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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui i en
primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Sí, Sr. President, Margalida Serra substitueix Fernando
Rubio.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

President, Cristina Rita substitueix Marc Pons.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies.

I. Compareixença RGE núm. 1960/14, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de la consellera
d'Administracions Públiques, per tal d'informar sobre
l'informe d'avaluació intermedi del Pla d'igualtat.

El primer punt de l’ordre del dia consisteix en la
compareixença RGE núm. 1960/14 de la consellera
d’Administracions Públiques, solAlicitada pel Govern de les Illes
Balears, per tal d’informar sobre l’informe d’avaluació
intermedi del Pla d’igualtat.

Assisteix la Sra. Maria Núria Riera i Martos, consellera
d’Administracions Públiques, acompanyada del Sr. Antoni
Mesquida Bauzá, director general de Funció Pública,
Administracions Públiques i Qualitat del Servei; Sra. Clara del
Moral, directora gerent de l’EBAP; la Sra. Julia Rubio Mas, cap
de gabinet; Sr. Iñaki Cascallar, cap de premsa; Sra. Bàrbara
Bauzá Mora, assessora de la conselleria i la Sra. Gemma
Casabó, gabinet de comunicació.

Té la paraula la Sra. Consellera per tal de fer l’exposició oral
sense limitació de temps.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sr. President. Bon dia senyores i senyors diputats.
El motiu d’aquesta compareixença és retre compte en aquesta
comissió, del grau de compliment del I Pla d’igualtat entre
homes i dones de l’administració de la comunitat autònoma, en
el seu primer any i mig d’aplicació. 

El 29 de juny de 2012 el Consell de Govern el va aprovar i
està dissenyat per ser aplicat en tres anys, de 2012 a 2015 entre
les treballadores i treballadors dels serveis generals de
l’administració autonòmica. El primer Pla d’igualtat de
l’administració es dissenyà amb l’objectiu d’afavorir la igualtat
d’oportunitats entre homes i dones, amb la convicció de la
importància d’aquesta, dins una administració moderna,
adequada a la realitat i que sigui un model a seguir per a la
societat i per a totes les empreses.

Conforme estableix el pla, a l’article 7.3, sobre el seguiment,
avaluació i desenvolupament, quan fa un any i mig de la seva
aprovació, el novembre del 2013, s’ha de fer un informe
intermedi allà on es recullin tots els indicadors i dades, per
conèixer el grau d’implantació i acreditar si s’està executant
correctament. L’informe ha de ser elaborat per una comissió
tècnica i aprovat per una comissió formada per representants de
l’administració i els sindicats de forma paritària. Així i després
de ser regulada pel Decret 12/2014, de 28 de febrer, el 14
d’abril es va constituir i convocar la comissió d’igualtat que ha
aprovat per unanimitat l’informe intermedi del I Pla d’igualtat
de dones i homes de l’administració de la comunitat autònoma.

Aquesta comissió està formada per part de l’administració
pel responsable de coordinar el desplegament del Pla d’igualtat,
que és una tècnica de la Conselleria d’Administracions
Públiques, pel director general de Pressuposts, per la directora
de l’Institut Balear de la Dona, pel director general de Funció
Pública i per jo mateixa. I per part dels sindicats hi són
representats Comissions Obreres, UGT, CSIF, USO i STEI.
Com els dic, el 14 d’abril passat, tots per unanimitat vàrem estar
d’acord en aprovar aquest informe intermedi del Pla d’igualtat.

L’informe determina el nivell d’execució concreta de les
113 accions previstes en el pla, entre el juny de 2012 i el
novembre de 2013. En aquest any i mig el grau d’aplicació ha
estat el següent: 67 accions, que representen un 59,3% del total,
ja s’han finalitzat completament. 30 accions, que representen un
26,5% del total, s’estan acabant de desenvolupar. I 16 accions,
que suposen un 14,1% del total, estan pendents d’executar.

Per tant, tenint en compte aquelles accions ja
desenvolupades i aquelles que estaven en procés, des d’un punt
de vista tècnic s’afirma que el novembre del 2013 un 86% del
I Pla d’igualtat ja estava desplegat. Com saben, el pla
s’estructura en vuit eixos i per a la consecució de cada un d’ells,
es proposen tot un seguit de mesures i d’accions concretes, amb
un calendari per a la seva realització i els indicadors
corresponents per facilitar el seu seguiment. Pas per tant, a
explicar-los què diuen els indicadors, és a dir, quin és el grau de
desenvolupament de cada eix. 

Com a complement de la meva exposició, se’ls ha facilitat
com a documentació de referència, l’informe intermedi, els
percentatges d’execució, que és un power point que du els
percentatges en vermell, groc i verd d’execució de cada una de
les línies. I també tot està penjat a la pàgina web, al micro site
que vàrem fer específic d’igualtat, on a més, hi ha penjats uns
quadres resum amb els indicadors a partir de l’informe, per
facilitar després la lectura si hi volen accedir, a la pàgina web hi
ha els quadres amb els indicadors concrets, cada mesura, les
coses que s’han fet numerades i que són les coses que jo ara
explicaré. 

Eix primer. Cultura organitzativa i política d’igualtat
d’oportunitats. Un eix que recull mesures per conscienciar i
sensibilitzar el personal, els òrgans directius i els tribunals de
selecció i valoració de la importància de la igualtat de gènere.
Aquest eix comprèn la realització de 33 accions, de les quals 23
ja s’han executat, 4 s’estan desenvolupant i en queden 6
pendents de dur a terme. 
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Algunes de les principals accions que podran veure a
l’informe i que s’han executat són les següents: realització de
cursos de formació sobre igualtat d’homes i dones des de
l’Escola Balear de l’Administració Pública; tres cursos sobre
polítiques d’igualtat de gènere, destinats al personal de
l’administració autonòmica, de 35 hores en total, als quals hi
han assistit 32 dones i 2 homes; implantació d’una secció
dedicada a la protecció de la igualtat a la intranet, que ja és una
realitat, la qual en el 2012 va tenir 4.476 visites i en el 2013 ja
en va tenir més de 7.200; creació de la bústia de suggeriments,
penjada a la intranet a disposició dels empleats i empleades
públiques; incorporació de la variable sexe en els documents de
gestió de personal, s’ha fet una revisió per garantir que tots els
documents tenguin la variable sexe i s’ha comprovat que és així,
i la creació del mòdul d’igualtat per poder fer el seguiment del
pla, es tracta d’una eina informàtica que s’ha creat, allà on es
recullin totes les dades de la base de dades de recursos humans,
necessàries per poder fer el seguiment del pla a la qual tenen
accés totes aquelles persones que ocupen llocs amb funcions
atribuïdes expressament en matèria d’igualtat.

Segon eix. Es refereix a la discriminació, assetjament i
llenguatge igualitari, per tal d’afavorir el canvi d’imatge a la
ciutadania, en aquells grups en què hi ha estereotips de gènere.
Aquest és un dels eixos més importants, 15 de les 21 accions
que contempla estan en procés, 4 ja s’han executat i n’hi ha 2 de
pendents. Algunes de les accions aplicades són les següents:
l’adequació quant a la utilització del llenguatge no sexista dels
impresos que s’adrecen tant al personal intern com al personal
extern, aquesta acció ha obligat a revisar tots els impresos i s’ha
posat de manifest que hi ha un alt grau de llenguatge no sexista
en els documents, aproximadament un 70% dels impresos el
llenguatge ja no és sexista, segons dades aportades per l’EBAP
i l’altra part s’està revistant actualment. Per altra banda, a cada
document ja existent que es modifica, es revisa i evidentment és
una premissa per a tots els documents nous que s’elaboren. La
revisió de la denominació de tots els llocs de feina dels serveis
generals, 225 llocs de feina que s’han revisat, amb la finalitat
que no hi hagi cap lloc amb una denominació sexista. I s’han
revisat així mateix els impresos de solAlicituds i d’entrevistes per
confirmar que no hi ha cap pregunta sexista ni sobre la vida
privada de les persones.

