserció
sociolaboral. L’objectiu quatre fomentar l’accés de les dones a
l’ocupació estable eliminant les barreres que hi ha perquè
accedeixin a determinats oficis i categories professionals.
L’objectiu cinquè és donar suport a la constitució d’iniciatives
empresarials promogudes per dones. L’objectiu sis és difondre
i defensar els drets laborals de les dones; el set fomentar la
participació de les dones en el camp de les relacions laborals i
en les estructures sindicals i empresarials, i el vuit promoure
l’eliminació de la discriminació salarial de les dones, sobretot
incidint en els convenis colAlectius i la revisió de les
classificacions professionals.

D’aquests objectius ja s’han començat a donar passes per
tal de posar-ne en marxa alguns, encara que seran objectius que
es desenvoluparan en el conjunt de la legislatura i que
cadascun tendrà el seu propi desenvolupament. Dues de les
actuacions que s’han pres són fer una proposta d’ordres; dic
una proposta perquè evidentment són ordres elaborades des de
la Conselleria de Treball, en concret des de la Direcció General
de Treball,  però que seran consensuades i informades per
l’Institut de la Dona en el sentit que efectivament vagin en la
línia d’aconseguir aquesta plena igualtat sense vulnerar altres
drets de les dones. 

Aquestes dues ordres, una d’elles és una ordre per la qual
es convoquen subvencions a la celebració de contractes de
treball a domicili com a forma per facilitar la inserció dels
treballadors i de combatre l’economia irregular; en aquest sentit
és una ordre encara no informada des de l’Institut de la Dona,
és a dir, que encara no s’ha emès un informe definitiu, però que
va en la línia d’incidir i d’evitar aquesta situació en la qual
moltes dones, per la seva dificultat per accedir al mercat regular,
es veuen obligades a fer activitats d’economia irregular o
submergida i, per tant, cercar una manera de regular aquests
contractes a domicili.

Una altra ordre que també està ja, diguem-ne, en un procés
d’informació més avançat és una ordre per la qual es
convoquen subvencions que tendeixin al foment de l’ascens
professional de les dones a Balears, és a dir, per tal
d’aconseguir aquell objectiu que es formula a l’annex que és
aconseguir que les dones accedeixin a llocs de més
responsabilitat en el seu àmbit laboral.

Per altra part, com a una de les mesures que també s’està
posant en marxa ara ja en el que és la formació ocupacional de
les dones, s’ha donat continuïtat i s’ha aprovat ja per a l’any
2000 una sèrie de cursos del programa Nova que són cursos de
formació pagats pel Fons Social Europeu i per l’Institut de la
Dona. En aquest sentit per a l’any 2000 s’han posat en marxa

quatre cursos d’entre 200 i 300 hores que són d’animació
sociocultural per a la tercera edat, d’auxiliars d’ajuda a domicili,
de funcions administratives i informàtiques i de tècniques de
recerca d’ocupació.

Bé, aquestes són algunes de les mesures que
desenvolupant, per una banda, les funcions pròpies de
l’Institut de la Dona i, per altra, desenvolupant l’aspecte
específic del Pacte per a l’Ocupació, es posaran en marxa al llarg
d’aquesta legislatura, i de les quals ara només podem informar
sobre aquelles que estan sortint de manera incipient a la llum.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts. Perdó?

LA SRA. AMER I RIERA:

Volia indicar que Mercè Amer substitueix Miquel Gascon.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Procedeix ara la suspensió de la sessió per un
temps màxim de 45 minuts per tal que els grups parlamentaris
puguin preparar la formulació de preguntes o observacions, per
la qual cosa es demana als portaveus si volen la suspensió de
la sessió o si podem continuar.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Nosaltres demanaríem la suspensió per 45 minuts... No, no,
no...

(Rialles)

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

EL SR. PASTOR I CABRER:

No, era una broma. Quinze minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, quinze minuts, d’acord. Se suspèn la sessió per
quinze minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tal de formular preguntes o observacions, a continuació
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris per un temps
màxim de deu minuts. En primer lloc intervendrà el Grup
Parlamentari Popular per ser l’autor de la iniciativa. Per tant, té
la paraula la diputada Sra. Bennàssar.
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LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, en
primer lloc vull agrair a la consellera i a la seva directora de
l’Institut de la Dona la seva compareixença. 

A mi m’agradaria abans de tot dir-li que estam contents del
fet que hi hagi un institut de la dona, però em sap greu cada
vegada que la consellera diu que la Comissió
Interdepartamental que teníem abans no funcionava. Jo crec
que hem de ser una mica més ponderats en aquest sentit perquè
jo, després d’escoltar la consellera, veig que la tasca de
l’Institut de la Dona en aquests moments, no sé en el futur què
serà, però en aquest moment, pel que la consellera ha explicat,
és també una tasca de coordinació, perquè si realment l’Institut
fos una institució, diguéssim, que pogués donar suport a totes
les polítiques de la dona tendria un pressupost diferent al que
té, o sigui, sabem que amb el pressupost que li han adjudicat de
68 milions no podrà fer tot un programa d’igualtat
d’oportunitats, no podrà atendre totes les mancances que
sabem que la igualtat d’oportunitats i la situació de la dona
tenen.

Jo crec que la Comissió Interdepartamental ho feia, jo no era
aquí, no feia feina aquí en aquell moment, no era diputada, però
m’interessava pel fet de com es duien els temes aquí i sé que
l’oposició criticava molt quan sortia la persona responsable, la
Sra. Estaràs o la persona que fos responsable d’aquestes
polítiques, i deia que una conselleria determinada havia fet una
acció concreta dirigida al tema de la dona, i realment li
demanaven per què la comissió no tenia més autonomia. 

Jo em deman quina autonomia també podrà tenir l’institut
amb aquest petit pressupost, perquè la veritat és que si la Llei
que entre tots, amb un bon consens, vàrem dur endavant per a
la creació de l’institut, és amb unes condicions generals però jo
crec que vostès haurien de tenir ja en aquests moments un pla
més concret fet sobre quines mesures més concretes. Vostè,
Sra. Consellera, ens ha explicat un parell de mesures que
depenen de la Conselleria de Treball que, com bé sabem, és
d’un grup polític, el mateix grup polític que vostè, i que en
aquest moment li ha donat un parell de mesures ja per posar-se
en marxa, però jo crec que en aquest moment ja ens haurien
d’explicar com faran un pla sanitari per a la dona, què farà la
Conselleria d’Educació, què faran les altres conselleries. O
sigui, jo crec que ja haurien de tenir això un poc previst i ens ho
hauria de contar, o sigui, hauríem de saber un poc més quin
serà el pla per aplicar la política d’integració de la igualtat dins
totes les polítiques, el (...), que sabem que és l’objectiu general
no només a Balears, sinó a tot Espanya, a tot Europa i,
pràcticament, des de la Conferència de Pekin, a tot el món.

