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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats. Començarem la sessió d’avui i, en primer

lloc, els demanaria si es produeixen substitucions. 

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Sí, Isabel Busquets substitueix Margalida Capellà.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Alguna més? Sí?

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí. Juan Manuel Lafuente substitueix Marga Prohens. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Ja està. Bé, idò, passam a l’únic punt de l’ordre del

dia que consisteix en el debat de les proposicions no de llei

RGE núm. 5280 i 5499/16.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5280/16, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures contra

el ciberassetjament.

I començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.

5280/2016, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures contra el ciberassetjament. Per a la seva defensa, per

part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula l’Hble. Sra.

Sandra Fernández, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. El Grupo Popular ha

presentado esta iniciativa, relativa a medidas contra el

ciberacoso, porque consideramos que es una problemática que

afecta a nuestra sociedad y en concreto, evidentemente, pues

afecta a los niños y niñas y a los jóvenes de Baleares.

Como todos sabemos, hoy en día todos nosotros vivimos no

solamente lo que podríamos llamar el mundo real sino también

un mundo virtual, pero cuando hablamos de las nuevas

generaciones esto se potencia aun más. Hoy en día los jóvenes,

los niños y las niñas que cada vez ya en edades más tempranas

empiezan a utilizar internet, empiezan a utilizar las nuevas

tecnologías, no solamente deben enfrentarse a los peligros y

deben conocer cómo se deben mover en el mundo que nosotros

hemos conocido, el mundo podríamos llamarlo, como he dicho

antes, real, sino también en un mundo virtual que tiene

numerosas ventajas, pero que evidentemente también tiene

muchas problemáticas e inconvenientes.

Desde ese punto de vista, yo creo que cada vez más está

surgiendo pues tanto normativa para poder regular también

pues todo lo que es el mundo de internet, las nuevas

tecnologías, las redes sociales, pero también debemos, y como

sociedad debemos hacerlo, educar también en este mundo,

igual que enseñamos a los niños cómo comportarse ante un

desconocido, por ejemplo, si se encuentran por la calle,

también es muy importante poder educarles a cómo enfrentarse

cuando personas desconocidas, por ejemplo, se acercan a ellos

a través de las redes sociales o a través de internet. 

Pero una de las problemáticas concretas que sí que ha

surgido de las nuevas tecnologías, de internet y especialmente

de las redes sociales ha sido lo que se conoce como el

ciberacoso. No solamente el acoso escolar está proliferando en

los últimos años, vemos las consecuencias por desgracia

muchas veces como niños y niñas sufren acoso escolar y si no

se para a tiempo desde luego las consecuencias son muy

perjudiciales, pero cada vez más hay un porcentaje muy alto

que este acoso se produce a través de internet, a través de las

redes, que es lo que se llama ciberacoso. Con una problemática

además agregada, que no es tan difícil de detectar desde las

aulas, con comportamientos a lo mejor agresivos hacia algunos

niños o hacia algunos jóvenes, que sí que se puede detectar más

fácilmente, ya que se hace siempre desde el anonimato en

algunas circunstancias y también, evidentemente, algo que no

es para nada visible.

En este sentido, ya desde la pasada legislatura a través de la

Oficina de Defensa de Derechos del Menor, el Instituto Balear

de Juventud, el Institut per a la Convivència i Èxit Escolar,

también el Instituto de Seguridad de las Islas Baleares, como

Guardia Civil, policía nacional, iniciaron un proyecto conjunto

con el objeto de poner en marcha iniciativas conjuntas entre

todos para promover el uso más seguro y más responsable de

las nuevas tecnologías, de la tecnología en línea, de los

teléfonos móviles especialmente entre los niños y los jóvenes.

En este sentido, nosotros habíamos realizado esta

proposición no de ley con tres puntos muy concretos, decir que

agradecemos a la portavoz del Partido Socialista que entiendo

que en nombre del Govern nos ha informado de cuál es la

situación actual ya que esta PNL sí que tiene unos cuantos

meses de lo que se está haciendo especialmente a través de la

Conselleria de Educación, que es quien está liderando todo este

proceso, y en este sentido nos gustaría hacer una serie de

modificaciones respecto a la propuesta inicial.

El punto número 1 lo mantendríamos igual, que dice que

“en coordinación con la Universidad de las Islas Baleares se

promueva la investigación de nuevas estrategias de análisis de

detección y prevención de la violencia en las redes sociales”.

Creemos que no solamente es muy importante activar los

protocolos, estar muy coordinados, sino también intentar

prevenir posibles consecuencias. Todos sabemos que el mundo

de internet evoluciona a una velocidad que muchas veces hace

que ni la propia legislación pueda adaptarse a ella y por eso

creemos muy importante que tenemos que intentar prevenir,

debemos estar estudiando cuáles son las nuevas fórmulas para

poder evitar ese ciberacoso.

El punto número 2 lo eliminaríamos ya que se nos ha

informado que no solamente se continua con el proyecto que se

puso en marcha la pasada legislatura sino que imagino que a

través de la comisión que se puso en marcha para estudiar

medidas este proyecto ya ha sido superado y se están poniendo

en marcha nuevas iniciativas. Así que, bueno, pues damos un

voto de confianza al Govern y retiraríamos este punto.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605280
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Y el punto número 3, como también se nos ha informado

que este proceso de divulgación pedagógica que nosotros

pedíamos tanto en centros públicos como privados para

profesores, para las asociaciones de padres y madres y para

cualquier agente educativo se está poniendo en marcha,

cambiaríamos, si les parece bien a todos los grupos, en lugar de

“que se realice un proceso de divulgación”, “que se potencie el

proceso de divulgación pedagógica”. 

Por nuestra parte nada más. Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

En el torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari

Podem Illes Balears té la paraula l’IlAlustríssim, l’Hble. Diputat

Sr. Baltasar Picornell, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres estam d’acord amb

aquesta proposició no de llei. És cert que a partir de finals dels

anys noranta se’ns ha obert un ventall completament nou, que

és això de l’internet i aquesta nova era tecnològica, que sí

realment té un perill i és un perill que realment no sabem mai

qui ha darrera, o sigui, ara tenim les xarxes socials, abans hi

havia els xats, i no saps certament qui ha darrera d’aquesta

persona amb la qual parles. I en això sí que entren en perill els

nostres fills. Crec que hi hem de posar remei.

Tenim un cas recent que ara ha estat prou mediàtic, el

d’aquesta jove italiana que per culpa d’una filtració d’un vídeo

seu a les xarxes socials ha arribat al dràstic... a suïcidar-se, i

crec que és el moment ja de ser conscients que rere aquest

ventall de coses noves que hi ha rere les xarxes socials, com

Facebook, Twitter, Netchat, Instagram, no sabem fins quin punt

tenim la nostra privacitat cent per cent resguardada.

Per això, convé que els pares, les escoles i per evitar aquest

bullying també les forces de l’Estat estiguin ben coordinats i

també molta responsabilitat dels pares per evitar aquests punts

de xantatge que moltes vegades fan els joves sense ser

conscients del mal que poden arribar a fer.