Eix tercer, accés i promoció. Aquest eix preveu la realització
de 16 accions, de les quals 9 ja s’han duit a terme, 2 estan
actualment en procés i 5 estan pendents d’executar. L’objectiu
de les mesures recollides en aquest eix és garantir la visibilitat
de les dones i la no discriminació en l’accés a l’ocupació
pública, en la provisió de llocs de feina i en la promoció. En
conjunt s’han duit a terme accions concretes com són: informar
i sensibilitzar els tribunals, òrgans de selecció i comissions de
valoració de fer la selecció, complint el principi d’igualtat. Així
s’ha fet durant el concurs de trasllat de personal funcionari. Les
6 comissions tècniques de valoració varen rebre còpia de la
instrucció 2/2013, de 29 de juliol, de la conselleria per la qual
s’establien les pautes per al desenvolupament de les
convocatòries de provisió de llocs de treball i es fixen criteris
homogenis respecte de l’aplicació de les bases i del barem de
mèrits. També estan penjades amb la documentació pública que
hi ha dins la pàgina de la Conselleria d’Administracions
Públiques, a l’apartat de la direcció general.

Computar el temps d’excedència i reduccions de permisos
com a servei efectiu, per tal d’evitar que les responsabilitats
familiars que recauen més habitualment a les dones, suposin un
obstacle per poder promocionar. Si aquests temps es computen,
facilita que les dones no renunciïn a aquestes mesures de
conciliació que tenen a l’abast.

Una altra mesura és collir la dona en processos de selecció
majoritàriament ocupats per homes en cas d’empat. Això es va
establir en el concurs de trasllats en aquells casos en què hi hagi
una infrarepresentació de dones en un cos, escala o especialitat,
o categoria. No obstant aquesta mesura, a pesar d’estar
establerta, no s’ha hagut d’aplicar perquè no s’ha donat cap cas
d’empat. Però en tot cas ja està establert de forma genèrica que
en cas d’empat, s’haurà de triar en condicions d’igualtat la dona.
És una mesura que s’aplicaria sempre que en l’altre candidat no
concorrin circumstàncies evidentment que justifiquin que no
s’apliqui, com pertànyer a un colAlectiu amb unes dificultats
especials per a l’accés al treball.

I incloure una altra mesura, per exemple, com a mèrit, en els
procediments de provisió de llocs de feina, haver fet cursos
d’igualtat i de violència de gènere. S’ha fet així en dues
convocatòries, en el concurs de provisió de llocs de treball del
personal funcionari, de 19 de juny de 2013 i en el concurs
interventor delegat, adscrit a la intervenció general, que són
cursos que computen de forma transversal com a mèrits en
qualsevol lloc de feina, en qualsevol ocasió.

A continuació, l’eix quart és el que fa referència a les
diferències retributives. L’acció d’aquest eix és una única acció
com veuran en el document de percentatges que està en groc, és
elaborar un estudi sobre els complements retributius a l’efecte
d’investigar les possibles causes de les diferències retributives
d’homes i dones. En aquest punt el que s’ha fet fins ara és la
recollida de dades estadístiques i l’anàlisi actualment està en
procés, per això tota la secció està en color groc. El que sí s’ha
observat, i ho volem destacar també, és que la diferència
correspon evidentment al tipus de lloc ocupat, és a dir, no hi ha
diferències retributives per motiu de sexe, sinó per motiu de lloc
de feina ocupat dins l’administració, per exemple, un 53% dels
llocs de cap de servei són ocupats per homes i un 47% per
dones, el que reflecteix és que en les retribucions hi ha aquestes
diferències, únicament reflecteix la situació d’un diferent lloc de
feina ocupats per homes o per dones. I hem de continuar per
tant, amb aquesta línia, pensant en la igualtat d’oportunitats i la
conciliació.

Podem veure la taula estadística que s’ha fet en relació a
aquesta acció que és tota una dins un eix, una taula estadística
de personal CAIB, a data d’1 d’octubre de 2013, a l’annex
segon que també està publicat dins la pàgina web d’igualtat de
la conselleria.
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L’eix cinquè, tracta sobre la formació. Està executat en un
76%, únicament un 15% de les accions previstes encara no
s’han duit a terme. El 12% restant està en fase d’execució.
Aquest 76% que ja està executat corresponen a accions com les
següents: millorar la distribució, horari dels cursos, el 2013
l’EBAP va preveure no fer cursos de més de 10 hores en horari
intensiu tots els dies seguits de la setmana. Per a moltes
treballadores públiques haver de fer un curs de dilluns a
divendres de 4 a 8 de l’horabaixa, per exemple, realment era
molt difícil perquè han de conciliar la família o altres temes
personals. I el que s’ha fet l’any 2013 és que un 90% dels cursos
del Pla de formació contínua i el cent per cent dels cursos del
Pla de llengües s’han distribuït en dies alterns i en horari no
intensiu. Els cursos, per exemple, a títol d’exemple, els cursos
de català o es fan els dilluns o dimecres, o es fan dimarts i
dijous, és a dir, dies alterns. Un altre exemple, el curs
d’introducció a la societat d’informació del coneixement que
dura 70 hores, està programat els dilluns, dimecres i divendres
de 4 a 7 de l’horabaixa. Per tant, l’horari és un poc més flexible.

Així mateix, s’han programat més cursos en horari laboral
o en horari mixt. Per exemple, 20 cursos en horari de matí,
principalment solen ser de 8 a 10, com el de tractament
estadístic de registres administratius, o el de gestor energètic de
la CAIB. S’ha augmentat també l’oferta de formació en línia i
de formació en línia en horari laboral, és a dir, poder accedir a
cursos en línia durant una part d’una fracció de l’horari laboral,
enlloc de només els horabaixes o quan no és horari de feina. Hi
ha actualment per tant, 10 cursos en línia del Pla de llengües
dins el 2013 que es varen fer així, i 67 cursos en línia del Pla de
formació contínua. Aquests consten a l’informe intermedi i en
els quadres dels indicadors.

S’ha aprovat també la concessió d’un crèdit de 10 hores
anuals amb la jornada de feina per recuperar el temps invertit en
formació fora de l’horari de la feina, per acord del Consell de
Govern d’1 de juny de 2012. Això vol dir que la gent que faci
cursos fins a 10 hores que es facin fora de l’horari de feina, es
computaran com hores de feina, per tant, es podran compensar
amb la part flexible que té el personal, que saben que tenen uns
trams fixos d’horari amb l’horari general i uns trams flexibles,
es podran computar com hores de feina efectiva. Aquest crèdit
l’usen ara mateix 130 homes i 273 dones.

Pel que fa a la conciliació, que és l’eix sisè, les mesures
relacionades amb la vida familiar i professional ha fet possible
el següent: poder gaudir de l’excedència per a cura de familiars
de manera fraccionada. Per exemple, per tenir cura d’un fill
menor de 3 anys abans l’excedència s’havia d’agafar tota
seguida, ara es pot agafar el temps d’excedència en funció de les
necessitats personals de conciliació, per exemple un mes,
posteriorment un altre, però de manera separada o fraccionada
i no importa que sigui de forma continuada.

També es donen permisos per a deures inexcusables, per
conciliar un tipus de permís en certa manera desconegut i que
hem recollit a la intranet en el manual de permisos, llicències i
jornades. S’han fet unes fitxes entrant dins la intranet, allà on hi
ha tots els permisos i va explicant de forma entenedora es dóna
l’explicació concreta, perquè no estigui dispersa la normativa i
els funcionaris puguin accedir a tot el quadre de permisos i triar
l’explicació del permís o de la llicència que en cada moment
necessiten o els interessa saber. Hi ve la durada establerta, la
normativa que ho regula i la interpretació de tot el seu
contingut.

Per altra banda, s’obliga també a justificar per escrit la
denegació de qualsevol permís. Fins ara no hi havia una
obligació realment de justificar la denegació d’un permís a un
funcionari. Ara qualsevol permís consta de forma expressa que
la denegació ha de venir justificada de forma motivada. En el
període recollit a l’informe intermedi que presentam avui, no
s’ha denegat cap permís relatiu a conciliació o per violència de
gènere. En cas que s’hagués hagut de denegar o en un futur
s’hagin de denegar, s’haurà de justificar de forma motivada per
què es denega al funcionari o funcionària.

I a més, ja és possible, com saben, fer feina a distància,
malgrat que es va implantant poc a poc, però des de finals de
juny de l’any passat es va aprovar el Decret de teletreball de
forma contínua, no de forma pilot i actualment els he de dir que
totes les conselleries tenen personal fent feina des de la
distància, és a dir, com a teletreballadors.