Jo sincerament trob que ens ha donat poc camí, ens ha
explicat molt poques coses. Jo sincerament he trobat que no
tenen el pla fet i crec que tenen mesures a bastament, ja a nivell
nacional, fins i tot, per posar en marxa, que no ens ha dit res, o
sigui, ha parlat de feina i, bé, jo crec que en aquest moment és
un moment en què s’està creant molta feina; no és per lloar la
p olítica del Partit Popular a nivell nacional, però aquesta creació
de dos milions de llocs de feina és bastant diferent a la situació

que el Partit Popular va arribar al Govern, o sigui, que l’atur
femení superava el 33%; en aquest moment ha davallat bastant
i d’aquests dos milions de llocs de feina nous sabem que molts
són de dones i de joves. 

Sabem també que el país passa per una etapa de bonança
econòmica que s’ha d’aprofitar; diuen que en temps de crisi no
s’han de fer mudances i en aquest moment es poden fer
renovacions, es poden remodelar coses. Vostè sap que s’ha de
canviar el model de conciliació de vida familiar i laboral; tenim
una normativa, tenim una llei aprovada, i vostè no ens ha dit res
de com pensa posar en marxa aquesta llei de conciliació de vida
familiar i laboral. Vostè sap que la gran dificultat que la dona té
per trobar una feina, o per mantenir-se, o per trobar una feina de
qualitat, és conciliar la família o les responsabilitats familiars
que pugui tenir amb fills petits, o amb discapacitats o amb
persones majors.

Per altra banda també tenim una altra mesura, que jo crec
que és molt innovadora i que ha estat un pas molt important i
que jo, de qualque manera, la vaig seguir, fins i tot sense ser
aquí fent feina, que va ser el que deim la mesura Costecero de
la maternidad, o sigui, vostè no ens ha dit com farà que els
empresaris sàpiguen que quan una dona s’ha de donar de baixa
per maternitat no li costarà doblers posar una suplència. Jo crec
que això és molt important perquè sabem positivament que un
dels entrebancs més importants que té la dona jove és, si
festeja o si està acabada de casar o tal, és el perill que
l’empresari veu del fet que pugui quedar embarassada i que
hagi de demanar una baixa.

Per altra banda jo crec que hi ha fins i tot altres mesures de
les quals no ens ha dit res, que és l’impacte de la nova llei de
l’IRPF, que també és important. Jo crec que són mesures que
existeixen i que s’han de donar a conèixer, i si no les dóna a
conèixer l’Institut de la Dona, qui ho farà? Crec que són
mesures que pertanyen, són una part d’aquest nou model de
societat que tots esperam que arribi més aviat del que arribarà
si no ho donam a conèixer. Hi ha convenis de les Pime amb
l’Institut de la Dona que també ajudaran a la creació de feina
per a la dona, autoocupació. 

Després també tenim la mesura de l’Ordre ministerial per al
foment de feina estable a professions i a ocupacions que tenen
un índex de participació de la dona menor; també seria
interessant saber si en comptes de fer estudis en general es
podrien fer estudis concrets sobre els llocs on la dona està
infrarepresentada i on es podria estimular i, diguéssim, de
qualque manera incentivar que la dona hi participi i que trobi
feina.

Després també..., no sé, no ens ha dit res, no sé si aquí hi ha
escoles taller o si tenen previsió de fer-ne alguna, o si hi ha
també tallers de feina, que també és una eina bona i que pot
ajudar. Tampoc no ens ha explicat..., sí, ens ha parlat -crec-
d’una mesura amb el programa Nova, però tenim la perspectiva
del programa Equal. Per exemple, quin pla tenen?, què pensen
fer? O sigui, sabem que el programa Nau ha estat un programa
molt important per a la formació i creació de feina per a la dona,
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però aquest programa ara passa, diguéssim, a integrar part de
l’Equal. Quin pla tenen?, què pensen fer amb l’Equal?

No ho sé. Jo veig i reconec que hi ha un voluntarisme en la
creació d’aquest institut, hi ha un bon voluntarisme. Jo conec
la directora i li don tota la meva confiança: sé cert que farà molta
feina i que intentarà fer-la bé, però amb què?, com?, amb quins
mitjans? O sigui, jo crec que ens falta moltíssima informació, i
sobretot, li ho record una altra vegada, crec que si només han
de fer una tasca de coordinació també es podia fer amb la
Comissió Interdepartamental, és a dir, la creació d’un institut ha
de suposar qualque cosa més, i sincerament nosaltres veim que
amb aquesta dotació econòmica és molt difícil que facin una
feina amb les expectatives que s’hi tenen posades. Nosaltres
veim, per exemple, i escoltam el que passa a la consellera de
Sanitat perquè ella és d’un grup polític i té altres persones o
directors generals d’un altre grup que no li donen mobilitat o
no li deixen prendre decisions que ella voldria. O sigui, com ho
pensa fer?

Si vostè només ens diu mesures que depenen de la
Conselleria de Treball jo li diria que a la pròxima compareixença
demanarem al conseller de Treball que vengui ell a explicar-nos
les polítiques de la dona. Nosaltres les hi hem demanat, a vostè,
perquè pensàvem que vostè ens plantejaria un programa més
ample, més concret, de com aplicar aquesta integració de la
igualtat dins totes les polítiques.

No sé... Són moltes preguntes però crec, per a mi, per a
nosaltres, per al Grup Popular, és molt important que ens digui
sobretot com aplicarà la Llei de conciliació, és a dir, què faran
vostès per intentar accelerar el canvi de model familiar, o sigui,
aquest és el problema gran que té la dona, aquest és el punt
més important; o sigui, creació de feina nova, sí; integració de
la dona, formació perquè pugui trobar un lloc de feina, també.