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca

té la paraula l’Hble. Sra. Diputada Bel Busquets, per un temps

de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Molt bé. Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Volia manifestar

que amb aquestes aportacions que ha fet ara en el darrer

moment la diputada del Partit Popular que presenta aquesta

proposició no de llei, canvia totalment un poc la nostra

intervenció, perquè ja volíem... un fet que volia remarcar és que

tal vegada aquesta proposició no de llei hauria estat més

adequada per presentar a la Comissió d’Educació, ja que parla

molt de temes que tal vegada son treballats a l’escola. De fet,

la Conselleria d’Educació, com ja ha esmentat ella mateixa, a

través de Convivèxit, que és l’Institut per la Convivència, ja

treballa per aquesta divulgació, per aquesta formació en

ciberassetjament, que és un problema que es dóna a les escoles,

i ja havíem planificat de votar només el punt 1. Per tant, així

com els ha retirat manifestaríem el nostre suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Maria

Antònia Sureda, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors, diputats. Bé, jo crec

que a l’exposició de motius ha quedat clar el que ens poden

oferir o el que ofereixen les noves vies de comunicació que no

es poden comparar, evidentment, amb cap altra canal i que el

seu ús irresponsable pot tenir conseqüències molt perilloses.

Crec que s’han fet molts d’estudis i queda clar que hi ha molta

feina a fer, però el que importa és que s’intenti frenar aquest

problema, i no només amb els nins o amb els joves sinó que

també hi ha casos d’assetjament a través de xarxes socials entre

adults, i crec que és una feina i hi ha una gran tasca de

divulgació, prevenció i conscienciació a les escoles, però que

també s’ha de fer molta feina dins les cases per conscienciar el

que ens podem trobar a través de les xarxes.

Per tant evidentment nosaltres donarem suport a aquesta

proposició no de llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca

té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Josep Castells per un temps de

deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres també estem

d’acord amb el fons de la proposta, també creiem que millora

molt amb els canvis que ha proposat la Sra. Fernández, i per

tant doncs encara hi estem més a favor.

Respecte del punt 1, que queda talment, jo també volia

suggerir un canvi, perquè realment crec que l’òrgan indicat per

fer aquesta feina no és la Universitat de les Illes Balears,

perquè el tipus d’investigació que aquí es proposa normalment

hi estan amb més contacte i amb més capacitat de fer-hi

aportacions els tècnics que treballen en àmbits com l’Institut

Balear de la Joventut o altres serveis d’aquest tipus que estan

més en contacte amb aquesta problemàtica que no pas la

Universitat, que també hi podria participar. Es dóna la

circumstància que precisament el grup de treball sobre

convivència escolar que es preocupa de tots els temes

d’assetjament que hi ha dintre de Convivèxit, que és aquest,

diguem, servei de la Conselleria d’Educació que es dedica a

això, ja ha encomanat a la Fundació Bit, que té una vinculació

amb la Universitat, l’estudi que demana aquest punt. Per tant jo

aquí el que proposaria potser és que..., a mi em sembla bé que
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es promogui la investigació de noves estratègies d’anàlisi, de

detecció i prevenció (...) xarxes socials, en coordinació amb

entitats especialitzades i també, si escau, amb la Universitat de

les Illes Balears, però no restringir-ho només a la Universitat de

les Illes Balears perquè em sembla que les entitats que treballen

aquesta problemàtica poden estar en millor disposició per fer

aportacions que no pas la Universitat.

Quant al segon punt no cal parlar-ne més perquè s’ha retirat.

I el tercer, bé, em sembla bé potenciar; només volia dir doncs

que precisament Convivèxit, l’Institut per a la convivència i

l’èxit escolar, ja té un programa de formació que durant el

2015-2016 ha fet jornades de formació a totes les Illes; estan en

marxa alguns programes com per exemple el dels alumnes

mediadors, que és un tema que està perfectament instaurat jo

crec que a tots els instituts, jo almenys tinc experiència

personal que a l’institut on van els meus fills hi ha els

mediadors, que han rebut una formació i que són alumnes que

intervenen en aquests conflictes; i també doncs hi ha publicada

una guia de pràctiques restauradores, és a dir, que ja hi ha tota

una feina feta i que això s’està fent. Per tant, bé, em sembla bé

que es potenciï, i per tant la correcció doncs també permetrà

que hi votem a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt té

la paraula l’Hble. Diputada Sra. Olga Ballester, per un temps

màxim de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des de Ciutadans també donarem

suport als dos punts de la proposició no de llei, i també donam

suport, si així ho vol la diputada del Partit Popular que presenta

la iniciativa, al que ha explicat el representant de MÉS per

Menorca de fer extensiva aquesta investigació als grups que

estan treballant ja en aquest problema.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Conxa Obrador, per un

temps màxim de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. És evident que ens trobam

davant unes conseqüències que provoca l’assetjament escolar

que són similars i fins i tot pitjors a altres formes de

maltractament, i alguns d’aquests exemples els podem trobar en

conseqüències de bullying que varen provocar que Jokin, en el

País Basc l’any 2004, se suïcidés, i aquest fet va provocar

també una major sensibilització i conscienciació a l’àmbit de

l’Estat; i també la declaració que va fer Amanda Todd en un

vídeo a Youtoube abans de suïcidar-se al Canadà, tots el

coneixem i el tenim ben present; i també els suïcidis de Diego

a Madrid i d’Alan a Barcelona durant el passat curs escolar, i

que presumptament s’han relacionat amb situacions

d’assetjament escolar, un d’ells relacionat amb la identitat

sexual.

Per tant m’agradaria que poguéssim parlar de les coses i

nomenar-les pel seu nom, i estam davant d’un assetjament que

és violència i l’hem de tractar com un tema relacionat amb la

violència. No és una cosa que passa entre els infants, que és un

capritx, que no té importància, que és una nova manera de

relacionar-se, que són estratègies de relació entre els joves que

es donen avui en dia... No, no, estam davant casos de violència.

193.000 infants de tot l’Estat espanyol es veuen afectats per

aquest tipus de violència i 44.000 d’ells tenen relació amb el

ciber..., la violència tecnològica.

Per tant nosaltres celebram que l’Institut per a la

convivència i l’èxit escolar, que depèn de la Conselleria

d’Educació, posàs en marxa un protocol d’actuació, de

prevenció, de sensibilització en aquest tema, i que es posàs en

marxa a centres, a tots els centres, i que es va fer aquest

protocol i hem de destacar la participació dels colAlectius que

tenen a veure amb la situació dels alumnes i amb els menors, i

aquí sí que en varen formar part tots aquests sectors, com dic,

que tenen a veure amb el món educatiu i en relació amb

menors: l’equip de l’Institut de convivència i l’èxit escolar,

representants de la Inspecció educativa, Servei de suport

educatiu, coordinació de policies tutors de les Illes Balears, el

director i el jurista de l’Oficina de defensa de drets del menor,

representants de Planificació educativa, representants de la

Universitat de les Illes Balears, Confederació d’associacions de

pares i mares COAPA, l’Institut de salut mental, cap de Fiscalia

de Menors i Institut Balear de la Dona. Totes aquestes entitats

i representants d’aquestes entitats varen conèixer la importància

de sensibilitzar i de formar i d’establir aquests protocols

precisament per defensar el dret d’aquests menors a no patir la

violència en l’àmbit escolar, i que les escoles i que els centres

educatius i els pares tenguin eines suficients per detectar i

atacar aquests casos de violència.

S’ha de dir que precisament la violència que es provoca

dins l’àmbit escolar s’hagués pogut i es volia treballar i es

treballava des de l’àmbit curricular d’una educació en valors,

d’educació per la ciutadania, que el que intentava era introduir

valors de respecte cap als altres i de respecte a la diversitat.

