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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes senyores i senyors diputats, començam la
darrera sessió d’avui horabaixa i, en primer lloc, demanaria si
es produeixen substitucions?

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Antonio Gómez sustituye a Marga Prohens.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, presidenta, Juli Dalmau substitueix Conxa Obrador.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 13693/18 i
1980/19.

1) Proposició no de llei RG E núm. 13693/18,
presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a la recuperació de l’Observatori Social de les
Illes Balears.

I començaríem per la Proposició no de llei RGE núm.
13693/18, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a la recuperació de l’Observatori Social de
les Illes Balears.

Per a la seva defensa té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Marta Maicas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, no sabria com començar, no
sé si demanant disculpes per ser la darrera comissió i ser aquí,
i més perquè és la tercera o quarta vegada que present aquesta
iniciativa perquè sigui debatuda. Però a mi m’agradaria que
quedés constància que la nostra intenció és posar en marxa
aquest observatori i tenim molt d’interès en què sigui així.

De totes maneres tenim nova informació i, a més a més,
com tots vosaltres sabeu, vàrem presentar en diferents
ocasions aquesta petició, la darrera ocasió va ser..., vàrem
presentar una pregunta en el ple, a la qual la consellera Fina
Santiago ens va donar una sèrie d’informacions que
m’agradaria puntualitzar, ara que tenc l’oportunitat, a més a
més també vàrem presentar una esmena al pressupost del 2019
perquè a aquest observatori hi fos destinada una partida per
part de la conselleria. I bé, tornem ser aquí de nou, amb
aquesta petició per a, com ja dic, puntualitzar una sèrie de
dades.

Si em permeten, llegiré el que diu aquesta iniciativa,
encara que ja la coneixen tots, perquè m’agradaria que constàs
en el Diari de Sessions. Bé, dia 4 d’octubre del 2018 la
consellera de Serveis Socials i Cooperació, la Sra. Fina
Santiago, compareixia davant la Comissió d’Assumptes
Socials, perquè el Parlament es pronunciés per a la tramitació

d’un Pla estratègic de serveis socials 2018-2021. A la
documentació que s’acompanyava per a l’elaboració d’aquest
pla, es recollien les diferents dificultats que s’havien trobat
per al disseny d’aquest pla, concretament en el document
d’explotació estadística de l’Enquesta d’avaluació de serveis
socials de les Illes Balears.

Les conclusions que s’oferien feien referència
contínuament a la desajustada capacitat de resposta a la
demanda, -em sembla que és prou important i ho torn repetir-,
desajustada capacitat de resposta a la demanda, amb escassa
capacitat de prevenció i anticipació de realització de tasques
d’avaluació. A més, es reconeixia també en aquest mateix
document la importància d’una resposta social, vinculada a la
prevenció i anticipació  pel context econòmic actual i la
necessitat de millorar les vies de relació de traspàs de la
informació sobre l’avaluació dels serveis socials.

També en aquest informe sobre la situació de serveis
socials comunitaris bàsics a les Illes Balears 2015, parlava de
les dificultats de la recollida de dades i que plantegen dubtes
seriosos sobre l’anàlisi quantitativa i qualitativa, cosa que no
permet identificar la demanda real de serveis socials
municipals. Tot i que entre els documents també s’inclou un
Pla de qualitat 2018-2021, trobem que entre les debilitats que
es reconeixen, és la manca d’investigació regular i
sistemàtica. Per tot això vam llançar en compareixença una
proposta de resolució reclamant un Observatori social per a la
recollida de dades, l’anàlisi i la formulació de propostes
d’actuació de polítiques públiques per a l’abordatge de manera
àgil, regular i sistemàtica.

Bé, davant aquesta petició en un principi la conselleria va
fer referència al CES, al Consell Econòmic i Social, com a un
altre instrument alternatiu a l’observatori i, després de
contactar amb el CES, efectivament ens confirmaven que no
era una de les seves funcions. Per tant, continuàvem amb la
proposta de demanar aquest observatori social, com ja he dit.

Bé, en un principi tothom sap què és un observatori social
i m’agradaria que no es confongués amb un observatori de
serveis socials, sinó un observatori social, en aquest cas per
generar debat, informació entorn a les polítiques socials, per
recollir i generar informació necessària per millorar el
coneixement de la situació social i  detectar situacions
d’emergència i punts crítics, per assessorar en matèria de
política social, per proposar intervencions per millorar la
qualitat de vida de la ciutadania i per promoure la difusió de
documents tant d’elaboració pròpia, com d’altres lligats a
problemàtiques socials.

Bé, és per això que en un principi volíem recuperar un
observatori que en un primer moment va desaparèixer en
temps de l’anterior legislatura i el que volíem era recuperar-
lo, en aquest cas dotar-lo de nou d’un finançament adequat
perquè pogués continuar amb el seu treball. I tot això amb
independència d’actuació que aportés informació fonamental
sobre serveis socials entre d’altres, que és per això que
vinculàvem a aquesta comissió la recuperació d’aquest
observatori social. També desenvolupar una normativa que
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l’emparàs, per assegurar la seva continuïtat en el temps i de
dotar-lo de la competència d’observatori de serveis socials, a
més a més.

Bé, a tot això m’agradaria afegir la informació que ens va
donar la consellera, quan li vàrem fer la pregunta en el ple, i és
que la consellera a una pregunta en el ple em va contestar que,
per una banda, tenia prou informació útil per poder prendre
decisions, com que aquesta informació ja es recollia, i que no
s’havia demostrat que l’observatori fos un instrument vàlid, i,
a més a més, que no generava continuïtat en dependre del
finançament del Govern en curs. A més a més, va afegir que
eren més partidaris de crear estructures estables a través de
professionals de la comunitat autònoma i crear un servei
d’anàlisi de serveis socials dins la mateixa conselleria.

Bé, jo no li diria a la Sra. Consellera què és el que ha de
posar en marxa a la seva conselleria o què li sembla efectiu o
més adient per poder donar resposta a aquestes necessitats,
nosaltres l’únic que podem dir és que, davant la seva resposta,
dues coses importants: primer, que el servei d’anàlisi
continuarà depenent del Govern corresponent, perquè se
suposa que està dins la conselleria i dependrà de si al govern
de torn l’interessa o no fer aquesta anàlisi. I, per una altra
banda, no es tracta d’un observatori de serveis socials
únicament, sinó d’un observatori social, on les demanades i
les necessitats van més enllà de les merament de serveis
socials. Avui en dia la necessitat d’habitatge és quasi la
primera gran demanda de les famílies, és d’aquí on prové la
necessitat de l’observatori, però, a més a més, també hem de
pensar què passa amb els serveis socials de salut, dirigits a les
dones, i què passa amb els serveis socials que també es reben
a través de l’educació, a veure si ens entenem.

