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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, anam a començar
la sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Maria Costa substitueix Maria Torres i Marí.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Ernest Ribalaiga substitueix Miquel Àngel Coll.

EL SR. PRESIDENT:

Si no n’hi ha més, passarem, idò, al primer punt de l’ordre
del dia d’avui, consistent en el debat de les preguntes amb RGE
núm. 7706, 7707, 7996, 7997 i 7998/08.

Assisteix la Consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració, la Sra. Josefina Santiago i Rodríguez,
acompanyada del Sr. Antoni Ballester Munar, cap de Secretaria.

I.1) Pregunta RGE núm. 7706/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projectes productius per millorar
oportunitats i arrelament per a persones i grups
desfavorits.

Per formular la pregunta amb RGE núm. 7706/08, sobre
projectes productius per millorar oportunitats i arrelament per
a persones i grups desfavorits, intervé la Sra. Encarnación
Pastor del Grup Parlamentari Popular, autor de la mateixa, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consejera, señoras y señores
diputados, la bienvenida también a su acompañante.

Mi pregunta va en el sentido de que el codesarrollo sabe
usted muy bien que es una propuesta para integrar la
inmigración y desarrollo, de forma que ambos países, el de
envío y el de acogida, puedan beneficiarse de los flujos
migratorios. Por esto mi pregunta va en este sentido, es:
¿cuántos proyectos para mejora de oportunidades y arraigo se
han llevado a cabo en los países de origen de los inmigrantes
que residen en Baleares por iniciativa del actual Govern en esta
legislatura?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Bé, en el que va de legislatura, que durem, podríem dir que
els projectes del 2008, perquè el 2007 les convocatòries ja
estaven realitzades, en el sentit que vostè l’ha formulada, jo
pensava que vostè ho formularia en sentit més genèric de la
població immigrant; però en el sentit del codesenvolupament
podem dir que, des de l’ordre general s’han fet sis projectes, que
tenen a veure amb la capacitació en formació per part de
població immigrada o de risc d’immigració, quatre a Marroc i
dos a Equador.

I després, també, des de l’Ordre de codesenvolupament
específica, que està pendent de resolució, hi ha onze projectes,
dels quals quatre també tenen a veure amb capacitació.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente, gracias Sra. Consejera. Bueno, todos
sabemos que para que también (...) a los inmigrantes al país de
acogida no se traduzca en una pérdida al país d’envío, pues
como he dicho antes, para que ambos países se beneficien, en
una palabra, que sean de beneficio mútuo, de gestión positiva y
no en lugar de verlos, como a veces pasa, como una acción de
control.

Sra. Consellera, las políticas de cooperación al desarrollo
sirven para paliar la inmigración y es hora de dejar que
constantemente estemos asistiendo a espectáculos como los que
se vienen dando en las costas españolas, y con demasiada
frecuencia ya en las costas de Baleares, hay que implicar a los
inmigrantes en proyectos de codesarrollo que impidan que
personas se estén jugando la vida a diario, que no se les venda
humo.

Desde el Govern de las Islas Baleares, en la anterior
legislatura, sabe usted que se pusieron en marcha en este sentido
los proyectos de codesarrollo por primera vez y creemos que
hay que seguir por este camino. No me cabe duda también de
que usted está en ello. No se pueden hacer políticas de
codesarrollo como las que quiere poner en marcha el Sr.
Zapatero del Gobierno central, privando de sus derechos a las
personas inmigrantes, además de exigirles hacer codesarrollo
con su propio dinero, lo cual es lícito; con las prestaciones de
desempleo que, por derecho, les corresponden, como he dicho
antes. Lo que pretende es una expulsión en cubierta al privarles
de poder a España antes de los tres años.

A ningún residente legal se les priva de poder entrar o salir
en nuestro país en condiciones normales. Lo que se pretende
con esta medida no es hacer codesarrollo, es una expulsión en
cubierta, y todo porque no puede controlar la población
inmigrante y regularizada con la que contamos en España hoy
día que es igual a la que había antes de la última regularización.
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Espero, Sra. Consellera, y no me cabe duda, que coincida
conmigo y que no esté de acuerdo con esta medida. El
codesarrollo es, sin duda, la mejor medida para que la
inmigración se produzca de una forma regularizada, ordenada,
integrada por un lado en la sociedad receptora, evitando los
conflictos. Por otro lado, que los propios inmigrantes que llegan
a su destino con seguridad y bajo unas condiciones de vida
digna y a la vez que contribuyen al desarrollo en sus
comunidades de origen.

Sra. Consellera, desde el Grupo Parlamentario Popular le
pedimos todo el esfuerzo posible para ayudar al codesarrollo,
para llevar a cabo proyectos productivos sociales y
tecnológicos, a través de la aportación de la inmigración;
programas de asistencia técnica para la formación académica,
o profesional, que se le proporciona en nuestra comunidad y que
ésta sirva como elemento dinamizador del proceso de desarrollo
en los países de origen; que hagan posible sistemas económicos
y sociedades más equilibradas, capaces de absorber la mano de
obra propia. Le pido que apoye a las asociaciones en este
sentido, que les dé toda la información y preparación posible,
porque usted sabe exactamente igual que yo que a veces, por
razones burocráticas, se pierden oportunidades magníficas.

Por ese camino, Sra. Consellera, conseguiremos que emigrar
sea un derecho y no una imperiosa necesidad como está siendo
hasta ahora. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. Sra. Consellera, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, Sra. Pastor i gràcies president. Efectivament, des
del Govern de les Illes Balears apostam seriosament pel
codesenvolupament, de fet crec que ja amb diverses preguntes
la vaig informar que en el pla director la figura del
codesenvolupament té un pes molt específic; que hem creat un
grup d’estudi i d’anàlisi de com s’ha de desenvolupar més
aquest codesenvolupar, amb participació de les ONG i altres
entitats que formen part del Consell Assessor i Participació de
Cooperació, i que mantenim la línia de programes per a les
ONG a codesenvolupament i en farem una específica des de
cooperació i immigració perquè les ONG treballin aquí per al
programa, com l’atenció als immigrants que administrativament
hi són de forma irregular, com a via de codesenvolupament. Per
tant, apostam molt seriosament per la via del
codesenvolupament.

En el que no coincidesc amb vostè és que el
codesenvolupament sigui un instrument bàsic perquè la
immigració no tengui a veure amb pobresa, amb diferència a
nord i sud; és un instrument de cooperació, però les polítiques
estructurals, les economies no canvien amb vies de
codesenvolupament, es necessita un canvi important en política
exterior, com per exemple la condonació del deute extern, que
és un tema que sempre hauria de ser present en el debat polític
i que malauradament no hi és, en polítiques importants
d’inversió dels països del nord cap al sud. El
codesenvolupament és un instrument, és un instrument podem

dir bo, però no és un instrument que permetrà canviar
estructures.

De totes formes, la veritat és que em congratula escoltar el
seu discurs d’immigració, que és molt diferent del discurs
d’immigració del Partit Popular; jo no coincidesc amb vostè en
el tema d’immigració amb la classificació que vostè ha fet, per
exemple m’estranya que el Partit Popular que s’oposi a la
regularització, com es va oposar el Partit Popular a la
regularització que va fer el Partit Socialista, precisament per
donar estabilitat a 850.000 immigrants, i vostès es varen oposar
formalment a seguir una política afavoridora de la immigració.
O el contracte que vostès insisteixen a fer a tots els immigrants,
realment és diferenciar molt la persona immigrant, no és una
política d’integració sinó una política de diferenciació.