Malauradament aquesta assignatura va sortir, va botar el

currículum per una qüestió ideològica, pens, i demostrant que

si no s’hagués eliminat haguéssim pogut contribuir millor des

del currículum, des de l’horari lectiu, a la formació d’aquests

valors de respecte, i també és una manera de lluitar contra la

violència i l’assetjament dins les escoles.

Nosaltres estam d’acord i votarem a favor del primer punt,

tot i l’apreciació que fa el portaveu de MÉS per Menorca, que

l’entenc, però pensam que no està de més que es coordini amb

la Universitat i que a través d’aquesta coordinació puguin

participar, igualment que han participat en l’elaboració del

protocol, totes aquelles entitats i sectors que tenen a veure amb

l’educació i amb el tema que tractam. 

El segon punt entenem que es retiri. És evident que el

projecte que va engegar el Partit Popular, el govern del Partit

Popular la legislatura anterior, ha quedat obsolet; la pàgina web
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no ha funcionat tan bé com podia funcionar, i crec que el

Govern està intentant..., ha intentat i ha modificat aquesta eina

adaptant-la a les situacions actuals.

I per nosaltres no hi ha cap inconvenient que es canviï el

tercer punt amb la indicació que es potenciï la divulgació

pedagògica entre els centres escolars, tot i que el protocol ja

contempla aquesta possibilitat i aquesta formació específica

que es fa prèvia i que ja l’han rebuda els docents dels centres

escolars per poder detectar precisament aquestes situacions de

possible assetjament.

Nosaltres pensam que és des de la prevenció que s’ha de

treballar i que quan es donin casos de violència que no es

puguin tallar dins l’àmbit escolar s’han de notificar

automàticament a la policia i a la Fiscalia, perquè siguin ells els

que actuïn perquè són ells els que tenen també els mitjans per

fer-ho.

Res més, vull dir que aquesta proposició no de llei

coincideix amb la presentació de la memòria que va fer ahir

l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor que indicava que

Balears, evidentment, no està exempta d’aquests casos

d’assetjament i que hem de continuar treballant.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. A continuació té la paraula per

contradiccions el grup proposant per un temps màxim de cinc

minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Primero agradecer a los grupos

el apoyo a esta proposición no de ley con los cambios que ya

había comentado.

A la portavoz de MÉS decirle que yo tampoco tengo muy

claro por qué ha venido a esta comisión y no a la de educación,

pero bueno, en cualquier caso ya que ha venido creo que nos

hemos podido poner de acuerdo.

Al portavoz de MÉS per Menorca, me parece acertada su

precisión, sí que es cierto que instando al Govern y a la

Conselleria de Educación ya se entiende que los técnicos que

están tanto en la Conselleria de Educación como en otras áreas

del Govern participarán, pero tampoco estaría de más que, si a

todos los grupos les va bien, la redacción pudiese quedar que

“en coordinación con la Universidad de les Illes Balears y

entidades que trabajen en esta problemática se promueva la

investigación de nuevas estrategias, análisis, detección”..., si a

todos les parece bien.

Y después, por último, decir que estamos totalmente de

acuerdo con la precisión que ha hecho la portavoz del Partido

Socialista, en el sentido que no podemos hablar de un tema

como el acoso escolar o el ciberacoso en este sentido como si

fuesen cosas de niños, como si fuese un asunto de menor

importancia porque tiene mucha y por desgracia vemos las

consecuencias día tras día. 

Creo que tenemos que concienciar a la sociedad, no

solamente en este caso que estamos hablando, más del ámbito

escolar, sino en general, pues evidentemente que esto es un

problema muy grave, que debemos educar, igual que se educa

a los niños para el mundo real, también para el mundo virtual,

evidentemente no permitir conductas que se están produciendo

de este tipo y que por desgracia están acabando incluso con la

vida de muchos jóvenes en todo en mundo en este sentido, pero

evidentemente nosotros debemos trabajar en el ámbito en el

que estamos que es nuestra comunidad autónoma.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias. Bé, acabat el debat passam a votar la Proposició

no de llei RGE núm. 5280/16.

Vots a favor? Unanimitat.

Per tant, queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.

5280/16, relativa a mesures contra el ciberassetjament.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5499/16, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a igualtat

salarial.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 5499/16, presentada pel Grup Parlamentari

Socialista, relativa a igualtat salarial.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Sra. Sílvia Cano, per un temps

màxim de deu minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Avui debatem una

proposició no de llei que la veritat és que es va presentar ja fa

una sèrie de mesos i durant aquests mesos han passat coses

positives que han deixat algunes qüestions una mica

extemporànies, però bé, crec que és important poder debatre i

aprofundir en algunes propostes i sobretot crec que ens hem de

felicitar de tenir un govern que durant aquest estiu ha fet una

feina intensa en matèria de responsabilitat social corporativa,

essent una de les primeres comunitats autònomes que hem

incorporat clàusules socials als contractes amb l’administració

per fomentar la feina de qualitat, però també constituint un

consell de la responsabilitat corporativa.

També crec que és positiu el fet que després també d’haver-

se presentat una PNL, el Partit Popular presentà una PNL en

l’àmbit del plenari per aprovar el segon pla d’igualtat de la

CAIB, això també s’ha aprovat durant aquest mes de juliol. Per

tant, la proposat en concret que fa referència a aquest punt

directament la retiraria.

Per tant, el primer que puc fer és celebrar el compromís que

té el Govern i també constatar que és bo que al Parlament

dediquem una sessió a parlar d’un tema que és fonamental per

la qualitat de vida de les dones com és el tema de la desigualtat

salarial, perquè si ens demanam quants de dies ha de treballar

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605499


272 ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 22 / 22 de setembre de 2016 

 

una dona per cobrar el mateix que un home, tothom per lògica

diria que el mateix, no?, que hauria de ser zero, però l’escletxa

salarial, la diferència entre el salari dels homes i les dones no

ha aturat d’augmentar els darrers anys.

El ritme actual de la reducció de la bretxa salarial és tan lent

que la Comissió Europea l’any passat va dir que al ritme actual

haurien de menester 70 anys per assolir la igualtat de

remuneració i crec que tots els diputats i diputades d’aquesta

comissió convindrem que ni podem ni volem esperar tant de

temps per aconseguir la igualtat retributiva i per tant, impulsar

d’una manera transversal, des de les diferents conselleries, les

diferents polítiques per tal de corregir aquesta situació de

desigualtat retributiva.

No hi ha una única causa, de la desigualtat salarial, i això és

un debat molt polièdric on es mesclen molts factors

estructurals, econòmics, de mercat laboral, però també de

gènere.

La infravaloració social del treball de les dones és una de

les causes i això sabem quin impacte té en la vida de les

persones. Precarietat laboral vol dir precarietat existencial. Els

baixos salaris que perceben les dones, unit a la manca de

repartiment de les tasques de la llar i de les cures, dóna com a

resultat unes fortes diferències en relació amb els homes. Les

dobles i triples jornades afecten la nostra qualitat de vida,

l’autonomia de les dones, el benestar i la llibertat, perquè qui

està tot el dia ocupant-se per sobreviure difícilment podrà

després accedir a la cultura, a la participació social, a la

participació política en igualtat d’oportunitats.

Podem per tant afirmar que tenim dos grans cavalls de

batalla que són, per una banda, el mercat laboral, però per una

altra banda, els estereotips, els prejudicis, el que implica el

patriarcat i l’asimetria de gènere.