Què és el que vull dir amb això? Que, possiblement, no
hagi de dependre només de la Conselleria de Serveis Socials,
però sí que trobem que la Conselleria de Serveis Socials és
una conselleria que pot coordinar tots aquests serveis. Per
això la importància que estigui vinculat a aquesta conselleria
aquest observatori social, del qual depenen moltes dades en
les que ha de treballar aquest observatori.

És per tot això que tornem reclamar la importància que
tindria aquest observatori a nivell autonòmic, per donar
resposta immediata, que era una de les coses que reclamaven
els documents en un principi per a l’elaboració del Pla
estratègic de serveis socials.

I això és tot. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara és el torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Sandra
Fernández, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Bueno, ya hemos tenido
oportunidad de debatir esta propuesta en alguna ocasión dentro

de esta comisión, nosotros siempre hemos dicho que el
problema o la dificultad no está tanto en poder analizar los
datos, sino en la falta de esos datos, la falta de estos
indicadores, y no creemos que precisamente sea construir o
crear un organismo más el que vaya a facilitar esos datos, todo
lo contrario , creemos, y lo hemos repetido en más de una
ocasión, que ya existe tanto el Instituto Nacional de
Estadística, com el Instituto Balear de Estadística y lo que
habría que hacer es reforzar muchísimo más, tanto con
personal como con otros recursos, estos dos institutos
precisamente para que puedan recoger todos estos datos, que
pueden afectar en este caso a las políticas sociales. Y, una vez
que tengamos esos datos, ya es más fácil, hay instrumentos a
día de hoy tanto en la conselleria como nosotros también sí
que estábamos de acuerdo que debería ser en este caso el
Consejo Económico y Social que ya está creado quien pudiese
hacer un análisis de esos datos.

Pero, vuelvo a repetir, el problema está en la recogida de
datos porque no se tiene. Aparte de lo que también hemos
cuestionado muchas veces, la necesidad de cruzar los datos
entre las diferentes administraciones, para así también tener
un conocimiento real de cuál es la situación en los diferentes
ámbitos.

Así que en ese sentido nosotros, nosotros, como ya nos
hemos postulado en alguna ocasión, votaríamos en contra de
esta propuesta, pero por lo que hemos argumentado.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Agustina Vilaret, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, Sra .presidenta, i bon dia a tothom. Una
cosa que sembla que és certa és que els observatoris no donen
gaire bons resultats i, així com diu la Sra. Sandra Fernández,
apostaríem més per crear un bon servei de treballadors públics
que analitzassin i proposassin solucions als  problemes
detectats.

No es pot acceptar que els funcionaris no són
independents, és clar que són independents i  que intenten
treure el millor partit i fer-ho el millor possible per treure el
màxim d’informació allà dins, que és allà on, en teoria, s’ha de
tenir més coneixement; vull dir, així com no es qüestionen,
diguem, els funcionaris d’educació o de salut, com a
independents, ells tampoc. 

Per tant un observatori social, encara que vostè posi social,
no parla... o no es veu en aquesta proposició que sigui més
ampli de tots els sectors, perquè és evident que si hi ha
problemes socials no només depèn de Serveis Socials, sinó
que aquí hi ha habitatge, hi ha educació, hi ha sanitat. Per tant,
això de recuperar un observatori ja creat també ens crea una
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mica de recel; que tal vegada fa falta un òrgan que coordini
tota la informació social, però tota, en un sentit molt més
ampli que no observatori social..., podria, però no amb els
termes d’aquesta PNL.

Per tant aquesta PNL, així, en sí, la votaríem en contra.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

La representant del Grup El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES no hi és. Per tant passaríem al 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. Estic totalment d’acord
amb vostè, Sra. Maicas, que la presa de decisions polítiques
s’ha de basar en una informació fiable i una informació
fidedigna i que, per tant, cal disposar de dades i s’han de poder
interpretar.

Dit això, tot i que la proposta em pot semblar bé, un
observatori pot ser moltes coses; un observatori pot ser un
conveni amb la Universitat, en què al cap i a la fi els que farien
la feina també serien funcionaris públics, en la línia del que
deia la Sra. Vilaret; o crear un observatori es pot entendre com
crear una nova institució, i en aquest sentit  crec que la
proposició no de llei queda una mica massa difusa perquè, és
clar, fins i tot parlam de crear un observatori però ni es diu
amb quina forma ni tan sols es diu amb quin finançament.

I jo davant d’aquest tema..., ho dic perquè és molt fàcil fer
brindis al sol i dir que votem a favor d’això, però crec que
també hem de ser molt conscients que quan aprovem una cosa
saber en quina mesura comprometem la Hisenda de la
comunitat autònoma i, en aquest sentit, he de dir que estic
molt d’acord amb el que ha dit la Sra. Sandra Fernández, és a
dir, la recaptació de dades..., nosaltres tenim un organisme,
que és l’IBESTAT, que vam aprovar la seva llei aquesta mateixa
legislatura i li vam encarregar tota una sèrie de dades, per
exemple, el nostre grup, a través d’esmenes, la recollida d’una
sèrie de dades.

Llavors, crec que tal vegada la proposta que vostè ens fa
aquí, més treballada, podria consistir en una llei que
modifiqués la Llei de l’IBESTAT, on assenyaléssim quin tipus
de dades volem que l’IBESTAT reculli, llavors l’IBESTAT a
través del seu pressupost ja s’encarregarà de fer un conveni
amb qui faci falta.

I després, el Consell Econòmic i Social, que vostè diu a
l’exposició de motius de la seva proposició no de llei, que diu
que aquesta no és la seva missió, bé, no serà la seva missió
fins que nosaltres, per llei, diguem que sí que ho és, perquè
crec que realment si tenim un Consell Econòmic i Social que
fa molts d’estudis en aquesta matèria, moltes propostes i
molta prospectiva, sobretot prospectiva, no sé per què no se
li podria encomanar que fes també aquesta anàlisi

d’interpretació, la interpretació de dades que ha d’haver
recollit un organisme especialitzat, com en aquest cas és
l’IBESTAT.

Crec que hauríem d’intentar en la mesura del possible
d’enfortir les institucions que ja tenim perquè facin la feina
que creiem que és necessària, perquè si no entrem en
aquesta... tendència d’anar creant petits nans orgànics, que són
petites organitzacions en les quals al capdavant de totes elles
hi acabem posant un gerent, i després queden molts  pocs
recursos per a la gent que és la que fa la feina substantiva que
volem que faci aquest organisme.

Jo crec que en lloc d’això la via correcta de treball és
enfortir les organitzacions que, per dir-ho de forma..., i
perdonin la paròdia, no?, que ja tenen el seu gerent, per tant, la
inversió en reforçar els recursos realment operatius per a
aquesta missió que nosaltres li encomanem, doncs són nets,
és una aportació neta a aquella finalitat.