L’eix setè recull les situacions d’especial protecció, per tal
de promoure una concepció integral de la salut en el treball, que
tengui en compte tant els riscos físics com els psicosocials, amb
les diferències entre les dones i els homes i, en tot cas,
promoure la incorporació de la perspectiva de gènere en
l’activitat preventiva de riscos laborals. És un eix amb 10
accions previstes, de les quals 8 ja s’han duit a terme. Per
exemple, tenir en consideració l’especificitat de les dones i els
homes en la definició, la prevenció i l’avaluació dels riscs
laborals, està contemplat en el Pla de prevenció de l’any 2013
que encara està vigent. Estudiar i analitzar l’estat de salut del
personal empleat públic i detectar els factors determinants per
raó de sexe de la sinistralitat laboral i les malalties
professionals. El factor sexe es té en compte en l’elaboració de
la memòria anual, també en els procediments d’investigació
d’incidents, d’accidents laborals i de malalties professionals.
Existeixen unes fitxes d’informació del lloc de treball, amb
informes finals de vigilància de la salut per conselleria o
colAlectiu i un registre de personal sensible. Tot amb una atenció
específica, tenint en compte la variable sexe també a totes
aquestes circumstàncies.

Elaborar i posar en marxa els protocols necessaris sobre la
promoció de la salut i sobre la prevenció davant la detecció de
problemes per raó de sexe, està recollit en el manual de
procediments del servei de prevenció. Existeixen 10 protocols
que també poden trobar a la pàgina web del Govern de forma
pública, com per exemple el protocol que hi ha per a vigilància
de la salut, o un protocol d’especial protecció per a mares i fills
durant l’embaràs i la lactància, o el protocol d’atenció a les
persones amb discapacitat. 
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Així mateix, analitzar, avaluar les dades de l’estudi anual
sobre la vigilància de la salut, per obtenir la informació sobre
l’estat de la salut de les empleades i empleats públics. Això es
du a terme amb instruments concrets, com són la memòria
anual, o l’informe anual de sinistralitat laboral, o procediments
concrets com el procediment 06 per a la prevenció de riscos
laborals de la treballadora al servei de l’administració quan
estan en situacions de gestió, part recent o de lactància. Hi ha un
procediment específic, com els deia, que és aquest procediment
06.

Una altra acció fa referència a l’especial protecció de la salut
de les treballadores embarassades, en situació de part recent, o
les que estiguin en període de lactància, que tenen un protocol
d’actuació i d’adaptació al lloc de feina específic. Garantir així
mateix la confidencialitat al llarg de tota la carrera professional
de les empleades públiques víctimes de violència de gènere, a
l’efecte de protegir la integritat física i moral. El servei de
registre de personal disposa d’un manual d’usuari de protecció
de dades de caràcter personal. Per aplicar-ho correctament i
d’aquesta manera s’està fent.

I finalment, una altra acció, tramitar de manera preferent
totes les mesures relacionades amb la lluita contra la violència
de gènere, com no podria ser d’altra manera.

Finalment, el darrer eix, l’eix vuitè, sobre adjudicació de
recursos, està encaminat a assegurar la posada en marxa del
primer pla d’igualtat amb tres accions de les quals dues ja s’han
duit a terme, que són la difusió del pla, la composició de la
Comissió Tècnica d’Igualtat i de la Comissió d’Igualtat, que els
deia que havia aprovat aquest informe intermedi que tenen a la
seva disposició, i la tercera, en realitat s’ha executat ara encara
que amb posterioritat a l’informe, que és la creació d’una
estructura funcionarial competent per desenvolupar el pla.
Aquesta estructura s’ha desenvolupat després de la presentació
de l’informe, perquè fa referència a llocs de feina amb aquesta
funció concreta d’ocupar-se de la implantació del pla a totes les
conselleries, a cada conselleria té atribuïts (...) de funcions de
determinats llocs de feina, aquestes feines concretes, perquè
quedi clar perquè quedi clar que sempre en cada conselleria hi
ha algú responsable de vigilar i de fer el seguiment de
l’aplicació de les mesures d’igualtat dins la seva conselleria,
però s’ha finalitzat després perquè s’ha fet un poc dut a terme el
concurs de trasllats i és clar, és ara plenament operatiu.

Idò bé, aquest és el grau d’aplicació del pla, quan hem
arribat a la meitat de la seva vigència. Hem detallat eix per eix
les accions més destacades que s’han executat fins avui o fins
a la data de novembre 2013, com li deia, que era la data del pla,
de l’informe intermedi del pla, i en quina fase d’aplicació es
troba cada eix.

A mode de conclusió, ho podran veure també a més en els
percentatges de la documentació que s’ha lliurat, he de dir que
dels vuit eixos la meitat estan desplegats aproximadament en un
70% i la resta s’executa en l’actualitat per donar compliment per
primera vegada des del Govern i des de l’Administració
d’aquest compromís, que és la igualtat d’oportunitats entre les
dones i els homes dins l’Administració balear.

També és cert que des del novembre, que és quan es va fer
l’informe que s’ha aprovat ara i per això ara se’n fa la
presentació i del qual s’extreuen les dades que hi ha penjades i
que tenen a la seva disposició, fins ara s’ha seguit fent feina i els
avançaré també, a efectes de tenir una explicació més
exhaustiva, alguna de les dades de cara al futur.

S’ha fet feina en matèria de formació en l’aprovació dels
plans de formació de l’EBAP que inclouen la previsió ara de sis
cursos, és a dir, el doble dels que hi havia l’any anterior, en
matèria d’igualtat, 2 de comunicació no sexista, 2 de llenguatge
igualitari en els documents de l’administració i 2 de les
polítiques públiques d’igualtat de gènere, en total hi ha 150
places disponibles.

S’han publicat unes fitxes informatives a la xarxa interna del
personal, que són aquelles fitxes que els comentava que estan a
disposició, a l’abast de tot els funcionaris per poder analitzar les
mesures concretes que puguin necessitar, on es recullen totes
aquestes mesures de conciliació que existeixen de manera que
es facilita que els empleats i les empleades públics puguin
conèixer de manera fàcil i ràpida totes aquelles mesures que
tenen a l’abast. A més, s’ha elaborat una espècie de guia amb
pautes i recomanacions per evitar imatges amb estereotips de
gènere i sobre llenguatge no sexista en l’administració
autonòmica. 

Cara als pròxims mesos, en què estam fent feina i com
volem seguir avançant? La idea senzillament és seguir complint
el pla sense baixar el ritme. Sobre les accions pendents, n’hi ha
algunes, les quals els vull comentar també perquè tenguin
almanco una major informació, que consideram que són
prioritàries i que volem desenvolupar el més prest possible,
ara... a partir d’ara.

Elaborar el protocol per prevenir l’assetjament sexual i per
raó de sexe, d’aquest els he de dir que ja disposam d’un primer
esborrany, però encara no és públic perquè no s’ha analitzat
amb els tècnics a efectes interns, però ja està elaborat
l’esborrany. Fer difusió de les pautes i recomanacions per evitar
imatges amb estereotips de gènere i sobre llenguatge no sexista
en l’administració. És molt important conscienciar i la difusió
i la publicitat de l’igualtat i de totes aquestes actuacions és
realment una eina molt important per poder conscienciar els
empleats i les empleades públics i evident també als
comandaments i a tots els equips directius.

Incentivar la participació de les dones als cursos d’habilitats
directives. Si dèiem que hi ha una major percentatge d’homes
en llocs directius, a més d’afavorir la conciliació i donar
aquestes facilitats a les dones, idò s’ha d’incentivar la seva
participació, se les ha d’implicar, se les ha d’impulsar perquè
s’apuntin a aquests cursos, encara que també els he de dir que
la xifra de participació està dins el marc d’igualtat a data d’avui,
en el 2013, finalitzat el 2013 era d’un 40%, com saben en
l’àmbit europeu, a nivell general, els plans d’igualtat estableixen
que les xifres o els percentatges d’igualtat, quan hi ha òrgans
colAlegiats o participació per exemple a cursos, oscilAlen entre un
40% i un 60%, dins aquests marges es considera que es
compleix la igualtat.
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Crear un nou arxiu fotogràfic, és el que dèiem també de la
sensibilització i de publicitat, de veure aquella imatge, si volem
aplicar la igualtat de la dona hem de donar una imatge
equilibrada d’igualtat homes-dones a les imatges que donam des
de la web de l’administració, és importantíssim. Per tant, feim
feina a crear un nou arxiu fotogràfic per evitar estereotips de
gènere de manera que les noves imatges que s’emprin a la
pàgina web siguin d’aquest nou arxiu fotogràfic que es fa.