Si anam a les dades, que és el més objectiu, la darrera

enquesta d’estructura salarial de l’INE, de l’Institut Nacional

d’Estadística, mostra que la remuneració anual bruta de les

treballadores espanyoles va ser un 24% inferior a la dels

homes, la més elevada dels darrers sis anys. Mentre que la

major part dels països de la Unió Europea han estat disminuint

aquesta bretxa salarial, han escurçat aquesta bretxa, Espanya ha

quedat estancada.

El 67,15 dels quasi 2 milions de treballadors que cobren

com a màxim 645 euros mensuals són dones, és a dir, quasi el

70% són dones, una brutalitat que després veiem com això es

reflecteix en les rendes mínimes d’inserció en què veiem que la

tipologia són majoritàriament dones que accedeixen a les

prestacions socials, als informes de Càritas, de Creu Roja que

les principals usuàries i beneficiàries de les prestacions socials

són dones.

Analitzant la tipologia dels contractes podem concloure que

les jornades a temps complet redueixen l’escletxa salarial, el

14,6%, i garanteixen retribucions més dignes a les dones; en

canvi, les que tenen un contracte de durada indefinida suporten

una bretxa d’un 25,66.

Les dones assalariades per cobrar exactament el mateix que

els homes haurien de treballar 79 dies més l’any per equiparar-

se, és a dir, fan cada any més de dos mesos de feina gratuïta,

per tant, això genera una situació de falta d’equitat.

Només en quatre comunitats autònomes, entre elles la

nostra, tenim una bretxa inferior a l’escletxa nacional, tenim

quasi un 16%. Això, que podria semblar a priori una notícia

positiva, també és un arma de doble fil, no és tant a causa de la

millora de les nostres condicions laborals, sinó més aviat a la

precarització del treball masculí. El salari mitjà anual de les

dones a Balears ha caigut entre els anys 2011 i 2012, 379

euros, mentre que els dels homes va caure 605 euros.

Les darreres dades publicades de l’Agència Tributària sobre

salaris per sexe i activitat professional a Balears deixa una

fotografia preocupant: tots els sectors d’activitat estan afectats

per aquesta bretxa salarial, essent els sectors feminitzats els

pitjor parats. 

Posaré només dos exemples: en el sector industrial les

dones cobraren al 2014 de mitjana 4.500 euros manco que els

homes; a les entitats financeres i asseguradores, 11.683 euros

manco i, per exemple, a l’àmbit dels serveis socials, 5.333

euros manco quan és un sector que està molt feminitzat i per

tant són majoria.

Per afegir sobre el banyat, si es dotàs de valor econòmic el

temps en les responsabilitats familiars i domèstiques, aquesta

bretxa encara s’incrementaria més. Per cada 100 hores de feina

se’n necessiten 127 en hores de feina domèstiques i de cures

per mantenir el nostre estat del benestar, hores que no són

pagades però tampoc no són valorades socialment. És

ilAlustratiu el fet que el 2014, de les 810 excedències per cura

de familiars que hi va haver, 753, el 93%, les agafaren dones.

Per tant estam parlant d’un tema molt complex, que

requereix de moltes solucions des de diferents vessants, i per

això des del Grup Parlamentari Socialista hem presentat

aquesta PNL, que sí que és vera que amb la Llei d’igualtat

s’aprofundeix molt però hi ha alguns aspectes que són

complementaris o que des del punt de vista de l’ocupació i del

mercat del treball des del Govern es pot actuar com una

palanca de canvi assegurant condicions dignes per a les dones,

i sobretot per incidir en els perjudicis, els estereotips, i també

intentar corregir els desequilibris en la divisió sexual del

treball.

La primera proposta té un caràcter purament simbòlic, amb

l’objectiu de conscienciar el conjunt de la població respecte

d’aquest problema, i per tant serà el de celebrar el dia 22 de

febrer el dia per la igualtat salarial. La segona proposta

quedaria retirada per extemporània. La tercera, impulsar

mesures per afavorir la conciliació de la vida laboral, familiar

i personal a través de la flexibilització de les jornades,

teletreball, aprofitament de les noves tecnologies, jornades

reduïdes, eliminació de l’exigència de presencialitat. La quarta,

realitzar una auditoria salarial a Funció Pública per identificar

les àrees on es poden millorar les condicions de les dones -això

és una proposta que faig públicament a les funcionàries de... i

personal laboral de la CAIB- revisant els criteris salarials de

treballadors i treballadores, els diferents complements. La
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següent seria la de prioritzar en la contractació pública les

empreses de menys de 250 treballadors, per tant que no estan

obligades legalment a tenir els seus plans d’igualtat, però sí que

computi com un mèrit a l’hora de contractar amb

l’administració d’aquelles empreses que tenen plans d’igualtat

i promoguin mesures de conciliació entre els seus treballadors

i treballadores. 

La cinquena seria garantir i supervisar que els treballadors

subcontractats tenguin unes condicions laborals i salarials

dignes des del respecte als convenis laborals; és important fer-

ho així per assegurar que les empreses que es despengen

d’aquests convenis no puguin contractar amb l’administració.

La següent seria no fomentar les pràctiques del dúmping

laboral als plecs de contractació pública, no es pot contractar

l’empresa que tiri els preus perquè darrere veiem situacions de

treballadors i treballadores que cada vegada surten pitjor parats

perquè sempre surten rebent ells; per tant jo crec que des del

Govern s’ha iniciat una feina de clàusules socials, però crec que

hem de manifestar-nos en contra del dúmping laboral i evitar

aquest tipus de pràctiques perquè incideixen en la precarietat de

les dones i per tant en el seu present i en el seu futur de cara a

les pensions del demà. 

També per a nosaltres és fonamental l’impuls de les places

públiques per afavorir la conciliació de les mares treballadores;

vull recordar el pla que es va posar en marxa per part del

govern de José Luís Rodríguez Zapatero per engegar el Pla

Educa 3 creant moltíssimes places, 300.000 noves places a

Espanya i 2.000 aquí a les Illes Balears per fomentar aquesta

etapa escolar i sobretot per fomentar la conciliació i la

possibilitat de treballar de les dones. Per a nosaltres també és

fonamental l’impuls de la Llei de la dependència i creació de

noves places públiques; desenvolupar campanyes de

conscienciació per la corresponsabilitat de les tasques

domèstiques i de la cura d’infants; augmentar la vigilància de

la Inspecció de Treball en el compliment dels convenis i

colAlaborar amb els sindicats per aprofundir en l’aplicació de la

igualtat de gènere en la negociació colAlectiva. 

I també dos punts, i no menys importants, que són instar en

aquest cas el Govern d’Espanya, un, per derogar la reforma

laboral perquè ha tengut unes conseqüències nefastes sobre la

vida de les dones sobre la negociació colAlectiva, que és el que

ens apodera i també els drets a la conciliació; i per aprovar una

llei d’igualtat salarial que sigui homogènia a tot l’Estat.

I ara si de cas en el debat acabam d’aprofundir. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel torn de fixació de posicions, pel Grup

Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Sandra

Fernández, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Desde el Grupo Popular

también consideramos importante que se pueda debatir en esta

comisión la igualdad salarial, en este caso en nuestra

comunidad autónoma. Es cierto, como bien ha comentado la

portavoz del Partido Socialista, que desde que se presentó esta

proposición no de ley al día de hoy se ha avanzado respecto a

esta problemática, y una de las cuestiones que creo que sí que

podemos celebrar entre todos fue la aprobación con un amplio

consenso de la Ley de igualdad que propuso el Govern y que

también hace referencia a alguno de los puntos que se proponen

en esta PNL.