Per tant... com que la proposició no de llei no és prou clara
ni prou explícita en aquests termes, jo em decantaria per
votar-hi en contra per tots aquests arguments que li dic. Una
altra cosa és que, en funció de la valoració que faci de les
propostes que li ha fet la Sra. Vilaret, em pugui replantejar el
meu vot.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Olga Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Bueno, es cierto que ya es una
petición que varias veces se ha discutido, y nosotros vamos a
votar en contra, pero también porque creemos que es cierto
que efectivamente se han de tener datos para hacer buenas
políticas, pero también es cierto que los recursos son finitos
y que tenemos otros organismos, como ya dijimos, que
pueden llevar a cabo tanto la recogida de datos como después
el análisis.

Por lo tanto creemos que hay que ser eficiente en el uso
de los recursos públicos y, en este caso, sí que creemos que
el IBESTAT puede recoger los datos, hacerse análisis por la
Universidad, y también es importante saber y trabajar para ver
quién aporta estos datos, cuáles son los indicativos, y creemos
que el IBESTAT es uno de los organismos que lo podría hacer.

Y nada más. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Socialista té  la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Jaume Garau, per un temps de deu minuts.
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EL SR. GARAU I SALAS:

Gràcies, presidenta. No, ara pensava que segurament
aquesta proposició s’hauria d’haver presentat..., l’ideal fóra
que s’hagués presentat al principi de legislatura, perquè tal
vegada ens hagués fet a tots fer una reflexió molt més
operativa i acurada de realment què és el que es proposa,
perquè, és clar, si el que es proposa és un estudi, diguem, més
aviat ample de la societat respecte de les seves dificultats o de
les seves situacions més problemàtiques, aleshores és massa
ample com per abordar-ho d’una manera..., amb la proposta
que es presenta. En canvi, si la idea que poguéssim tenir els
diputats i els que governen unes dades sobre la situació de la
pobresa, per exemple, a Balears, aleshores ja es concreta
d’una manera molt més operativa i més fàcil d’abordar.

Per tant, jo li proposaria a la Sra. Maicas que la presenti a
la pròxima legislatura, si pot, al principi, crec que serà una
bona proposició.

En aquests moments, com han dit tots els meus companys,
ja sigui l’IBESTAT o sigui el Consell Econòmic i Social idò
tenen aquestes funcions. Per exemple el Consell Econòmic i
Social acaba de publicar un estudi 20-30, on de qualque
manera aporta moltíssimes dades, informació i anàlisis sobre
la situació social de les Illes Balears. Com que entenc que tal
vegada el que es pretenia o es pretén amb aquest observatori
social és emmarcar-lo més en les problemàtiques que
nosaltres hem viscut en aquesta comissió, doncs és vera que
el Consell Econòmic i Social potser no és l’organisme que
hauria de fer aquesta feina. 

Per tant, nosaltres també estam d’acord amb votar en
contra, no per la..., per la..., perquè no estiguem d’acord amb
la filosofia que hi ha darrera, sinó perquè amb la forma
concreta com es proposa posar en marxa pensam que no és
operatiu, no és operatiu tornar a l’Observatori social, que ja fa
molts d’anys que no funcionava, i crec que s’hauria de
començar segurament amb la idea aquesta que presentava la
Sra. Fernández, de primer demanar a IBESTAT quines dades
volem i que IBESTAT pogués elaborar aquestes dades, i
després veure com aquestes dades s’han d’analitzar, s’han de
debatre, s’han d’exposar, s’han de fer públiques, etc., per tal
d’anar construint una observació, pública evidentment, del
fenomen social a les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara té la paraula per contradiccions la Sra. Maicas, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, presidenta. Bé, en realitat no sé si finalment se
m’ha fet alguna proposta, crec que no, formalment, així que
queda clar que hi votaran tots els grups parlamentaris en
contra. 

Bé, doncs, aleshores em queda dir que gràcies igualment
per les aportacions que m’han fet, per les idees que m’han
donat, que desafortunadament si no aconseguim..., si no
aconseguesc ara mateix el suport per part dels grups
parlamentaris per posar en marxa aquest observatori el qual ja
veig que no té tot el suport i no està ben explicat o
especificades totes les funcions i d’on haurien de provenir
aquestes funcions, sí que és cert que és important també que
tengui el major suport possible per part dels grups
parlamentaris. 

Doncs, aprofitaré per agrair a aquesta comissió, la
Comissió d’Assumptes Socials, per donar les gràcies pel
treball que han fet, per donar les gràcies pel respecte que
sempre s’ha respirat i el bon clima de treball que hem pogut
gaudir en aquesta comissió tant a nivell de defensa de les
iniciatives com a les ponències que s’han fet, i moltes, moltes
ponències que s’han fet en aquesta comissió, i de les esmenes
de la Llei de pressuposts que han passat per aquí.

Vull donar les gràcies a tots els membres i, bé, dir-los que,
com ja saben, jo no repetiré l’any que ve, passaré tota aquesta
informació i totes aquestes idees que m’han passat per posar
en marxa aquest observatori, o almenys les funcions que
hauria de tenir aquest observatori en algun altre organisme.

I simplement no diré adéu, diré fins aviat i moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat, passam a votar la Proposició no de llei
RGE núm. 13693/18.

Vots a favor? 2.

Vots en contra? 8.

Cap abstenció. 

Per tant, 2 a favor; 8 en contra.

Queda rebutjada la Proposició no de lle i RGE núm.
13693/18, relativa a recuperació de l’Observatori Social de
les Illes Balears. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 1980/19,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a model
social basat en la igualtat.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 1980/19, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, relativa a model social basat en la igualtat. Per a la
seva defensa té la paraula l’Hble. Sra. Olga Ballester, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Bueno, desde Ciudadanos la verdad
que al ver esta comisión nos sorprendió que hubieran
iniciativas, pero estamos encantados de cerrar esta legislatura
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con una iniciativa de Ciudadanos y que justamente esta
iniciativa sea acerca, pues, de buscar un modelo social basado
en la igualdad, que es una de las banderas de nuestras políticas. 

Es una iniciativa que, en principio  estaba pensada para
leerse en la semana del 8 de marzo, ha tocado ahora, y así la
defenderé.

Como saben el feminismo es uno de los mayores
movimientos sociales en el mundo global del siglo XXI y es
una causa noble que persigue la igualdad formal y efectiva
entre hombres y mujeres. Y en esta legislatura, en estos dos
años donde Ciudadanos ha estado en el Congreso, hemos
conseguido ampliar el permiso de paternidad, cuadrando las
cuentas, de dos a cinco semanas y creemos que es una
progresión que la aspiración última pues tiene que ser la
equiparación total.

Creemos que la igualación de los permisos de maternidad
y paternidad es una de las medidas clave para combatir la
brecha salarial y la discriminación que padecen las mujeres en
el ámbito laboral; una discriminación, pues, inducida por esta
legislación injusta, esta regulación laboral que establece
permisos desiguales por razón de género. Por lo tanto, es una
legislación que trata de forma no igualitaria a sus trabajadores
y que discrimina a una parte de ellos, que son las mujeres.

