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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió i en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Presidenta, Esperança Marí substitueix Joana Barceló. 

Compareixença RGE núm. 6557/12, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del Conseller
d'Administracions Públiques, per tal d'informar sobre el I
Pla d'igualtat entre homes i dones.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en la Compareixença RGE
núm. 6557/12, del conseller d’Administracions Públiques,
solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió
d’Assumptes Socials i Drets Humans, adscrits al Grup
Parlamentari Socialista, per tal d’informar sobre el Pla
d’Igualtat entre dones i homes.

Assisteix a la sessió el Sr. José Simón Gornés i Hachero,
conseller d’Administracions Públiques, acompanyat de la Sra.
Maria Núria Riera i Martos, directora general de Funció
Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis; de
la Sra. Cristina Martínez i Torres, cap de Premsa; i de la Sra.
Irene Duran i Vadell, cap de Gabinet del conseller. 

Donam la benvinguda al conseller i al seu equip. Té la
paraula el Sr. Conseller per tal de fer l’exposició oral, sense
limitació de temps.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Un Pla d’igualtat és un conjunt ordenat de mesures per
aconseguir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i
homes i eliminar la discriminació per raó de sexe, tal i com
recullen els articles 47 i 48 de la Llei Orgànica 3/2007, per a la
igualtat efectiva entre dones i homes, tot evidentment, després
de realitzar un diagnòstic de la situació en l’àmbit a aplicar, en
aquest cas de l’administració de la comunitat autònoma.

Segons exigeix la normativa i en virtut de l’acord del
Consell de Govern de dia 24 d’octubre de 2008, que ratificava
l’acord entre l’administració i les organitzacions sindicals, el
Govern ha demostrat el seu compromís desenvolupant el primer
Pla d’igualtat per al personal funcionari i laboral dels serveis
generals de l’administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. 

De moment, aquest pla va dirigit a tot el personal funcionari
representat a la Mesa sectorial de serveis generals, així com al
personal laboral dels serveis generals de l’administració de la
comunitat autònoma. 

Aquest primer Pla d’igualtat que té una vigència de tres
anys, o bé fins que sigui substituït per un de nou és un primer
pas, i marca una clara línia de feina en la que aquest Govern vol
continuar. 

Feta aquesta petita introducció, voldria matisar dues coses.
La primera, perquè sé el que va sortir a la llum en aquesta
comissió, ho van treure els grups de l’oposició, i és que
efectivament, tant el president, com el vicepresident i els seus
consellers són homes, ja m’avanç a aquesta qüestió; ho sé jo i
ho sap tota la ciutadania. Però jo crec que hem d’aixecar un poc
més el focus per tal de poder tenir una visió més global.

El que tal vegada desconeixen és que a l’organigrama
complert, pel que fa a alts càrrecs a totes les conselleries, està
bastant més igual, entre consellers, directors i secretaris generals
hi ha 28 homes i 18 dones. Convindran amb mi que som un poc
enfora de la paritat, però en qualsevol cas aquestes xifres, no
són tan allunyades proporcionalment a les que trobem el 2007,
on el Govern que es va constituir a principis de l’anterior
legislatura, bastant més dimensionat que aquest, com saben
vostès, tenia comptant tots els alts càrrecs, 66 homes enfront de
35 dones. Percentualment, l’anterior legislatura hi havia un 65%
d’homes i un 35% de dones. I en aquesta legislatura hi ha un
61% d’homes i un 39% de dones. Des d’aquesta òptica hi ha
menys homes en alts càrrecs que el 2007 i més dones en aquesta
situació que fa cinc anys; i un exemple el poden tenir a la meva
dreta.

La segona cosa que volia comentar és una cosa que
personalment també em sorprèn un poc, el Pla d’igualtat que es
va aprovar a finals de juny. L’agost, tot just dos mesos després,
una diputada d’aquesta cambra anunciava que exigiria la meva
compareixença per explicar les raons de l’incompliment del Pla
d’igualtat a l’executiu. Idò bé, ni el Pla havia tingut cap
possibilitat de posar-se en marxa, tenint en compte l’aturada
estival, ni probablement la mateixa diputada havia tingut en
compte tal vegada que no fa tants d’anys, la igualtat en el
nombre de càrrecs que ara es reclama no el complia el govern
de l’anterior legislatura. Fins i tot, gestionaven alguna
conselleria allà on la proporció era de 8 a 2, 8 homes i 2 dones
a la Conselleria d’Economia i Hisenda. El que vull dir amb açò,
sense ànim d’entrar en polèmica, és que es poden acceptar totes
les interpretacions.

Apuntat aquest matís, em centraré en els motius d’aquesta
compareixença que no és altre que explicar el primer Pla
d’igualtat en l’administració de la comunitat autònoma que s’ha
aprovat. Per fer-ho possible i perquè nosaltres mai no hem
menyspreat el treball desenvolupat pels nostres antecessors en
matèries que considerem necessàries, o fins i tot obligatòries, es
va reprendre i es va impulsar el que ja estava fet. 

I és que a la passada legislatura es va iniciar el procés per
elaborar un pla d’igualtat, a partir de l’acord del 2008, que
comentava en el principi, i pel qual es va constituir la Comissió
d’Igualtat el juny de l’any 2009. Hi participava la representació
legal dels empleats i empleades públics, així com l’Institut
Balear de la Dona, la Direcció General de Responsabilitat
Social Corporativa, l’Institut Balear d’Estadística i la Direcció
General de Funció Pública.
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No obstant açò, la suspensió dels acords pactats quant al
complements retributius i a l’homogeneïtzació del complement
específic del personal que es va produir el 2010, amb l’adopció
de mesures urgents per a la reducció del dèficit públic, va
provocar que tots els representants sindicals, a excepció dels
d’USO, d’Unió Sindical Obrera, suspenguessin la seva
participació en les diferents comissions i meses de negociació.
I entre elles hi havia la del Pla d’igualtat. Entenem que aquest
va ser el motiu pel qual no es va poder aprovar el pla projectat
abans que acabés el mandat.

Iniciada ja la nova legislatura, aquesta, aquest govern va
reprendre el treball a partir del que ja es va trobar, però amb la
necessitat d’actualitzar les dades quantitatives. Per açò es va
subscriure un contracte menor, per un import de 6.000 euros
amb l’associació que ja havia realitzat el primer diagnòstic i
que, en definitiva, havia realitzat el treball de camp, necessari
per conèixer el punt de partida que permetia aprovar les mesures
corresponents.

Finalment, el nou document elaborat es va dur a negociar a
la Mesa sectorial de serveis generals, dia 14 de juny de 2012 i
a la Comissió paritària, un dia després, el 15 de juny. En
ambdós casos hi voten a favor dos sindicats i la resta s’hi
abstenen per qüestions que podem explicar més endavant, si
volen, però que tenen a veure precisament en la seva postura
durant la negociació del primer projecte i en les mesures de
protesta adoptades el 2010.

El I Pla d’igualtat finalment es va aprovar en Consell de
Govern el 29 de juny passat. També com sense cap dubte
coneixen, la Llei Orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de
dones i homes, preveu la realització d’un diagnòstic previ a
l’elaboració de les mesures. Des del principi, el Govern ha
treballat en aquest diagnòstic amb un doble objectiu: recollir les
valoracions i percepcions dels agents implicats en el disseny i
la implantació del Pla d’igualtat i analitzar les estadístiques en
relació a la plantilla. Per respondre aquestes dues qüestions s’ha
treballat amb una metodologia mixta qualitativa i quantitativa.
I el resultat, una vegada analitzades les dades d’aquesta anàlisi,
són un seguit d’objectius a aconseguir, ordenats en set eixos
principals. 

En primer lloc, el que es refereix a la cultura organitzativa
i a la política d’igualtat d’oportunitats, seguit de la
discriminació, l’assetjament i el llenguatge igualitari. El tercer
eix seria l’accés i la promoció. El quart, les diferències
retributives. I després qüestions com formació, conciliació i
distribució horària i situacions d’especial atenció. A tot açò cal
afegir l’adjudicació de recursos.

Per a la consecució de cada objectiu, es proposen tot un
seguit de mesures i d’accions concretes, amb un calendari
aproximat per a la seva realització i els indicadors corresponents
per facilitar el seu seguiment. També, i ja que se m’ha demanat
comparèixer per explicar aquest pla, crec que val la pena aturar-
se puntualment en alguna de les mesures que es proposen. Per
exemple, per conscienciar i sensibilitzar el personal, els càrrecs
directius i els òrgans de selecció i valoració de la importància de
la igualtat de gènere, es preveu consolidar i ampliar l’oferta de
cursos de formació i sensibilització sobre la igualtat de tracte i
oportunitats entre dones i homes, així com sobre la prevenció de

la violència de gènere. Tot açò lògicament dins les possibilitats
pressupostàries en els plans de formació del personal.