Una altra cosa de la qual tampoc no ens ha parlat és com a
les negociacions, al nou pacte per l’ocupació, per exemple el
que pugui ser una jornada xapada però amb seguretat, o sigui,
les possibilitats de millorar, diguéssim, que la dona pogués
assumir una jornada diferent o una jornada que fos més
compatible amb l’horari escolar. Sabem que aquesta és una altra
gran dificultat que té la dona que té nins petits, o sigui, que a
vegades les jornades escolars, els horaris escolars no
coincideixen amb les jornades de treball de la dona. I què
pensen fer amb el que és el nou repartiment de càrregues de
responsabilitat entre home i dona?, que crec que és important,
també, i aquesta doble càrrega o sobrecàrrega que té la dona
que té persones dependents.

Són mesures que crec que existeixen, tenim tota una sèrie
d’eines jurídiques bones, però hem de saber com la societat les
coneixerà i com podrem fer que realment no siguin només eines
jurídiques, sinó que siguin eines reals per millorar la situació de
la dona.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Bennàssar. 

La consellera ha manifestat que contestarà globalment totes
les preguntes. Per tant podem donar la paraula al Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista, al diputat Sr.
Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair lògicament la presència
aquí de la consellera de Benestar Social i de la directora de
l’Institut de la Dona, de nova creació per llei d’aquest parlament
que aprovàrem molt recentment entre tots els grups, cosa per
la qual jo crec que tots ens podem felicitar, del que fet que això
a la fi hagi anat endavant.

Pens que aquest institut lògicament tendrà molta feina. Ara
se’ns han anunciat una sèrie d’objectius que encara, com és
molt normal, no tots ells poden tenir una concreció que s’haurà
d’anar donant amb el temps, ja que la cosa fa tan poc temps que
ha començat a caminar, aquest institut, que en tot cas tendrà
molta feina perquè jo pens que encara avui en dia, a pesar que
hi hagi una igualtat jurídica entre homes i dones, la igualtat real
a la societat està lluny d’aconseguir-se, encara hi ha situacions
de discriminació evident, i si no bastaria veure aquest mateix
parlament a qualsevol altra comissió; curiosament en aquesta
comissió sol haver-hi fins i tot majoria de dones, però si anam
al plenari o anam a altres comissions això no sol ser d’aquesta
manera.

Per altra banda se’ns ha informat de com està la situació de
desocupació entre homes i dones, el major percentatge de
desocupació femenina, que crec que tots ja coneixíem, se’ns
han donat unes xifres concretes dels darrers temps, però que és
una realitat que és aquí i és una realitat a pesar del fet que la
incorporació de la dona al món del treball, que evidentment està
avançant, encara està lluny d’arribar a un nivell d’igualtat, i a
pesar d’això hi ha una taxa de desocupació femenina superior.

Per altra banda deia la portaveu del Partit Popular que en
aquests moments en què hi ha una bonança econòmica és quan
es poden fer coses. Jo estaria d’acord en aquesta qüestió, però
normalment les etapes econòmiques són cícliques, llavors
vénen moments dolents i no fa tants d’anys, en època
recessiva de l’economia, encara hi havia molt la mentalitat de
bona part de la població del fet que, bé, si no hi havia feina per
a tots, millor que quedassin sense feina les dones perquè se
suposa que qui ha de mantenir la família, ja dic, amb una
mentalitat que per desgràcia crec que encara és bastant àmplia,
qui ha de mantenir les famílies són els homes. Per tant, si tenim
en el futur una etapa de recessió econòmica, esper que aquesta
mentalitat ja estigui superada i que en tot cas es vegi que hi ha
d’haver els mateixos drets per a totes les persones
independentment del seu sexe.

De les qüestions que ens ha anunciat la consellera, de la
colAlaboració amb altres conselleries, que és evident que haurà
de ser així, ha citat en concret qüestions de colAlaboració amb
la Conselleria de Treball. Pens que per a aquest tema que ens
ocupa això serà importantíssim. També amb tots els agents
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socials; avui en dia encara hi ha en els llocs de feina, en alguns
sectors, com a mínim, hi ha categories específicament femenines
que normalment són les de menor qualificació, hi ha menor
salari per a treballs iguals i hi ha una gran presència de dones
dins l’economia submergida o l’economia irregular, com es
vulgui dir. En definitiva, dins els sectors econòmics que no
tenen protecció social o en els quals la protecció social és molt
menor, aquí abunden més les treballadores que no els
treballadors.

Jo voldria suggerir-li, també, que, a banda de la Conselleria
de Treball, s’hauria de mirar amb el Ministeri de Treball, amb el
Govern central, perquè moltes d’aquestes qüestions que estava
comentant de mala situació laboral de les treballadores, pens
que és importantíssima la feina d’un cos que és el de
l’Inspecció de Treball, que encara depèn del Govern central i
que en aquest sentit s’ha de fer feina de conscienciació, s’ha de
fer feina amb els sindicats, amb les patronals, però la feina
d’inspecció per controlar les irregularitats, això també és
important.

I després hi ha una qüestió que és molt difícil de
reglamentar o de fer programes concrets des de l’administració,
però jo crec que des d’un govern de progrés com és aquest i
des de l’Institut de la Dona s’han de fer esforços, s’ha de
colAlaborar per aconseguir un canvi cultural també a la societat
en favor d’una autèntica igualtat entre totes les persones.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ramon. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista intervé el diputat Sr. Buele. Té la paraula.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Volem començar, des del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, agraint la
presència en aquesta comissió de la Sra. Consellera Fernanda
Caro i de la directora de l’Institut Balear de la Dona, les quals
estam convençuts que estan en condicions de fer que moltes
de les propostes que ens ha presentat la consellera es duguin
a terme i, a més a més, es duguin a terme molt bé.

Nosaltres tenim l’oportunitat d’agrair al Grup Parlamentari
Popular que hagi volgut demanar la compareixença de la
consellera de Benestar Social perquè així tenim l’oportunitat, si
més no, de compartir alguns plantejaments que ha fet la
consellera en aquesta comissió i tenim l’oportunitat de fer
preguntes o observacions. Preguntes, no en formularíem cap,
però sí tres o quatre observacions que tenim molt d’interès a
manifestar.