Además, una legislación que establece permisos
desiguales por maternidad y paternidad está creando
expectativas a los ciudadanos sobre cuál es el papel de
hombres y mujeres en la sociedad, señalando a éstas como las
personas sobre las que ha de recaer el mayor peso de la
crianza.

Nosotros creemos que tener hijos es un proyecto de vida
compartido en el que las mujeres y hombres tienen que tener
una responsabilidad pareja, pero bueno, de poco sirve
reivindicar desde la sociedad la necesaria corresponsabilidad
si después nuestras leyes pues continúan haciendo que las
mujeres sean las más responsables. 

Aparte de la igualación de los permisos de maternidad y
paternidad, también sabemos que existe una brecha salarial que
va aumentando, una brecha salarial que es el cómputo anual de
un salario, un salario que en las mujeres es mucho menor
debido a que siempre se toman las medias jornadas o los
meses de permiso, y las carreras de los hombres no se ven
penalizadas por la paternidad, mientras que las mujeres
experimentan un estancamiento indeseado. Desde el punto de
vista del empresario, contractar una mujer que es madre o está
en edad de tener hijos pues implica un riesgo respecto a la
opción de contractar a un hombre, y así ha sido hasta ahora. Y
esto es causa de que, claro, su baja, la baja de la mujer sea más
larga y su disponibilidad laboral menor.

Por lo tanto, nosotros hemos puesto una serie de medidas
que nos gustarían que fueran aprobadas en este parlamento.

También, otro punto que queríamos tocar, que era la
tercera pata además de los permisos de paternidad, acabar con

la brecha salarial, que es la flexibilidad. En España tenemos
unos horarios laborales que hacen incompatible la
conciliación de la vida laboral y familiar; debemos dar pasos
de gigante en políticas de racionalización de horarios, de
flexibilidad, de teletrabajo, pues, para eliminar estas barreras
que hacen posible..., imposible la igualdad real. En empresas
trabajadores e instituciones deben llegar a un acuerdo para
adaptarse a un modelo laboral que funcione para las demandas
del siglo XXI, y en este sentido pues es imprescindible hacer
un esfuerzo para procurar una mayor visibilidad de las mujeres
con objetivos claros y políticas ambiciosas de transparencia,
siguiendo los ejemplos de éxito de otros países. 

Por lo tanto, Ciudadanos ha registrado esta proposición no
de ley y pide diez puntos para que se aprueben, son diez puntos
donde se manifiesta la necesidad de seguir trabajando y
desarrollando medidas para alcanzar esta igualdad efectiva y,
por eso, pues, instamos al Gobierno de Baleares a trabajar por
dicha igualdad implementado medidas como aumentar y
equiparar los permisos de maternidad y paternidad
promoviendo la corresponsabilidad en su ejercicio entre los
progenitores; garantizar el derecho de las mujeres al acceso
al empleo, a la promoción profesional en igualdad de
condiciones, sin que sufran discriminación por razón de sexo;
garantizar el derecho a la igualdad de remuneración por
trabajos de igual valor evitando cualquier discriminación por
razón de sexo y mejorar la transparencia salarial y el acceso
de los trabajadores a la información sobre las retribuciones de
sus empresas, ya sea a través de sus representantes o de
manera directa; también pedimos trabajar para promover, junto
con el resto de las administraciones públicas una cultura
cívica basada en la igualdad entre todas las personas con
independencia de su sexo, en particular en el ámbito laboral y
profesional; en quinto lugar, hemos de trabajar para mejorar la
supervisión y evaluación de los planes de igualdad
desarrollados por las empresas, una igualdad entre hombres y
mujeres, e incentivar la implantación voluntaria de dichos
planes por las pequeñas y medianas empresas.

También pedimos mejorar, trabajar todos juntos para
mejorar las políticas de conciliación de la vida personal,
familiar y laboral a través de nuevas medidas como la
promoción del trabajo a distancia, la creación de bancos de
horas, muy importantes y que ya se utilizan en Europa, el
establecimiento de nuevos permisos relativos a horas libres de
disposición, así como mediante la mejora de las ya existentes
y especialmente a lo  relativo de menores y dependientes a
cargo.

También pedimos desarrollar y trabajar, junto con las
organizaciones sindicales y empresariales... las asociaciones
profesionales de trabajadores autónomos y las asociaciones
de la sociedad civil más representativas cuya finalidad sea
promover la racionalización de los horarios para promover y
acordar un pacto para la racionalización de los horarios y la
conciliación y, por último, desarrollar los avances logrados
con la aprobación del pacto de estado contra la violencia de
género, implementando con dotación presupuestaria
suficiente todas y cada una de las medidas de dicho pacto.
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Y ya acabo, y ya es la número 10, que es elaborar y aprobar
un proyecto de ley contra la violencia sexual de acuerdo a las
obligaciones contraídas por España con el Convenio de
Estambul y las recomendaciones emanadas del Pacto de
estado contra la violencia de género.

Estas son las diez medidas que hemos propuesto para que
se aprueben y nos corresponsabilicemos en trabajar juntos
para todo ello. Ya comentamos que es una iniciativa que se
quería leer en la semana del 8 de marzo, pero bueno, así queda
leída y la he explicado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per fixar posicions, pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Sandra Fernández, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Nosotros daremos apoyo a
esta PNL básicamente porque estamos de acuerdo con los
diez puntos, bien porque algunos son principios básicos con
los que estamos todos de acuerdo, como el derecho a la
igualdad de remuneración independientemente... por trabajo de
igual valor, independientemente del sexo; el garantizar el
derecho de las mujeres al empleo también en igualdad de
condiciones; promover una cultura también basada en la
igualdad real de todas las personas; después porque algunas de
las medidas que se plantean ya empezamos a trabajarlas
cuando estábamos en el gobierno a nivel nacional, y otras
también las hemos propuesto ahora desde la oposición como
el Pacto nacional para la racionalización de horarios y la
conciliación. Entonces en este sentido la verdad es que poco
más que debatir porque estamos de acuerdo con las
propuestas.

Y ya aprovechando que ésta es la última comisión, ¿no?, no
podía ser de otra forma que la comisión de Servicios Sociales
cerrase el trabajo parlamentario y también siendo mi última
intervención, la verdad es que agradezco mucho que sea en
esta comisión. Creo que la forma en la que hemos trabajado en
esta comisión debería ser o debería servir de ejemplo para la
forma en la que se debe trabajar.

Creo que hemos entendido la política las personas y los
portavoces especialmente de servicios sociales de una forma
que para mí es la que debería entenderse la política, intentando
llegar a acuerdos en favor de los ciudadanos, de las personas,
debatir pero escuchándonos, precisamente para entender por
qué los demás, aunque no estemos de acuerdo, opinan lo que
opinan y así la verdad es que es mucho más fácil llegar a
consensos y creo que lo hemos demostrado. No hemos
llegado a uno o dos consensos, yo creo que, en general, todo
el trabajo que hemos hecho ha sido con ese objetivo y la
verdad es que yo me siento muy agradecida y muy orgullosa.