En qualsevol cas i un cop aprovat el pla, s’estan ja fent
aquests cursos entre el personal i amb l’esborrany inicial de les
bases per a les pròximes convocatòries de cursos, quan n’hi
hagi, el fet d’haver fet cursos d’aquest tipus, ja comptarà entre
els mèrits. Per fomentar el coneixement de la normativa sobre
igualtat d’oportunitats i en concret del Pla d’igualtat de la
comunitat, es preveu implantar a la xarxa interna, a l’intranet de
la comunitat autònoma i de cada organisme autònom, una secció
específicament dedicada a la promoció de la igualtat de manera
fàcilment accessible. El Pla també estableix la necessitat de
difondre la normativa vigent en aquesta matèria, les mesures de
conciliació vigents, el protocol per prevenir l’assetjament sexual
i per raó de sexe, la normativa i els drets existents en matèria de
violència de gènere i la recollida d’aportacions personals sobre
aquests termes, mitjançant una bústia de suggeriments. Aquesta
fase, que hem de reconèixer que du un lleuger retard, ja està a
punt de culminar. De fet, aquesta mateixa setmana, s’ha
solAlicitat formalment a la Direcció General de Noves
Tecnologies que ho implanti.

Una altra mesura és informar el personal de l’existència,
quan s’aprovi, del protocol per a la prevenció de l’assetjament
sexual i per raó de sexe, com també de les mesures existents en
matèria de conciliació. Tot açò mitjançant avisos a l’intranet o
a altres accions de difusió, com puguin ser per exemple,
jornades informatives. El protocol és una de les tasques
pendents, tot i que encara estam dins el termini d’un any que el
pla preveu per a la seva realització.

Igualment, per fomentar el coneixement de la normativa
sobre igualtat d’oportunitats, s’han d’incloure matèries sobre
igualtat entre dones i homes i la seva aplicació a l’activitat
administrativa, així com sobre la violència de gènere ens els
diferents temaris dels processos selectius, accés, promoció
interna, borses, etc., en els cursos selectius quan n’hi hagi i en
el material de benvinguda també. Es preveu que es faci en la
primera revisió de temaris que es dugui a terme, encara no se
n’ha fet cap. 

S’ha d’establir una estructura competent per liderar i
coordinar les estratègies en matèria d’igualtat entre els diversos
organismes, sempre que siguin responsables d’aquesta matèria.
I aquí sí que vull fer un incís per explicar alguns dels motius que
poden ajudar a entendre per què el calendari d’aplicació del pla
no s’ha pogut complir amb l’agilitat que ens hauria agradat,
encara que el calendari vull recordar que és aproximat. Si abans
em referia al 2010 com un any en el qual es varen haver
d’adoptar mesures per contenir el dèficit, aquest govern du més
d’un any treballant en la contenció de la despesa. 
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A l’administració pública ho intentam també amb una eina
que tots vostès coneixen molt bé, que és l’auditoria de recursos
humans, que ens permetrà reorganitzar el personal pe ser més
eficaços i efectius. Idò bé, atesa la distribució de les
competències a què m’he referit abans, convé saber que l’equip
tècnic responsable d’aquesta auditoria és el mateix que ha de
treballar en l’aplicació d’aquest pla. Així que és evident que
s’han centrat en aquesta avaluació de les persones i les seves
càrregues de treball de manera prioritària. 

De fet, i en relació amb el punt que els comentava sobre
establir l’estructura per liderar i coordinar les estratègies, quan
conclogui l’auditoria, se solAlicitarà a cada conselleria que
designi les persones encarregades de les funcions de suport en
l’execució i el seguiment de l’esmentat pla.

També es preveu impulsar la participació de les dones i la
seva representació equilibrada, sempre que açò no impliqui
vulnerar els principis de professionalitat i especialització dels
seus membres, amb la designació dels consells d’administració
de les empreses en què participin en els òrgans colAlegiats,
comitès d’experts o comitès consultius, locals, autonòmics,
nacionals, o internacionals, així com en la composició dels
tribunals i òrgans de selecció del personal i en les comissions de
valoració. Per contribuir a l’augment de la presència de dones
en els llocs de responsabilitat, es preveu que en els cursos que
tenguin per objecte reforçar les habilitats directives, es reservi
inicialment a les dones com a mínim un 50% de les places
ofertes. Açò no només està previst, sinó que es farà efectiu en
el pròxim Pla formatiu.

Igualment es planteja permetre al personal empleat públic,
acudir a activitats formatives durant els permisos de maternitat
i paternitat, o durant les excedències per motiu de cura de
familiars i que aquest temps computi a efectes de valorar el
treball desenvolupat i els mèrits corresponents. Aquest punt està
gairebé tot previst. De fet, les instruccions sobre les activitats
formatives programades per al Pla de formació contínua de
l’EBAP per al segon semestre del 2012, ja contemplen la
preferència per a aquells empleats que acreditin i que s’hagin
incorporat en el servei actiu durant l’any anterior, després d’un
permís de paternitat o maternitat. Açò s’ha d’acreditar a la
solAlicitud de l’acció formativa, així com també en el cas
d’aquelles persones que han reingressat des d’una excedència
per a atenció de persones dependents, o amb discapacitat.

A l’eix 2 es preveu tenir especial atenció amb la imatge
públic dels grups en què hi ha estereotips de gènere, per afavorir
el canvi d’imatge en la ciutadania, amb les publicacions
corporatives i els portals d’internet de la comunitat relatius a les
polítiques de personal. Estam pendents de procedir a una
primera revisió. També s’ha de garantir un tractament igualitari
en el contingut i en les imatges que s’utilitzin per dur a terme
les polítiques de personal, aquí duim també un poc de retard
perquè hi havia tres mesos per dur-ho a terme. Torn insistir que
és una previsió.

Es preveuen accions per sensibilitzar el personal al servei de
la comunitat, de la importància de l’ús d’un llenguatge igualitari
i garantir la visibilitat de les dones i la no-discriminació
mitjançant l’ús adequat d’aquest llenguatge.

Quant a la protecció efectiva davant l’assetjament sexual i
per raó de gènere, s’han d’adoptar les mesures necessàries
perquè hi hagi un entorn laboral lliure d’assetjament sexual i per
raó de sexe. Per açò es promou l’elaboració i la difusió de codis
de bones pràctiques en matèria d’igualtat i la realització de
campanyes informatives o accions de formació. A més, s’han
d’arbitrar els protocols d’actuació corresponents amb les
mesures de protecció i prevenció necessàries davant situacions
d’assetjament sexual i per raó de sexe, per tal de garantir
l’efectiva tramitació i la confidencialitat de les denúncies i
l’impuls de les mesures cautelars.

En aquest aspecte ja s’hi ha començat a treballar i es podria
dir que s’està en fase d’anàlisi i el termini d’implantació és d’un
any. Una vegada que el protocol estigui aprovat, es preveu fer-
ne la màxima difusió. Per açò també s’estableix en el pla un any
de temps.

A l’eix tercer, sobre l’accés i promoció, destaquen mesures
per garantir les visibilitat de les dones i la no-discriminació en
l’accés a l’ocupació pública, en la provisió i en la promoció. De
moment, ja hi ha la mesura 3.1.1, sobre denominació de llocs de
treball en llenguatge no sexista i pròximament es reconeixerà
allò que estableix la mesura 3.2.1, evitant en la mesura del que
sigui possible, que les responsabilitats familiars que recauen
més habitualment en les dones, suposin un obstacle per poder
promocionar a l’administració autonòmica.

Per corregir la segregació horitzontal existent a mitjà termini
i com ja preveu la Llei 12/2006 per a la dona, en cas que hi hagi
una escassa representació de dones en un cos, escala o categoria,
s’ha d’establir en la convocatòria de provisió, accés o promoció
interna, que si hi ha una puntuació final igual entre dos
candidats o més, se seleccionarà la dona, llevat que l’altre
candidat concorri en circumstàncies que no siguin
discriminatòries per raó de sexe i que justifiquin que no
s’apliqui aquesta mesura. Açò ja s’està fent a les bases.

Dins l’eix 4 es preveu fer visible les diferències retributives
entre els sexes i analitzar les causes per corregir-les en un futur.
A aquest efecte, s’estableix que s’ha d’elaborar un estudi sobre
els complements específics i els nivells de complement de
destinació assignats en els diferents cossos, escales, especialitats
i categories professionals, des de la perspectiva de gènere, a
efectes d’investigar les possibles causes de les diferències
retributives que s’han detectat en el diagnòstic i en l’anàlisi de
les normes que d’alguna manera puguin afectar a les
retribucions. I açò s’ha de fer abans d’acabar la vigència
d’aquest pla.

L’eix número 5 preveu promoure que la formació de
l’EBAP estigui a l’abast de tot el personal, sense que la
impossibilitat de conciliar la vida laboral i familiar impedeixi la
carrera de les dones, sobretot de les que tenen persones al seu
càrrec. Per açò el pla preveu millorar la distribució horària
d’aquests cursos.
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Cal assenyalar que, ja amb les instruccions sobre les
activitats formatives programades en el pla de formació
contínua de l’EBAP per a aquest segon semestre de l’any,
s’augment el nombre de cursos en línia que es poden fer a
distància. A més es permet com a novetat que no només es
puguin fer fora de l’horari laboral, sinó que també es pugui
emprar una hora diària de l’horari ordinari per dedicar al curs,
ja sigui a l’inici o al final de la jornada laboral de la persona
interessada.

Com a novetat, també, i continuant amb l’experiència pilot
iniciada durant el primer semestre, s’inclouen alguns cursos
d’aquesta oferta en horari de matí. A més està previst que es
puguin compensar amb hores de treball 10 hores que s’hagin
destinat a formació per any. 