També la culpabilització per part de determinats líders
estatals, del Partit Popular estatal de culpabilitzar la població
immigrant d’ocupar i de bloquejar els serveis públics,
pràcticament cada setmana hi ha aquest tipus de declaracions
per part de líders del Partit Popular. O quan altres determinats
partits defensen que un immigrant té dret a qualsevol prestació
econòmica, a qualsevol prestació social, el Partit Popular
insisteix que això és un efecte cridada i és una irresponsabilitat.
Em congratula que vostè manifesti tot el contrari, però la veritat
és que les expressions més públiques del Partit Popular apunten
cap a altra direcció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.2) Pregunta RGE núm. 7707/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a cursos de capacitació laboral.

Per tal de formular la pregunta següent amb RGE núm.
7707/08, sobre cursos de capacitació laboral, intervé la Sra.
Encarnación Pastor, del Grup Parlamentari Popular, autor de la
mateixa, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Consellera, bueno, yo
difiero mucho de la lectura que usted ha hecho con referencia al
Partido Popular, puesto que yo jamás he oído al Partido Popular
que los inmigrantes residentes en esta comunidad no tengan los
mismos derechos a las prestaciones sociales que el resto de los
demás.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Pastor, s’ha de centrar en la temàtica de la pregunta.
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LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Perdón, Sr. Presidente. Sra. Consejera, mi pregunta es si
están llevando a cabo cursos de capacitación laboral en origen
para ampliar las oportunidades de desarrollo humano y también
de capacitación para posibilitar el retorno asistido.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Sr. President. Sra. Pastor, efectivament, crec que aquesta
pregunta té a veure també amb l’anterior, ja li he contestat en el
sentit que des de l’Ordre de subvenció general s’han finançat sis
projectes del 2008, que és pròpia gestió del Govern, i estam
pendents de la resolució del codesenvolupament, de l’ordre del
codesenvolupament. I també vostè sap que s’està realitzant tota
una feina, conjuntament amb Càritas, com a macroprojecte per
vies de codesenvolupament.

Entenem que la feina productiva o els cursos de capacitació
productiva tenen a veure amb possibilitats de feina, no podem
capacitar per capacitar sinó que tenen a veure amb temes de
possibilitar que es desenvolupin determinats perfils de feina en
els països d’origen. En aquest sentit, nosaltres, en el pla
director, vostè recordarà que hi ha el plans regions, els quals
precisament tenen aquesta vocació, que realment la nostra
aportació, la cooperació, aquest 0,7 al qual hem d’aspirar i
aconseguir efectivament tenguin a veure amb la possibilitat de
capacitar les persones per a temes productius, així com donar
cobertura a les necessitats bàsiques.

En temes de, l’altra part de la pregunta que vostè formula,
que és el retorn; el retorn, nosaltres, com a comunitat autònoma,
no tenim aquesta competència de retorn i volem que els
immigrants retornin de forma voluntària, que efectivament no
sigui una forma d’expulsió en coberta, sinó que retornin de
forma voluntària i per tant les donam informació de totes les
prestacions de caràcter econòmic perquè puguin retornar. I
estam en contacte amb Creu Roja per veure si podem fer, per als
anys 2009-2010, qualque conveni de colAlaboració, sempre que
s’entengui que el retorn és de caràcter voluntari.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Consellera, la
formación y la capacitación de la población constituye un pilar
imprescindible para sacar adelante el desarrollo sociocultural,
económico y político; favorece que los conocimientos
transmitidos sean motor de desarrollo. La formación técnica
también sirve para la elaboración de proyectos, para formación
de profesionales, intercambio de jóvenes, el esfuerzo de las

actividades educativas, con especial interés en el campo de la
alfabetización y el trabajo social i familiar. En promotores de
salud, en orientadores para que sigan estudios superiores sobre
sistemas de comunicación; en formación individual o en grupos
de asesoramiento de líneas estratégicas y procesos tecnológicos.

Sra. Consejera, conseguir que con metodología y
conocimiento adecuado por ellos mismos sean capaces de
gestionar, ayudar y poder solicitar y así poder conseguir reducir
el grado de dependencia. En resumen, Sra. Consellera, que esté
garantizada la eficacia en el desarrollo de la acción,
proporcionándoles los derechos como ciudadanos a partir de
cursos teóricos y prácticos. Es urgente hacer el trabajo ya,
tenemos que terminar con esta lacra y, siento mucho decirlo,
pero es que cuando lees la prensa o ves los medios de
comunicación, pues creo que todos sentimos lo mismo, que
supone ver que las personas estén dispuestas a morir huyendo
del hambre o de la ignorancia, que se expongan a quedar
pegados en una valla.

Sra. Consellera, aumente los cursos de capacitación en
origen, yo creo que el codesarrollo es, digamos de alguna
manera, la esperanza que tenemos hoy día de que muchas cosas
de estas no se produzcan. Estaremos, desde la comunidad
balear, en ese sentido seguiremos contribuyendo cada vez más
a cruzar mares metafóricos de esperanza para la igualdad de las
personas y tirar vallas que lleven a la libertad y a contribuir con
nuestro grano de arena para reconocer los derechos humanos y
hacer que este mundo sea un poco más justo.

Esto que puede sonar así, pues la verdad es que yo creo que
hay muchas personas que sentimos la impotencia; creo que el
codesarrollo es una de las esperanzas que tenemos sin escatimar
otros esfuerzos, como usted ha dicho muy bien antes, que hay
que hacer y seguir haciendo (...) conseguir que todos los países
tengan ese 0,7% y ojalá se consigan todos los objetivos del
milenio, pero el codesarrollo yo al menos pienso que es una
herramiento futura muy importante para este tema.

Por lo tanto, Sra. Consejera, no me cabe la menor duda de
que sus esfuerzos van a ir dirigidos en este sentido también, y
espero que así sea. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. Sra. Consellera, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies. Reincidir una mica en el mateix, efectivament
apostam pel codesenvolupament amb les línies que ja li he
comentat i que nosaltres tenim molta esperança amb els plans
regions, que precisament es fan a Senegal, Marroc i Equador,
que són tres països que generen emigració cap a la nostra
comunitat autònoma; que ara, durant el 2008, ja s’han fet les
prospeccions necessàries perquè, efectivament, puguem fer, ja
no a través d’ONG, sinó com a cooperació directa de la
comunitat autònoma com a Govern o com a comunitat
autònoma unes inversions directes que, efectivament, vagin en
la línia de formació i desenvolupament econòmic. I això dins el
2009-2010 ja començarà a donar resultats més de caràcter
productiu.
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Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 7996/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Isabel Carmen Llinás i Warthman, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions en relació amb
el Plan nacional de sensibilización y prevención de la
violencia de género.

Per formular la pregunta amb RGE núm. 7996/08, sobre
actuacions en relació amb el Plan nacional de sensibilización
y prevención de la violencia de género, intervé la Sra. Isabel
Llinás, del Grup Parlamentari Popular, autora de la mateixa, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMAN:

Gràcies, Sr. President. Bones tardes, Sra. Consellera, bones
tardes al seu director general, cap de gabinet, molt bé.

El Grup Parlamentari Popular li volia demanar les
actuacions que ha dut a terme el Govern i amb quines partides
econòmiques s’ha implantat en aquesta comunitat autònoma el
Pla nacional de sensibilització i prevenció de la violència de
gènere.

Recordar a les persones aquí presents que això va ser un pla
que era una de les exigències de la Llei integral 1/2004, el qual
instava el Govern estatal que de manera immediata a
l’aprovació de la llei, juntament amb les comunitats autònomes,
posàs en marxa un Pla nacional de sensibilització i prevenció de
la violència de gènere. El Govern central es va torbar dos anys
a reunir les comunitats autònomes i a donar un primer esborrany
d’aquest pla nacional de sensibilització; que va ser un pla mal
consensuat amb les comunitats autònomes; que va servir perquè
algunes de les comunitats autònomes que no tenien segons quins
serveis bàsics per a les víctimes de violència de gènere, doncs
aquests serveis bàsics fossin coberts per l’Estat, segons quines.