Simplemente quiero hacer algunas sugerencias respecto a

los puntos. Nos parece muy adecuado, evidentemente, que se

retire el punto número 2, porque tras un año ya se ha aprobado

el segundo plan de igualdad de la comunidad autónoma. Sí que

en el punto 8 propondríamos substituir la palabra

“construcción” por “creación”, que habla de instar al Govern a

impulsar la construcción de plazas públicas de escoletes;

propondríamos la creación, creemos que hay diferentes vías

para poder crear plazas públicas, una és la construcción de

escoletes públicas y otras es la concertación de plazas en

escoletes privadas, porque evidentemente no en todos los

municipios, no en todos los sitios se pueden construir nuevas

escoletes, y evidentemente lo más importante es poder dar este

servicio.

También propondríamos una modificación del punto

número 10, que habla de la corresponsabilidad. Nosotros lo que

propondríamos es que desarrollen campañas de concienciación

social para una corresponsabilidad real entre hombres y

mujeres. Creemos que es muy importante que la

corresponsabilidad esté entre ambos, no solamente una mayor

corresponsabilidad, nosotros entendemos la corresponsabilidad

en el sentido de que tanto hombres y mujeres sean conscientes

de que son responsables tanto de las tareas domésticas como,

evidentemente, del cuidado tanto de hijos como de personas

ascendientes a su cargo, pero que sea la propia familia,

evidentemente, siendo consciente de esta responsabilidad de

ambos, la que se pueda organizar como así corresponda. Pero

también creemos muy importante que no solamente se deben

concienciar los hombres de que esta corresponsabilidad tiene

que existir de forma real, sino que también por desgracia

muchas mujeres deben concienciarse de que no solamente es

una responsabilidad suya, y en este sentido creo que también

debemos trabajar en ello, que evidentemente los hombres

tienen que concienciarse que deben ser corresponsables, pero

la mujer también que no tiene que ser la única responsable, y

por desgracia hoy en día todavía nos encontramos con algunas

mujeres, y en este caso con algunas familias, que asumen esa

responsabilidad total, y creo que debemos trabajar en este

sentido.

Y por último, en el punto número 12, nosotros en lugar de

derogar la reforma laboral propondríamos lo que parece que el

Partido Socialista a nivel nacional sí que está de acuerdo, que

es revisar y poder mejorar o adecuar la reforma laboral a las

necesidades existentes, propondríamos revisar en lugar de

derogar.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears

té la paraula l’Hble. Diputat Baltasar Picornell, per un temps

màxim de deu minuts.
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EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Gràcies, presidenta. Bé, més o menys ja ho ha exposat tot

na Sílvia, i donam total suport a les seves paraules, i que és el

moment ja d’acabar amb aqueixa xacra d’aquesta societat

nostra. Quan ets pare, i sobretot si ets pare d’un nin i una nina,

és que t’adones que ja des de ben petits tot és rosa i blau, i no

ha de ser així, tot ha de ser del mateix color.

Per tant hem d’anar cap a la igualtat ja i donam total suport

a aqueixa proposició no de llei. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca

té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Bel Busquets, per un temps

màxim de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. La igualtat salarial és un dels grans

reptes que tenim no només a Balears sinó a tot el món. Les

xifres són conegudes, però no per això s’hi està actuant amb

eficàcia ni amb determinació, a parer nostre. 

A la Unió Europea les dones cobren de mitjana un 16,3%

menys que els homes, i a Espanya aquesta xifra s’eleva fins al

19,3. Sona estranya aquesta diferència, perquè l’obligació de

remunerar les dones igual que els homes si fan el mateix treball

és clara, fins i tot és un dret humà, però la realitat és que els

homes són més presents en els càrrecs directius de les

empreses, solen ser promocionats més sovint que les dones, i

com a conseqüència tenen salaris més alts. Aquesta tendència

arriba a les posicions més elevades; de fet només el 3% dels

càrrecs amb més responsabilitat de les empreses són dones.

Les dones dediquen més temps que els homes a tasques no

pagades, com ocupar-se dels fills, de la casa o dels familiars.

Això fa que una de cada tres dones decideixin reduir la seva

jornada laboral mentre que entre els homes només ho fa un de

cada deu...

Perdonau... Segregació en l’educació i el mercat laboral.

Les dones solen estar més representades en sectors com

l’educació o les vendes, que normalment ofereixen sous més

baixos que els que es paguen els sectors on predominen els

homes. Hi ha els complements salarials que cobren més els

homes que les dones: complement de perillositat, de

nocturnitat, hores extres... Això explica que tenint la mateixa

categoria laboral un jardiner cobri més que una netejadora, per

exemple. I també la inexistència de complements en feines on

la majoria són dones -serveis administratius, per exemple-

provoca que els salaris a final de mes siguin més baixos per a

la dones treballadores; també per a les funcionàries; quan hi

haurà un complement de productivitat en els Serveis Generals

de la comunitat autònoma? 

Però és que l’efecte de l’escletxa salarial va més enllà de la

vida laboral. Com que les dones guanyen menys diners i tenen

menys capacitat d’estalvi i inversió i les pensions són més

baixes, es calcula que les pensions de les dones al llarg de la

Unió Europea són un 39% més baixes que les dels homes. Com

vàrem ja dir en el debat sobre la Llei d’igualtat del passat mes

de juliol a algunes dones ens agradaria que els homes fessin el

gest de renunciar a aquest 19% més que cobren, que és el que

deixen de cobrar les dones precisament per aquesta escletxa

salarial.

És per tot això que trobam necessari recordar aquesta

discriminació amb un dia; des de 2011 se celebra el Dia

europeu de la igualtat salarial; aquesta data canvia cada any i és

diferent a cada país en funció de la diferència salarial existents

a la Unió Europea i a cada país, i representa els dies extra que

una dona necessita treballar per guanyar el mateix salari que un

home durant un any. A Espanya el 2010 el Consell de Ministres

va acordar promoure el reconeixement el 22 de febrer com a

Dia internacional per a la igualtat salaria, així que ens sembla

un bon dia per denunciar que a Espanya aquesta escletxa és la

més gran que hi ha a tota la Unió Europea, malgrat tenir una de

les lleis més avançades en matèria d’igualtat. Aquest dia marca

la data del nou any civil a partir del qual les dones comencen a

ser remunerades pel seu treball de manera comparable als

homes; dit d’una altra manera, a Espanya actualment les dones

han de treballar de manera gratuïta fins a 53 dies per situar-se

al mateix nivell salarial que els homes. 

Des de MÉS per Mallorca donam suport a aquesta

proposició no de llei, però voldríem deixar constància que, així

com ja ha explicat la diputada Silvia Cano, després de

l’aprovació de la Llei d’igualtat molts dels punts de la PNL ja

s’estan treballant o ja estan prevists a la llei. Per tant, com ella

ja ho ha comentat, passaré més endavant.

Per altra banda no estam segurs si el punt 2 ha d’estar

inclòs, i com que ja l’ha retirat tampoc no hi farem referència.

I passaríem a aquest punt 8. En primer lloc no el veim del tot

clar, aquest punt 8, perquè l’educació 0-3 no és autonòmica

sinó municipal, i impulsar més escoletes per part del Govern

hauria de ser, entenem nosaltres, amb més subvencions, però no

amb la construcció directa d’aquestes escoletes. A més a més

també sabem que la gestió municipal massa vegades topa amb

la maleïda Llei Montoro, que és aquella que no deixa invertir

en més serveis socials si no estan ben sanejats els comptes

municipals; en segon lloc tampoc veim clar aquest punt 8

perquè la conciliació no hauria només de ser un tema de mares

treballadores sinó de pares i mares; si no continuarem igual,

que són les dones que concilien les que deixen la feina o que

redueixen la jornada i els homes no. Agrairíem que es redacti

aquest punt d’una altra manera.