Encara pel que fa al pla de formació contínua de l’EBAP, i
en la línia d’assegurar una formació bàsica progressiva i
permanent en matèria d’igualtat, es preveu continuar amb
l’establiment d’activitats formatives en matèria de prevenció
amb perspectiva de gènere, implantar i augmentar l’oferta de
cursos en línia sobre la igualtat de tracte i d’oportunitats entre
homes i dones, i sobre la violència de gènere, que de fet ja s’està
donant.

A l’eix número 6, sobre mesures de conciliació, es preveu la
revisió de l’acord de conciliació de l’any 2005, el
reconeixement dels permisos de l’article 48 de l’EBEP sobre la
possibilitat de gaudir de forma fraccionada de l’excedència per
tenir cura dels fills, la necessitat que la denegació de permisos
en aquesta matèria es faci de forma motivada i per escrit -feim
açò per augmentar la seguretat jurídica-, la flexibilització de les
modalitats de formació per augmentar la conciliació, la revisió
del projecte pilot del teletreball i la flexibilització de la jornada.
Cal recordar que la flexibilitat horària ja s’està aplicant després
de l’acord del Consell de Govern de l’1 de juny passat, abans,
per tant, de l’aprovació del pla, d’acord amb el que el projecte
d’aquest ja preveia. També es preveu que s’estableixin permisos
per deures inexcusables de caràcter personal i per conciliar la
vida personal, laboral i familiar, entre d’altres.

Respecte del setè eix, sobre situacions de protecció especial,
voldria recordar que des d’abans de l’aprovació del primer pla
d’igualtat el Servei de prevenció de riscos laborals ja
implementa algunes mesures, de les que voldria destacar les
següents: promoure una concepció integral de la salut en el
treball que tengui en compte tant els riscos físics com els
psicosocials en 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; aconseguir també un
procediment de desenvolupament àgil i garantista en l’actuació
de l’administració en defensa de les dones víctimes de la
violència de gènere.

I ja per acabar els diré que per assegurar la posada en marxa
del primer pla d’igualtat es preveu un eix, diguem que
addicional, afegit, el número 8, seria, que implica donar difusió
entre els empleats i les empleades públics del pla per la intranet
i altres mitjans que es considerin adequats, i en aquest sentit des
de l’endemà mateix de l’aprovació del pla tota la informació es
pot consultar a l’apartat de destacats de la pàgina web de la
nostra conselleria d’Administracions Públiques.

També voldria destacar (...) de la Direcció General de
Funció Pública d’una estructura competent per liderar i
coordinar les estratègies en matèria d’igualtat entre els diversos
organismes per desenvolupar aquest pla -ja he comentat abans
que aquesta mateixa setmana es demana per carta la designació
de les persones amb responsabilitats en aquest tema dins cada
conselleria-, i les funcions de la comissió tècnica de seguiment
del Pla d’igualtat i de la comissió d’igualtat, una cosa que
segons les previsions em confirmen que es començarà a fer
pràcticament de manera imminent.

I aquí ho deix. Si que voldria recordar que el que he exposat
és un breu resum d’aquest primer pla d’igualtat, i que aquest és
un dels passos en què feim feina com a Govern per tal de
garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones,
i eliminar la discriminació per raó de sexe en el nostre àmbit, en
el marc de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. I el meu equip i jo estam a la seva disposició per
respondre el que vostès vulguin plantejar. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. El Sr.
Conseller pot contestar globalment totes les preguntes o
observacions formulades, o bé contestar individualment després
de la intervenció de cada portaveu. 

Començarem pel Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Cristina Rita, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, senyors
diputats, senyores diputades, i sobretot Sr. Conseller i l’equip
que l’acompanya, als quals vull agrair avui capvespre que
venguin perquè puguem debatre un poc aquest primer pla
d’igualtat. 

Nosaltres consideram que un pla d’igualtat a l’Administració
de la comunitat autònoma és una eina molt important de feina,
i perquè també té un component pedagògic important, de donar
exemple a la societat, a totes les empreses que també estan
obligades a açò. I a aquest component pedagògic que té el pla
d’igualtat es va referir aquesta diputada quan va dir que
s’incomplia, que el primer que feia el pla només de néixer era
ser incomplert, perquè pedagògicament també el nivell més alt
de l’administració, que és el del Consell de Govern, el de
conseller, no és igualitari.
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Bé, aquest pla d’igualtat, com ha dit el conseller, va quedar
gairebé enllestit la passada legislatura, com es reconeix també
en el mateix acord d’aprovació del Consell de Govern, i es va
començar a elaborar també en compliment de la disposició
addicional vuitena de l’Estatut bàsic del funcionari, que diu que
les administracions públiques hauran d’elaborar i aplicar un pla
d’igualtat a desenvolupar en el conveni colAlectiu o acord del
personal funcionari que sigui aplicable en els termes prevists en
aquest mateix, així com també en la Llei d’igualtat, la Llei
d’igualtat efectiva, tal com també ha citat el conseller.

El procés d’elaboració efectivament va ser molt llarg perquè
va ser també extensament participatiu, i és per tant un pla que
naixia molt consensuat amb els sindicats, perquè ja des del 2008
es va aprovar aquest acord amb l’Administració de la CAIB i
amb les organitzacions sindicals de crear una comissió
específica negociadora per elaborar el document, i segons tenim
entès es va ja deixar mig tancat; sempre des del consens es va
intentar el diàleg i l’acord.

Segons es diu al preàmbul de l’actual acord, el que s’ha fet
ara, per tant, és actualitzar -el que ha dit el conseller- actualitzar
les dades obtingudes a 15 de novembre de 2011 i a 15 de
desembre de 2011 pel que fa a les retribucions.

Nosaltres li volíem demanar si, tal com ho tenia previst
l’anterior administració, es farà en un moment donat extensiu o
s’adaptarà el document pertinent per a aquell personal que no hi
entra ara, perquè ara és només per als serveis generals, i volíem
saber si algun dia es podrà fer extensiu o si ho tenen pensat
també per al personal docent o per al personal estatutari del
servei de sanitat pública, i també per al personal laboral dels
serveis públics, perquè són precisament els dos primers
colAlectius que he citat, el personal docent i el personal del
servei de la sanitat pública, on es produeixen a vegades més
episodis d’utilització -per posar un exemple- d’utilització
sexista o no igualitària del llenguatge; per exemple es diu molt
això de “metges i infermeres” per citar colAlectius d’una manera
normal, una expressió molt comuna que sentim cada dia i que
s’hauria d’eradicar. 

Nosaltres hem consultat el conjunt de documents que hi ha
penjats a la web, però no ens ha quedat clar si són oficials o no,
perquè, bé, els que van ser publicats al BOE és un extracte,
juntament sense acord, on apareixen tots els eixos, però per
exemple l’eix vuitè, que vostè ha citat que és un afegit, no
apareix al BOE; en canvi sí apareix després a una sèrie de
documents que hi ha penjats a la conselleria. No és que tengui
res a dir, eh?, tal vegada és un pla viu que es va modificant.

Bé, el que jo destacaria del que he pogut llegir, sobretot
perquè m’ha semblat molt interessant, és la part d’anàlisi i de
diagnosi, perquè malgrat que s’haurà d’analitzar i d’anar
actualitzant amb el temps, com és natural, és important veure
ara, ara en aquest moment, com els estereotips i la imatge que
tenim de l’administració quant a homes i dones que es visualitza
com una realitat, esperem que vagi evolucionant, perquè el que
diu el document d’anàlisi i diagnosi és el que tothom pensa que
passa a l’administració. Per exemple es fa patent el que tothom
diu, 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 al cos auxiliar, per exemple, que en el cos ajudant

facultatiu; que quant a nivell d’estudis hi ha més homes amb
estudis superiors, encara que ja també ens trobam una
sobrequalificació en les dones que ocupen nivells més baixos i
que açò no passa tant amb els homes. 

També veim com la conciliació continua essent un element
més important entre les dones que entre les homes, amb molta
diferència, a més: és important per a un 22% d’homes -he
arribat a la conclusió- per un 74% de dones. I quan parlam de
conciliació del que parlam també, com ha citat i que comentaré
també, és de la flexibilització d’horaris, de reducció de jornades,
d’excedències per a guarda dels fills, etc.

Una altra cosa que no sorprèn de la diagnosi, perquè també
tothom ho té com al cap, és que hi ha més homes als nivells
superiors de l’administració i també als llocs de lliure
designació; vull dir que quan es fan els percentatges d’homes i
dones a vegades a nivell de l’administració hauríem de mirar
també aquest tipus de llocs que s’estan ocupant.

I finalment una cosa que no s’espera és que les dones a
l’administració, en canvi, cobren menys també que els homes;
vull dir que açò és una cosa que se sap a nivell laboral, extensiu,
i en canvi sempre l’estereotip era que a l’administració es
cobrava igual per la manera d’accedir a l’administració, perquè
les proves se suposen que són igualitàries; en canvi, pel que he
llegit de la diagnosi, no ho trec d’aquí, ho trec del pla, idò la
conclusió és que existeix aquesta diferència.