En primer lloc compartim amb la consellera de Benestar
Social que la creació de l’Institut Balear de la Dona és un dels
objectius prioritaris que s’ha marcat la conselleria, i com a
objectiu prioritari compartim també amb ella el que ens ha dit
que, si més no, això ha servit per igualar-nos una mica a les
altres comunitats autònomes. Consideram que era de vergonya

que una comunitat autònoma com la nostra, de les Illes Balears,
no comptàs amb un instrument d’aquestes característiques tot
i les afirmacions que es puguin fer des del Grup Parlamentari
Popular en relació a la defensa i a la promoció de la dona dins
la nostra societat. El fet de no comptar amb un institut o amb un
altre òrgan que permeti dur a terme aquestes polítiques ja
resulta per a nosaltres vergonyós; s’ha superat aquest estadi
i el nou govern de les Illes Balears ha introduït, ha fet una
passa endavant i ens ha igualat a altres comunitats autònomes,
però no només des del punt de vista d’igualació institucional,
sinó que també és una eina que permetrà, com ha dit la
consellera, contribuir -aconseguir-ho ja és una altra història-
contribuir a fer que la igualtat entre homes i dones a les Illes
Balears sigui un objectiu més pròxim.

En segon lloc nosaltres també creim que -i és un element
que estam segurs en el qual l’Institut Balear de la Dona també
treballarà- que la igualtat d’oportunitats entre dones i homes no
és cosa de dones, sinó que és cosa de dones i és cosa
d’homes, i que aquesta incidència de la implicació de l’element
masculí per fer que aquesta igualtat sigui, com deia el portaveu
del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista, sigui -
diguem- tendent a la igualtat real, a nosaltres ens sembla que és
un bon instrument l’Institut Balear de la Dona que s’ha creat.

En tercer lloc pensam que també des d’aquest institut allò
que avui es diu la perspectiva de gènere no serà només una
parauleta que soni perquè està de moda, sinó que es contribuirà
a fer que s’escampi i, d’aquesta manera, nosaltres entenem que
la societat de les Illes Balears en sortirà molt millorada.

I finalment també hem de valorar molt positivament que des
de la Conselleria de Benestar Social s’intenti fer que hi hagi
aquesta coordinació, colAlaboració molt intensa entre l’Institut
Balear de la Dona i la Conselleria de Treball. Les tres o quatre
iniciatives a les quals ha fet referència ens semblen inicialment
positives, com poden ser el contracte de treball a domicili, o el
foment de l’accés professional de les dones, o els cursos de
formació. Ens sembla inicialment positiu, creim que es podrà
anar més endavant. 

Nosaltres no som d’aquells que pensam que l’Institut Balear
de la Dona compti amb massa pocs doblers per poder fer coses;
efectivament amb més doblers es podria fer més, però crec que
per al comú de la ciutadania 70 milions a repartir en mig any,
que és el que falta, vol dir més de 10 milions mensuals, es
poden fer coses i, a més a més, nosaltres estam convençuts que
amb les persones responsables d’aquest institut efectivament
es podran prendre iniciatives tendents a fer que aquesta
igualtat entre dones i homes a la nostra comunitat autònoma
pugui ser posada com un exemple d’allò que ha de ser una
societat; fer passes cap a aquí, ja sabem que arribar-hi és difícil,
però fer passes cap a aquí ens sembla molt més positiu que no
fer anques enrere en aquests assumptes. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Buele. Per part del Grup Parlamentari Socialista
intervé la diputada Sra. Hernanz.
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LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sra. Presidenta. En primer lugar desde el Grupo
Parlamentario Socialista queremos también agradecer la
presencia de la Sra. Consellera, la Sra. Caro, así como de la
directora del Instituto de la Mujer, la Sra. Francesca Mas.

En primer lugar sí que nos gustaría resaltar algo que ha
comentado ya el portavoz del Grupo PSM-Entesa Nacionalista.
Creemos que la Conselleria de Bienestar Social con la creación
del Instituto de la Mujer ha cumplido ya uno de sus objetivos
que había marcado al principio de la legislatura, y es un
objetivo que desde nuestro punto de vista era muy importante,
no solo por las razones que ya se han apuntado, de ser una de
las pocas comunidades autónomas que todavía no tenían
creado un instituto de esta naturaleza, sino porque estamos
absolutamente convencidos de la necesidad de un Instituto de
la Mujer en el cual en primer lugar se reconozca expresamente
el problema de género que padecen las mujeres, no sólo en el
ámbito laboral, sino en todos los ámbitos de la sociedad; y en
segundo lugar se estudien y se pongan en marcha medidas
destinadas a corregir esa desigualdad.

He hecho especial hincapié en el tema o en la problemática
de género porque parece que es un tema ahora, a veces hay
sectores reticentes a reconocer esa problemática de género.
Vivimos en una sociedad, en un país desarrollado, en el llamado
primer mundo, y parece que este tipo de problemas están ya
superados, y en absoluto, en absoluto, y eso lo ha puesto de
manifiesto, entre otras cosas, algunas de las cifras que ha dado
la Sra. Consellera en relación con las cifras de paro. Estamos
hablando de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, una
comunidad rica y próspera. Es cierto que estamos en un
momento coyunturalmente positivo desde el punto de vista
económico, en un momento en el que se están creando puestos
de trabajo, y las cifras que ha dado la consellera respecto al
paro femenino son realmente escalofriantes respecto a las Islas
Baleares. Estamos hablando de que las mujeres sufrimos unos
índices de paro en muchos casos superiores al doble del que
sufren los hombres.

Por lo tanto, creo que es innecesario seguir hablando sobre
la necesidad de la creación de un instituto como el Instituto de
la Mujer por obvio, y por lo tanto en primer lugar sí que
queríamos volver a felicitarnos y a felicitar a la consellera y al
Govern por la creación de este instituto, que consideramos que
hacía tiempo ya que debería haber estado creado, pero si
anteriores equipos no lo consideraron oportuno, pues por lo
menos ahora ya existe.