Posaré un exemple, hi havia comunitats autònomes que sí
que havien consensuat amb les seves pròpies administracions,
per exemple que l’112, el servei d’emergències, servís com a un
número allà on a un moment d’emergència de les víctimes,
doncs poguessin cridar i ser ateses per professional que hagués
rebut formació en igualtat i en recursos socials i assistencial que
tenien les comunitats autònomes en tema de violència de
gènere, però altres comunitats no ho havien fet, altres
comunitats de segons quin signe, i l’Estat, doncs, a través
d’aquest pla, es va inventar aquest 016, que quan una víctima,
per exemple, de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que
sí, juntament amb el País Basc, Catalunya, sí que havien fet els
seus deures, doncs la informació que es dóna a les víctimes és
molt bàsica i realment crec que no és un número d’utilitat a un
moment d’emergència, sí com a informació general però no
com a un número d’emergència. Però així i tot, benvingudes
siguin totes les mesures, perquè entre tots arribarem qualque dia
a eradicar aquesta xacra.

Però bé, recordar que no va ser un pla dotat econòmicament,
no venia acompanyat d’una memòria econòmica. La
implantació d’aquest pla, l’esforç de les mesures que preveu
aquest pla l’han dut les comunitats autònomes la seva posada en
marxa; les comunitats autònomes no han rebut fins al 2007, el
2008 no ho sé, recursos per a la seva aplicació. I que ara, doncs
es vulguin posar medalles segons quines administracions no em
pareix correcte quan les administracions autonòmiques i les
administracions locals són realment les que han dut el pes de
l’aplicació d’aquest pla.

Així i tot, hi ha un informe, Informe del primer año de
ejecución del Plan nacional de sensibilización, allà on les
actuacions fetes per part de la comunitat autònoma de les Illes
Balears són actuacions que va fer l’anterior Govern i en aquest
informe no n’hi ha ni una sola que digui del Govern actual. Així
i tot, jo li deman, Sra. Consellera, si li ve bé, doncs dir-me
quines actuacions i amb quines partides econòmiques a aquesta
comunitat li han donat o han vengut donades del Govern central
perquè vostè pugui aplicar aquestes mesures previstes dins
aquest Pla nacional de sensibilització i prevenció per a la
violència de gènere. Gràcies, consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Llinás. Sra. Consellera, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, president. Sra. Llinás, efectivament, vostè parla
d’un estudi o d’una avaluació de l’aplicació del Pla nacional del
2007, nosaltres ens incorporam el juliol, vull dir que és normal
que hi hagi més efectes de l’anterior, en què efectivament això
era del 2004, o des del 2004, que no de l’actual.

Vostè em fa una exposició, jo no li puc contestar, jo no
represent aquí el Govern central, el Govern estatal, i li referiré
la feina que hem fet des que nosaltres ens hem incorporat a la
gestió de Govern. Una de les coses, per exemple, que hem fet,
per no dir les que ja hem mantingut que existien de l’anterior
Govern i també de l’anterior, del pacte de progrés, per exemple
el protocol, el protocol d’atenció a les persones, a les dones
víctimes de la violència de gènere, des de la prevenció al tema
de possibles víctimes d’abusos sexuals o violació, és un tema
que contempla el pla nacional i per tant l’hem fet. En aquest pla
o en aquest protocol s’hi incorpora la figura de
l’acompanyament, que també es farà, i també es recull en el pla,
i que començarem, de moment, amb el colAlectiu de treballadors
socials per anar progressivament incorporant altres
professionals.
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Un altre tema és el de la traducció simultània, atesa la major
presència cada vegada de dones immigrants a la nostra
comunitat autònoma, la necessitat de traducció simultània, són
temes que ja s’estan gestionant perquè es puguin incorporar.

Temes de sensibilització, el pla nacional, sobretot, més que
de serveis parla pràcticament del tema de la sensibilització, per
tant hem fet les campanyes de sensibilització d’igualtat de
gènere, d’iguals drets iguals deures; la campanya del 8 de març
i del 25 de novembre, també referida a temes d’igualtat i
violència de gènere. Preparam conjuntament amb el grup
d’estudi de la prostitució, on hi ha incorporats la Universitat,
ONG i el lobby de dones, una campanya envers el tema de la
prostitució, sensibilitzar del que significa l’ús de la prostitució.

S’han mantingut, per dir altres, les polseres, que és un tema
que destaca l’informe d’avaluació. L’escola d’estiu, el tema de
la càtedra. S’ha ampliat el punt de trobada, que també és un
tema que considera el pla nacional, aquest any 2008 s’ha
ampliat el punt de trobada a les Illes.

I efectivament s’ha conveniat amb l’Estat el 016, tot i que el
016 és una connexió fora d’horaris, immediatament s’enganxa
al d’urgències de cada comunitat autònoma. Nosaltres vàrem
valorar positivament poder conveniar el 016, que altres
comunitats no ho han fet, donat que la nostra comunitat
autònoma té molta mobilització de persones, per tant
immigrants, persones que vénen aquí en temporada d’estiu,
vàrem considerar important que era un telèfon de caràcter
nacional, doncs que tal vegada seria útil per a determinades
dones.

També hem editat la Guia per introduir mesures d’igualtat
en l’àmbit de les empreses, que era una guia que havia estat
elaborada en el 2007, però l’hem publicada dins el 2008; s’ha
acabat i s’ha millorat i s’ha actualitzat, precisament avui que
surt que un dels temes on hem d’evolucionar com a país en la
igualtat és amb els temes d’economia, empresa i poder, doncs
precisament és un dels temes que hem fet, la Guia per introduir
mesures d’igualtat a l’àmbit de les empreses, conjuntament amb
els sindicats i entitats socials.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Llinás, té la paraula.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMAN:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera, però vostè
i jo sabem que el Govern estatal, jo sé que vostè no és govern
estatal, però precisament el Govern estatal, que de vegades
s’omple la boca de dir segons quines coses, dóna mancança en
recursos econòmics a les comunitats autònomes, perquè qui
realment du el pes de l’aplicació, no tan sols d’aquest Pla
nacional de sensibilització, sinó de la Llei integral són les
comunitats autònomes, els consells insulars i les
administracions locals.

I que diguin que a finals del 2007 el 81% de mesures que
preveu aquest pla estan ja finalitzades o pròximes a la
finalització, això no és cert, perquè vostè i jo sabem que això no
és real; perquè una part importantíssima d’aquest pla és l’àrea
de sensibilització, com vostè molt bé ha anomenat, i també
l’àrea de formació, de formació als professionals de distints
àmbits en què intervenen, sigui personal sanitari, sigui personal
policial, sigui personal judicial, siguin professionals de treball
social, etcètera, totes les persones professionals que intervenen
en els distints àmbits per protegir, prevenir, etcètera, les
víctimes de violència de gènere. I sabem que la formació el que
no pot ser és una actuació puntual a un moment donat, sinó que
la formació als professionals ha de ser una formació continuada.

A l’àmbit educatiu qui primer es queixa o ha començat a
queixar-se és l’STEI, l’STEI ha dit que abans sí que dins el CP
rebien formació en igualtat i en gènere i en canvi ara això no es
dóna, això és una de les mesures que sí que -això és el que diu
l’STEI: abans sí es donava i ara no es dóna, segons diu l’STEI.
És una àrea més, també hi ha els equips psicosocials, els quals
són insuficients, etcètera.