I què és el que no acabam de veure en el document aprovat
i que s’ha publicat al BOE? Idò aquí el que no surt són les
mesures concretes per palAliar totes aquestes qüestions que
s’apunten en el diagnòstic. Hi ha les eixos, efectivament, però
no (...) tampoc no hi ha el calendari que vostè ha anat citant, ni
tampoc els indicadors, que tot açò està en documents a part,
però són documents que poden anar canviant, no ho sé. A la
web precisament hi ha un document que es titula Cronograma,
òrgans responsables i indicador de seguiments, i els indicadors
que apareixen també he trobat que són molt..., que hi ha una
diferència grossa entre uns i altres, i uns són com a subjectius i
uns altres molt concrets. No sé si està prou bé, perquè hi ha
indicadors que el que diuen són el nombre de cursos, o els
òrgans que han de rebre la informació, o el nombre de
suggeriments a la bústia, la creació d’una bústia com a
indicador..., però per a mi -tal vegada estic equivocada- la
finalitat dels indicadors, el que haurien de dir, o haurien
d’indicar, és si aquestes actuacions estan servint. Per exemple,
si hi ha un tant per cent ics de dones en llocs d’alta
responsabilitat, idò d’aquí a sis mesos o d’aquí a un any haurien
de saber quantes dones hi ha, en aquest temps que indiqués el
cronograma, hi ha en llocs d’alta responsabilitat. Per a mi açò
és un indicador. Per tant el que haurien d’indicar els indicadors
són els nivells d’igualtat. D’aquí a tres anys a través dels
indicadors hauríem de saber com ha anat canviant. Quants de
cursos s’han fet o quants de suggeriments o açò al final no sé si
ens indicaran res.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Ah, sí!, gràcies, gràcies. I una altra cosa en què hi ha
documents que no estan publicats i es pot canviar és que seria
molt important tenir dades en tots els nivells segregades per
sexe, per tant els indicadors de segregades per sexe. Per tant els
indicadors haurien de donar aquesta desagregació.

Per tant les nostres preguntes, Sr. Conseller, i així acab, van
en aquest sentit. Vostè ja ens ha explicat unes quantes mesures
que ja s’han posat en marxa. Volia saber, és poc temps, però si
hi ha alguns resultats o quines previsions tenen, si s’ha reunit la
comissió avaluadora o quan es pensa reunir, si ho ha aplicat ja
a l’equip de personal funcionari i laboral de la seva pròpia
conselleria, si hi ha alguna mesura concreta, i..., i bé, res més.
Segons el cronograma del document que li he citat algunes
actuacions s’havien de realitzar en tres mesos, com ha dit, i
altres (...) de moment, i si... Bé, açò ja ens ho ha explicat un poc,
les activitats aquestes, ja em don per contestada.

Per tant..., ah!, i després també si pensen aplicar el Pla
Concilia de l’Estat espanyol. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Fina Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tots i a totes, i donam la
benvinguda al conseller a aquesta comissió de Serveis Socials,
també al seu equip, i lamentam la no-presència de la directora
de l’Institut de la Dona, que és la responsable de coordinació de
les polítiques d’igualtat entre homes i dones dins el Govern i
fora del Govern, com a responsable política de la política de la
lluita contra la discriminació entre homes i dones. Pensam que
és un tema interessant i que la seva presència no és obligatòria,
però demostraria interès per part seva. Per la nostra part
lamentam que no hi sigui; sabem que no és obligatori però sí
demostra el que ve denunciant el nostre grup, que és que és una
persona que no està present a l’institut on ha de ser.

Després vull comentar-li, Sr. Conseller, que vostè ha fet una
intervenció jo diria que preventiva i comparativa; preventiva
perquè anuncia ja la crítica segura del nostre grup i que també
ha fet el Partit Socialista respecte de la no-presència en el
Consell de Govern de dones; i també comparativa en relació
amb el govern anterior. Això no llevarà que, tot i aquesta
intervenció preventiva, nosaltres no critiquem la situació en
aquest moment del Consell de Govern.

Entrant ja al document concret, a la pàgina 7 ens va
sorprendre la informació d’un document del mateix govern que
deia, en el punt 4, “segons el registre de personal a data de 15 de
l’11 del 2011, el personal al servei de l’administració de la
CAIB és de 4.737 persones. Si durant el període 2005-2007 el
creixement fou positiu, un 5,2, aquesta tendència es va invertir
durant el període 2009-2011 i va disminuir”. És un document
que reconeix que efectivament el que està dient el Partit
Popular, que hi havia un creixement desorbitat durant el període
de l’anterior govern, sembla que no tots els documents així ho
reconeixen i segurament, si això es fa extensiu, aquesta
investigació extensiva, també es demostrarà que no es va
créixer, sinó que es passava d’estatutari a funcionari.

Nosaltres pensam que tot aquest document, que li he de dir
que és un document al qual nosaltres donam suport, pensam que
és un pla correcte, que és un pla adequat, ens agrada molt tota
la part de documentació i d’anàlisi de la informació, i ens
preocupa, supòs que igual que al Govern, el que ens diu aquesta
part d’informació, que hi ha llocs de feina on hi ha menys
estabilitat en què hi ha major presència de la dona, hi ha més
personal laboral que funcionari amb més presència de dona que
d’home, hi ha manco responsabilitats en mans de les dones, hi
ha més presència de dones amb contractes de substitució que
fixos, en els grups funcionarials més alts hi ha més presència
d’homes que de dones, hi ha més càrrecs de lliure designació
homes que dones. En definitiva, són els arguments que
justifiquen aquest pla.

Per tant, si llegim tota aquesta informació, efectivament,
veim una situació piramidal, on a les bases més baixes hi ha més
presència de dones i a les bases més altes hi ha més presència
d’homes. En aquest sentit lamentam una altra vegada que en el
Consell de Govern no hi hagi cap dona, perquè reconeix tot el
que es denuncia a l’informe analític que precedeix el pla.
L’informe analític que precedeix el pla ens diu que han de
modificar tot això, que en els llocs de responsabilitat hi hagi
dones, que en els càrrecs de responsabilitat política es puguin
triar més dones que homes perquè se pot fer. I en canvi el
Consell de Govern que és el màxim, ho trobam absolutament
piramidal, confirma aquesta piràmide. 

Pensam que és un pla bo, però que aquest govern no està
autoritzat per dur-lo a terme, perquè en el Govern no hi ha
presència de dones. Tot el que justifica el pla, el Govern ho
incompleix. Per tant, ho lamentam políticament. I és una acció
concreta, puntual, és canviar un o dos homes. No estam
demanant un 60-40 que és allò que diu el seu pla, estam
demanant presència de dones.

Després a la pàgina 14, vostès parlen d’una diferència
redistributiva entre homes i dones. Ens diuen que hi ha una
mitjana de 27.287 euros, és el sou mitjà del conjunt del personal
i ens agradaria saber si tenen la dada per homes i per dones, si
tenen diferenciada la mitjana d’homes i la mitjana de dones per
saber la diferència real. Vostès després parlen de diferència de
salaris entre homes i dones, però no sabem quina és, si és una
diferència de 3.000, 4.000 o 5.000 euros. Si tenen aquesta dada.
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Un dels temes que també ens preocupa dins aquest pla, ja li
dic que nosaltres pensam que és un pla que té bona voluntat i
que toca eixos centrals de la política d’igualtat dins
l’administració pública, ens preocupa que només se parli de
dona, de colAlectius professionals de dones, quan nosaltres
també pensam que s’ha de fer una política d’igualtat en
determinats colAlectius allà on hi ha una presència majoritària de
dones, perquè això també és feminitzar segons quines
professions; per exemple, hi ha una presència molt inferior
d’homes que de dones a mestres d’infantil o a infermeria i
també pensam que aquestes accions que s’han de dur a terme i
que vostès recullen, no només s’ha de fer amb el colAlectiu on hi
ha major presència d’homes que de dones, sinó també als altres
colAlectius.

Ens alegram que facin tota una sèrie de propostes, com són
el protocol d’atenció a la dona maltractada o abusada
sexualment, sobretot dins l’administració pública i vostès parlen
d’un protocol. Ens agradaria saber en quin moment està aquest
protocol, quin és el calendari, sabem que això és un pla de fa
pocs mesos, per tant, no li demanam l’elaboració del protocol,
però si tenen un calendari previst. I quines són les entitats o els
professionals que hi podrien participar.

Un altre dels apunts que també ens pareix molt encertat és
l’estudi i l’observació dels impresos per evitar components
sexistes, parl dels impresos de la mateixa administració. Ens
agradaria saber en quin moment està i quin seria el calendari de
modificació d’aquests documents on la variable sexe sempre hi
sigui present.

Una altra de les coses que també consideram que és
apropiada ..., apropiada, bé, no trob la paraula, però que el pla
hi incideix, és que les dones en determinats moments, sobretot
quan hi ha presència de fills, es formen menys, en canvi, en el
conjunt global és el colAlectiu que es forma més, en comparació
amb els homes, generalment. Per tant, ens agradaria que ens
explicàs amb més detall, quines seran les accions concretes per
aconseguir els objectius d’afavorir la formació de la dona,
sobretot quan hi hagi presència de fills que, segons les dades
que vostès publiquen és quan hi ha una variació. És a dir, les
dones es formen mentre no hi ha la presència de fills o quan
aquests ja són adults; en canvi en el moment de la criança,
assenyalen els documents que vostès plantegen, hi ha una
baixada en aquest sentit.

Després un dels temes que també pensam que seria
interessant conèixer és si tenen pensat elaborar uns indicadors
de resultats, que almanco en el document a què nosaltres hem
pogut accedir, no sé si és el més complet, nosaltres hem
analitzat aquest document a través del document que es va
aprovar en el Consell de Govern del 29 de juny, no sé si n’hi ha
un altre, però ens faltaria tota una bateria d’indicadors de
consecució d’objectius, si tenen previst elaborar-lo o si hi ha un
altre document perquè nosaltres puguem tenir accés perquè es
pugui aconseguir.