Y respecto a la acciones que se emprenderán de este
instituto, sí que queríamos remarcar en primer lugar que a pesar
de estar en proceso de creación, según nos ha contado la
consellera, pues ya se han realizado algunas tareas de
interacción, valga la redundancia, con otras consellerias, para
que esas políticas positivas en relación a la mujer, y
concretamente en relación al mundo de la ocupación y del
trabajo, tengan ya su reflejo en un documento como es el Pacto
por el empleo, que sí que nos consta que ese anexo que nos ha
sido relatado anteriormente es fruto del asesoramiento, del

empuje del Instituto sobre la Conselleria de Trabajo, y ese
punto ya es un punto positivo, pero suponemos, entendemos
y sabemos que es únicamente un punto de partida, porque el
gran impulso a las políticas de la mujer vendrá una vez
constituido totalmente y puesto en marcha el Instituto de la
Mujer, instituto que por otra parte no compartimos las críticas
que se hacen a lo que es el presupuesto del Instituto, porque
no olvidamos cuáles eran los objetivos del Instituto, al
presupuesto inicial, porque también aprovecharé para comentar
o para preguntar a la consellera si efectivamente este es un
presupuesto definitivo para todos los años de legislatura, o es
únicamente un presupuesto inicial en este primer año de
nacimiento del Instituto. 

Creemos que precisamente las tareas del Instituto, que son
no sólo la coordinación, sino que supongo que también el
impulso de acciones no necesitan tanto de un abultadísimo
presupuesto, porque en esta comunidad autónoma ya tenemos
experiencias de instituciones, organismos supuestamente
dedicados al impulso de políticas para la mujer, que hablaban
de presupuestos de hasta 3.000 millones de pesetas, y
desgraciadamente hemos visto en legislaturas anteriores como
cualquier acción que cualquier conselleria emprendía y que
resultaban afectadas o últimas destinatarias de esas acciones
mujeres, pues se computaban como presupuesto dedicado a
acción para mujeres. Eso no consideramos que deba ser así, las
mujeres constituimos la mitad de la población, y por lo tanto
entendemos que si eso fueran los cómputos correctos,
deberíamos decir que la mitad del presupuesto de esta
comunidad autónoma está dedicado a acción para mujeres.
Jamás aceptaríamos ese planteamiento, porque cuando
hablamos de políticas de mujer, de políticas de igualdad,
reclamamos que esas políticas sean políticas de discriminación
positiva, es decir, desde un hecho que a nosotros nos parece
incuestionable, que es la desigualdad que sufrimos las mujeres
por el hecho de ser mujeres en diversos ámbitos, pedimos,
exigimos políticas de discriminación positiva, y esas son las
políticas que reclamamos. No aceptaremos que se vuelvan a
hacer planteamientos como, por poner un ejemplo, una
determinada campaña desde la Conselleria de Sanidad, una
campaña de detección del cáncer de mama, se diga que eso son
políticas de mujeres, como se ha oído en este Parlament.

Por lo tanto, exigimos que las políticas que se impulsen y se
coordinen desde el Instituto de la Mujer sean auténticas
políticas de discriminación positiva hacia las mujeres en
aquellos campos en los que las mujeres tienen una situación de
desfavorecimiento o de desamparo. Por lo tanto, queremos
dejar claro que para nosotros el nacimiento del Instituto es un
punto de partida, me parece que no es correcto en este
momento pedir un examen de la acción del Instituto, porque el
Instituto acaba de nacer y sí que quiero aprovechar la presencia
de la consellera para preguntarle en qué momento cree que el
Instituto podrá estar funcionando a pleno rendimiento y
p oniendo en marcha todo este tipo de acciones que se recogen
en la ley que lo crea. Y también me gustaría preguntarle cuál
será la relación del Instituto con las diversas instituciones,
tanto de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, cuál será la
presencia o la acción del Instituto sobre las islas. Muchas
gracias. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Hernanz. Ara té la paraula la Sra. Consellera per
contestar totes les preguntes. 

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sra. Presidenta. Contestaré en primer lloc la Sra.
Bennàssar, representant del Partit Popular. Jo crec, Sra.
Bennàssar, que vostè demostra el seu exhaustiu i profund
coneixement de la problemàtica de la dona, de la mateixa manera
que demostra no només aquesta comissió, sinó en altres
situacions, la seva sensibilitat respecte de la situació de les
dones. Això és un fet obvi i clar, del qual jo pens que l’Institut
ha de treure un profit, si em permet la paraula, però jo pens que
en aquesta comissió en tot cas participam per donar comptes de
les accions d’un govern, i el cas és que de totes aquestes
demandes que vostè em fa , tampoc la Comissió
Interdepartamental de la Dona no ha estat capaç de donar
resposta, ni tan sols de fer memòries explícites sobre totes
aquestes actuacions que se suposa que s’havien de fer, i que
de fet no s’han fet. Li dic això perquè de fet el que ens hem
trobat ara, amb la creació de l’Institut de la Dona i amb la
incorporació de la nova directora és un dèficit important en
informació detallada i en informació sistematitzada en forma de
memòries d’actuacions.

Jo pens, Sra. Bennàssar, que vostès, el seu partit, quan fa
demandes de compareixences a les diferents conselleries del
Govern, i en concret en aquesta qüestió de les polítiques de la
dona, jo pens que es precipiten, i que això contribueix a
empobrir el debat que s’hauria de suscitar en aquesta cambra,
perquè jo li he de recordar que l’Institut de la Dona es va crear
dia 20 d’abril d’aquest any, i que el nomenament de la directora
de l’Institut es va fer el dia 13 d’aquest mes de maig. Per tant,
tenim aquesta figura amb plena capacitat d’actuació des de fa
tan sols uns quinze dies, i en aquest sentit vostè em fa una
sèrie de demandes que responen, i que vostè mateixa anomena
un pla d’actuació de l’Institut de la Dona que jo pens que el
sentit comú i el coneixement d’una administració ha de tenir
ben clar que no estam en condicions encara de presentar, però
que també vostè sap, perquè ha participat activament en les
esmenes i en l’elaboració definitiva de la Llei de creació de
l’Institut, que aquest institut té un termini de tres mesos per
aprovar un reglament que desenvolupi les seves funcions i les
seves actuacions, i que en aquest sentit estam perfectament
dins el termini establert per la llei, atès que ara una de les
funcions específiques de la directora de l’Institut és elaborar
aquesta proposta de reglament per tal de fer possibles les
diferents actuacions que en forma de funcions es determinen i
es detallen en la llei aprovada.