Jo li alab la feina que s’ha fet fins ara, però així i tot pensam
que és insuficient.

El 016, consellera, facin la prova i veuran que no funciona,
no passa a l’112 autonòmic quan és segons quin tipus
d’emergència, això provat de fa dos dies d’una senyora, ara no
ve al cas de quin poble, que ella sí ho va fer i no la varen
atendre, li varen dir: llame en horario laboral de 8 a 3, i li
varen donar el telèfon de l’Institut Balear de la Dona. Jo, per a
això no volem un 016, per a això que cridin directament a l’112,
que és un número que tothom coneix, tant les persones adultes
com els infants i anem a seguir amb el que nosaltres teníem fet,
perquè a un moment d’emergència per a això ha de servir, si no,
perquè l’adrecin de 8 a 3 a l’Institut Balear de la Dona, passat
el dilluns, això dilluns horabaixa, a la cinc i busques de
l’horabaixa, vull dir, fa quatre dies.

I bé, però no m’ha contestat si el Govern estatal li ha donat
qualque partida econòmica per ajudar-la, com a comunitat
autònoma, que vostè implanti mesures que estan previstes dins
el pla. Sí que dins l’any 2008, a través de l’Observatori estatal
de violència sobre la dona, tenen previst 6,5 milions d’euros per
a projectes innovadors. Crec, si no vaig equivocada, que
l’Institut Balear de la Dona i l’Ajuntament de Palma sí que
tendran una partida econòmica per posar en marxa un projecte
innovador, però així i tot no és per posar en marxa el Pla
nacional de sensibilització.

Li han vengut doblers de l’Estat perquè vostè pugui posar en
marxa les mesures contemplades en aquest pla? 

Gràcies, consellera.



ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 23 / 13 de novembre del 2008 331

 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Llinás. Sra. Consellera, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies. Sí, contestant una mica la pregunta anterior, que
efectivament m’havia despistat i no li havia comentat, el Govern
autonòmic podem dir que el total de l’Institut de la Dona es
dedica pràcticament a la sensibilització, més altres temes de
caràcter transversal que es realitzen des de la pròpia consellera,
sobretot educació i especialment salut per al tema d’igualtat.

Del Govern central li hem de dir que, efectivament, a través
d’aquests projectes innovadors, que s’han publicat per primera
vegada dins el 2008, el conjunt de la comunitat autònoma,
entesa com a territori, rep uns 980.000 euros, dels quals 220
corresponen a l’Institut Balear de la Dona i que són per a dos
projectes en concret: un és l’acompanyament i l’altre és el tema
de sensibilització.

En relació amb el tema que vostè m’ha comentat del telèfon
016, anot aquest tema, perquè efectivament nosaltres el que hem
conveniat és una atenció de 24 hores i una derivació en el
moment de la cridada, si és precís, a la comunitat autònoma i
sobretot en temes d’emergència. Per tant, apuntaré això a veure,
efectivament, per fer una supervisió més adient i més propera a
l’ús o al funcionament d’aquest 016.

I en relació amb el que vostè comentava, d’una baixada de
projectes de formació, que té a veure tal vegada amb la pregunta
anterior, dir-li que a mi el que em consta és que hi ha hagut no
una baixada de l’oferta sinó una baixada de la demanda i, en tot
cas, crec que és la pregunta que ve que té a veure amb aquest
tema i hi podem incidir; el que hi ha hagut és una baixada de la
demanda de cursos, però no de l’oferta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.4)  Pregunta RGE núm. 7997/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Isabel Carmen Llinás i Warthman, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a material didàctic per a la
prevenció de la violència de gènere.

Per formular la pregunta amb RGE núm. 7997/08, sobre
material didàctic de prevenció de la violència de gènere, intervé
la Sra. Isabel Llinás, del Grup Parlamentari Popular, autora de
la mateixa, per un temps de deu minuts.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMAN:

Gràcies, Sr. President. El projecte que es va posar en marxa
l’any 2005-2006, si no ho record malament, sobre una sèrie de
materials didàctics per prevenir la violència de gènere a l’àmbit
educatiu, que va ser un projecte impulsat per l’Institut Balear de
la Dona i la Conselleria d’Educació i Cultura, i que aquests
materials editats varen pagats o finançats per l’extingida
Fundació balear contra la violència de gènere, que va tenir un
cost de 65.000 euros, si no ho record malament i la memòria no
em falla. La intenció era que fos una eina de prevenció de la

violència, per tal d’incrementar la conscienciació sobre l’abús
de poder en les relacions de gènere, a més de conscienciar la
comunitat educativa perquè no toleri la violència de gènere i
que reconegui els mites socioculturals que la perpetuen. A més,
la de promocionar, afavorir i desenvolupar relacions d’igualtat
i respecte cap als drets humans i les persones entre d’altres.

Un projecte que tenia com a destinatari tota la comunitat
educativa, de 3 anys fins als batxillers i cicles formatius, però no
tan sols per a l’alumnat sinó també el professorat, per una
banda, rebia formació específica per a l’aplicació d’aquest
material i formació en gènere. I per altra banda, també es feia
feina amb l’Escola de Pares perquè tothom, tots els membres de
la comunitat educativa anassin en la mateixa direcció. No es
pretenia tan sols lliurar els materials als centres escolars perquè
tothom fes el que trobava, sinó que tothom anàs coordinat amb
un mateix objectiu i no tan sols la formació continuada, sinó
que, a més, hi havia una avaluació intermèdia i una avaluació
final, per veure l’aplicació d’aquest material com havia anat. I
en el tema de coordinació i de tutela per part de l’Institut Balear
de la Dona i de la professora o de les professores que donaven
la formació als CP que tutelaven el professorat per a la seva
implantació.

Hi va haver després de la primera avaluació que, si mal no
ho record, era el 2005-2006, una sèrie de millores que
proposaven el professorat que havia participat de la implantació
d’aquest material, i a mi m’agradaria saber si s’han fet aquestes
millores; si en el curs següents quants centres o quant alumnat
ha fet feina amb aquest material, com ha evolucionat aquest
programa i la valoració que vostè en fa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Llinás. Sra. Consellera té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies. Efectivament, s’utilitzen els materials i s’utilitza la
mateixa metodologia, vull dir que sobretot basat en què els
materials no es lliurin d’una forma massiva sinó que realment
s’utilitzin d’una forma selectiva.

Jo li puc dir de les tres àrees que vostè ha comentat, dins el
curs 2007-2008: de la formació per a la implementació de
material didàctic per prevenir la violència de gènere que va
dirigit a centres, s’han fet 12, perdona, i (...) cursos formatius
que han afavorit 18 professors. De l’aplicació dins l’aula dels
materials didàctics, que va dirigit especialment als alumnes,
s’han acollit entre colAlegis i instituts 16, ha afectat a 509
alumnes. I finalment, els tallers de gènere a les escoles, que va
dirigit a les famílies, són els mateixos centres que l’anterior,
vull dir 16 en total, i s’han fet un total de 7 tallers diferenciats.
Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Llinás, té la paraula.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMAN:

Gràcies, Sra. Consellera. El primer curs que es va posar en
marxa el 2005-2006 hi havia 66 centres de la comunitat
autònoma que es varen acollir a aquest programa: 40 centres de
Mallorca, 11 de Menorca i 15 d’Eivissa, i hi havia
aproximadament 3.200 alumnes que feien feina durant tot el
curs escolar amb aquest material.