Finalitzar l’informe sobre les causes que ocasiones
diferència retributiva entre homes i dones, que com ja els he dit
és a causa bàsicament que hi ha més homes a llocs d’alt nivell,
on les retribucions són més elevades, no obstant això, ja tenen
a més les taules, com els he dit, a l’annex segon, que està penjat
a la pàgina d’igualtat i per tant és d’accés i ho poden comprovar,
i però pel lloc de feina que s’ocupa, és on hi ha les diferències,
com dèiem, no pel sexe de l’empleat. Evidentment, volem
sensibilitzar els homes a fer ús de les mesures de conciliació.

Finalment, també consideram prioritària, és una de les
accions en les quals volem fer feina ara, és elaborar un protocol
de mobilitat interadministrativa per empleades víctimes de
violència de gènere. S’apliquen evidentment les mesures en
forma prioritària totalment preferent quan hi ha una situació de
violència de gènere, de fet tenen en els indicadors els números
de totes les accions, com els deia a l’informe està tot detallat i
als quadres veuran penjats els números, les caselles, són molt
fàcils de seguir, però no està establert un protocol publicat on es
pugui accedir, és a dir a part que s’apliqui hem de donar
facilitats perquè tothom ho tengui molt clar, i aquesta és una de
les eines principals que desenvolupam en l’actualitat.

Fins aquí l’explicació, abans d’acabar vull aprofitar per
deixar constància de l’agraïment com a govern a totes les
persones que fan feina per a l’aplicació del pla, a tots els
funcionaris i funcionàries implicats a fer una feina molt nova,
molt important i també que requereix aquesta implicació
personal i professional, als representants sindicals i també als
representants de l’Administració evidentment que han format
part de la Comissió d’Igualtat i que fan a més el seguiment de
les mesures fins que finalitzi el pla.

El pla és un pla viu, té una durada com saben de tres anys i
continuam executant-lo fins que finalitzi en què es donarà
compte de si s’ha complert al cent per cent o de quina ha estat
realment la seva execució abans d’aprovar el següent pla,
perquè ha de ser una actuació continuada ja en un futur dins una
administració moderna i és un instrument bàsic, com deim, per
a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes dins
l’administració.

Vull manifestar també la voluntat d’aquest govern de
continuar avançant en matèria d’igualtat d’oportunitats del
personal empleat públic. Pensam que és una eina de defensa, de
protecció integral dels drets i com a instrument sobretot també
de modernització de l’administració, a més de mostra del
compromís i responsabilitat que tenim de donar exemple davant
la societat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Per tal de formular
preguntes o observacions, tot seguit procedeix la intervenció
dels grups parlamentaris. La Sra. Consellera pot contestar
globalment totes les preguntes o observacions formulades o bé
contestar individualment després de la intervenció de cada
portaveu.

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Sra. Cristina Rita, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, consellera, a vostè i
al seu equip per venir a explicar a petició pròpia l’informe
aquest intermedi del Pla d’igualtat de la CAIB 2012-2105.
Havíem tingut ja ocasió de fer-li una ullada, perquè està penjat
a la web com vostè mateixa ha dit, però agraïm molt les
explicacions que ens ha donat i els comentaris específics també
de cada qüestió que han aclarit els documents als quals ja
havíem tingut accés.

Ara deu fer aproximadament un any, efectivament, un any
i mig de la compareixença de l’anterior conseller
d’Administracions Públiques el Sr. Gornés per fer una exposició
del pla, de quan es va aprovar, concretament va ser dia 29 de
novembre de 2012 i va ser a solAlicitud del nostre grup
parlamentari, el Grup Parlamentari Socialista, solAlicitud que
s’havia fet després que es fes públic aquest acord del Consell de
Govern de juny d’aquell mateix any que aprovava el primer pla
d’igualtat entre homes i dones de l’Administració de la CAIB de
Serveis Generals.

L’aprovació del pla... que a més es fa en compliment també
de l’Estatut Bàsic dels funcionaris i també de la Llei d’igualtat
efectiva entre homes i dones del 2007, ja s’havia començat a
realitzar en la legislatura anterior i ja pràcticament estaven tots
els documents de diagnosi i d’anàlisi i quan es va aprovar el
2012 només va comptar amb el consens del sindicat, de dos,
d’STEI i USO, per la qual cosa ara ens satisfà que l’informe
intermedi hagi estat aprovat per unanimitat a la Comissió
d’Igualtat on hi havia presents els representants d’USO, però
també els de Comissions Obreres o UGT i CSIF, això ajuda al
fet que sigui un document més participatiu i consensuat que són
circumstàncies imprescindibles per a un desenvolupament si
volem amb èxit. Això efectivament és el que es pretenia a la
passada legislatura i per això els documents havien estat
elaborats de manera molt participativa i consensuada. 
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De la compareixença del Sr. Gornés de l’any 2012 ja vàrem
comentar que celebràvem l’aprovació del primer pla d’igualtat
de l’administració, perquè era com un exemple cap a les altres
empreses, que també estaven obligades a tenir aquest pla, encara
que lamentàvem que en aquell moment aquest aspecte que era
pedagògic fos... en certa manera desdibuixat per un govern en
què tots els consellers en aquell moment eren homes. Això ara
també ha canviat, cosa que ens satisfà.

També comentaré que en aquell moment vàrem trobar
especialment interessant, del pla d’igualtat aprovat el 2012, la
part d’anàlisi i diagnosi, eren estudis que estaven molt ben fets,
però que deixaven patent, com dic fa només dos anys i poc, els
estereotips i la imatge que té la ciutadania del paper que juguen
homes i dones en l’administració és real, després es pot
comprovar amb les dades, que hi ha més dones en aquella part
del colAlectiu que té manco estabilitat laboral, que les dones són
majoria aclaparadora en llocs tradicionalment feminitzats, que
hi ha més dones que homes al cos auxiliar que al cos facultatiu,
que hi ha més homes amb estudis superiors als llocs que els
correspon per la seva preparació i en canvi es dóna una
sobrequalificació entre les dones que ocupen nivells més baixos,
cosa que no passa és en els homes, també que hi ha més homes
en els nivells, ja ho ha dit, als nivells superiors de
l’administració i a llocs de lliure designació. Tot això fa que les
dones, efectivament, cobrin menys que els homes en el seu
còmput, en el conjunt.

Aquí formularé la meva primera pregunta, que és si s’ha
pogut esbrinar o si han estudiat aquelles circumstàncies així,
simplement perquè ocupen llocs de feina d’inferior categoria,
com ens ha dit vostè també aquí ara, o també perquè els
complements específics o de destinació que en el seu moment
varen ser assignats a especialitats de l’administració molt
feminitzades o molt masculinitzades -em permetrà aquesta
expressió sempre amb cometes- ja varen ser diferents al seu
principi, per exemple, que al llocs de pedagog o pedagoga o
psicòleg, psicòloga o... siguin diferents en els complements
d’aquells d’economistes, advocats, etc., està clar que amb el
temps això s’ha anat unificant, però podria ser també una de les
qüestions que fàcilment es podria corregir. 

Segons això per tant i encara que un informe sobre aquesta
matèria formi part de les pròximes actuacions previstes, també
ens interessaria saber si hi ja s’ha esbrinat d’on vénen aquestes
diferències salarials, per tant, si aquestes dades s’han pogut ja
palAliar en aquests dos anys i mig, si hi ha algun resultat vaja.

Per altra banda, celebram..., ah, perdó, dia 7 de juliol de
2012 vostès deien a la web que les dades posaven de relleu
també que les dones ocupen a l’administració llocs de feina més
inestables o de més curta durada que els homes i que
promocionaven manco. I voldria saber també si han pogut
observar algun canvi de tendència en aquest aspecte.

Per una altra banda, celebram la posada en marxa d’algunes
mesures importants, com vostè ha explicat, com són que el
temps d’excedència, reduccions de jornada i permisos per cura
de familiar ja computi com a temps treballat, això és realment
imprescindible, o també els cursos de formació on line que
faciliten la conciliació i de cara als estudis, a treure dades que
aquestes siguin desagregades. Totes aquestes mesures estan per
tant..., hi coincidim i voldríem saber ja si hi ha algun resultat.

A l’informe consten efectivament unes xifres, o unes fitxes
en què hi ha dades estadístiques sobre el personal de la CAIB...,
bé, les que hem vist eren d’octubre de 2013, i no hi ha les
comparatives, no hem trobat les comparatives, tal vegada no ho
hem sabut cercar, però seria interessant poder-ho comparar per
veure com va avançant, els indicadors com van avançant d’any
en any, si això passa. Tot això també som conscients que encara
hem vist a l’informe que manquen dades d’òrgans colAlegiats,
com d’algunes entitats que no han arribat com FOGAIBA,
PORTS, SOIB.