Pensaba el otro día, y a modo de anécdota, cuando
presentamos las conclusiones de la ponencia de
envejecimiento, que, pues estábamos en el pleno del

Parlamento, se discutía, como siempre el tono en los plenos
está un poco más subido y estábamos nosotros ahí los
miembros de la Comisión de Servicios Sociales presentando
las conclusiones a las que habíamos llegado todos por acuerdo
como un poco... como en nuestro mundo paralelo, ¿no?, pero
creo que precisamente este mundo paralelo es el que tendría
que ser en política.

Agradecer al letrado también que creo que nos ha
facilitado mucho el trabajo y también ha entendido un poco
esta forma de trabajar; a todos los portavoces de servicios
sociales, a los que están ahora y también a otros que han
pasado por esta comisión, y también evidentemente agradecer,
aprovechar, a todas las entidades con las que también hemos
trabajado y a las diferentes personas con las que hemos podido
trabajar y llegar a esos consensos.

Muchísimas gracias a todos.

LA SRA. PRESIDENTA:

(Inici d’intervenció no enregistrat)

... Podem Illes Balears, té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Marta Maicas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, primer de tot agrair a Sandra
les paraules que ha dedicat a aquesta comissió, com ha dit
abans... crec que hi estem tots d’acord.

Basant-nos ara en la iniciativa de Ciutadans que avui
presenten, he de dir que bé, que per sort i per al bé de la
democràcia ja no hi haurà qui pari el moviment feminista i les
seves reivindicacions, aquest país que parla de futur, un futur
que reivindica drets i posa la vida al centre del debat polític.

Unides Podem des del Congrés sempre ha donat suport des
del primer moment a la convocatòria i les raons de la vaga
feminista del 8 de març, igual ho han fet des dels diferents
parlaments i des de les diferents comunitats autònomes. La
primera vegada... dones del passat any va marcar una fita
històrica al nostre país i aquest any no podia quedar-se enrere,
l’hem superada sense cap ànim d’apropiar-se’n i sabent sempre
que qui marca la pauta és el moviment feminista. Sempre ens
hem mantingut al costat d’aquelles que reclamen un món més
just, un món d’igualtat entre dones i homes.

Sorprèn, però, com ara, altres partits que mai no s’han
preocupat pels drets de les dones i l’esperit feminista, s’hi
sumin per pur interès electoral com en aquest cas Ciudadanos,
el qual ha tingut els seus vaivens sobre violència de gènere,
feminisme, és a dir, un assumpte que ens implica a tots i a
totes.

Si Ciudadanos es preocupés realment pels drets de les
dones no hauria, per una part, intentat frenar l’ampliació del
permís de paternitat i maternitat, com ho va fer al Congrés; no
hauria deixat de signar el Pacte 0-3 d’educació, que es va
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presentar la setmana passada; ni molt menys hauria pactat amb
un partit com és Vox a Andalusia.

No donarem suport a aquesta iniciativa que reclama punts
clarament necessaris i reivindicats des dels moviments
feministes, punts que molts ja s’han aconseguit i altres estan
treballant-se identificats per ser abordats, però en boca de
Ciudadanos sona més a una simple declaració buida d’ideals,
tal i com han demostrat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Agustina Vilaret, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta proposició és una
mica com a un... com a un conglomerat de diferents punts,
molts de punts, deu, no?, que insten el Govern balear, alguns
no són pròpiament punts que siguin pertinents de les seves
competències, no en són competents, com, per exemple, el
punt 8, d’horaris laborals, o el punt 1, d’augmentar i equiparar
permisos de maternitat i paternitat, això és una qüestió més
d’Estat. Alguns d’altres semblen com a punts generalistes, dels
drets de les dones a accés a la feina sense discriminació o el
dret d’una... que cobrin exactament igual, que això per llei ho
és, però fan falta altres tipus de treballs.

Defensar una cultura cívica basada en la igualtat real, crec
que anam cap aquí, però gràcies a l’educació i aquests dos
darrers 8 de març han estat molt potents i demostren que si no
anam cap a la igualtat real entre dona i home aquí aquesta
societat no progressa. Per tant, això ja està en marxa.

Sembla com si... presentàs una proposició no de llei per
dir: bé, continuem amb tot allò que es fa, no?; millorar la
supervisió i avaluació dels plans d’igualtat, s’han posat plans
d’igualtat precisament perquè s’ha aprovat una llei d’igualtat.
Crec que al punt 9 també torna constatar que ja s’ha fet feina,
perquè diu: “desenvolupar els avanços assolits amb l’aprovació
del Pacte d’Estat contra la violència de gènere”.

Què més? Millorar les polítiques de conciliació de vida
personal i familiar, és de tots, però també hauria d’haver-hi
una llei general, però sí, torna ser un altre principi generalista.

En 0-3 crec que aquesta legislatura hem fet prou feina per
avançar en 0-3 i la seva possible conciliació i que els nins es
trobin ben emparats i poder tenir un futur millor.

Respecte del darrer punt, de violència sexual, jo analitzaria
altres coses des del seu partit. Vostès no creuen en la
violència de gènere; tot aquest temps que he pogut veure
l’intenten canviar cap a violència domèstica; aleshores pareix
que estan posant com un vel amb aquesta proposició no de llei
de dir “eh!, nosaltres també som feministes; som feministes

però no violència de gènere; som feministes però no dret de
la dona de poder decidir sobre el seu propi cos; i nosaltres
som feministes però coeducació, no”. Només amb aquests
tres punts demostren que vostès mai no arribaran a una
societat igualitària, ni lluiten pel feminisme.

Per tant, tot i estar totalment d’acord amb segons quins
punts, i que s’ha de lluitar i lluitarem i la cosa anirà endavant,
no donarem suport a aquesta proposició no de llei perquè és
una declaració d’intencions, com un brindis al sol, com per
demostrar amb una bandera que vostès són feministes quan en
realitat vostès no lluiten per la igualtat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Molt
breument, nosaltres estam d’acord amb la majoria dels punts
que es presenten en aquesta proposició no de llei. Com es diu
ja a la mateixa proposició, manifesta la necessitat de seguir
fent feina i desenvolupant mesures per arribar a aquesta
igualtat real, però pensam que ara no és el moment més idoni
per presentar-la perquè el Govern canviarà; ha començat, i és
cert i per això tampoc no és..., s’han començat a fer moltes
polítiques d’aquesta índole, de tot el que envolta la violència
masclista, de tot el que envolta la igualtat i també les ajudes,
per exemple, com diu aquí, amb mesures d’educació infantil
o en temes de sous, però pensam que ara no és el moment de
presentar-la i per tant ens abstendrem.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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. Jo ja he tingut ocasió en
diverses ocasions d’expressar el poc grat que el meu grup
parlamentari té d’aquestes proposicions no de llei que es
presenten de forma industrial a tots els consistoris i a totes
les cambres legislatives de l’Estat; hi ha alguns partits d’àmbit
estatal que tenen aquesta tendència. Els fan, des dels seus
laboratoris, des dels seus thing tanks de Madrid, els fan un
text: ah!, presenteu-lo a tots els parlaments i a tots els
ajuntaments perquè així contribuïu a fer-nos la propaganda que
volem.