I després a la pàgina 22, vostès parlen d’establir nous
indicadors que facin possible un coneixement més ample de les
diferències en els valors, els rols, les situacions, les condicions,
les aspiracions i les necessitats dels homes i dones..., és per no
llegir-ho tot. M’agradaria saber si aquests indicadors ja els tenen
realitzats o quin calendari hi ha de previsions.

I, finalment, el punt 8, no sé si s’hi refereix com a eix, parla
de les estructures de seguiment d’aquest pla. Ens agradaria
saber en quins moments està i si ens podria aclarir més el tipus
d’estructura.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la diputada Sra. Margalida
Prohens, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc donar un cop més la
benvinguda en aquesta comissió al conseller d’Administracions
Públiques i a tot el seu equip de dones. Crec que la imatge que
veim avui aquí és una bona mostra dels percentatges que donava
vostè i de les dades estadístiques quant a càrrecs ocupats per
homes i per dones. I crec que ha fet bé de ser preventiu i en
donar aquestes dades a la seva primera intervenció, perquè aquí
tots ja ens començam a conèixer.

El Govern gran defensor de les dones, tenia un 65%
d’homes i un 35% de dones. A l’actual legislatura, aquests
percentatges s’han acostat i trobam un 61% d’homes i un 39%
de dones. I sap, Sr. Conseller, quina presència de dones tenia el
Govern del Sr. Rodríguez Zapatero? Idò tenia un 27% de dones.
Això sí, tenien un Ministeri d’Igualtat que mentre existia el
rànquing d’Espanya en matèria d’igualtat de gènere va baixar
set posicions, segons el Fòrum d’Economia Mundial, amb més
escletxa salarial que mai i menys dones a càrrecs de
responsabilitat. I saben de quin partit va ser la primera dona
presidenta del Senat?, del Partit Popular; o la primera presidenta
del Congrés dels Diputats?, del Partit Popular; o la primera
comissària europea?, del Partit Popular.

I l’esquerra es posa el mèrit de la Llei de paritat obligatòria,
la coneguda com a llei de quotes. Idò aquestes són les quotes. El
2004 darrera convocatòria electoral sense l’esmentada llei hi
havia 125 dones en els escons del Congrés dels Diputats. A les
darreres convocatòries, 124. I a més, el Partit Popular és el partit
allà on hi ha major presència de dones com a caps de llista i a
llocs de responsabilitat. Però aquí vull fer un incís, som dona i
som del Partit Popular. I vull pensar que actualment estic
parlant aquí i ocup aquest càrrec, no per ser una quota i que cap
de les alts càrrecs que avui acompanyen aquest conseller, el
conseller les va triar per la seva formació, capacitat i vàlua, no
pel fet de ser dones. No, hem de reivindicar el lloc que ens
correspon a la societat, a l’administració i a les empreses, clar
que sí!, però ho hem de reclamar perquè estam preparades,
perquè som competents i competitives. No només perquè som
dones. Jo no vull ser rebaixada a una quota, nosaltres volem
molt més que un percentatge.
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Per això en nom del Grup Popular i de les dones i homes que
treballen a l’administració pública, els vull felicitar per la gran
tasca feta en un temps rècord, en preparar, consensuar i posar en
marxa el primer Pla d’igualtat de les Illes Balears, un pla
d’igualtat, vostè ho ha dit al principi de la seva intervenció, que
fa referència al personal de què vostès en són competents. Aquí,
a les intervencions que m’han precedit, s’ha parlat de personal
professorat docent, o personal sanitari, que vostès ja diuen que
no fan referència en aquest pla perquè no són de la seva
competència. I dic que és el primer pla perquè abans no se
n’havia fet cap. Tot i que ara després de sentir les intervencions
de les portaveus que m’han precedit, pareix increïble, el Govern
del pacte en quatre anys va ser incapaç d’aprovar i executar cap
pla d’igualtat de l’administració pública de les Illes Balears.

En qualsevol cas, agraïm també el seu sentit de la
responsabilitat per aprofitar la tasca que vostès van trobar, cosa
que sens dubte ha pogut accelerar la posada en marxa d’aquest
pla. I és cert que el pla del pacte no va ser posat en marxa a
causa d’una conflictivitat social important: manca de diàleg amb
els sindicats, sí, això tampoc m’ho invent. Els que dimarts
passat criticaven el president del Govern per manca de diàleg
amb els agents socials, no van poder aprovar un pla que tenien
preparat, perquè els sindicats que hi estaven en desacord, no es
van presentar a les meses i aquestes no es van poder constituir.
Per tant, jo no sé de quin pla ha parlat aquí la portaveu del Partit
Socialista, quan deia que era un pla consensuat, no sé si es
referia a un altre pla que nosaltres desconeixem. En aquest que
tenien preparat, de consens n’hi havia ben poc.

En canvi, vostès, els que segons l’oposició tenen tan mala
relació i no compten amb els sindicats, han constituït totes les
meses i el resultat és el pla que avui presenten i que ja va ser
aprovat per Consell de Govern dia 29 de juny, just un any
després de la seva arribada al Govern. Crec que la seva
presència i la seva explicació avui posen de manifest una
manera de fer feina, silenciosa però efectiva, lluny dels grans
eslògans i les grans promeses. Però constant i concreta, obras
son amores y no buenas razones.

Vostès avui donen aquí una lliçó sobre qui realment està
conscienciat per la igualtat, la conciliació, el paper de la dona
dins el món laboral, encara que alguns vulguin pretendre
abanderar aquesta causa. Un pla que segons ha explicat vostè,
és concret, és mesurable i és avaluable. És molt més que una
mera declaració d’intencions, la qual cosa en permetrà la revisió
i la millora. Un pla fonamentat en 8 eixos que vostè ha explicat,
que van des de cultures organitzatives, a política d’igualtat,
discriminació, assetjament, llenguatge igualitari, accés i
promoció, diferències retributives, formació, mesures de
conciliació, situacions de protecció especial i la difusió de totes
aquestes mesures. 

Dins aquests eixos hi ha mesures pioneres i al nostre parer,
molt encertades que demostren que la seva aposta per la igualtat
i la conciliació és de ver i es queda molt més enllà de les
paraules. Han implementat una flexibilització horària amb un
còmput de les hores que realitzen els funcionaris a nivell
mensual i que, a més, poden controlar des dels seus propis
ordinadors. Perquè si bé és cert que s’ha ampliat l’horari en 2,5
hores, aquest govern vol facilitar que els funcionaris controlin
de la manera més còmoda el seu còmput d’hores, per no fer-ne
cap de menys, però tampoc cap de més, amb un sistema flexible

de recuperació d’hores. Aquest nou horari ha tengut molt
acceptació entre els sindicats i una vegada més demostra que els
primers a implementar un horari modern, a nivell europeu, per
facilitar la conciliació, és el Partit Popular.

Han centralitzat tota la informació, acció, novetats
legislatives, programes, sobre un mateix apartat de promoció de
la igualtat a la intranet, cosa que vostè ens contava, la qual cosa
facilita la informació i la recerca. I pel que hem sentit, pareix
que això ha semblat que és una cosa petita, sense importància.
El cas és que ara hi és i abans no hi era.

Ha parlat vostè també de cursos específics en matèria
d’igualtat i mòduls concrets que abans no hi existien. I sabem
que també han aprovat amb caràcter retroactiu d’1 de setembre,
que segons el Decret 5/2012 de juliol, les dones de baixa per
maternitat, qualsevol malaltia o indisposició derivada de
l’embaràs, rebin el cent per cent del sou, tot i estant de baixa.
Tracten vostès en aquest pla la igualtat com una matèria
transversal i per això també s’han nomenat responsables de la
igualtat i per posar en marxa aquest pla a cada conselleria. I a
nivell estatal també s’ha fet una passa més, creant una finestreta
única per a totes les víctimes de violència de gènere i eximir-les
de pagar qualsevol taxa judicial.

Per això, Sr. Conseller, li volem demanar si ens pot avançar
ja algunes de les mesures que dins aquest pla ja s’hagin pogut
posar en marxa a dia d’avui. I sabem que en matèria d’igualtat
i de conciliació hi ha molt per fer, perquè, com reflecteix el
diagnòstic, encara existeixen diferències salarials i poca
presència de dones a segons quins llocs de feina. Volia fer un
incís i dir també que les dades que reflecteixen aquest
diagnòstic, és la situació és la situació que es van trobar vostès
quan varen arribar al Govern. Per tant, fan referència a unes
dades dels anys anteriors. Poca cosa degueren fer els que ara
denuncien aquesta situació, si aquesta és la situació que vostès
es van trobar. Però vostè ha fet la primera gran passa, ha posat
la primera pedra, perquè treballar a l’administració i ser dona
sigui de cada cop més senzill i més estimulant. 