També voldria saber a què atribueix que les mesures d’acció
positiva dels informes d’impacte de gènere només sigui palesa
en un 50% dels casos com s’indica a l’objectiu 1.7.

També voldríem saber si aquestes persones que fan el
seguiment a cadascun dels departaments, quina és la seva
formació i si hi ha formació específica en igualtat i si s’han
plantejat o tenen agents d’igualtat.

Finalment, en algun moment nosaltres ja ho vàrem plantejar
el 2012, si pensen estendre aquest pla d’igualtat a altres sectors
de la CAIB, no només a Serveis Generals, si en algun moment
es podria estendre al sector sanitari i a l’educatiu que són... hi ha
més persones, més funcionaris i on fa falta perquè es donen els
mateixos estereotips, crec, que a l’administració general.

Res més en aquesta primera intervenció, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari MÉS té la paraula el Sr. Nel Martí, per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull agrair l’assistència, la
presència avui de la consellera i del seu equip per explicar el
compliment d’aquest primer Pla d’igualtat que afecta, com deia
també ara la portaveu del Grup Socialista, als Serveis Generals
de la comunitat autònoma, no a sanitat, a educació, i en
educació no sé si es repeteixen els estereotips, educació infantil
majoritàriament els professionals són dones, però sense cap
dubte també necessita de l’aplicació de plans i de mesures com
les que aquí s’inclouen.

El contingut del pla ha de ser o és, crec, un objectiu de
qualsevol govern i de qualsevol administració, una tasca que ha
de ser interioritzada en qualsevol administració pel que fa al
llenguatge sexista, la provisió de llocs de treball, de formació,
etc., i de fet, pel que respecte al Govern autonòmic el govern
anterior com també s’ha dit va iniciar aquesta tasca, una part de
la qual el Govern ha recollit i avui s’ha traduït en una realitat
que podem analitzar i valorar-ne la implementació. 
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En aquest sentit, per tant, el nostre grup només pot felicitar
el Govern per la tasca, animar-lo a continuar la feina i en tot cas
fer unes referències i unes... bé, interpelAlacions respecte
d’aspectes que no consideram tal vegada tan clars o que creim
que s’han de millorar en aquest sentit. 

Creim que aquest pla s’inclou dins una visió més àmplia,
que és la de política d’igualtat, i aquesta política d’igualtat s’ha
de regir per un criteri que és molt clar, que és l’exemplaritat, ha
de ser exemplar. Al pla es recull, crec, aquesta idea, sobretot pel
que afecta l’administració de la comunitat autònoma, però a
nosaltres ens preocupa també aquesta exemplaritat a l’àmbit de
l’acció de govern i en aquest cas s’han donat algunes actuacions
o situacions, més ben dit, que no ajudaven a aquesta
exemplaritat ni a això que la mateixa consellera o la portaveu
del Grup Socialista també han esmentat quant a l’estereotip de
gènere, ens referim lògicament al Govern que durant dos anys...
doncs era tot format per homes o a les medalles d’or o premis
Ramon Llull en què era difícil trobar o no era possible trobar el
reconeixement a la tasca d’una dona que sense cap dubte hi és.

Aquests elements crec que són importants i estic segur que
la consellera sap que són importants per tot allò mateix que ha
aplicat al pla i per tant, són un repte a resoldre, no són coherents
amb la filosofia d’aquest pla pel que fa a la imatge de l’acció de
govern.

Quant a les interpelAlacions que crec que poden fer una passa
més enllà del que inclou aquest pla, i es refereix a aquests
objectius aplicats a dos processos legislatius que estan en marxa
o que són un compromís del Govern. Un d’ells és la nova llei de
funció pública, que està en un procés avançat de negociació i
segurament d’aquí a uns mesos tindrem ja l’oportunitat de
conèixer i de debatre, jo crec que té una importància cabdal. Els
objectius d’aquest pla estan recollits, es tradueixen en mesures
concretes dins la Llei de funció pública amb millores respecte
a la conciliació de permisos, llicències, excedències? Quina és
l’acció de govern traduïda dins aquest nou text que coneixerem
de la Llei de funció pública? I també, en un altre compromís
legislatiu, que és el de la Llei del bon govern, trobam dins la
proposta de llei de bon govern actuacions que recullen aquesta
filosofia?

Insistim. Coincidim amb els principis, animam el Govern a
continuar amb la tasca, creim que es va per bon camí. Nosaltres
en tot cas avui volem aprofitar per fer una passa més enllà i,
com li deia, pel que fa a l’acció de govern creim que el Govern
hauria de repensar -és massa recent- el premi Ramon Llull, i
també la tasca legislativa, que creim que és cabdal aquests
mesos per demostrar efectivament que la política d’igualtat és
una convicció, que es tradueix no només en aquest pla sinó
també en mesures tan importants com les que he esmentat, la
Llei de funció pública i la Llei del bon govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Miquel Jerez, per un temps màxim
de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Sra. Consellera, benvinguda a aquesta comissió d’Assumptes
Institucionals, i volem agrair-li en primer lloc, com no pot ser
d’altra forma, la seva voluntat, la seva intenció de mostrar-nos
avui els resultats d’un pla d’igualtat important per a aquesta
comunitat autònoma, important per als homes i les dones que
fan feina dins l’administració pública, i important per posar
l’accent sobre l’equilibri entre els drets d’uns, els drets dels
altres, els drets dels homes i els drets de les dones; agraïment
que faig també extensiu a tot el personal de la seva conselleria
que avui l’acompanya.

Dit això crec que hauríem d’estar, i ho estam, almenys per
part del Grup Parlamentari Popular i sembla ser que també per
la resta de portaveus que ha tengut intervenció en aquesta
comissió, especialment orgullosos, no només del disseny, de la
forma en què s’ha redactat el pla, de la participació que s’ha dat
als agents implicats en matèries d’aquest àmbit, sinó orgullosos
també del desenvolupament del mateix pla i dels resultats que
en aquest moment està dant el mateix pla, a l’espera que l’any
2015 es compleixi de forma definitiva la seva execució. 

Com saben la igualtat és un principi universal, un principi
universal que reconeixen textos internacionals dins la mateixa
Unió Europea. Directives també reforcen la necessitat d’arribar
a criteris d’igualtat entre homes i dones, i també dins el nostre
marc normatiu, dins el nostre propi ordenament jurídic, la Llei
Orgànica 3/2007 també posa l’accent precisament en aquesta
necessitat. I encara que les lleis, les directives europees, els
textos internacionals reconeguin efectivament la necessitat
d’arribar a aquesta igualtat, crec que mai no és prou; no perquè
els textos ho recullin hem de creuar els braços i esperar que la
igualtat arribi de forma espontània. Crec que allò important és
incidir precisament en l’activació de plans d’igualtat com el que
avui la nostra comunitat autònoma està desenvolupament, i mai
no abaixar la guàrdia per arribar a l’equilibri que efectivament
en matèria de drets hem d’arribar a aconseguir. 

Per tant celebram aquest desenvolupament d’aquestes
accions que porta aquest pla, dirigides a combatre les
manifestacions de discriminació que encara puguin subsistir
dins la mateixa administració pública, en aquest cas, sigui de
forma directa o sigui de forma indirecta, per raons de sexe o per
qualsevol altre tipus de raó, i promoure, com no pot ser d’altra
forma, la igualtat entre homes i la igualtat entre dones, evitant
obstacles que ho dificultin, i evitant també estereotips que
efectivament estiguin ja instalAlats.
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I efectivament no es tracta només de corregir conductes, no
es tracta només d’intentar reduir a la mínima expressió
diferències; això sí que efectivament és innecessari, és
inqüestionable i és absolutament necessari, insistesc, sinó que
també es tracta, i crec que és la gran virtualitat d’aquest pla, de
corregir i també, com dic, de prevenir; crec que en la prevenció
i en la cultura de la prevenció hem d’insistir, crec que en aquest
sentit tampoc no hem d’abaixar la guàrdia i hem d’implementar
una conscienciació entre tots els membres de la mateixa
administració pública que la igualtat entre uns i altres ha de ser
un fet evidentment constatable.