I aquest és un exemple clar -vostè n’és conscient, Sra.
Ballester-, i em semblen molt poc pertinents aquests tipus de
proposició, primer perquè són molt artificioses perquè, clar,

 



ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 62 / 28 de març de 2019 795

com que estan fetes des d’aquests laboratoris i amb aquestes
finalitats, clar, vostè ens porta un repertori de mesures que, de
mesures, no en tenen res, perquè una mesura és una cosa que
es diu, a l’òrgan que té la competència per fer-ho, el que ha de
fer perquè ho pugui fer, i aquí, primer, que són molt vagues,
són molt genèriques, són brindis al sol; realment el redactor
de comunicació i tot això en sap molt perquè sonen molt bé,
però tenen aquesta artificiositat, estan una mica encartonades,
perquè en aquesta llista d’aquestes hipotètiques mesures
algunes són competència de la comunitat autònoma, d’altres
no, d’altres no són competència de ningú perquè són principis
generals i per tant són competències de tots... Per tant trob
molt poc pertinent, en el sentit de poc adequat, les atribucions
que té aquest parlament.

Després, en segon lloc, són molt desenfocades, són molt
desenfocades; de fet és un dels aspectes que he citat abans
quan dic que estaven encartonades; són desenfocades perquè,
clar, vostè a l’encapçalament ha posat “insto el Govern de les
Illes Balears” com podria haver posat qualsevol altre govern
autonòmic o qualsevol ajuntament, perquè també ho han
presentat als ajuntaments, i per tant són poc penetrants en el
sentit que són poc precises i no estem dient realment al
Govern de les Illes Balears què és el que volem que faci.

I, finalment, perquè aquest tipus d’iniciativa el que
demostra és una voluntat de fer un ús propagandístic de les
institucions. Evidentment que tots venim a fer política i tots
venim a demanar mesures que implementen el nostre
programa polític; això és una cosa que és un ús seriós de la
missió que aquí tenim encomanada, i l’altra cosa és aquesta
intrumentalització propagandística, i més en època electoral.

Tot això, des del punt de vista formal. Però és que si anem
al fons, i en la línia del que han comentat la Sra. Maicas i la
Sra. Vilaret, que m’han precedit, vostès estan llençant amb
aquest tipus de text -que està, com dic, molt ben estudiat des
del punt de vista de la comunicació- llençant un missatge
subreptici: hi ha un feminisme bo, que és aquest que vostès
presenten de guant blanc, i hi ha un feminisme dolent, que diu
coses desagradables i que busca la confrontació, i que
incomoda les bases conservadores a les quals vostès
s’adrecen, i aquí... em sap greu, però per aquí el meu grup no
hi passa. Nosaltres no ens empassem aquesta propaganda
subliminal, nosaltres aixequem el vel i els revelem com el que
són.

En matèria de feminisme vostès són uns oportunistes,
vostès van a remolc, i tot aquest feminisme dolent que de
forma subreptícia vostès volen... volen... assenyalar per
oposició, és gràcies al qual vostès poden fer avui aquesta
proposta de guant blanc, i que no incomoda ningú i que és
políticament correcta, gràcies a aquest feminisme dolent que
fa anys i panys que s’ha arremangat i ha lluitat i ha fet totes
aquestes lluites que fan que avui vostès puguin fer aquestes
propostes tan assenyades, tant consensuades i tan estudiades
per ser presentades en temps electoral.

Per tant, com vostè comprendrà, pels comentaris que he
fet, ni per qüestions de forma ni per qüestions de contingut no
votarem a favor d’aquesta proposició.

I per acabar, i ara sí és la darrera intervenció que faré
aquesta legislatura, volia agrair a la Sra. Presidenta la seva
tasca de direcció dels debats; ho ha fet de forma exquisida, i,
a més a més, aprofito per dir-li que quan vostè ha pogut fer de
portaveu doncs ha demostrat ser una de les diputades més
preparades d’aquest parlament, és la meva opinió i una gran
promesa del seu partit, i li desitjo una carrera política molt
profitosa.

I a la resta de portaveus, la Sra. Fernández; la Sra. Vilaret
i la seva antecessora, la Sra. Capellà, que també va deixar un
record molt grat en aquesta comissió; la Sra. Maicas; la Sra.
Sureda; la Sra. Obrador, que lamentablement avui no ens pot
acompanyar; la Sra. Camargo, que no ha intervingut tant en
aquesta comissió però també ho ha fet algunes vegades; i
també vull assenyalar... -ah, bé, perdó, Sra. Ballester, ara me
l’oblidava- un personatge d’aquesta comissió que no és
portaveu però que també ha tingut un paper molt rellevant, que
és el Sr. Jaume Garau, que també ha fet unes aportacions
importantíssimes, els he de dir que de tots vostès he après
molt. Ja sé que ho vaig dir  al P le, en general, però
concretament en aquesta comissió he après molt perquè
vostès en saben molt més que jo, d’aquesta matèria que hem
tractat, i, per tant, he estat encantat de ser víctima del
womensplaining , en lloc del mansplaining del
womensplaining, perquè jo, en aquests temes en què vostès
en saben tant més que jo, m’he disposat a escoltar, a aprendre,
i la veritat és que m’he trobat de vegades en situacions d’haver
de discutir de temes de maternitat amb totes vostès i la veritat
és que he intentat fer-ho sempre amb la màxima modèstia i la
boca molt petita.

Aquesta ha estat la comissió, diríem, de bon ambient i de
la bona entesa, i crec que això no és aliè al fet aquest que he
dit, que la major part de portaveus dons són dones; crec que
vostès han imprès en aquesta comissió una forma de treballar
més basada en l’entesa, i els dos homes que hi érem, jo com
a aprenent i el Sr. Jaume Garau, que crec que en aquest sentit
també té una manera de fer molt femenina en el sentit que és
un home, una persona també que cerca consensos, cerca
l’entesa, i  no fa gala de la testosterona aquesta de
l’enfrontament que moltes vegades saben que hi ha aquest
estereotip masculí que ens porta a actuar d’aquesta manera.