Vostè ha anomenat que la formació que han rebut en el curs
2007-2008 són unes 16 escoles i uns 18 professors i professores,
però també m’agradaria saber si vostès han tengut en compte
que els centres escolars que varen participar el primer any, el
segon, si això ha tengut una continuïtat en aquests centres
escolars, si això ha estat així o si són centres nous els que s’han
afegit, o com ha evolucionat això? Perquè crec que l’important
és que som de les poques comunitats autònomes que tenim un
material d’aquest tipus i que es fa feina amb tota la comunitat
educativa en temes d’igualtat, si vostè troba, es reforça, es
millora, es facin les coses que vostè trobi que s’hagin de fer,
però crec que és una llàstima no aprofitar la feina feta, quan mor
una dona o quan parlam de violència de gènere tots deim que
hem d’educar en igualtat i prevenir futures xacres com aquesta
o futures víctimes en aquesta qüestió, i quan tenim, o quan
teníem, no ho sé, un programa que més o manco podia tirar
endavant, que estava fet amb un ampli consens de moltes
persones, que no es poden titllar de persones lligades al Partit
Popular, perquè, per posar un exemple, les persones que duien
la formació al professorat, als CP era, és l’actual regidora
d’Igualtat de l’Ajuntament de Palma del Partit Socialista, que jo
crec que és una de les persones més vàlides i preparades en
aquesta comunitat autònoma en temes de gènere, i és també una
persona que va ajudar a la preparació d’aquest material, no es
pot titllar que sigui una cosa tal vegada partidista, sinó que crec
que és tot el contrari, es va intentar fer, quan es va fer aquest
material, editar aquest material, que tengués un consens ampli,
perquè no fos una cosa puntual d’una època, sinó que pogués
tenir una continuïtat i una millora en els centres escolars, que al
final és el que pretenem tots, no?, educar amb igualtat els
nostres nins i nines. Gràcies, consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Llinás. Sra. Consellera té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Efectivament, Sra. Parlamentària, Sra. Llinás. El que s’ha
detectat és que hi ha una tendència, diguem..., un sensible
descens. Com vostè deia el curs 2005-2006 els centres adherits
varen ser 71; els centres adherits ja dins el curs 2006-2007 varen
ser 40, i els centres adherits són el nombre que li he donat ara
quan li he referit això, que eren 16. 

Allò que té de positiu això és que per exemple Eivissa ja
s’ha adherit i els colAlegis de Mallorca en principi no han repetit,
vull dir que allò que s’ha fet en tres anys ha estat una extensió
important. Però ens passa també en formació del professorat,
que també s’ha anat reduint progressivament, i el conjunt de
l’alumnat ha passat de 3.181 el primer any, que va ser la
novetat, el segon curs a 1.500 i ara 509. Allò important és que
són tots nous, vull dir que tots són nins nous, però efectivament
és un tema que s’ha de recordar (...) demanar un taller només un
curs, si és un tema que ha d’estar present a totes les
transversalitats de cada una de les matèries i ara hem de fer un
poc una discriminació positiva en aquest sentit d’introduir-ho
d’una forma diferenciada.

Ens preocupa aquest tema, no només ens preocupa als
polítics sinó als tècnics, i s’està preparant la possibilitat de fer-
lo on line, vull dir que potser no sigui tan present sinó introduir
tota la metodologia de nous instruments per afavorir l’accés a
aquesta informació i sobretot tot el que siguin línies
pedagògiques i metodològiques per treballar aquests temes a
classe. Però sí que hem de dir que ha baixat l’alumnat però sí
que s’ha fet una extensió territorial de molts de centres, tot i que
en queden molts, encara. Per tant la voluntat de continuar amb
aquest programa i la voluntat de millorar-lo per facilitar l’accés
als mateixos.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.5) Pregunta RGE núm. 7980/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Isabel Carmen Llinás i Warthman, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a assistència psicològica a
víctimes de la violència de gènere.

Passarem ara a la formulació de la pregunta RGE núm.
7998, sobre assistència psicològica a víctimes de la violència de
gènere, i intervé la Sra. Isabel Llinás, del Grup Parlamentari
Popular, autora de la mateixa, per un temps de deu minuts. Sra.
Llinás té la paraula.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMAN:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera d’Afers Socials i
Immigració, què opina vostè d’aquest firma de convenis per part
del Consell Insular de Mallorca amb ajuntaments per tal de
dotar-los d’un servei d’assistència psicològica per a víctimes de
violència de gènere? Vostè no creu que això és una duplicitat de
serveis?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Llinás. Sra. Consellera, té la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Crec que no és una duplicitat de serveis. Crec que és positiu
que una entitat com el consell insular, que ja té les competències
a l’Estatut del tema de violència i del tema d’igualtat, s’impliqui
en aquest servei i destini doblers per millorar i millorar
qualitativament i quantitativament els serveis destinats a les
dones. Per tant una valoració positiva per part de la conselleria.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Llinás, té la paraula.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMAN:

Efectivament els consells insulars tenen les competències
que els vénen donades pels estatuts, però les competències no
estan transferides; s’estan reunint les comissions mixtes... No és
així, que s’estan reunint les comissions mixtes? Les
competències no estan transferides, encara, els serveis no estan
transferits als consells insulars. Si no benvingut sigui. El Partit
Popular des de fa molta estona diu que les competències als
consells insulars es poden transferir mitjançant un decret
ràpidament, si es tengués la voluntat de transferir; no tan sols de
socials, les de turisme, etc., etc., etc.

Però bé, jo sí que crec que és una duplicitat de serveis; jo
crec que és una despesa inútil per part de l’Administració que
dues administracions diferents donin el mateix servei. Per a
nosaltres, per al Grup Parlamentari Popular, això és una
descoordinació institucional que hi ha. Jo crec que sí que tal
vegada les víctimes en surten beneficiades perquè tenen més
municipis on rebre segons quin tipus de serveis, però en tot cas
si les institucions anassin coordinades, si les institucions anassin
coordinades, que amb tots els respectes, Sra. Consellera, crec
que no hi van, amb tot el respecte crec que no hi van,
coordinades, la distribució d’aquests municipis no seria
d’aquesta manera que s’ha fet. S’hagués fet de municipis que
estan més enfora d’un servei que ja existeix, no a 10 o 15
quilòmetres d’un municipi que sí que ja dóna aquest servei, com
passa per exemple amb Manacor i Capdepera. S’hagués pogut
posar Sóller-Valldemossa, que el que té més a prop és Inca o
Palma. 

És una opinió personal, que crec que si realment, aquesta
coordinació institucional, hi fos haguessin pogut consultar a
l’Institut Balear de la Dona i dir “anem a millorar el servei per
a les usuàries”, no anar a fer el consell insular per la seva banda,
amb tots els respectes a les institucions, no faltava res més, por
libre albedrío i tenir aquesta duplicitat i tal, no? El consell
insular efectivament actua per una banda i el Govern actua per
una altra, amb tots els respectes, Sra. Consellera, però crec que
s’hauria de millorar la coordinació entre les dues institucions
per no superposar aquest tipus de situacions. Tothom sap que els
recursos no sobren, ni a la comunitat autònoma ni als consells
ni a les administracions locals, i crec que eficiència seria si
aquesta coordinació fos un poquet millor i arribaríem, crec, a
una major població en aquest cas de víctimes de violència.

Gràcies, consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Llinás. Sra. Consellera, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Simplement contestar que no coincidesc amb vostè que sigui
una duplicitat; nosaltres ho vivim com una descentralització,
vull dir que el que seria al nostre entendre fora de sentit és que
ara des de l’Institut de la Dona, quan ja estan les competències,
que nosaltres entenem que allò que s’està negociant en aquest
moment són els trasllats o les transferències dels serveis, dels
serveis, perquè amb l’Estatut a la mà, i tenim informes jurídics
que apunten en aquest sentit, els consells tenen les competències
ja des de la data de l’aprovació, seria absurd crear un nou servei
per part de l’Institut de la Dona quan d’aquí ics temps s’ha de
transferir als consells insulars.