És cert que vostès, el seu partit, varen donar suport la
creació de l’Institut de la Dona perquè òbviament pensaven
que l’estructura amb la qual, encara que s’expliqui de manera
distinta, que l’estructura amb la qual es comptava per tal de fer
front a la necessitat d’establir, de posar en marxa polítiques per
a la igualtat de les dones no era suficient i no era l’adient. En
aquest sentit, és per això que es va aconseguir que aquesta llei

s’aprovàs per unanimitat. Per tant, jo pens que tornar a fer-nos
la recriminació que aquest institut tendrà la mateixa estructura
i les mateixes funcions que la Comissió Interdepartamental, jo
crec que va en contradicció amb els seus propis
posicionaments en el moment de debatre i d’aprovar la llei de
(...) de l’any 1980, algun dels diputats ho coneix perfectament.
L’any 1991, el Consell de la Comunitat Europea va decidir
regular, de forma unitària, per a tota la comunitat, el sistema de
compensacions per denegació d’embarcament ió d’aquest
institut, perquè està clar que les funcions que es determinen a
la mateixa llei són més àmplies, i està clar que l’Institut es
concebeix, i crec que vostès ho saben perfectament, com un
organisme autònom i com un organisme evidentment integrat
dins un govern i adscrit a una determinada conselleria, però
que a mesura que es vagi desenvolupant la seva estructura,
t indrà els instruments necessaris per gaudir d’una real i clara
autonomia de gestió i d’actuació.

Abans li mencionava, que vostè m’ha demanat que
presentàs un pla d’actuació, un pla integral del que serien les
actuacions de l’Institut de la Dona, i que en tot cas aquesta
compareixença avui estava específicament demanada per parlar
del que són les mesures de cara a la integració laboral de la
dona. Jo en altra ocasió, i a petició de tots els partits que
conformen aquest parlament, vaig comparèixer per tal de
presentar un altre pla o altres mesures específiques que
configurarien el Pla de lluita contra la violència cap a les dones.
He de recordar, a més, que aquesta compareixença se’m va
demanar un dia després de la creació del mateix institut, quan
encara no s’havia nomenat ni tan sols la seva directora. Dic això
perquè jo pens que és més correcte que quan es fan les
preguntes tenguessin en compte el motiu de la compareixença,
i no fer preguntes que excedeixen el seu propi objectiu. En
aquest sentit, és cert que l’Institut no encara desenvolupat un
pla integral, que es desenvoluparà i que es presentarà a aquest
parlament quan tinguem possibilitat, i que aquest parlament ho
aprovarà quan el tràmit parlamentari ho permeti, però que en el
tema d’ocupació de les dones els objectius que es plantegen
des de l’annex del pacte per a l’ocupació són els objectius que
aquest institut assumirà com a objectius propis, i ho feim així
perquè l’Institut és sobretot un organisme que ha de vetllar i ha
de potenciar que es posin en marxa polítiques de caràcter
transversal, i en el tema de l’ocupació, pensam que està clar que
hi ha un pacte de govern signat, com ja li he dit, amb les forces
sindicals i amb les forces empresarials amb el Govern, o amb
una conselleria concreta, i que per tant és un pacte que encara
que la responsabilitat del seu seguiment està adscrita a la
Conselleria de Treball, és un pacte per a tot el Govern, i per tant
les mesures específiques dirigides a la integració de les dones
estaran anunciades des d’aquest mateix pacte. 

Vostè em demana una sèrie de preguntes que jo podria fer-li
arribar aquest annex. Jo pens que per no estendre’m no llegiré
cadascuna de les actuacions, però quan abans jo he llegit els
objectius, estic absolutament segura que aquests objectius
tenen en compte tots els aspectes que afavoreixen la plena
integració de les dones en el món del treball, per una part
conèixer quina és la situació de les dones en el mercat laboral,
incidir sobre aquelles situacions que en els contractes o en els
convenis colAlectius discriminen la situació laboral de les dones
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quant a condicions laborals i quant a salaris, i per tant
d’establir una sèrie de mesures; contribuir a la formació
específica de les dones, contribuir a potenciar la creació
d’autoocupació i el suport a dones empresàries, difondre els
drets de la dona, i tota una sèrie d’objectius que estic ben
segura que responen en conjunt a aconseguir aquesta plena
integració.

En concret, respecte de la Llei de conciliació, que em pens
que vostè ha demanat específicament una resposta, jo li
pregaria a la Sra. Presidenta en aquest cas permetre la
intervenció de la Sra. Directora, que donaria una explicació més
específica. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la directora de l’Institut de la Dona.

LA SRA. DIRECTORA DE L’INSTITUT DE LA DONA
(Francesca Mas):

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies als portaveus que m’han
donat la benvinguda; i simplement, Sra. Bennàssar, li volia
contestar amb això, que la consellera ja ha explicat que fa molt
poc temps, fa quinze dies tan sols que he començat a estar a
l’Institut, bé a l’estructura precària que tenim en aquests
moments. I quant a aquestes mesures com l’IRPF, els plans
europeus i la llei de conciliació, que va consistir en una reforma
de l’estatut del treballador quant als permisos de maternitat, el
que li volia dir és que no es preocupi, a més em consta la seva
absoluta sinceritat i preocupació pel tema de la dona, perquè
l’he viscut amb vostè en molts altres àmbits, i li volia dir que
dins el pla que tenim previst per presentar a final d’any al
Parlament, si tot el tema de personal i d’estructura el podem
desenvolupar en els termes prevists, tendrem una aplicació
d’aquesta llei, i segurament també unes mesures concretes que
permetran realment anar cap a la conciliació de la vida familiar
amb la vida laboral. Si vostè ara vol fer..., no sé, supòs que ella
té un torn de rèplica, però el que li volia dir, Sra. Bennàssar, és
que ara és molt difícil, en aquest moment, quan estam
dissenyant l’estructura de l’organisme, i fins i tot hem de fer
una avaluació de la feina que ha fet la Comissió
Interdepartamental, que hi ha moltes feines que continuarem, i
que valoram positivament, com és per exemple tot el tema que
s’ha fet dins l’oficina de les víctimes, serà el moment, quan
puguem estudiar i avaluar la seva feina, que podrem plantejar
realment el que nosaltres podrem fer i amb quins termes i amb
quines condicions. Però pot estar tranquilAla, perquè aquest
tema de la vinculació i la conciliació de la vida familiar i laboral
ens preocupa moltíssim, i creim que hi ha altres mesures, a part
de la reforma de les lleis laborals, perquè aquesta falta de
conciliació no ve just pel tema de les lleis laborals, sinó que ve
per un defecte ja de la pròpia divisió de l’espai que tenim les
dones amb els homes, les obligacions cap als fills, les
obligacions que hi poden haver també cap a la cura de
persones d’edat, i tot això no basta amb una reforma d’una llei
laboral, sinó que s’ha d’implicar, hi ha d’haver una inversió
molt forta des de l’Administració pública per fer possible que
la dona ho pugui fer i l’home també. Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Continua l’Hble. Consellera, Sra. Caro. 