També sabem que hi ha una altra cara de la moneda, que és
la presència de la dona i les seves retribucions salarials dins el
sector privat. Ja que és l’àmbit privat allà on s’evidencia més
aquesta desigualtat i on es gaudeixen de menys avantatges. Tot
i que aquesta matèria no està dins les competències de la seva
conselleria, sabem que s’hi està treballant des de
Vicepresidència Econòmica i la Direcció General de Treball. I
sabem que aquí li intentaran donar moltes lliçons sobre com ha
de treballar en aquest tema, però el més importants són els
resultats, les accions, allò que es realment es faci per damunt
d’allò que es digui. Per això l’animam a continuar fent tant com
han fet fins ara. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. Seguidament i per contestar els
diferents grups parlamentaris té la paraula el Sr. Conseller sense
limitació de temps.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Intentaré donar resposta a la major part de les qüestions que
vostè m’han plantejat i si no li sap greu, Sra. Presidenta, per a
la qüestió més específica dels indicadors, donaré la paraula a la
directora general que de ben segur podrà donar informació de
més detall que la que jo pugui aportar.

Unes qüestions que ha esmentat la diputada socialista han
estat sobre el component pedagògic de donar exemple. Jo crec
que hi ha formes i formes de poder mirar les coses, sempre hi ha
perspectives diferents sobre aquests exemples pedagògics. És
clar, és una evidència que el Consell de Govern està format per
vuit homes, però també és una evidència -i conec més o manco
a quasi tots els consellers- que hi ha una alta conscienciació
respecte les polítiques d’igualtat perfectament assumides per
part dels consellers que formen el Consell de Govern. I una cosa
més, i ho ha dit la diputada del Grup Popular, no basta aquesta
conscienciació, sinó que també s’han de valorar els fets i els
gestos. I en aquest sentit poder aprovar un pla d’aquestes
dimensions, d’aquestes característiques, assenyala evidentment
que hi ha una voluntat política a través d’un instrument d’ampli
abast que es materialitza en una sèrie d’actuacions que es
"calendaritzen" a través d’un temps i que es volen dur a terme.
Jo crec que açò és una forma important d’explicar aquest
component pedagògic en l’acció de govern de la nostra
comunitat autònoma.

Ja ho ha esmentat la diputada popular, nosaltres ens hem
centrat en allò que són directament competències nostres: els
serveis generals. I en aquest sentit que hi hagi aquí o no la
directora de l’Institut de la Dona, quan no és un organisme
directament competent en el desenvolupament del pla, tindrà
més o manco importància, en funció del sentit que se li vulgui
donar. Al meu entendre, no vol dir en absolut cap tipus de
menyspreu per part de l’Institut de la Dona, al revés, estam
absolutament encantats que el Govern a la fi hagi pogut aprovar
una mesura d’aquestes característiques.

De totes les intervencions he deduït que hi ha un
denominador comú de tots els grups polítics, que es pot arribar
a amples consensos en polítiques d’igualtat, en aquesta matèria,
i vull ressaltar aquesta qüestió. En gran mesura totes aquestes
actuacions a curt, a mig i a llarg termini tenen el mateix
objectiu, anar a convergir en aquesta igualtat de condicions de
percepció entre homes i dones i anar llimant aquestes
diferències que algunes de vostès han explicat molt bé.

Em deia la diputada Rita si la comissió avaluadora s’havia
reunit. Sí, s’ha reunit durant l’elaboració del pla; no li puc donar
dates concretes, però durant tota l’elaboració del pla s’ha anat
reunint. 

Bé, sí, potser a la primera intervenció, i donant resposta a la
Sra. Santiago, potser sí a la meva exposició de motius inicial he
fet una actuació un poc preventiva però, clar, quan un ha estat
monjo abans que cuiner idò..., ja pot ensumar un poc per on
van..., i jo l’únic que he volgut ressaltar és, bé, les diferències
que hi podia haver entre una actuació de govern i una altra, però
sense ànim d’entrar en polèmica perquè crec sincerament que en
algunes matèries la polèmica partidista o sectària no beneficia,
i precisament per açò, perquè veig que hi ha un ampli consens
en moltes de les mesures, tampoc no vull fer el cas d’aquesta
qüestió.

Evidentment la diagnosi posa a la llum clarors i foscors,
però açò és una diagnosi, i no seria una bona diagnosi si no
assenyalés els punts foscos on l’administració hagi d’actuar, i,
bé, açò ens ha d’encoratjar de qualque manera a seguir
treballant en aquesta qüestió per tal d’anar normalitzant
progressivament la situació.

Respecte de la pregunta que vostè m’ha fet concretament de
la diferenciació de sou, ara aquí mateix no tenim aquesta dada,
crec, a no ser que la directora la pugui saber de memòria, i si no
la tenim la hi farem arribar. 

Estic d’acord que els impresos que pugui posar a l’abast
l’administració han d’anar normalitzant amb el llenguatge no
sexista. Evidentment el condicionant econòmic ens limita
moltíssim, però en la mesura de les nostres possibilitat s’aniran
renovant els impresos que compleixin amb els paràmetres
adequats. Torn a insistir, ara passaré la paraula a la directora
general per tal que pugui fer l’exposició respecte dels
indicadors. 

I finalment, al Grup Parlamentari Popular, vull agrair-li la
seva intervenció. Està clar que aquest govern està fent una
aposta clara en aquest sentit. En alguns àmbits es podrà actuar
d’una forma més àgil, en uns altres no. Hi ha conselleries en què
el component de comandaments directius en què hi hagi dones
és molt alt, a la nostra conselleria fins fa 10 dies teníem 3
directores generals... És a dir, el que sobresurt per una banda
potser per una altra trobam un clot, com deim a Menorca un clot
i un bony; idò bé, del que es tracta és d’anar normalitzant
aquesta situació. 

Sra. Presidenta, si m’ho permet passaria la paraula a la
directora general per tal que pugui fer l’exposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula, idò, la
directora Núria Riera.
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LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE FUNCIÓ
PÚBLICA, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I QUALITAT
DELS SERVEIS (Núria Riera i Martos):

Gràcies, conseller. Bona tarda a tots. En primer lloc el que
vull dir des de la Direcció General de Funció Pública és que
nosaltres ens sentim orgullosos d’aquest primer pla d’igualtat
que ha aprovat el Govern de les Illes Balears, perquè no ens
limitam a fer política amb la igualtat sinó que feim gestió amb
la igualtat, i una mostra d’això és no només la Llei de la dona
que es va aprovar l’any 2006, la Llei 12/2006, sinó també aquest
primer pla d’igualtat que té el Govern de les Illes Balears, amb
la qual cosa vull començar dient que ens sentim orgullosos
d’haver posat en marxa, d’haver aprovat i consensuat aquest pla
d’igualtat, i de les mesures que n’estam desenvolupant.

Com deia la diputada Sra. Rita, té un component pedagògic
el fet que el Govern faci un pla d’igualtat. Evidentment per això
hem posat en marxa un pla d’igualtat, perquè hem de ser el
model de la societat, i hem considerat que el primer que havíem
de fer és donar exemple en aquest sentit, no amb política sinó
amb actuacions concretes, i per això hem posat en pràctica o en
marxa aquest pla d’igualtat. 

En relació amb la discriminació o el fet que al Govern hi
hagi només homes, jo he de dir que som dona i som càrrec del
Govern i no em sent gens discriminada...

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Em perdonen un segon, Sra. Presidenta? Em perdona un
moment la interrupció? És que pensava que havia d’explicar
allò dels indicadors, perquè si entra en una intervenció nosaltres
demanarem contestar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Rita, si la deixa acabar de parlar, potser ho pugui
explicar. Gràcies.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, però si és així sí que li demanaria la paraula per
contestar, eh?

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE FUNCIÓ
PÚBLICA, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I QUALITAT
DELS SERVEIS (Núria Riera i Martos):

No, és igual, perdoni, no tenc inconvenient a parlar
directament dels indicadors. Quan vostè parlava del punt vuitè,
que no estava en marxa, li he de dir que sí que està en marxa. El
punt vuitè consisteix a donar accions de difusió d’aquest pla on
consten aquests indicadors, els indicadors que li preocupen.

El que sí li dic és que li poden agradar o no agradar els
nostres indicadors, el que és evident és que a nosaltres no ens
agraden els seus perquè no hi eren. Vull dir que realment
aquesta és la situació, no?

Aquí hi ha la intranet, on tenen vostès la pàgina on hi ha la
promoció d’igualtat i on hi ha la situació, on s’aniran penjant els
indicadors. Com vostè ha dit un pla d’igualtat és un pla viu, amb
mesures a curt, a mig i a llarg termini, i en tot cas amb una
durada de tres anys. Les mesures inicials que estam actuant són
de tres mesos; a mesura que vagin donant resultat s’aniran
penjant els indicadors de publicitat. El que evidentment no
podem penjar són indicadors d’avaluació d’unes mesures que
encara no s’han desenvolupat.

Perdoni, si el pla d’igualtat es va desenvolupant s’aniran
penjant les avaluacions de les actuacions que es facin.
Evidentment seran les primeres avaluacions perquè fins ara no
se n’havia fet cap.

Per altra banda, en relació amb altres coses, si vol que li
digui el que li interessa del que ha dit, en relació amb sanitat i
educació sí feim mesures d’igualtat. Nosaltres, per exemple,
feim cursos a l’EBAP, feim actuacions dels riscos laborals, i tot
això forma part de la difusió del pla d’igualtat. I després per
altra banda també li he de dir que, en relació amb això que li
deia, el calendari està a tres mesos i estam duent a terme les
actuacions a tres mesos, com són per exemple els cursos en
horari laboral, que es fan cursos a partir de les 12 del migdia,
que es fan cursos on line, i que es fan cursos quan les dones
estan en períodes de baixa i computen com a horari de feina, i
aquests cursos serveixen per promocionar. I per altra banda
també li he de dir que hem millorat la formació de cursos on
line, que fins ara no n’hi havia, i es fan de totes les matèries. 