Continuam amb els altres punts. Tot el que sigui augmentar

la vigilància d’Inspecció de Treball en el compliment de

convenis des de la perspectiva de gènere ens sembla

fonamental, i ens agradaria que la Conselleria de Treball tengui

personal format en aquesta matèria, perquè no és fàcil detectar

que uns salaris són discriminatoris i quan no ho són per raó de

gènere. Per tant també donam suport a aquests punts 6 i 11. 

I en aquest context, però, no ens consta que aquest govern

fomenti les pràctiques de dúmping laboral en els seus plens de

contractació pública després de la incorporació de les clàusules

socials, però en qualsevol cas mai no és dolent un recordatori

en aquest sentit. Sí que afegiríem al punt 7 alguna referència al
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dúmping laboral discriminatori per motiu de gènere, per centrar

aquest punt en el context de la proposició no de llei.

Finalment, des de MÉS per Mallorca també reclamam la

derogació de la reforma laboral, i per això no podem més que

donar suport al punt 12. I respecte del punt 13, es tracta d’un

punt del programa del PSOE a nivell estatal que probablement

la Sra. Cano ens expliqui en la seva intervenció, i que pensam

que així com ja existeix a Bèlgica, als Estats Units, a França, a

Portugal, a Espanya pot ser un instrument eficaç per reduir

aquesta escletxa que ens separa encara als homes i les dones.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Busquets. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputada

Sra. Maria Antònia Sureda, per un temps de deu minuts com a

màxim.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, jo crec que

l’exposició que s’ha fet en aquesta proposició no de llei és molt

concreta i molt clara, i a més, amb l’explicació que després ha

fet la portaveu de Grup Parlamentari Socialista, es poden afegir

poques coses. Jo tenia dues dades que en tot cas si no es deien

eren interessants, que eren l’escletxa salarial que se situava ja

en un 24% i que sí que ho ha dit, i que des de fa sis anys només

fa créixer, crec que és una dada important; i que tres de cada

quatre persones que treballen a temps parcial a l’àmbit estat són

dones. Crec que això són dades que s’haurien de mirar i s’hi

hauria de fer molta feina.

Òbviament és un tema que ens preocupa a tots perquè és

una injustícia exagerada, i des d’El Pi estam totalment d’acord

en el fet que s’ha de fer feina per reduir aquestes xifres. També

esper que molts d’aquests punts que es proposen des del Grup

Parlamentari Socialista, que és qui presideix el Govern

actualment, ja es vagi fent feina, perquè si no en un any i mig

quasi faríem tard.

Estam a favor de la majoria de punts, però com bé s’ha dit

hi ha dos punts que m’agradaria esmentar. En primer lloc seria

el punt número 8, on s’impulsa la construcció de places

d’escoletes 0-3; ens va bé que hi hagi més places però, com

s’ha dit, 0-3 és competència municipal i ens agradaria saber

com es pagarà, perquè no és la primera vegada que es fan

propostes d’aquest tipus i després són els ajuntaments que

s’han de fer càrrec de les despeses i ja van prou saturats. És una

mesura que es va posar en marxa els anys 2007-2011, que ja

per plaça construïda o per aula construïda s’havien de tenir

unes ajudes mínimes de 4.000 euros per aula; aquestes ajudes

varen gairebé desaparèixer i fins i tot 4.000 euros eren molt

minses i podies fer poca cosa. Per tant creim que també aquest

punt s’hauria de redactar d’una altra manera, i a part també

seria positiu cercar altres mesures de conciliació que també

serien eficaces i, com també s’ha dit, no dependrien com que la

dona seria la que va a fer feina.

Pel que fa al punt 12, no és la primera vegada a dia d’avui

que a una comissió se solAlicita derogar la reforma laboral; avui

matí a la Comissió d’Economia també ja s’ha parlat del tema.

Nosaltres en aquell cas era una proposició no de llei, o en

aquest cas avui matí era una proposició no de llei de MÉS per

Mallorca; ja en aquell moment hem dit que pensam que a la

reforma que va fer el Partit Popular el 2012 hi ha punts positius

i d’altres no ho són tant, i per tant el que sí consideram és que

s’hauria de fer una modificació. També hem expressat avui

matí que com és que no es rebutjava la reforma que es va fer

des del Partit Socialista, que també s’ajustava als plans que

havia solAlicitat la Sra. Merkel i que no tenien a veure

específicament amb allò que ells demanen.

Per tant, si no es modifica el punt 12, en aquest cas sí que

demanaríem que es votàs per separat, perquè nosaltres ens

abstendríem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Josep Castells, per un

temps màxim de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, també, Sra. Cano,

per aquesta proposta tan prolixa, amb tants de punts, tan

completa. Crec que en la seva intervenció m’ha semblat que es

mesclen tres fenòmens diferents que tots, més o menys,

convergeixen i que crec que per fer una bona anàlisi i diagnosi

del problema hauríem de diferenciar. Un és el que podríem dir,

amb les seves mateixes paraules, la divisió del treball per raó

de gènere, la divisió sexual del treball, això vol dir, per què les

nenes volen ser infermeres i per què els nens volen ser metges,

per dir-ho així. Que això és un ús o un costum cultural de fons

que cal combatre, evidentment, i que probablement donarà

fruits a molt llarg termini, perquè són unes concepcions que

tenim molt arrelades i que precisament els pares moltes vegades

transmetem de forma inconscient. Aquest seria un fenomen.

L’altre fenomen seria purament el de la discriminació salarial,

és a dir, per la mateixa feina cobrar diferent. 

Aquests dos fenòmens crec que tal vegada, o almenys a mi

no m’ha quedat clar amb les dades que vostè donava, a quin

dels dos fenòmens es remetia. Després n’hi ha un altre que

també és molt important, que també afecte el que diem, que és

la problemàtica del treball no remunerat, que també... bé, que

cadascun d’aquests problemes requereix unes estratègies

diferents.

A tall d’exemple, crec que quan vostè diu que les dones

assalariades a Espanya per percebre de mitjana les mateixes

retribucions que els homes haurien de treballar 79 dies més a

l’any, entenc que aquestes dades posen sobretot de relleu la

divisió del treball per raó de gènere, és a dir, no és que en

igualtat de feina les dones hagin de treballar 79 dies més, sinó

que, com les dones fan feines de menor qualificació, és a dir,

per dir-ho d’alguna manera i per intentar ilAlustrar què estic

dient, que d’alguna manera aquest argument és una mica agafat
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amb pinces, és com si diguéssim que un picapedrer ha de

treballar dos mesos de forma gratuïta per cobrar el mateix que

un arquitecte. 

Aleshores, per tant, és a dir, jo crec que hauríem de ser molt

curosos a distingir cadascun d’aquests fenòmens per veure com

hem de combatre cadascun d’aquests.

Bàsicament, tota aquesta disquisició la faig perquè jo crec

que el fenomen realment preocupant més difícil de combatre és

el de la divisió sexual del treball, perquè pens que la

discriminació salarial, tot i que probablement també es dóna, és

un fenomen, diguem, més visible, més fàcil de denunciar i més

fàcil de combatre amb mesures normatives. 