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sra. Presidenta. Contestaré ara la resta de grups en
conjunt, Esquerra Unida i Ecologista, PSM i PSOE. En principi
agrair les seves aportacions, perquè estic ben segura, tal i com
ho demostren, que es fan amb l’esperit de col Alaborar en
construir i dissenyar polítiques adreçades a la plena igualtat
d’homes i dones, que, tal com vostès ja han manifestat,
coincidim en molts de criteris, i que evidentment hem fet una
primera passa per avançar en aquest objectiu, i que la nostra
voluntat s’anirà fent efectiva a mesura que comptem amb
recursos i a mesura que es vagin desenvolupant les capacitats
de l’Institut per dur-ho endavant.

En concret, respecte de les tres preguntes que em formulava
la representant del Partit Socialista, explicar-li que és clar que el
pressupost al qual s’ha fet referència i el pressupost que es va
presentar al projecte de pressupost per a l’any 2000 era, com
són tots, uns pressupostos de caràcter inicial, que per una part
crec que tindrem ocasió de tancar aquest exercici amb uns
pressupostos executats dins l’Institut de la Dona superiors als
aprovats inicialment, sobretot a partir que s’estan ja posant en
marxa, i aprofitant iniciatives i recursos d’altres administracions,
sobretot del Fons Social Europeu. Per tant, aquest pressupost
que, com molt bé ha dit el Sr. Buele, jo pens també, i així ho he
manifestat moltes vegades en públic, pens que és un
pressupost petit però suficient per començar i per crear una
mínima estructura, no és ni un pressupost definitiu ni, per
descomptat, és un pressupost que s’hagi de mantenir durant
tots els anys, sinó que evidentment ara es farà una nova
proposta de pressuposts per a l’any 2000 que estam segurs que
superarà aquesta proposta inicial de l’any 2000.

Quant a la pregunta que em formulava, quan pensam que es
podrà posar en marxa aquesta estructura inicial, dir-li que dia 3
de juny es publicarà, està previst que es publiqui la plantilla ja
aprovada en Consell de Govern, i que a partir d’aquí comença
un procés de negociació i d’aprovació per a la dotació de
determinades places que vagin ja a conformar l’Institut de la
Dona. Aquest procés de negociació per a aquesta dotació de
places és curt, és relativament curt, i en un termini no superior
a quinze dies ja es podrien fer efectives. La previsió que tenim,
i que és bastant segur que es farà efectiva, és, a part de la
pròpia directora i una secretària, un cap de servei, dos
llicenciats o llicenciades economista i en Dret, un treballador o
treballadora social, un ordenança i dos administratius. Aquesta
serà l’estructura inicial per començar a desenvolupar les
tasques pròpies de l’Institut.

Per altra banda, com ja li he contestat a la Sra. Bennàssar,
ara s’està treballant en el decret que desenvolupi l’estructura
i l’organització definitiva de l’Institut, i que en un termini no
superior a tres mesos, tal com estableix la pròpia llei, aquesta
estructura estarà presentada i aprovada per tal de desenvolupar
aquestes funcions.



218 ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 15 / 1 de juny del 2000

 

Quant a la tercera pregunta, vostè em demanava com
s’establirien les relacions de coordinació. En principi la pròpia
llei estableix i ja defineix bastant específicament la composició
del Consell Rector de l’Institut, però també en el propi Decret
de desenvolupament de l’Institut es determinaran els
procediments per establir diferents coordinacions, tant entre els
diferents òrgans del Govern, com amb altres institucions.
Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Caro. En torn de rèplica té la paraula la Sra.
Bennàssar.

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo vull agrair les explicacions que
m’ha donat. Això no vol dir, que li hagi fet preguntes no vol dir
que no confiï que faran un pla de feina, però jo crec que si no
li haguéssim demanat la compareixença ara, haguéssim pogut
esperar fins a l’octubre, i no crec que l’esperit fos aquest. Jo li
don per avançat la credibilitat que hi ha la voluntat política de
fer-ho, amb la mateixa que m’ha sabut greu escoltar aquí un
parell de vegades la paraula “vergonya”, que jo no entenc com
aquests grups de Govern encara no han après a parlar d’una
altra manera, jo diria que vostès han triat un model diferent, tal
vegada; nosaltres crèiem que la Comissió Interdepartamental
era un bon sistema, vostès creuen que l’Institut de la Dona és
un bon sistema. Nosaltres li donam credibilitat i per això li
vàrem donar suport. Ara bé, a mi em ve molt de nou, cada
vegada que escolt aquí, per dir que no estic d’acord, dir que és
una vergonya. Francament, trob que és una falta de maduresa
política impressionant, sincerament. Crec que a aquestes altures
hauríem de ser capaços de fer un discurs de dir “bé, nosaltres
hem triat un model diferent, i això no desqualifica el model
anterior. És una continuació d’una manera diferent, i es dóna la
possibilitat que es millori”. Això per una banda.

Per altra banda jo, quan li he demanat els objectius crec que,
encara que només fa un mes que s’ha creat l’Institut, i fa dues
setmanes que la directora ha estat nomenada, jo també diria que
jo supòs que quan vostès pensaven fer un institut ja tenien
tota una filosofia pensada, i les preguntes que jo li he fet
formen part d’una filosofia no només balear i espanyola, sinó
europea. Vostès ho saben, i la directora és una persona que fa
anys que fa feina en temes de la dona, i supòs que vostè
mateixa també. Vull dir que per a totes les dones que fa temps
que estam fent feina en temes de la dona sabem que hi ha tota
una filosofia darrere un projecte. Això suposa que si jo li deman
quines orientacions vostè donarà, jo supòs que abans de tenir
l’Institut vostè pensava quin tipus d’institut volia, i quin tipus
d’organisme volia, i quin tipus de feina volia fer, i això és el que
jo li he demanat. Els efectes i les polítiques concretes? No es
preocupi, farem un seguiment i li anirem demanant, crec que
aquesta és la nostra feina, i a més la farem amb molt de gust,
perquè supòs que tots volem el mateix, que és millorar les
condicions de la dona.