Només, per acabar, vull demanar-los disculpes si en algun
moment no he estat a l’alçada, i especialment perquè en
moltes ocasions som conscient que no he pogut assolir el
nivell de profunditat que m’hagués agradat, perquè a causa de
tantes comissions de què, com vostès saben, sóc membre i
tants temes que m’han tocat defensar en el Ple , doncs sóc
conscient que en aquesta comissió de vegades no he pogut
estar a l’alçada dels seus coneixements i per això els demano
disculpes, i moltes gràcies a totes.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el
Sr. Jaume Garau.

EL SR. GARAU I SALAS:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, està clar que per entendre
un text s’ha d’entendre el context. Si només ens centràssim en
el text d’aquesta proposició no de llei perdríem segurament el
sentit profund que té aquesta proposició. 

Evidentment aquesta proposició es fa la setmana del Dia de
la dona treballadora i del dia del feminisme internacional i es
fa per una qüestió, per anar en contra del feminisme nacional
i internacional. Amb quina idea? Doncs, inventar-se una cosa
raríssima que és això del feminisme liberal. I què és el
feminisme liberal? Si llegim les propostes que ens fa la Sra.
Ballester no trobarem el feminisme liberal, trobarem més o
manco el feminisme més o manco de sempre. En canvi, si
escoltam la Sra. Arrimadas parlant de què la dona, que el
feminisme liberal vol dir que la dona ha de decidir pel seu
compte, i bé, això vol dir que si li convé practicar la
prostitució doncs l’ha de practicar i si li convé llogar el seu
ventre doncs també l’ha de llogar, o sigui, no accepta de cap
manera un principi claríssim de tot el feminisme, que és que
la dona no neix perquè vol, sinó neix com tots nosaltres,
perquè ens duen a aquest món, no? Però és que neix amb unes
condicions molt desiguals, molt desiguals, i que la lluita
feminista és no acceptar aquestes condicions de partida, per
tant, la llibertat no es dóna sobre unes condicions d’igualtat
d’entrada i, per tant, aquest liberalisme, aquest feminisme
liberal és fals, no és feminisme, sinó que és més liberalisme. 

Per tant, no ens ha enganat, Sra. Ballester, ho sent molt,
crec que tots els meus companys també han vist una impostura
amb aquesta proposició, una segona intenció, una venda
industrial, com diu el Sr. Castells, d’una forma de sortir com
es podia d’un 7 de març que venia molt calent i amb aquest
invent no crec que hagin aconseguit res.

Tenien una oportunitat molt gran, que és canviar el nom,
que, en lloc de dir-se  Ciudadanos, s’haguessin posat
Ciudadanas, tal vegada els hauria anat millor com a campanya
política i com a resultat electoral. 

Per tant, votarem que no per aquesta doble moral, per
aquesta forma d’enganar, c ita la liberal Clara Campoamor,
quan tothom sap que na Clara Campoamor era de tot menys
liberal, que era una radical republicana, que va ser socialista
durant un temps, en fi.

Per tant, votarem que no i, com que també em toca
acomiadar-me, jo m’acomiad d’aquesta comissió i m’acomiad
de la política, per tant, és un doble comiat, amb una gran
satisfacció d’haver pogut col·laborar amb tots vosaltres en
aquesta comissió. Crec que hem fet poques coses però les
hem fet molt bones i algunes molt valuoses.

I dir-vos també a la majoria de dones que esperam que els
mascles, als quals també he d’integrar el lletrat, haguem estat
a l’alçada de les circumstàncies i haguem facilitat un discurs
polític que pensem que ha de ser cada vegada més alternatiu,
que és el discurs del consens enfront del conflicte sense
sentit.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per contradiccions té la paraula el grup proposant, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, muchas gracias a todos por esta visión tan positiva que
han tenido sobre la iniciativa.

Bueno, yo creo que está claro que esta izquierda sigue ya
anclada en un... vamos, vive en el viejo pasado, y está claro que
se revuelve cuando la igualdad entre  hombres y mujeres se
hace ver que es cosa de todos y que son medidas concretas, y
no tan ideológicas, porque medidas ideológicas no cambian
los días... el cada día de las mujeres.

Comentarle a Podemos, a la Sra. Marta Maicas, que ha
comentado que Ciudadanos votó en contra de un decretazo
para igualar las semanas de maternidad y paternidad, yo le
quiero comentar que los decretazos y el papel lo aguanta todo,
lo que hay que hacer es cuadrar las cuentas, como ha hecho
Ciudadanos, que en dos años, desde 2009 se está pensando
aumentar los permisos de paternidad y maternidad, llegó
Ciudadanos y en los dos años que ha habido, el primer año ya
cuadró el presupuesto  para aumentar de 2 semanas a 4
semanas y el segundo año volvimos a cuadrar los presupuestos
para aumentar de 4 semanas a 5 semanas. Desde 2009 se
estaba esperando el aumento del permiso de paternidad y,
bueno, se ha conseguido gracias a que hemos cuadrado las
cuentas.

Ahora Podemos dice que ha hecho un decretazo el Sr.
Sánchez, que, vamos, promete que lo va a igualar en la próxima
legislatura y sin cuadrar las cuentas y, bueno, gastándose un
dinero que no hay y, por tanto, no se va a hacer.

Yo creo que es muy importante ser rigurosos en política
y, bueno, si la Sra. Marta Maicas, o la Sra. Vilaret no creen que
firmar un pacto de estado contra la violencia de género no es
ya un logro conseguido, pues sinceramente me parece un
despropósito. Por cierto, un pacto que no firmó Podemos,
porque yo creo que al final esta izquierda también habla
muchísimo, pero a la hora de ponerse a hacer las medidas
concretas, pues no sabe.

Yo creo que son 10 medidas muy importantes, muy
concretas, que dan solución a la igualdad real y efectiva, no
solamente legislativa y, bueno, esta es nuestra bandera y la
seguiremos defendiendo siempre por la igualdad real y
efectiva entre hombres y mujeres y sobre todo con medidas
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concretas y menos ideologías, menos sectarismos y mejor
trabajar juntos, que es realmente cuando luego se llega a
grandes acuerdos y hacer real las cosas.

Nada también despedirme aquí de esta legislatura. He
aprendido también muchísimo, estuve en esta comisión al
principio de la legislatura, luego hubo un cambio porque
empezó a llegar gente al Grupo Mixto y tuvimos que repartir.
Y comentar que he disfrutado mucho en esta comisión
siempre que me ha tocado defender una iniciativa, y también
muchas gracias al Sr. Jaume Garau que, sinceramente, ha sido
un honor trabajar con él.

Y nada más, muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat, passaríem...., Sra. Sureda?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Com que sempre... no he esgotat mai
el temps, m’agradaria em donàs un minut perquè abans no
m’he pogut acomiadar, si li sembla bé, com a darrera
comissió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò ho demana vostè, la Sra. Vilaret. Així que farem el torn
d’acomiadament de rigor. Ja que hi som ens acomiadam tots.
Perfecte Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Bé, agrair com a darrera comissió d’aquesta legislatura i
com a membre, portaveu d’aquesta comissió, també agrair a
tots els portaveus la feina que s’ha fet. És vera que ha estat una
comissió allà on ens hem entès tots, les iniciatives i sobretot
a les ponències de les lleis hem pogut arribar a molts de
consensos i les hem pogut debatre molt, que jo crec que és
molt important. 