Vostè ens ha dat moltíssima informació, que en aquest
moment evidentment no la podem processar tota, amb aquesta
comissió, necessitaríem moltíssim de temps per entrar en
moltíssima profunditat, però en qualsevol cas m’agradaria fer
referència simplement a dues qüestions: una, a l’aspecte que
tant preocupa al Grup Parlamentari Popular i socialment
preocupa i de quina manera, que és la violència de gènere. Jo
crec que la violència de gènere s’ha de combatre en tots els
àmbits possibles, i aquest també és un dels àmbits en què es pot
combatre de forma efectiva la violència de gènere mitjançant la
conscienciació, maldament la violència de gènere no es
practiqui precisament, o no sigui aquest l’àmbit on es practica
la violència de gènere, que és l’àmbit estrictament familiar, però
sí que des d’aquí podem incidir, efectivament, a evitar i intentar
eradicar conductes que evidentment estan, o desgraciadament,
massa esteses avui al llarg del nostre (...).

I, en segon lloc, una qüestió que crec que és interessant, que
és en matèria retributiva, i vostè ho ha apuntat. Efectivament hi
pot haver diferenciacions de gènere entre uns i altres, però sí
que el que crec que ens satisfà és sentir que aquestes diferències
no vénen dades precisament per una qüestió de sexe; jo crec que
això ens ha de consolar, perquè difícilment, si fos al contrari,
tendríem un greu problema, sinó que efectivament aquesta
diferència en la retribució ve dada per altres tipus de qüestions,
com pugui ser el càrrec que s’ocupa en aquell determinat
moment, amb independència del gènere. Per tant crec que és
important posar l’accent damunt això.

I poca cosa tenc més a afegir, més que felicitar una vegada
més la consellera, el seu equip; manifestar-los que és important
mantenir la perseverança, mantenir els ulls fixats en el
compliment d’aquest pla i que puguem, a la seva propera
compareixença, possiblement l’any proper, celebrar que els
objectius estan complits, que l’administració pública és cada dia
més igualitària, que els drets dels homes i les dones estan en
perfecte equilibri i que la discriminació és cada vegada més
enfora de la mateixa administració pública.

Moltes gràcies i moltíssimes felicitats.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sr. President. Si els pareix faré contestació de totes
les preguntes que han fet i un poc unes reflexions generals. De

totes maneres, si hi hagués qualque cosa que faltàs, no tenc
inconvenient a respondre a continuació.

Bé, en primer lloc, en nom del Govern i de la Conselleria
d’Administracions Públiques, com deia al final, he d’agrair en
primer lloc les paraules i la implicació que crec que tenim tots,
tant des del Govern com des del Parlament, per avançar en un
tema tan important com la igualtat de dones i homes dins
l’administració, precisament perquè volem una administració
moderna i perquè hem de ser un exemple a la societat, encara
que no estiguem d’acord potser en el fet de si es reflecteix o no
es reflecteix en les accions de govern. Pensam que això és una
acció de govern molt important i un ha de començar a donar
exemple dins ca seva, i crec que dins ca seva és dins
l’administració. Per tant consideram que és un avanç important,
i sí li dic que la persona que li parla ara està molt implicada en
aquest tema, que som jo i tot el meu equip, i pensam que és
important anar avançant en aquesta línia i crec que així s’està
fent.

És vera que es va iniciar, i nosaltres ho vàrem dir quan es va
fer la presentació del Pla d’igualtat; hi havia una diagnosi inicial
l’any 2008. Saben vostès que a més estam en tramitació de
meses sindicals, que havia quedat aturat l’any 2010, quan es va
rompre la pau social, bé, es va suspendre el pacte social que hi
havia, però sí és ver que s’ha emprat una feina molt bona que
s’havia fet, que era aquesta diagnosi inicial. No obstant això es
va afegir, es va complementar, perquè l’any 2011 vàrem
considerar que era important donar una visió actualitzada
d’aquesta diagnosi perquè, clar, la diagnosi de l’any 2008 no
tenia res a veure amb la situació de l’any 2011, en què hi havia
hagut també una forta crisi econòmica i social, i era necessari
veure el reflex que això havia tengut dins les empleades i els
empleats públics. Per tant es va fer una actualització de dades i
es varen complementar.

Quan l’any 2012 es va aprovar el primer pla d’igualtat és ver
també que va ser aprovat per dos sindicats a favor i la resta es
va abstenir. Un poc la percepció que vàrem tenir és que hi havia
una certa desconfiança que el pla es pogués aplicar realment,
una certa desconfiança i desinterès cap a les mesures d’igualtat,
que, no obstant això, la insistència o la feina conjunta que s’ha
fet des de la comissió tècnica, en primer lloc, que són els tècnics
al final que fan la feina, ha permès implicar tots els sectors
implicats o que hi tenen responsabilitat, i al final ha donat lloc
perquè tothom participi activament en aquesta comissió
d’igualtat. Per tant crec que també ha servit per poder
conscienciar els mateixos representants dels treballadors, els
treballadors, el personal directiu i tots junts hem anat avançant
en aquesta línia, des de l’any 2012, que es va aprovar un pla
d’anem a veure si funciona o no funciona, a veure què es fa, a
ara que es veu que s’està aplicant.

Quan em fan referència a veure un poc el seguiment,
precisament el pla és d’igualtat en una durada de tres anys,
perquè es considera que és en tres anys que es pot veure si s’ha
avançat en resultats; però, no obstant això, sí els dic que
juntament amb l’informe que se’ls ha entregat s’ha fet un resum
perquè resulti més fàcil, que penjam a la web o que està penjat
a la web, que són uns quadres on hi ha tres columnes o quatre:
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en una hi ha el número de l’actuació, en una altra es descriu
l’indicador, i després hi ha dues columnes, una amb data de
setembre de 2013, que és l’any i mig on es tanca per fer
l’informe de novembre, i després una altra de 2014, on ja s’han
començat a afegir... El que hi ha dins el 2013 és el que s’ha
avançat, és a dir, que no hi havia res i s’ha fet, i el que hi ha dins
el 2014 són actuacions que s’han fet a partir de llavors. Per tant
poden fer el seguiment dels indicadors, d’aquestes dades que
són les que oficialment hem de tenir en compte.

No obstant això també els dic que si en qualsevol moment
concret volen informació o documentació d’una actuació
concreta en un moment concret o en un mes concret, no tenim
cap inconvenient a proporcionar-la, si ha de servir a més com a
millora per avançar en aquesta línia; en això també estam a la
seva disposició.

Altres preguntes concretes eren en relació amb els agents
d’igualtat. Si recorden quan es va aprovar el Pla d’igualtat, i a
causa de la voluntat del Govern de racionalitzar l’administració,
es va pensar que com a substitució, en lloc de crear una figura
d’igualtat, implicar els mateixos funcionaris i per això crear una
estructura dins la mateixa administració autònoma en què hi
hagués funcionaris que tenguessin atribuïda aquesta funció com
a agents d’igualtat, i mentre no es creava una estructura
paralAlela d’agents d’igualtat que hi hagués aquestes funcions.
Què s’ha fet? Com els deia, a resultes del concurs de trasllats a
cada conselleria s’ha demanat que s’atribueixin llocs concrets
en què hi hagi les competències, o les funcions, millor dit,
d’igualtat. Li puc dir que veurà en els indicadors, a la fitxa
1.4.1.2, el nombre de personal assignat a tasques de promoció
d’igualtat per part de les secretaries generals -hi ha una columna
que posa el responsable que ha fet l’indicador-, i veuran en el
valor d’indicador de 30 de setembre de 2013 que hi ha 22
persones, inclosa l’ATIB, l’Agència Tributària, i ja després a
l’informe tendran el detall.

Si volen també saben que les ordres de funcions estan
penjades, també vàrem fer un recull de totes les ordres de
funcions de l’administració autonòmica a serveis generals, i
estan penjades a la web actualitzades. També es va fer una feina
de compilació i veuran quins són aquests llocs en concret on
s’atribueix aquesta funció.

I a efectes de formació sí li dic que aquesta estructura que
atribueix cada secretaria general, que és la responsable dels
recursos humans i decideix quin personal -per la seva
capacitació, per les seves funcions- té una millor predisposició
o tendrà major implicació en matèria d’igualtat, sí hi ha una
estructura de la qual depèn tot aquest personal en matèria, a
nivell d’igualtat, de la qual depèn funcionalment, i és la
Conselleria d’Administracions Públiques; estava atribuïda en un
principi al servei de règim jurídic, perquè la persona que va
posar en marxa el pla ja havia fet feina a l’anterior legislatura i
era una persona molt implicada, i per començar vàrem agafar la
gent més implicada, evidentment, i a dia d’avui, vist que el pla
avança, i l’informe ho demostra, atribuïm les tasques a un
departament concret; ja està també atribuït, i la línia 1.4.2.1,
perdó, 1.4.2, fa referència al fet que del cap de servei de règim
jurídic -era la F01140192- passa al cap de departament de
coordinació i modernització, perquè pensam que aquesta és una
línia en què ens hem d’implicar com una administració
moderna, i a partir del cap de departament també hi ha el cap de

servei de modernització, que és el que ja ha fet ara, a dia d’avui,
la feina de fer aquestes fitxes concretes, i és la persona a més
que forma part de la comissió tècnica i de la comissió més
política o més decisòria d’igualtat.