No, jo li ho dic, li ho raon. Supòs que coincideix vostè amb
nosaltres que efectivament és millor que el punt d’informació i
atenció a la víctima estigui el més descentralitzat possible, si
fossin de caràcter no li diria municipal però quasi, a segons
quins pobles fins i tot municipal i algun mancomunat millor, i
com més normalitzat, estiguéssim més a prop del servei social
normalitzat, millor.

Per tant nosaltres ho vivim com una descentralització, no
com una duplicitat. Possiblement podríem haver-lo fet a Sóller,
però fixi’s vostè que ho feim a la punt de Llevant, que és una de
les bandes que potser tenen més dificultats de mobilitat i
d’utilització. Es va fer d’una forma coordinada, vull dir que
nosaltres ara sabem que des de l’Institut de la Dona hi ha
determinats municipis que ja no es derivaran, o quan demanin
informació ja se’ls dóna el punt d’informació que en aquest
moment tendran des de Capdepera i Artà i tota aquella zona.

Coordinació, feim la possible. És vera que tot es pot millorar
i podríem millorar molt més la coordinació entre els tres nivells
administratius, tant el de la comunitat autònoma, com l’insular
com el municipal, feim el possible però és vera que podríem
millorar-lo millor. Això ens passa amb dona i ens passa amb
altres serveis, tenim una administració complexa a les Illes
Balears, vull dir que per a un territori petit i 1 milió de persones
tenim tres administracions, passa a poques comunitats
autònomes, però això és el model que hem triat entre tots i que
hem votat. Però jo crec que anam en bona línia i jo don per
satisfet que el consell insular, amb doblers propis perquè no ha
estat amb doblers de la comunitat autònoma, hagi creat aquest
servei. També parla de la sensibilització d’aquest organisme
envers aquests temes.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Agrair la seva presència i també la
del seu acompanyant.

Si els sembla bé farem un minut de recés per tal
d’acomiadar-los i continuarem després amb l’ordre del dia
previst.

II. Proposició no de llei RGE núm. 7984/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'igualtat a
l'administració autonòmica de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al següent i darrer punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 7984/08,
presentada pel Grup Parlamentari Popular sobre el Pla d’igualtat
a l’Administració autonòmica de les Illes Balears.

Per defensar la proposició no de llei intervé per part del
Grup Parlamentari Popular la Sra. Isabel Llinás per un temps de
deu minuts.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMAN:

Gràcies, Sr. President. Avui horabaixa el Grup Parlamentari
Popular presenta una proposició no de llei per tal si, així, rep el
suport dels partits que conformen aquesta comissió perquè el
Govern faci un pla d’igualtat a l’Administració autonòmica a les
nostres illes. 

Pensam que les administracions públiques tenen un paper
d’exemplaritat en l’assumpció del principi d’igualtat
d’oportunitats entre dones i homes i, en aquest cas, en relació
amb el personal que està al seu servei. Pensam que ha de ser un
model de respecte, aquest principi d’igualtat, en la seva cultura
organitzativa i de feina i, conscients de la importància d’aquesta
assumpció exemplar, el seu compromís en l’assumpció de la
igualtat d’oportunitats entre dones i homes, hauria de ser
aprovat un pla d’igualtat a l’Administració autonòmica balear.

Pla que l’anterior govern sí va aprovar en un consell de
govern en el mes de març de 2007, pla que després va ser
eliminat pel Govern actual i bé, hi podem estar d’acord,
nosaltres vàrem fer un pla, els que governen en l’actualitat no hi
varen estar d’acord i l’eliminen, però el que no pot ser és que
s’omplin la boca en temes d’igualtat si després no es fan
actuacions per realment aconseguir-ho i l’administració n’ha de
donar exemple, d’això. 

En relació amb l’administració pública sí que s’han eliminat
els obstacles legals que impedien l’accés amb igualtat de
condicions a les dones, però encara ara persisteixen
determinades dificultats que fan que les dones, malgrat que són
majoria a l’Administració autonòmica balear, amb un 64,65%
segons fons del Ministeri d’Administració Pública de l’Estat de
l’any 2004, ocupin fonamentalment les escales més baixes i les
mitjanes i, així com anam pujant els escalafons decreix el
nombre de dones, sobretot als llocs de decisió, que és allà on
s’evidencia el major grau de desigualtat. Un petit exemple, al
grup D hi ha un 72,42% de dones, al grup A, que és el màxim

escalafó a l’administració pública, és un 35,1% la representació
de les dones. Crec que és bastant significatiu.

Pensam que el que ha de fer l’Administració pública és
aportar solucions a aquests problemes perquè els canvis
experimentats per la nostra societat en els darrers anys puguin,
els homes i dones que estan al servei de l’Administració
pública, millorar i aconseguir aquesta igualtat. Un pla que
hauria de contemplar l’accés a la feina i la promoció
professional de les empleades públiques, de les dones
treballadores al sector públic, la formació en igualtat
d’oportunitats per a totes les persones que fan feina a
l’administració per tal que puguem aconseguir aquesta anhelada
transversalitat en tema d’igualtat d’oportunitats: mesures de
conciliació de la vida personal i professional, però no tan sols
mesures de conciliació adreçades a les dones, sinó mesures de
conciliació adreçades a homes i a dones que fan feina per a
l’Administració, si no tornarem deixar temps lliure a les dones
perquè tornin a casa seva i tenguin una minva de sou i
conseqüentment també tendran una minva en la prestació per a
jubilació el dia de demà. La conciliació ha de ser mesures per a
homes i per a dones per igual, sempre, donar suport a les
víctimes de la violència de gènere i assetjament sexual dins
l’Administració, a més, d’estudis d’investigació sobre les
diferents trajectòries professionals de les dones i dels homes
dins l’Administració. Crec que seria prou eloqüent veure els
distints desfasaments i moviments que hi ha per tal de després
introduir mesures correctores a aquests desfasament que es
produeixen. 

Per tot l’exposat demanam al grups que conformen aquesta
comissió que donin suport a la proposició no de llei presentada
pel Grup Parlamentari Popular. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Llinás. Passarem idò ara al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra.
Suárez per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
Sra. Llinás, començaria la meva intervenció amb aquesta
notícia, que abans ja s’havia esmentat a la compareixença de la
consellera, en la qual s’explica que Espanya cau set llocs al
llistat de països segons les seves condicions d’igualtat de sexes.
Segons aquest estudi, Espanya al 2007 ocupava el tercer lloc en
la classificació de països segons les condicions d’igualtat de
gènere a l’àmbit laboral, és un estudi que fa el Fòrum econòmic
mundial, sembla que s’ha anat enrere i ara estam en el número
17. És clar, llegia aquesta notícia i intentava veure quines eren
les causes d’aquesta escletxa que es produïa, per què disminuïa
o per què s’anava enrere en aquesta qüestió. I aquí dóna dues
causes -és una notícia del diari,  no tenc l’informe del Fòrum
econòmic mundial-, dóna dues raons. En primer lloc parla de
salaris entre homes i dones per a un mateix lloc de feina i
després parla de la disminució del nombre de dones en llocs de
poder. Aquestes sembla que són les dues causes fonamentals. 
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Enllaç això amb l’exposició de motius. Si aquestes són les
dues causes fonamentals podem concloure que l’administració
-i com diu la seva exposició de motius- probablement és qui
millor ho està fent. És a dir, a l’Administració pública, crec que
difícilment la podríem culpar d’aquesta disminució pel que fa
a la igualtat. Per tant, a l’Administració pública, pens que és
probablement on resulta més fàcil la consecució d’aquest
principi d’igualtat. Entre altres coses en el tema dels salaris és
evident que no es trobarà un home i una dona que cobrin de
manera diferent per fer la mateixa feina  i pel que fa als llocs -
aquí ho diu clar- llocs de poder, no sé exactament què són dins
l’Administració pública llocs de poder, però en el cas de la
representació política, que podria ser tal vegada al Parlament o
podria ser als consells, crec que la tendència a partir de la Llei
d’igualtat és d’un equilibri entre homes i dones. Per tant, diria
que l’Administració pública en aquest sentit no fa un mal paper,
tot és millorable, vostè ha donat algunes dades que són
importants, però crec que fa el paper que li pertoca. 