Per això, crec que, per tant, la seva proposició va adreçada

a combatre aquesta divisió del treball per raó de gènere i per

això crec que algunes de les dades que es donen no fan

referència a aquesta problemàtica de forma correcta, pot ser és

excessivament alarmista, amb la qual cosa no vull treure

gravetat al fenomen.

Dit tot això, jo li he de dir que hi ha quatre punts de la

proposició no de llei que jo segurament no votaré a favor i que,

per tant, demanaré votació separada. Dic segurament perquè

potser a la rèplica em convenç o m’aclareix coses que jo no

acab d’entendre. En primer lloc, és el punt 4: “El Parlament de

les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a realitzar

una auditoria salarial per identificar dins l’àmbit de la Funció

Pública”. Jo, a aquest punt hi votaré en contra per un motiu que

li explicaré, i és que tenim un greu problema de discriminació

de condicions de treball entre els funcionaris i la resta dels

treballadors, i això és dóna perquè moltes vegades, com que

l’administració no sap com combatre els problemes de

precarietat laboral, acaba compensant-ho millorant les

condicions de treball dels funcionaris. Doncs, entram en un

cercle en que com allò fàcil és millorar les condicions de treball

dels funcionaris, doncs, cada vegada hi ha una bretxa més gran

entre les condicions de treball dels funcionaris i les condicions

de treball dels altres treballadors. 

Jo crec que aquí, en aquest parlament, instem el Govern a

fer moltes i moltes i moltes coses i al final si l’instem a fer

tantes coses tal vegada, diguem, quien mucho abarca, poco

aprieta, que es diu en castellà. Crec que en l’àmbit de la funció

pública crec que és un àmbit en què no es dóna discriminació

salarial, i si es dóna no sé què fan els representants dels

treballadors, perquè no crec que puguem dir que una

funcionària dona cobra menys per fer la mateixa feina que un

funcionari home. Per tant, em sembla que és un àmbit on

aquesta problemàtica és menys greu que en la resta i ens hem

de concentrar que el Govern ataqui els fenòmens més virulents

o més greus i, per tant, aquest no m’ho sembla, i per això votaré

en contra d’aquest punt.

Quant a les causes socials amb criteris d’igualtat per a

empreses menors de 250 treballadors, jo vaig tenir ocasió, que

és el punt 5, de dir al conseller de Treball què pensava

d’obligar a les empreses de menors de 250 treballadors a tenir

plans d’igualtat. I és que, com se sol dir, el paper ho aguanta

tot, i al final jo no tenc clar que els òrgans de contractació

siguin capaços de valorar si el pla d’igualtat que li presenta una

empresa de menys de 250 treballadors està prou ben fet,

s’aplica prou bé i realment és efectiu, amb la qual cosa ens

podem trobar que les empreses de menys de 250 treballadors,

que prou pena tenen, resulti que les més espavilades facin un

pla d’igualtat que tal vegada ni tan sols compleixen per

presentar davant un òrgan, que no està qualificat per valorar

aquell pla d’igualtat, que és una mesa de contractació, i que li

acabi donant un punts a aquella empresa simplement perquè ha

fet un pla d’igualtat. Per tant, tampoc no estic d’acord amb

aquest punt.

Respecte del punt 8, que se n’ha parlat prou, les dues

portaveus que m’han precedit n’han parlat de la creació de

places públiques, estic totalment d’acord a canviar la paraula

“construcció” per “creació”, en aquest punt no hi estic en

contra, però jo m’abstendré, m’abstendré perquè pens que la

millor manera d’afavorir la conciliació de les mares

treballadores no és crear places d’escoleta de 0 a 3 anys, sinó

millorar i ampliar les baixes de maternitat i obligar a la baixa

de paternitat. És a dir, crec que aquesta és realment la política

adequada per afavorir aquesta conciliació i per

corresponsabilitzar els pares en la cura dels infants. 

Sincerament, jo crec que posar una criatura de quatre mesos

a una escoleta, amb tot el respecte per als professionals de les

escoletes i per a les famílies que no tenen més remei que fer-ho,

amb tot el respecte perquè crec que han d’existir aquestes

escoletes perquè en molts casos... perquè, ara per ara, no

existeix aquesta prestació, però no és el més adequat, consider

que no és el més adequat. Pot ser si ja parlam de 2 i 3 anys és

una altra cosa, però el 0 a mi em fa prou mal a la vista, eh!, tot

i que ja sé que es diu així i que, per tant, vostè ho ha hagut de

posar així.

Per últim, hi ha un punt en què no votaré ni a favor, ni en

contra, ni m’abstendré, simplement no votaré, que és el punt

12, d’instar el Govern d’Espanya a derogar la reforma laboral,

perquè aquest matí ja ho hem votat això. I m’agradaria que

féssim un estudi de les vegades que en aquest parlament hem

votat derogar la reforma laboral, perquè deuen ser unes quantes

dotzenes i ni que, permeti’m, ni que sigui per posar una mica

d’humor, ja ho he fet tantes vegades que consider que ja no

importa tornar-ho a fer. Per tant, en aquest punt demanaré

votació separada, però no sé si això es pot fer, per no votar-lo,

perquè ja estic cansat de votar sempre el mateix. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt té

la paraula l’Hble. Diputada Sra. Olga Ballester, per un temps

màxim de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Desde Ciudadanos votaremos a

favor de la gran mayoría de los puntos de esta proposición no

de ley. Creemos que personas que realizan un nuevo trabajo,

por supuesto, deben cobrar lo mismo. Vemos que es cierto que

es una proposición no de ley que habla de la igualdad salarial,
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pero también de facilitar el acceso de la mujer al mundo

laboral, y todos los puntos nos parecen correctos.

Sí que en el punto 4 nosotros nos abstendremos porque

creemos que cuando una persona opta a una oposición, a un

puesto de trabajo en función pública no hay diferencia salarial,

es el mismo salario para todos.

Después, en cuanto a la número 12, también nos

abstendremos porque desde Ciudadanos creemos que si se

deroga la reforma laboral se volvería a la reforma laboral de

Zapatero, que tampoco es mucho... una gran cosa. Creemos que

se ha de modificar bastante la reforma laboral, creemos que se

han de modernizar las relaciones laborales entre trabajador y

empresa, que tiene que haber más marco de confianza y de

derecho. Además creemos, como hemos dicho, que una misma

persona debe cobrar lo mismo por un mismo trabajo, también

creemos que una persona por un mismo trabajo debe cobrar lo

mismo y debe tener los mismos derechos, ya sea temporal o sea

fijo, me parece que esa diferencia de contractos sólo lo hace el

empresario para diferenciar como indemnizar más o menos.

Creemos que una persona que hace un trabajo igual que otra los

derechos laborales deben ser los mismos y por eso nosotros

abogamos por un contracto indefinido progresivo en cuanto a

la indemnización, igual para todos.

Por lo tanto, votaremos a favor de todos los puntos, nos

abstendremos en el 4 y en el 12.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula per contradiccions el grup

proposant per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

M’agradaria, si pot ser, Sra. Presidenta, fer un recés de dos

minuts per intentar transaccionar una proposta en concret i (...)

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte, molt bé.

(Inici d’intervenció no enregistrat)

LA SRA. PRESIDENTA:

...la paraula.

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, crec que ha estat un

debat prou interessant on s’han aportat moltes matisacions i

punts de vista que complementen aquesta reflexió, algunes les

puc compartir més o manco.