En el grau d’incorporació de les mesures em comentava que
hi ha mesures que s’incorporen el 90, el 50... Vostès veuran a
les columnes el responsable. En concret les mesures dels
informes de l’IB-Dona són les dades que des de l’IB-Dona se’ns
proporcionen, és a dir, les accions 1.4.1 i 1.4.2..., crec recordar...
No, a la línia que vostè em deia que era dels informes de l’IB-
Dona, hi ha em pareix que són set o vuit informes, i és el
percentatge que després ha comprovat l’IB-Dona que és de les
incorporacions que s’han fet dels seus propis informes, que són
informes d’assessorament, i les incorporacions idò ells
exhaustivament han dit que s’han incorporat un 50%. La resta
ja va en funció de la tramitació administrativa; hauríem d’anar
veient cada norma el perquè i el perquè no, perquè potser hi ha
una justificació. Sí li puc dir que de forma general tot el que fa
referència al llenguatge i a totes les implicacions o totes les
redaccions que puguin tenir una aplicació directa en matèria
d’igualtat es van incorporant.

Però en tot cas ja li dic que fa referència a les aportacions
que l’IB-Dona, que surt com a òrgan responsable a l’informe,
ens va aportant dels informes que fa els resultats que comprova,
que en això, a més, consisteix el Pla d’igualtat, a comprovar el
que s’aplica per posar mesura al que no s’apliqui.

I deix un poc per al final una observació que m’han fet
conjuntament, perquè crec que..., per això contest un poc
globalment, perquè crec que enllaça, i és el fet de l’eix, crec que
és el quart, que fa referència a les diferències retributives. Ja
quan es va fer la diagnosi es va donar compte d’aquest
percentatge, el 50-40 homes-dones, o 60-40 homes-dones a llocs
directius, i es varen exposar dues raons. N’hi ha una que és que
hi ha tasques que tradicionalment s’han atribuït a les dones, no
només a l’administració sinó a la societat, i ho sabem, i en això
avançam la societat i intentam avançar els governs. Hi ha
tasques, sobretot quan parlam d’oficis, perquè aquí ens dirigim
a serveis generals, no només funcionaris sinó laborals, hi ha
tasques de neteja o tasques de personal de secretaria, d’atenció
al públic, que tradicionalment s’han atribuït a les dones, a
l’administració i a la societat, i tasques als homes, com són
oficis relacionats amb manteniment o jardineria. Per què?,
perquè la societat té tota una sèrie d’implicacions històriques
que entre tots hem d’anar avançant, i per això és important el
que deia de difusió i d’implicació dels mateixos funcionaris,
dels mateixos laborals, del personal, per donar exemple a la
societat, perquè pensam que és una roda que permetrà allò de
fora canviar allò de dins, i allò de dins canviar allò de fora, i per
això és important, i és una de les tasques que hem fet, revisar
per exemple tota aquella documentació que va dirigida interna
com la que va dirigida externa, per anar canviant aquesta
conscienciació de la societat.
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I també, per altra part, una altra de les raons bàsiques, i a
més ja es va dir en el pla i ho he dit quan explicava allò de
l’informe, és que la responsabilitat que suposen els llocs
directius s’associa moltes vegades amb la dificultat d’horaris de
jornada laboral, de conciliar; saben que els complements
específics, a més, duen una implicació en la..., o duen una part
de retribució lligada a la responsabilitat, a la dedicació; el fet
que una persona tengui un complement específic més alt per ser
un cap de departament o de servei suposa que se li pot demanar
un esforç afegit fins i tot a nivell de jornada, si ha de quedar un
horabaixa o ha de fer feina. Això és sabut pels mateixos
funcionaris i per nosaltres, i per tant és important avançar en
mesures de conciliació perquè les dones no se sentin frenades a
l’hora d’optar a llocs de responsabilitat per por de no poder
conciliar la seva vida personal, sigui familiar o sigui
professional, altres actuacions que pugui tenir en la seva vida
fora de l’administració.

I per què dic que ho enllaçava?, perquè com em comentava
el Sr. Martí sobre la Llei de funció pública, i si tenia qualque
coordinació amb aquest pla, evidentment que sí. Saben vostès
que em pareix que era el 23 de setembre de 2011 que es va
aprovar el Pla estratègic de funció pública d’actuació dins
aquesta legislatura en matèria de modernització; hi havia el Pla
d’igualtat i hi havia una nova llei de funció pública, i no pot ser
més que la Llei de funció pública reculli mesures d’avanç i de
modernització dins la igualtat. Per exemple, què li dic? Doncs
que, paralAlelament a la tramitació de la Llei de funció pública,
recollim totes aquestes mesures de conciliació que moltes
provenen, a més, de meses sectorials de serveis generals, que
són les meses on es negocia amb els representants sindicals dels
treballadors, s’han acceptat mesures de conciliació que,
paralAlelament a la tramitació de la llei, volia dir, es fa la
tramitació o la preparació d’un decret global de conciliació que
recull totes aquestes mesures que són al Pla d’igualtat i que
penjarà, és a dir, serà un desplegament reglamentari de la pròpia
llei, perquè ha de ser d’una nova llei posterior a l’EBEP, d’on
ha de penjar aquest decret global, de manera, ja no per acord
sinó per un decret, tendrà aquesta força normativa i hi vendran
recollides totes aquestes mesures.

També una altra cosa que afecta les retribucions, és el fet
quan vàrem fer la presentació de l’esborrany de la Llei de funció
pública, vàrem comentar que una de les novetats importants era
que en els llocs directius es moguessin o funcionassin, per no
parlar de forma colAloquial, per objectius; és a dir, que una part
del complement específic pogués anar lligat als objectius, al
compliment d’objectius com es fa a la resta de les empreses, a
la societat, de manera que la situació de llocs de feina per lliure
designació quedàs també coberta per una certa demostració de
la productivitat i del compliment d’objectius.

Aquest compliment d’objectius ens permetrà també rompre
un poc aquesta casella que dèiem que un complement específic
alt anava lligat a una jornada laboral més intensa. El fet que el
complement vagi lligat també a uns objectius per ventura
permetrà que les dones no se sentin obligades a tenir una
jornada laboral o demostrar que la jornada laboral hi ha una
implicació d’una feina els horabaixes sinó que vendrà lligada a
demostrar que es compleixen uns objectius i hi ha una
productivitat que, a més, es dóna de fet en molts de casos i és
fàcil i és important que es tengui en compte en aquesta nova
percepció de la funció pública.

Dit això, no em vull allargar més, no sé si hi ha qualque cosa
que m’hagi pogut botar, en tot cas me la poden demanar, agrair
novament la implicació, reafirmar aquest compromís del
Govern de continuar en aquesta línia i també solAlicitar-los que
qualsevol cosa o qualsevol mesura que considerin que pugui ser
una millora tant a nivell de llei, de funció pública, que ha sortit
el tema com a nivell del pla que ens du avui aquí, idò, agrairem
totalment la participació o els suggeriment o la crítica
constructiva o positiva o no positiva, però bé, en tot cas
l’aportació que es pugui fer perquè crec que la igualtat és un
tema de tots.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Cristina Rita, per un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Molt breu. Només afegir que compartim que és important
per a qualsevol empresa que es vulgui tirar endavant que hi hagi
persones que estiguin al capdavant o al darrera, com en aquest
cas, darrera d’aquestes iniciatives que se les creguin, és la
manera que puguin tenir èxit, a nosaltres ens ha transcendit que
efectivament hi ha un funcionariat, i una part dels funcionaris o
uns funcionaris en concret que es creuen aquest projecte i que
el tiren endavant. No hi ha res més adequat perquè hi hagi èxit
en una empresa.

Per tant, nosaltres no farem cap comentari més, només
quedam a l’espera de l’evolució, de saber com evoluciona, no
sé si ens tornarà a explicar ja quan acabi el projecte, quan acabin
els tres anys. Només esperam també aquesta iniciativa que es
tengui en compte, que hem comentat, d’estendre a altres sectors
de l’administració també el pla. Res més.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari MÉS té la paraula el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

No intervindré perquè repetiríem la intervenció anterior. Per
tant, agrair la presència i l’explicació avui de la implantació del
Pla d’igualtat, la primera valoració que es fa, i esperarem un poc
a continuar esperant resultats finals i poder-los valorar de forma
conjunta.