La segona observació que faig, tenim marc normatiu o no
tenim marc normatiu perquè l’Administració pública pugui
avançar en aquest sentit? Crec que sí que el tenim i crec que el
marc normatiu de referència és la Llei d’igualtat que es va
aprovar. Vostè ha esmentat tota una sèrie de punts que s’haurien
d’incloure en aquest pla d’igualtat i si es llegeix l’article 51 de
la Llei d’igualtat pràcticament recull tots els que vostè ha dit i
probablement algun més. Per tant, l’Administració pública no
ho fa malament, tot és millorable i marc normatiu, el tenim. 

Ara faltaria el tercer element i és si aquest govern actua o no
en aquest sentit, sembla que és aquí on tenim una certa
discrepància. Ens consta que enguany, a mitjan any, al mes de
juliol, es va fer una reunió, es va fer un acord i cito textualment
perquè tinc quins són els components entre l’Administració de
la comunitat autònoma i les organitzacions sindicals
representatives, Comissions Obreres, CSIF, STEI, UGT i USO.
Aquest acord sembla que està fet a l’àmbit de la Mesa sectorial
de Serveis Generals i del personal laboral i en aquest acord hi ha
una sèrie de compromisos. Entre aquest compromisos hi ha la
creació d’una comissió específica que tenia per objecte o com
a principal funció l’elaboració d’un pla d’igualtat. Un pla
d’igualtat que seria -diríem- la passa que es donaria després de
fer un estudi de situació, etc. 

Què vull dir amb això? Vull dir que l’Administració actual,
el Govern actual actua, ho fa -altres vegades ho hem dit, i en
aquest cas també- amb una eina fonamental que crec que és la
concertació, per tant com en altres ocasions hem comentat, diria
deixem fer el que es fa bé. Per tant, diria que aquesta comissió
treballi, que aquesta comissió faci aquest pla d’igualtat i
efectivament, si d’aquí a un temps resulta que aquesta feina no
té resultats, tal vegada sí que podríem tornar a parlar-ne, també
li dic si no s’hagués fet cap actuació per part de l’Administració,
no tendria, el nostre grup, cap problema a donar suport a la seva
proposició perquè pensam que és encertada, que va en bona
línia i que en el fons estam bàsicament d’acord, però, per tot
això que li he dit, votarem negativament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Rado per un temps de deu minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, Sra. Llinás, vostè
diu a la seva proposició no de llei que les administracions de
qualque manera han de donar exemple a la ciutadania. Jo, a més
de donar exemple, crec que han de complir les lleis, les
administracions, han de ser els primers que les compleixin. Per
tant, crec que vostè no pot dubtar en cap moment que en aquesta
comunitat es compleixen les lleis, sobretot, la Llei Orgànica per
l’igualtat efectiva entre homes i dones, la Llei 3/2007, de 22 de
març, que vostè -n’estic segura- coneix molt bé. 

Per tant, crec que no hi ha cap dubte que en aquesta
comunitat es compleixen les lleis com no podria ser d’altra
manera. A més, més li diré i em referiré només a aquesta
comunitat autònoma perquè crec que és el que correspon, vostè
abans donava una sèrie de dades a nivell estatal, jo em cenyiré
a nivell autonòmic, per això li dic que crec que no s’han donat,
no hi ha mals resultats a l’Administració autonòmica, crec que
vostè d’alguna manera també ho ha reconegut i així també ho
diuen les diverses informacions, les diverses dades en aquest
tema i també així ho va dir la consellera d’Interior no fa molts
de dies al Ple d’aquest parlament, que supòs que vostè va
escoltar amb atenció. 

Per tant, en aquesta comunitat autònoma el 62% del
funcionariat són dones front al 38% d’homes. Evidentment, això
té un perill, que és la feminització de les tasques, però d’això
supòs que n’hauríem de parlar un altre dia, i evidentment, estic
absolutament d’acord que només aquesta dada no indica que hi
hagi una igualtat en l’Administració, perquè no només almanco
aquesta dada ha de servir, però després, si passem a altres dades
-diria jo- per exemple dels 244 caps de servei que hi ha en
aquesta comunitat 103 són dones i 141 són homes, és a dir, hi ha
el 42% de dones i el 58% d’homes, no estam a la par, no tenim
una paritat exacta, però reconeixerà que estam dins aquest 40-60
que es reivindica per part de pràcticament totes les associacions
i tots els partits, almanco el meu, vostè sap molt bé que sempre
ha reivindicat en tots els casos, com a mínim, el 40, el 80..., ni
més del 60 ni menys del 40 per a cada un dels dos gèneres en
qualsevol tipus de feina, càrrec o situació de responsabilitat. 

Per tant, crec que s’han de millorar algunes coses, sempre
tot és millorable, però crec que precisament és l’Administració
pública qui té una situació més en consonància en tot allò que
tots -estic segura-, tots i totes, estic segura que vostè també,
desitjam aquesta igualtat real entre homes i dones. 
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Comprenc també per una altra banda que des de l’oposició
també a vegades és difícil obtenir o tenir tota la informació de
les coses que fa el Govern, però concretament aquesta està
publicada a tots els mitjans de comunicació i li deia ja l’anterior
portaveu, la Sr. Suárez, que s’ha signat un pacte de legislatura
entre el Govern, o més bé, la Direcció General de Funció
Pública, i els diferents sindicats de la mesa sectorial per tal
d’adoptar una sèrie de mesures, entre aquestes hi ha la creació
d’una comissió específica per fomentar dins l’Administració
aquesta igualtat entre gèneres i la seva principal funció serà
precisament l’elaboració d’un pla d’igualtat dins
l’Administració.

Un pla d’igualtat que -com li deia- en general crec que no
podem dir que per exemple -com vostè diu, em sembla, en
qualque moment i si no és així perdoni’m- perquè tenguin una
igualtat a l’accés de la funció pública. Crec que l’accés a la
funció pública està absolutament garantit i no hi ha cap tipus de
discriminació en aquest aspecte i si n’hi ha li recomanaria que
ho denunciàs perquè per això hi ha una llei, la Llei d’igualtat,
que és per prevenir aquestes situacions. 

Sra. Llinás, per altra banda, veig que el que vostè proposa
sobretot al punt 2 és pràcticament exactament el mateix que
determina la Llei d’igualtat -com li deia- del 22 de març. Si de
cas, crec que aquesta comissió que s’establirà aquí, en aquesta
comunitat, si hi ha  una cosa que també hauria de fer i que vostè
tampoc no la demana aquí en la seva proposició i crec que és
molt interessant serà el tema d’avaluació, també li deia una
mica la Sra. Suárez que si, una vegada feta la feina, consideram
que precisament no ha complert els objectius això serà a través
d’aquesta avaluació i per tant, es podrà rectificar, incidir en
determinades polítiques o, si es veu que no són efectives,
canviar-les. 