Crec que també, amb referència a les diferents propostes

que ara hem pogut consensuar a efectes que la proposta..., no?,

pugui ser assumida amb un ampli consens, però sí que

m’agradaria contestar algunes qüestions que s’han dit per part

dels diferents grups polítics.

En primer lloc, també vull agrair a tots l’ampli suport a la

PNL.

La Sra. Busquets afirmava una qüestió que és totalment

colAlateral d’aquest debat, que eren les dades de les pensions de

jubilació perquè quan parlam de la discriminació salarial no

només parlam de la discriminació de l’avui, sinó de la

feminització de la pobresa de les dones grans i com això

repercuteix en les seves vides, aquesta desigualtat es dispara

fins al 31,70% si parlam de les pensions de jubilació en el cas

de Balears, mentre que la mitjana de pensió per jubilació d’un

home és de 1.312 euros la de les dones és de 896, són 416

euros manco, que es diu prest.

Respecte d’allò d’igual feina, igual salari i que hem d’anar

al bessó que és la divisió sexual del treball, evidentment,

perquè si tu vas a un conveni és que seria directament

inconstitucional que digués a les dones els has de pagar tant i

als homes qual. El que passa és que aquí hi ha una multitud de

factors associats entorn al gènere, a la precarietat, al mercat

laboral, per això he dit que el gran cavall de batalla és, per una

banda, el mercat laboral, i per una altra, totes les qüestions

relacionades amb el patriarcat, el sexisme, el gènere, la

infravaloració del treball de les dones.

És molt curiós que en categories professionals similars, la

dels homes, en què dius: bé, més o manco fan el mateix, tenen

una dificultat més o manco o han de menester una capacitació

semblant, els homes sempre tenen un plus que això es reflecteix

a nivell retributiu, en canvi en el treball de les dones sempre

s’ha infravalorat. És més hi ha estudis que diuen que quan els

homes s’incorporen a treballs que han estat feminitzats és com

si de sobte s’augmenta el prestigi d’aquesta professió i, per

tant, aquí hi ha un problema greu de sexisme quant a les

professions, per no parlar també de les discriminacions

horitzontals i verticals que ja des de ben petits, el Sr. Diputat de

Podemos ho comentava, que des de les escoletes es potencien.

Allò de l’auditoria de la CAIB, jo aquí discrep, perquè, és

més, les dades del Pla d’igualtat aprovat ara recentment mostra

una tendència que si es grata i es miren les estadístiques i es

miren les escales i els diferents complements i la resta... perquè

és que no són... la discriminació és més subtil que no de ser tan

burros com per dir: a tu per ser una dona te discriminaré, és que

la cosa no va així, el que passa és que sí que hi ha una

tendència a l’administració on les dones es troben a les

categories més baixes dels llocs de treball singularitzats i en els

llocs més precaris, que són el personal laboral; elles ocupen els

llocs de grau mitjà, com els cap de secció, de servei, fins al

nivell 26, instructores, inspectores, i trobam una

sobrerepresentació femenina al grup bàsic, cap de negociat, cap

de secretària i concretament els càrrecs de secretaries, de

personal no eventual que són càrrecs que estan molt

feminitzats.

En canvi, les tornen canvien en els casos dels estudis

universitaris, diplomatures, llicenciatures o superiors que aquí

sí que trobam presència més masculina. Per tant, fer una

auditoria i veure de quina manera tot això incideix i que al final
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està relacionat amb aquesta consideració, no?, social i la divisió

sexual històrica del treball crec que aporta llum i sobretot

aporta instruments pel Govern per intentar anar modulant totes

aquestes diferenciacions.

Respecte a la reforma laboral a mi em sap greu que es

puguin debatre a diferents comissions temes que puguin ser

semblants, però és normal que un tema tan crucial com és la

reforma laboral es pugui debatre a moltes comissions en aquest

parlament, per les conseqüències i les repercussions que té

sobre la vida de les dones, els homes, els treballadors i les

treballadores. I de la reforma laboral de Zapatero es podrà dir

el que es vulgui, però es va fer una gran feina per bonificar,

quan les dones es reincorporaven a la feina després de les

excedències per cura dels infants; es va donar el dret a la

jornada reduïda, permisos de lactància, que tot això s’ha vist

minvat amb la reforma laboral, no es va (...) la negociació

colAlectiva. Per tant, per a nosaltres llevar aquesta referència a

la derogació és important i per això no llevarem aquesta

paraula.

Respecte de les propostes que hem pactat ara en aquest

recés, la proposta número 8, que fa referència a l’impuls de les

places públiques de les escoletes, quedaria de la següent

manera: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

les Illes Balears a impulsar la creació de noves places públiques

d’escoletes de zero a tres anys per afavorir la conciliació de la

vida laboral, personal i familiar.”

Respecte de la proposta número 10, acceptaríem la

transacció del Partit Popular: “insta el Govern de les Illes

Balears a desenvolupar campanyes de conscienciació social per

a una major responsabilitat... per a una corresponsabilitat real

entre dones i homes”, baldament crec que la situació mai no és

equidistant i que aquí qui ha de fer una veritable porta giratòria

són els homes cap a l’esfera d’allò privat, perquè nosaltres ens

hem incorporat a l’esfera d’allò públic, de la feina remunerada

i la conseqüència són dobles i triples jornades perquè ells no

han fet aquesta passa, aquesta porta giratòria cap a l’esfera

d’allò privat, que fa que després nosaltres siguem les que

tenguem cura dels infants, de la casa i que això al final afecti,

doncs, a tots els nivells, als nivells físics, psicològics i també a

l’hora de les reduccions de jornada, com hem vist de quina

manera el 90% de les reduccions de jornada en aquesta

comunitat les agafen dones. Per tant, aquí tenim un problema

molt greu on els homes han de donar una passa important.

En qualsevol cas, en ares al consens aquest redactat de

corresponsabilitat real entre homes i dones seria satisfactori.

Una vegada més agrair el suport dels diferents grups per a

aquest debat i també agrair a les representants sindicals que

avui ens acompanyen, per ser-hi en un dia que crec que és

important per intentar combatre aquesta desigualtat salarial i no

esperar la inèrcia dels setanta anys perquè es corregeixi per si

sola. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, si els sembla bé, farem votació separada del punt

4, del punt 12 i la resta tots junts amb les modificacions, no és

ver?

D’acord, idò votarem en primer lloc el punt 4.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

11, 1, 1. 11 vots a favor; 1 en contra i 1 abstenció.

A continuació votarem el punt 12.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Repetim, perdonau, repetim la votació.

Vots a favor?

(Algunes rialles i remor de veus)

5... 6?

Vots en contra?

I abstencions?

Vots a favor, 6; vots en contra, 5; abstencions, 1.

A continuació la resta de punts...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdó, Sra. Presidenta. Jo havia demanat votació separada

del punt 8 i del punt 5... no perdó, punt 4....

Ah, no, del 5, del 5, això volia dir, ara em confonia...

LA SRA. PRESIDENTA:

El 5, vol que el votem per separat?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí...

LA SRA. PRESIDENTA:

I el...?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

El 8.

LA SRA. PRESIDENTA:

El 8... no, el 8 no...

Votam el punt 5.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

12 vots a favor;..., 1 abstenció, no?

Votació del punt 8.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

12 vots a favor i 1 abstenció.

I ara sí continuam amb la votació de la resta de punts.

Vots a favor?

Unanimitat.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei

RGE núm. 5499/16, relativa a igualtat salarial.

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

Gràcies.
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