Moltes gràcies.



1284 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 78 / 14 de maig del 2014 

 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular, Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular no
farà ús d’aquesta intervenció si no és per agrair, felicitar i
encoratjar la consellera i tot el seu equip perquè continuïn
treballant en la mateixa línia en favor de la igualtat entre homes
i dones dins la pròpia administració pública.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera, per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

Sí, també per part meva agrair la implicació, l’interès en
aquest pla d’igualtat i reafirmar el nostre compromís a continuar
avançant, donar dades evidentment quan es faci el resultat final
dels tres anys, però en tot cas repetir que si en qualsevol
moment necessiten més informació del seguiment que es fa o
qualsevol aportació que es pugui fer per millorar aquest primer
pla d’igualtat, idò, estam també a la vostra disposició.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Una vegada esgotat el primer punt de l’ordre
del dia, volem agrair la presència de la Sra. Consellera i dels
seus acompanyants.

Continuam, senyors diputats, per favor, continuam la sessió.

II. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 3194/14,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual
se solAlicita la compareixença de la delegada del Govern a
les Illes Balears, per tal d'informar sobre les dades de
criminalitat de les Illes Balears.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat i votació de l’escrit RGE núm. 3194/14, del Grup
Parlamentari MÉS, mitjançant el qual se solAlicita la
compareixença de la delegada del Govern a les Illes Balears, per
tal d’informar sobre les dades de criminalitat de les Illes
Balears.

Fixació de posicions per part del Grup Parlamentari MÉS,
té la paraula el Sr. Nel Martí, per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. La petició que fa el nostre
grup ve motivada per la presentació de la memòria fiscal, que es
va fer em sembla a finals d’any, en la qual es posaven de
manifest les dades de criminalitat, l’augment de la criminalitat
a les Illes Balears i consideràvem que era important, a partir de
la compareixença de la delegada del Govern, doncs, tenir,
aportar més dades a aquesta cambra, al Parlament, més llum
perquè els diputats poguéssim, a partir d’aquestes, desenvolupar
la nostra tasca, jo diria, amb més rigor, amb més propostes per
canviar el rumb, almenys en aquest sentit, de la nostra
comunitat.

Som conscients que aquesta petició és una petició que
sempre vendrà condicionada per la voluntat de la delegada del
Govern, però també estam convençuts que la responsabilitat de
cada un pot fer entendre que aquestes dades són autènticament
importants per a un parlament, per al Parlament de les Illes, i
que poden derivar en propostes i en iniciatives dels diferents
grups positives per a aquesta comunitat. Per açò fèiem la nostra
proposta. 

Vull dir que en aquella memòria fiscal, només per posar-ho
en context, es posava de manifest que el darrer any havia
augmentat la criminalitat a les Illes Balears en un 10% i que
aquestes dades, si les ampliam amb les quals aporta l’Institut
Nacional d’Estadística, posen de manifest que aquest temps de
crisi ha derivat en una major inseguretat, inseguretat ciutadana
i inseguretat traduïda també en índex de criminalitat. 

L’anàlisi que es pot deduir de les dades de l’Institut
Nacional d’Estadística que, com dic, agafa un període més
ample, en concret agafa un període de sis anys complets, de
2007 a 2014, afecta per tant el desenvolupament de la crisi, es
pot veure que la criminalitat ha augmentat considerablement. A
més, els estudis fets per GADESO mostren que la percepció
social, independentment de les dades, la percepció social
d’aquest increment en la inseguretat és també interioritzat, és
també una realitat en la percepció ciutadana.

De les dades, com deia, de l’Institut Nacional d’Estadística
es pot veure que el 2007 hi ha 7.099 delictes mentre que el 2012
n’hi havia 8.708, un increment del 22,67%, que, a més, si
ponderam les dades respecte de la població de 2007 i 2014 es
passa de 6,99 delictes per 1.000 persones l’any 2007 a 7,89
delictes per 1.000 persones el 2012. En aquestes dades,
comparades també amb les de l’Estat, s’aprecia una diferència
significativa, considerable: a les Illes Balears hi ha
considerablement, per tant, més delictes que la mitjana estatal,
segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística, i
corroborades amb la memòria fiscal. 

És especialment significatiu, creim, que l’increment
d’alguns delictes a les Illes Balears tenen a veure amb processos
de deteriorament de la convivència. Des del nostre punt de vista
en treuríem, no és aquí el moment de fer el debat, però sí que
era una oportunitat per tenir més informació i per derivar-ne
d’aquí, com deia, propostes o iniciatives per part dels diferents
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grups, el nostre grup en treu una conclusió política i és que la
crisi desestructura les societats, s’han d’incrementat els esforços
mitjançant polítiques socials públiques per tal de mantenir la
cohesió social. En aquest sentit tots els grups tenim la
responsabilitat de fer propostes, d’analitzar la situació.

La petició, per tant, i reiter, era de contribuir a tenir més
dades, contribuir a un debat necessari i contribuir que els grups
puguem fer propostes fetes amb rigor per millorar la situació
que posen de manifest diferents índexs, tant la memòria a la
qual em referia i que justificava aquesta petició com també les
dades de l’Institut Nacional d’Estadística.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Pilar Costa, per un temps màxim
de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Per part del Grup Parlamentari
Socialista donarem suport a la petició del Grup Parlamentari
MÉS perquè, efectivament, les dades de la taxa de criminalitat
ha augmentat a les nostres illes i concretament totes les
estadístiques respecte del 2013 ens deixen com la segona
comunitat autònoma dins l’Estat espanyol amb les taxes de
criminalitat més elevades, després de Ceuta. Si tenim en compte
que la mitjana nacional són 46 casos per 1.000 habitants, resulta
que les Illes Balears estam 20 punts per sobre d’aquesta mitjana,
és a dir, 66 casos per 1.000 habitants. 

Per tant, ens sembla del tot adient la solAlicitud de
compareixença de la delegada del Govern a aquesta comissió,
per tractar sobre el tema de la pujada de la taxa de criminalitat
a les nostres illes, no només pels motius que ja ha expressat el
portaveu del Grup Parlamentari MÉS, sinó també tenint en
compte que som a una comunitat turística on un dels elements
que més també es valora pels nostres visitants és el tema de la
seguretat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Miguel Jerez, per un temps màxim
de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Només
per anunciar-los el nostre vot en contra de la compareixença de
la delegada del Govern a les Illes Balears, entre altres coses per
coherència amb altres posicionaments que hem mantingut també
des del Grup Parlamentari Popular i també perquè,
efectivament, pareixia que aquesta és la resposta
estandarditzada o que aconseguim encunyar al llarg de la
legislatura rere legislatura quan, efectivament, es tracta de
demanar la compareixença d’un delegat del Govern a les Illes
Balears. 

Altra qüestió perquè, precisament, ni estatutàriament ni
reglamentàriament ni per llei el delegat del Govern a les Illes
Balears està subjecte a l’obligació de comparèixer en aquesta
seu parlamentària. L’àmbit de control polític efectiu del delegat
del Govern a les Illes Balears és un altre ben diferent i, per tant,
correspon a una altra cambra de control polític, que és el
Congrés dels Diputats, comparèixer per donar les respectives
explicacions envers qualsevol qüestió que se li vulgui plantejar.
Per tant, és precisament a aquell entorn al qual es deu el delegat
del Govern de les Illes Balears i qualsevol altre tipus de delegat
del Govern en aquest sentit.

No plantej res que no s’hagi plantejat ja en aquesta comissió
i precisament en qüestions semblants, precisament hi ha
precedents, el Grup Parlamentari Socialista i la resta de
l’oposició també s’oposaven a aquelles peticions de
determinades persones a fi que compareguin a aquesta comissió
alAlegant, precisament, aquests motius i són motius perfectament
legítims i que per si mateixos també, efectivament, tenen la seva
virtualitat i tenen la seva justificació.

Per tant, insistim en aquest sentit, no és aquest l’àmbit de
control polític en què ha de comparèixer la delegada del
Govern.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la votació de l’escrit 3194/14. 

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

Per tant, es rebutja que se solAliciti la compareixença de la
delegada del Govern de les Illes Balears per tal d’informar sobre
les dades de criminalitat de les Illes Balears.

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