Miri, aquest pla d’igualtat... i miri, això m’ho ha recordat, no
ho tenia per aquí, però vostè ha dit en un moment donat que
vostès, vostè en aquest cas havia fet un pla d’igualtat i que
aquest govern no havia fet cap pla d’igualtat, etc. Plans, se’n
poden fer molts, evidentment, però plans, si queden dins un
calaix, serveixen de poca cosa. I Sra. Llinás, el seu no només va
quedar dins el calaix, sinó que no tenia cap consens ni amb cap
organització ni amb cap sindicat, el va fer vostè, o vostès, el
varen aprovar al Consell de Govern, cert, però ningú més no en
tenia notícia, varen funcionar una mica igual que varen fer amb
la Llei per a la dona, vostès la varen fer, vostès la varen cuinar
i vostès se la varen menjar. És a dir, ens l’hem hagut de menjar
una mica tots, però bé. 

Per tant, aquest govern li puc assegurar que no vol fer un pla
d’aquest estil, vol fer un pla consensuat, vol fer un pla en què
les organitzacions sindicals siguin les capdavanteres en aquestes
aplicacions perquè només així donarà resultats, si no és així,
Sra. Llinás, no serà un pla que doni resposta a les necessitats
que hi pugui haver.

Per acabar, permeti’m que li doni l’enhorabona perquè veig
que darrerament ha vingut a les tesis que ja havíem discutit
altres vegades, moltes vegades, vostè i jo i li ho dic amb tot el
respecte del món. Estic contenta que vengui a les meves, a les
nostres tesis sobretot amb això que s’han d’implementar
mesures no a les dones, sinó als homes i a les dones. Si hagués
pensat això un poc abans no tendríem una llei per a la dona, sinó
que tendríem una llei d’igualtat entre homes i dones. No és la
primera vegada que li ho dic, però ja que vostè ha dit que està
convençuda que ha de ser així, jo li don l’enhorabona.

Com també li don l’enhorabona, perquè si vostè hagués
pensat així l’anterior legislatura, els pressuposts de l’Institut
Balear de la Dona no haguessin contemplat l'abonament
guarderia que sortia dels recursos que havien d’anar a
implementar polítiques d’igualtat de les dones. Això eren
polítiques familiars, no eren polítiques de dona, i vostès les
varen incloure dins els pressuposts de l’Institut Balear de la
Dona.

Per tant, Sra. Llinás, enhorabona, benvinguda a les nostres
tesis, continuï per aquest camí perquè en aquest camí ens hi
trobarem. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rado. Si vol fer ús de la paraula la diputada del
Partit Popular Sra. Llinás? Té la paraula per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Estic d’acord amb la majoria
de les paraules que ha dit la Sra. Suárez, però si vostè troba que
el Govern ja està actuant, quin mal li fa aprovar la proposició no
de llei que presenta el Partit Popular? Tan sols insta el Govern,
l’administració autonòmica que en el termini d’un any elabori
un pla d’igualtat, és totalment asèptica i no fa mal. Però, així i
tot, recull les seves paraules, cosa que agraesc, que si en un
termini d’un parell de mesos veim que això no arriba a bon port,
tal vegada el Partit Popular, juntament amb vostès, podem
presentar una altra iniciativa.

Per altra banda, Sra. Rado, l’administració compleix sempre
la llei. Aquí hi ha una llei que l’administració no compleix i és
una llei que està en vigor. He dit moltes vegades en aquest
parlament que si el govern actual no està d’acord amb una llei,
que la derogui, s’ha acabat. Però mentrestant, el Govern no
compleix i no aplica una llei que està en vigor i que existeix, la
Llei 12/2006, de 20 de novembre, per a la dona. Això per un
costat. Aquests són els dubtes que jo tenc respecte que es
compleixi la llei. 

Per altra banda, vostè ha dit que aquesta famosa llei està feta
per a les dones i no per als homes. Sra. Rado, jo li he dit moltes
vegades quan discutíem l’esborrany de la llei que vostè no s’ha
llegit. Preveu mesures d’aplicació, que tengui el nom "per a la
dona" no té res a veure, perquè és molt més valenta i
capdavantera que la Llei d’igualtat de l’Estat. I en relació amb
els plans d’igualtat, que és el tema d’avui, li diré un exemple. La
Llei d’igualtat de l’Estat obliga les empreses de més de 250
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treballadors i treballadores que posin en marxa un pla d’igualtat,
en canvi no parla de l’administració pública, però en aquesta
diferència, la Llei 12/2006 per a la dona, que a vostès no els
agrada gens, el que fa és preveu incentivar les empreses
privades perquè posin en marxa plans d’igualtat a les seves
empreses. Sra. Rado, això és així, llegeixi-s'ho; en canvi, obliga
l’administració pública a posar en marxa... -a mi no em dirà que
no! Digui'm a quin article!- ..., a posar en marxa un pla
d’igualtat a l’administració pública i a les entitats que tenguin
capital públic, com pugui ser l’ens d’IB3 que avui matí hi havia
la comissió, o com pugui ser la Universitat. Sí, Sra. Rado, això
és així, llegeixi-s'ho així com cal.

Aquesta és una diferència entre la fantàstica Llei d’igualtat
de l’Estat i la llei que no els agrada gens de la nostra comunitat
autònoma. A nosaltres ens obliga, a l’administració pública.
Vostè sap quina empresa de Balears és la que té el major
nombre de persones que hi fan feina? L’administració
autonòmica, té més de 23.000 homes i dones que hi fan feina,
comptant Sanitat, Educació i la resta de personal funcionari. És
l’empresa més gran d’aquesta comunitat autònoma.

I en relació amb allò que vostè em deia de l’accés entre
homes i dones, és el mateix, li posaré un exemple que crec que
no és el mateix. Les proves físiques en el cos de bombers, fa 10
dies una dona per primera vegada en aquesta comunitat
autònoma ha passat les proves per formar part del cos de
bombers, ha hagut de passar les mateixes proves físiques que els
homes. Totes les persones aquí presents sabem que físicament
les dones no tenim la mateixa capacitat física que un home.
Aquesta dona les ha passat. Si a l’exèrcit hi ha segons quines
proves on les dones tenen uns avantatges en les proves físiques,
per què per pertànyer al cos de bombers de la nostra comunitat
autònoma homes i dones han de tenir les mateixes? Això per
exemple és una mesura en la qual l’accés entre homes i dones,
les dones estan en desavantatge. N'és un petit exemple.

Per altra banda, vull dir-li a la Sra. Rado que un pla sempre
du implícit una avaluació i unes mesures correctores d’aquesta
avaluació. Això forma part d'un pla. I també recordar-li a la Sra.
Rado que durant la formació del govern actual, al lobby de
dones va haver de sortir diverses vegades donant la veu
d’alarma perquè no s’estava complint l’equilibri de la paritat
entre homes i dones en la formació del Govern. Sra. Rado, dues
vegades, hi ha els mitjans de comunicació que en són
testimonis. Dues vegades va sortir el lobby de dones dient:
“alerta que no estau complint amb la paritat!”...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Llinás, ha d’anar acabant.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMAN:

Trenta segons. I recordar-li a la Sra. Rado que l’anterior
govern del Partit Popular, sempre ens qualifiquen de carques, sí
que era un govern paritari, del principi fins al final. Sra. Rado,
les coses són així!

Per altra banda, el Govern central sí que té un pla d’igualtat,
fet del març del 2005, per què la nostra comunitat autònoma no
el pot tenir igual que els altres?

Moltes gràcies, pel temps que m’ha donat de més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Llinás.

Passarem llavors a la votació de la Proposició no de llei
RGE núm. 7984/08.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 7; vots en contra 8.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda rebutjada la proposició no de llei.

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