Per altra banda, també m’ha sabut greu que diguin que el
Govern anterior no havia fet memòries. Jo tenc entès, si no vaig

equivocada, que la memòria del darrer Pla, del 97, està feta i
publicada. La del 98 està feta i no està publicada, perquè hi va
haver unes eleccions entremig. Si vostès no la volen publicar,
no la publiquin, però no diguin que no està feta. Vull dir, jo crec
que es pot dir el que un farà sense desqualificar permanentment
el que han fet els altres. Crec que hauríem d’aprendre a fer feina
d’una altra manera i a saber valorar el que un ha fet, i partir
d’aquest punt de partida endavant, a millorar les coses i tal
vegada a donar un accent, si vostès per exemple diuen,
“nosaltres ens estimarem més, com que no disposam encara o
de temps o de pressupost, donarem suport, en primer lloc a
aquest tipus de política”, però sabem que les polítiques de la
dona s’han de fer d’una manera horitzontal, que integrar la
dimensió d’igualtat no és una tasca bona de fer, que suposa ...,
però bé, jo el que li demanava és que suposava, donava per fet
que vostè tenia tot un projecte que no ha d’estar escrit per
força a la Llei de creació de l’Institut de la Dona, o sigui crec
que es dóna per sabut que, si es crea un institut ha de poder fer
feina amb la llei de conciliació, amb les eines jurídiques que a
nivell nacional ha costat pena dur endavant, però que s’han
aprovat al Congrés de Diputats.

Per altra banda, jo també els voldria que tal vegada vostès
troben que no varen fer res i que la Comissió
Interdepartamental no va fer res, però jo els diré que crec que
s’han fet coses, que crec que en aquests darrers anys s’han
creat 7.005 llocs de feina per a dones, crec que és una quantitat
bastant important, també diria que el que és participació de les
dones a llocs de decisió, on es poden canviar les coses, crec
que el Partit Popular n’ha donat una mostra, crec que una
presidenta de Congrés de Diputats, una presidenta de Senat, la
darrera nominació, adjunta a Defensor del Poble, la diputada
Cava de Llano, una ministra de Sanitat, una d’Educació, una de
Telecomunicacions i Noves Tecnologies, i Rosa Estaràs, antiga
diputada d’aquest parlament, adjunta a portaveu del Grup
Parlamentari Popular, crec que hem donat proves que tenim una
voluntat política molt forta d’impulsar canvis profunds a la
societat espanyola, i jo crec que nosaltres aquí ens podem
incloure dins la societat espanyola, i estic segura que aquest
canvi es farà, supòs que vostès hi donaran suport, perquè, si
no, crec que no compliríem la missió que tenim de crear aquesta
nova filosofia i aquesta societat més justa per la qual tots
lluitam.

Sincerament, crec que ha de veure la voluntat que hi ha per
part del Grup Parlamentari Popular d’intentar, a més, que vostès
es puguin afegir, si poden, al carro d’una política a nivell
nacional, important que es fa en temes de la dona.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Bennàssar. En torn de contrarèplica, la
consellera de la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Bennàssar, la filosofia
que ha de tenir aquest institut de la dona, de fet no les línies
d’actuació perquè no han de ser encara definides, però la
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filosofia, que era el que vostè em demanava, jo crec que està
clarament explicada, tant en l’exposició de motius com en
l’articulat de la Llei de creació de l’Institut de la Dona, en
aquest sentit, pens que la seva demanda i la seva necessitat
han d’estar ben respostes.

A mi em sorprèn que vostè parli que feim una
desqualificació, quan precisament el que es fa quan es demana
aquesta compareixença i quan s’argumenta el que es vol
d’aquesta compareixença, és fer una desqualificació de les
polítiques que hem de desenvolupar quan encara no les podem
desenvolupar perquè encara ni hem complert els terminis
necessaris i establerts per posar-la en marxa ni hem de poder
tenir possibilitat ni capacitat per posar en marxa aquestes
polítiques. Per tant, pens que la desqualificació ve en primer
terme per part del seu partit quan en demanar aquesta
compareixença, no es demana tanta informació, perquè saben
que no hi pot haver aquesta informació, quan fa quinze dies
que tenim una directora de l’institut, sinó que es fa,
implícitament, ja, una desqualificació dient que no hem fet res
ni farem res amb aquest pressupost i amb aquesta estructura
que encara no tenim.

El que faré, òbviament, és prendre’m el temps necessari i el
temps reglamentari per posar en marxa les diferents iniciatives,
tant el que és l’estructura del que haurà de ser l’institut, s’hi
està treballant i s’informarà quan aquesta estructura sigui ja
una proposta ferma, i no quan sigui únicament una idea o una
filosofia, jo pens que és un tema, una qüestió de
responsabilitat.

I, en el mateix sentit, la resta de plans i d’actuacions
dirigides a actuar a tots àmbits en els quals homes i dones
estem en desigualtat d’oportunitats, també es presentaran quan
estiguin ben definits i per això jo pens que se li ha de donar a
l’institut el temps suficient per fer-ho amb la solvència que això
mereix.

I, en concret respecte del tema que ha plantejat, de les
mostres que el seu partit ha donat per tal d’impulsar la plena
igualtat en la participació política de les dones, ja que li
interessa també el posicionament ideològic i la filosofia, jo pens
que aquestes mostres s’han de fer sobretot a partir de
l’elaboració d’uns determinats reglaments i unes determinades
normatives que estableixin la plena participació en igualtat
d’homes i dones en la vida política. Com vostè ja sabrà, jo li
parl de propostes, de normatives que vagin cap a la paritat en
la participació política i, en tot cas, clar, és cert tot aquest llistat
de dones que participen en la vida política amb càrrecs de
responsabilitat, però si el seu partit, des del seu àmbit
competencial no posa en marxa mesures que ho facilitin, jo no
tenc per què pensar que no sigui més que res fruit de la
casualitat o d’una determinada conjuntura.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Una vegada esgotat l’ordre del dia
d’avui, només queda agrair la presència de l’Hble. Consellera
Sra. Caro i Blanco i de la directora de l’Institut de la Dona, Sra.
Francisca Mas.

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