Agrair a la Sra. Fernández la feina que ha fet, crec que és
una persona amb seny i ho ha demostrat en aquesta comissió.

Agrair també a la Sra. Conxa Obrador, que avui no hi ha
pogut ser, així com de vegades, atès l’ímpetu que la
caracteritza, i ho fa sempre lluitant pel que ella troba més
adient. 

Al Sr. Garau la feina que ha fet en totes les ponències
d’estudi que hem fet, perquè gràcies a ell veiem que hi ha
molta feina per fer i encara ens ha posat el granet d’arena
perquè la seguim fent els que, si escau, tornem venir. 

A la Sra. Vilaret, també ha estat un any i busques per aquí,
si arriba, perquè no sé si ben bé fa l’any, abans hi havia na
Margalida Capellà que també va ser gust poder fer feina amb
ella.

A la Sra. Marta Maicas i a la Sra. Camargo, també hem
passat bons moments, amb la Sra. Maicas he coincidit més i
qualque vegada també ens hem estirat un poc, però jo crec que
és l’important i que després sapiguem després tots, quan
acabam, hem de ser persones i hem de ser amics.

Amb el Sr. Castells, que moltes vegades aprofita després
de parlar jo, per tirar-me la butlla i que després jo no li puc
contestar, però de totes maneres sap que pot agafar el
caramel·let sempre que vulgui i res.

A la Sra. Olga Ballester, que també és vera que no sempre
ha vengut, però encantada les vegades que hi ha estat. Hem
compartit els grups petits moltes vegades que no podíem
dedicar, com ha dit el Sr. Castells, tot el temps que volíem a
les proposicions no de llei i a les lleis que hi havia endavant,
ho hem anat fent així com hem pogut. Jo també deman
disculpes si a qualque moment m’he pogut sobrepassar amb
algú, esper que no, però la veritat, pesa més el positiu que hem
après i que hem aportat que no les baralles o les bregues
puntuals que hem pogut tenir.

Vull agrair també al lletrat la paciència que ha tengut amb
nosaltres, gràcies per la feina feta, i a la presidenta que ha
estat una molt bona presidenta en aquesta comissió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sra. Vilaret, el seu torn.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Bé, costarà superar les paraules que s’han dit. Jo som
neòfita i vaig començar una mica espantada perquè els
procediments i les fórmules em sobrepassaven, he après molt,
moltes gràcies a tots per la paciència, perquè ajudar una
persona que comença no és tothom que hi està disposat i, per
tant, és vera que el clima d’aquesta comissió ha estat molt bo.

Doncs les gràcies a la Sra. Sandra Fernández, és un gust
conèixer-la.

Sra. Presidenta, també molt bé.

Sr. Jaume Garau... són aprenentatges que així com avances,
no?, també m’ha tocat coordinador un parell de lleis i, bé, he
començat a agafar el llis, però també gràcies a la
col·laboració, gràcies a l’enteniment, gràcies a escoltar, a
poder dialogar, que crec que això és bàsic, és molt important,
també amb quatre rialles la Sra. Maria Antònia i la Sra. Maicas
i el Sr. Castells i la Sra. Olga, tothom aquí present, la veritat,
i la paciència del Sr. Lletrat també s’ha de tenir en compte,
així com el servei de personal també.

A tothom don les gràcies, ha estat un aprenentatge positiu
i..., bé, és una experiència que, bé, ja que em demanava de
vegades si tenia repercussió, quina feina m’agradava més o no,
la docència si t’agrada té una repercussió humana que et dóna,
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que et repercuteix, que te torna, i aquí de vegades és difícil,
però en aquesta comissió m’he sentit molt bé.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Antoni Gómez, no? Havia demanat la paraula i jo ,
educadament, li don.

Sra. Camargo.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Venga, a Antonio Gómez, también.

(Algunes rialles)

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Bé, jo seré molt breu, només diré que per a mi ha estat un
plaer, em vaig incorporar tardanament a aquesta...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ens deixarem un poc de
formalismes perquè ja ens hem quedat aquí..., un poc en
aquesta etapa de dia 10 i, no, deia només que jo  em vaig
incorporar tardanament a aquesta comissió per una qüestió de
substitucions també, perquè, com deia abans la Sra. Ballester,
el Grup Mixt començava a fer-se gran també a costa de
persones del nostre grup, i havíem de fer reajustaments i en un
d’aquests vaig acabar aquí.

La veritat és que he de dir que és la comissió o l’espai en
el qual més he après sobre qüestions que, a més, m’interessen
molt i de les quals en sabia molt poc.

I m’ha sorprès moltíssim també el fet que dels diferents
grups parlamentaris aquí hi ha gent que en sap molt, que ho sap
explicar molt bé, que no cal tampoc compartir-ho tot per
aprendre de cadascú el seu punt de vista, de cadascuna el seu
punt de vista i que, la veritat, ha estat un aprenentatge. Jo
també, com la Sra. Vilaret, som professora i és cert que
aquesta feina de professora té més retorn que no pas aquesta
de diputada, però en aquesta comissió sí que puc dir que el
retorn ha estat molt important, tant humanament com
políticament.

M’ha agradat molt. Moltíssimes gràcies a totes i a tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, fet aquest torn, passarem a votar la proposició no de
llei, amb una cosa una mica rara, que és que el grup proposant
ha sortit sense votar. Acabat el debat, passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 1980/19.

Vots a favor? 2.

Vots en contra? 

Abstencions? 

Idò, 2 a favor; 7 en contra; 1 abstenció.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 1980/19, relativa a model social basat en la
igualtat.

I ara sí, abans de tancar la sessió, m’agradaria acomiadar-
me, com a presidenta, dir que ha estat un plaer i un veritable
honor compartir aquesta comissió, aquesta mesa amb Laura,
Maria José, Lluís, que sempre ens ha assessorat amb molta
saviesa i sobretot també amb molta paciència.

I dir que amb tots els companys i companyes d’aquesta
comissió jo també he après molt, m’ho heu posat molt fàcil,
crec que les bones dinàmiques que hem tengut han de ser un
exemple per a la resta de comissions i també els debats a
nivell parlamentari.

Crec que hem fet molta feina, avui matí ho corroborava
amb Lluís, deu lleis, les ponències que s’han fet, de
comissions del tercer sector que es va fer des d’aquí, la
ponència d’envelliment que abordarà el full de ruta de cap on
hem d’anar en el futur, totes les proposicions no de llei, a més
de tota la feina amb (...), amb el Pacte per la infància; és una
comissió molt activa i jo me’n duc a la meva motxilla un bon
record de tots i totes vostès. 

Moltíssimes gràcies.
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