Això en general són actuacions que es fan d’igualtat i que
seran valorades amb tots aquests indicadors de publicitat que
vostè comentava i que li preocupaven.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Cristina Rita, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Bé, lament molt aquesta darrera intervenció, perquè no era
el que havia anunciat el conseller, que nosaltres havíem vingut
aquí amb interès de conèixer els indicadors com serien, perquè
els indicadors que surten aquí, torn repetir, em semblen molt
poc rigorosos; potser que abans no hi fossin, però és que ara són
absolutament inservibles, per dir alguna cosa. Però, bé, no
contestaré res més perquè... Que el nombre de normes revisades
sigui un indicador d’igualtat, a mi efectivament no m’ho
sembla, però, bé, jo pensava que hi hauria una explicació i no hi
ha estat. Hi ha hagut una intervenció política, hi ha hagut una
intervenció política que tal vegada nosaltres també estem en el
dret de contestar.

En tot cas la meva intervenció havia de ser una altra, però
després de sentir la directora general idò no serà així. Vostès es
van trobar un pla pràcticament fet, que el conseller ha contestat
i explicar per què no s’havia arribat a un acord, per qüestions
sindicals. Ara en aquest pla s’han fet, pel que diu el BOE, jo no
he tengut una altra informació, s’han fet dues comissions
d’igualtat a la qual van assistir dos sindicats, posa USO i STEI.
Prou. Vull dir que tant consensuat tampoc no està però, bé, és
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igual, vostès no necessiten consensuar res per tirar coses
endavant que després sortiran o no sortiran.

I ja veurem l’èxit que té, perquè he estudiat el document i,
com dic, no em semblen gaire rigorosos i no s’entenen els
indicadors, no hi ha uniformitat per fer una avaluació, no n’hi
haurà si no es corregeix, i per tant no se sap quines dades es
volen obtenir per fer aquest seguiment del pla, que era el que
ens interessava.

Després d’escoltar també la representant del PP, idò jo el
que veig és que vostès han fet un pla d’igualtat, han aprovat un
pla d’igualtat, ja veurem com es desenvolupa, però pensam que
vostès no se’l creuen o no es creuen la igualtat, i fa la impressió
que és un document per dir “hem fet alguna cosa”, perquè
efectivament... Per què pens que no s’ho creuen? Perquè
comença, com hem dit, que el Consell de Govern, insistesc que
és l’òrgan més alt de l’administració, únicament està format per
homes. El govern de Rodríguez Zapatero era paritari, el govern
era paritari...

(Remor de veus)

...perquè després no em poden donar vostès els tants per cent
quan no sabem com està distribuït dins l’administració, a quins
càrrecs estan i a quins no.

Després jo pens que no s’ho creuen, també, perquè les
mesures de conciliació, que no m’ha contestat si posaran en
marxa el pla Concilia estatal, les mesures de conciliació que
proposa el pla i que vostè ha repetit al final el que significa és
que les dues hores i mitja aquestes en què han augmentat la
jornada, que era de 35 hores i ara seran 37 i mitja, són aquestes
que són flexibles, però no les altres. Per tant la realitat serà que,
als funcionaris i a les funcionàries, el que els passarà és que
tindran dues hores manco de temps per poder dedicar als seus
fills, als seus familiar malalts o persones grans o dependents.
Per tant per açò, juntament amb els problemes amb els dies de
lliure disposició dels funcionaris, hi haurà menys possibilitats
de conciliar que abans.

Després també pens que no s’ho creuen per altres accions
que acompanyen tota la seva acció de Govern. Per exemple
estan decidits a subvencionar escoles que segreguen fillets i
filletes, cosa, per tant, no gaire igualitària.

LA SRA PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

També perquè han deixat caure l’Institut Balear de la Dona.
Aquí no hi ha la directora, jo també pensava que la trobaria,
però, bé, és igual, però no és igual perquè no està ni actualitzant
la pàgina web, on surt encara la consellera Castro, a la web de
l’Institut Balear de la Dona. Bé, clar...

Després perquè també parlen de fer una llei de protecció de
la maternitat, que s’ha fet a València, a nivell nacional, i que en
realitat no servirà per protegir realment les que són mares, sinó
per posar impediments a aquestes no ho volien ser. I mentrestant
l’Administració central ha derogat les bonificacions d’un any en
les quotes de la Seguretat Social per a autònomes que es
reincorporen a la seva activitat després de la maternitat. És a dir,
totes les seves accions van en contra de la igualtat i de les
dones.

Per tot açò, Sr. Conseller, no tenim clar que als membres del
seu partit els interessi realment aquest tema i que treballin per
la igualtat efectiva entre homes i dones. Només esper de la seva
consciència, açò sí, a la qual ha apelAlat, i a la dels altres
consellers, i a la voluntat política seva, per descomptat, de ningú
més.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Santiago, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Vull agrair, Sr. Conseller, el to utilitzat;
no així el de la directora que ha pres la paraula, que és més
propi d’una parlamentària de l’oposició que d’un representant
d’un govern.

He de dir a la Sra. Prohens que efectivament, possiblement,
jo no sé les dades però un 65-35%, un 65-35%, és paritat a
Europa i a tots els països civilitzats. Doncs, Sr. Conseller, un
65-35% que vostè ha dit de l’anterior govern és paritat, i vostè,
que ha estat llegint sobre temes d’igualtat, sabrà que a Europa
un 65-35 es considera paritat; 70-30 es considera paritat, i
s’intenta aconseguir un 60-40. El que no és paritat, Sr.
Conseller, és un cent per cent d’homes a la màxima
representació de l’administració pública i política d’un país que
és un govern. 

I en això vostès podran posar les excuses que vulguin, però
quan es parla i vostès parlen de quotes, encara que al Partit
Popular no li agradi parlar de quotes el seu programa està ple de
quotes: parlen del 50% de dones que han d’aconseguir ics
objectius, un altre un 50% d’objectius; fins i tot recomanen
paritat i diuen que la paritat és un 60-40 en persones d’àmbit
privat, com són els sindicats; a les juntes de personal, en els
representants sindicals que negocien... Vostès volen aplicar la
quota que vostès diuen en aquest pla d’un 60-40, i en el Govern
no l’apliquen. Això els desautoritza com a pla.

I les meves primeres paraules han estat que crec que és un
pla correcte, que és un pla adequat, i els vull desitjar molts
d’èxits amb aquest pla, perquè els èxits seus seran els èxits de
totes les dones; és que m’agradaria que funcionàs. No vegi en
nosaltres, perquè discrepam en determinades coses o perquè les
explicam amb vehemència, un contrincant o una persona en
contra de la igualtat. Em pareix molt honrat per la seva banda i
per part de la directora que estiguin orgullosos d’aquest pla. Jo
també estic orgullosa del que vàrem fer des de la nostra
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conselleria o des de l’Institut de la Dona, que varen ser
protocols, va ser un servei d’acompanyament, el Consell de la
Dona, diverses campanyes..., en fi, diverses coses, perquè
nosaltres també practicam la igualtat. Però em permetrà la
crítica, sobretot amb un pla d’igualtat dins l’administració, que
en el Consell de Govern no hi hagi cap dona com a mínim és
xocant, com a mínim és xocant. Ni una dona. I estic convençuda
que dins el Partit Popular hi ha dones tan preparades o millor
preparades que qualsevol conseller.

Jo estic segura que som aquí per la meva capacitat i per la
meu valor com qualsevol altra persona, home o dona, però
també li puc garantir, Sr. Conseller, que la llei cremallera m’ha
ajudat a ser on som, la llei cremallera m’ha ajudat a ser on som,
i a totes les dones ens ha ajudat a ser on som, i si el Partit
Popular considera que és tan nefasta, faci propostes de llevar-la,
perquè dins els partits també existeixen les dificultats de les
dones per tenir accés a la igualtat i als llocs de presa de
decisions. Per això es fan mesures concretes, i aquesta llei de
cremallera també és una acció d’igualtat que va aprovar un
consell de govern progressista.

Per tant m’agradaria, per acabar aquesta intervenció,
reconèixer l’esforç del pla, tots els èxits que puguin tenir amb
el pla, tot el que nosaltres puguem ajudar des del nostre grup
parlamentari per millorar-lo i per posar-lo en pràctica també ens
agradaria, però també dir-li que el nostre no es va aprovar
perquè els sindicats no el volien aprovar, i vostè ha dit, que
sembla que determinades parlamentàries no l’escolten, que no
va ser aprovat pels sindicats majoritaris. Nosaltres també
l’haguéssim pogut aprovar sense la majoria dels sindicats
majoritaris, però tenim accions polítiques diferents; vostès es
varen estimar més aprovar-lo, d’acord, i nosaltres pensàvem
poder arribar a un consens posterior. En qualsevol cas tenim un
pla, és un bon pla, pensam nosaltres, i tal vegada m’agradaria
que es pogués aconseguir.

M’agradaria que contestàs als indicadors. No em sent
contestada pels indicadors. Vull saber els indicadors, que me’ls
anomeni, si volen arribat a aconseguir un 10% més de presència
de dones, per exemple, a lliures designacions; o aconseguir un
30% més de presència de dones a final d’aquest pla en cursos de
formació; o aconseguir que..., quantes persones, homes i dones,
un 30% més, un 20% més, hauran aconseguit fer els cursos de
formació en temes d’igualtat... Això són indicadors que ens
permeten contestar si el nostre pla està bé; no és sobre el que
s’ha fet i després pensar que això són els indicadors, sinó què
volem, com volem arribar -encara em queda temps- com volem
arribar.

I després hi ha diversos protocols..., diversos protocols, el
d’assetjament i altres protocols que vostès assenyalen en el pla,
que m’agradaria saber el calendari d’aquests protocols i com els
pensen elaborar, si pensem fer qualque reunió conjunta amb
altres entitats, amb professionals, amb la universitat... I
m’agradaria saber, en aquests protocols, quina presència tendrà
l’Institut Balear de la Dona. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Prohens, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, com ha pogut veure
està davant uns artistes de començar coses i no acabar res.
Deixin mig preparat un protocol contra la violència de gènere
que no són capaços de posar en marxa, o una llei de la igualtat,
però tampoc no aconsegueixen el consens per aprovar-la en el
Parlament, o un pla d’igualtat que està quasi a punt, però
tampoc no l’acaben de posar en marxa.

Vull dir, jo crec que l’esquerra s’ho ha de fer mirar, a veure
què fa quan governa que planifica tantes coses i no posa en
marxa cap ni una.

La veritat és que em sorprèn l’interès que ha tengut
l’oposició en aquesta compareixença del Sr. Conseller perquè
pareix que els interessava parlar més de la composició del
Consell de Govern que no de les mesures concretes d’aquest pla
d’igualtat. Per tant, deuen anar per bon camí. 

Diuen, des de l’oposició, que des del Partit Popular no hi
creim, no creim amb la igualtat, no creim amb la conciliació. Jo
respondria que tal vegada, els aconsellaria que no hi creguin tant
i ho practiquin un poc més. Per què dic això? Dic això perquè
en el 2009 va ser el primer any que per primera vegada en la
història es baixa el pressupost de l’Institut Balear de la Dona en
un 7%. En el 2010 tornen a baixar el pressupost de l’Institut
Balear de la Dona un 14,87% i en el 2011, amb uns pressuposts,
com tots saben, prorrogats es va baixar una altra vegada aquest
pressupost.

Diuen que no creim amb la igualtat, però la Llei de la dona
d’aquesta comunitat, una de les primeres comunitats autònomes
que va comptar amb una llei d’aquestes característiques, és de
2006 i és del Partit Popular. Una llei de la dona en la qual el
PSM no va donar suport i gràcies a la qual ens vàrem avançar
a la Llei d’igualtat nacional. I saben què varen fer durant els
quatre anys de govern del pacte amb la Llei de la dona? Idò, res,
no varen aplicar una llei que estava en vigor, simplement perquè
no era la seva. 

Diuen que no hi creim, però saben de qui va ser la primera
llei de conciliació de vida familiar i laboral, la llei que
dictaminava nul l’acomiadament per embaràs, que posava un
xec nadó de 100 euros mensuals o que posava les deu setmanes
de permís maternal que podia gaudir tant el pare com la mare,
perquè abans d’aquesta llei els pares no pintaven res en la cura
dels infants? Idò va ser una llei del Partit Popular, que també
dictaminava un cost zero en la Seguretat Social per les baixes
maternals.

Sí que és veritat que ells fan molta política de grans eslògans
de cara a la galeria, ja ho sabem, ja sabem que varen crear una
direcció general d’Igualtat en el Consell de Mallorca sense
competència o que varen crear una regidoria d’Igualtat a
l’Ajuntament de Palma que només tenia doblers per pagar les
nòmines al personal. Aquestes són les grans polítiques d’igualtat
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de l’esquerra, però quan grates, quan grates un poquet a baix no
hi ha absolutament res. Per tant, tal vegada haurien de creure-hi
menys i practicar-ho més. Simplement vull reiterar
l’enhorabona del Grup Popular per aquest pla d’igualtat i que
continuï fent aquesta tasca senzilla, aquesta tasca discreta, però
tasca que, al cap i a la fi, vengui qui vengui quan s’acabi aquesta
legislatura, trobaran feta i no trobaran només un paper amb
intencions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. Finalment té la paraula el Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Moltes gràcies. Bé, jo voldria dir que ha tornat a sortir la
crítica a la composició del Consell de Govern. Mirin, ho he dit
abans, és constatable, vuit consellers, vuit homes, però quan
l’acció política que hi ha rere les decisions d’aquests vuit homes
es tradueix en accions d’aquesta contundència, articulades,
coordinades, "calendaritzades" en uns terminis, escoltin, què és
que ens interessa? Què és que ens interessa que es facin
polítiques d’igualtat o altres coses?  Jo crec que l’aposta per la
política, per l’execució d’actuacions que vagin en aquesta línia
és claríssima. Per tant, no puc compartir els seus punts de vista.
Jo accept qualsevol tipus de crítica, això ja entra dins el càrrec,
però clar, quan un analitza l’argument o el contingut d’aquella
crítica doncs bé, podrà estar-hi més o manco d’acord i podrà
veure més o manco objectivitat. Sempre hi ha un rerafons
davant qualsevol crítica, un punt de vista i jo m’estim més veure
la part positiva d’aquell punt de vista que no ..., la part positiva
davant la negativa perquè el que m’interessa és continuar
avançant en les polítiques d’igualtat.

El que hem intentat o el que intentava la directora, però s’ha
muntat aquí un poquet de ..., el que intentava la directora era
contextualitzar l’explicació per la qual s’havien elaborat els
indicadors. No tenim cap problema a fer-los arribar una
explicació més detallada del contingut tècnic, dels arguments de
tipus tècnic que hi ha rere aquests indicadors perquè no hi ha res
a amagar, a l’inrevés, crec que si entre vostès i nosaltres podem
trobar buits quant als indicadors que ens permetin tenir una
percepció més real del camí que volem emprendre i poder
detectar i avançar en els problemes que el pla ha fet aflorar
doncs crec que és important. La directora l’únic que intentava
era, bé, amb una contundència perquè viu, ha viscut el pla d’una
forma molt directa i, com diu ella, ha nascut dins la seva
direcció general i és lògic que quan un instrument d’aquest tipus
que du una feinada on un s’implica personalment doncs que el
vulgui defensar amb la vehemència que pertoca, i ho hem de
contextualitzar en aquest sentit i res més, no?

Sabia que sortiria la qüestió de les escoles segregacionistes
i bé, però escoltin, a mi el que m’interessa és complir la llei, si
les escoles compleixen la llei i tenen uns drets i uns deures
doncs ens hem d’ajustar al marc legal, i prou. 

Respecte d’algunes de les preguntes que m’ha plantejat en
la segona intervenció la Sra. Rita, respecte de la flexibilització
horària, de la jornada de 37 hores i mitja i tal, li he de dir que
algunes d’aquestes mesures ja s’han implantat abans de
l’aprovació del pla i aquesta n’és una. L’horari d’entrada i de
sortida de la feina és flexible, com vostès saben, precisament
perquè volíem conciliar, volíem facilitar la conciliació de la
vida laboral i la familiar, per dur els fillets a l’escola, per poder
sortir abans per poder-los recollir, per poder ajustar la jornada
a la conveniència per cuidar persones majors fins i tot, la part
obligatòria de l’horari és de 9 a 2, abans i després és el flexible
i és el que nosaltres entenem que és una mesura pràctica,
pragmàtica per poder permetre aquesta conciliació. Hi ha dos
capvespres que estan habilitats també com a horari de feina. Ha
estat una mesura que pel coneixement que nosaltres tenim ha
tengut una alta acceptació entre els funcionaris. És a dir, que
crec que l’hem encertada en certa manera.

També respecte del control horari s’ha establert un sistema
informàtic que permet als empleats públics, de qualque manera,
controlar-se les hores, fins i tot al minut, des que entren fins que
surten, amb la qual cosa el control és absolutament precís, no
han de fer més hores ni més minuts dels que pertoquen ni n’han
de fer menys. 

Per tant, la voluntat d’aquest govern és disposar de totes les
mesures que puguin anar cap a una convergència quant a la
percepció o quant a la concepció i a la política que es pugui
desenvolupar respecte de la igualtat entre homes i dones,
detectar aquelles puntes per tal d’intentar llimar-les en la
mesura del possible i som perfectament conscients que no és
una tasca d’avui per demà, hi ha unes determinades inèrcies
molt arrelades dins la societat que ens obliguen a actuar amb
una perspectiva a llarg termini. Seríem poc realistes si
pensàssim que d’un dia per l’altre algunes tendències es poden
canviar i com que nosaltres tenim voluntat de fer feina sense
frissar, però sense pausa i en funció dels mitjans que nosaltres
tenim a l’abast intentar actuar en tots aquests sentits, açò és el
que jo els puc dir, la voluntat del Govern en aquest sentit és
absolutament ferma.

I per a totes aquelles qüestions més de tipus tècnic que
vostès necessitin més informació la conselleria està a la seva
disposició per tal de facilitar-los-la. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

Una vegada esgotat l’ordre del dia, agrair una vegada més la
presència del Sr. Conseller i dels seus acompanyants.

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