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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GARAU I SALAS:

Sí, Jaume Garau substitueix Elena Baquero.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

María José Ribas substitueix Sara Ramón.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. Passam a l’únic punt de l’ordre
del dia que consisteix en el debat de les proposicions no de
llei RGE núm. 10396 i 11157/18. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 10396/18, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relati va a la
compareixença de la Comissió 0-3.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
10396/18, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa
a la compareixença de la Comissió 0-3.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula el Sr. Josep Castells, per un temps
de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes a tothom. Bé,
la proposició no de lle i que avui els presentam va sobre un
tema que, de fet, a l’últim any d’activitat parlamentària ha
generat molta expectació, molt d’interès i crec que d’alguna
manera hem aconseguit també, evidentment, conjuntament
amb l’empenta de la societat civil, de la xarxa d’escoles, de la
xarxa d’escoletes, de la xarxa a favor de l’equitat, amb una
acció combinada entre els polítics i la ciutadania, que d’això
es tracta, hem aconseguit, quan semblava molt difícil
d’aconseguir, posar tota la problemàtica de l’educació 0-3 al
centre del debat polític en educació.

Jo crec que tots els portaveus compartim, pel que he pogut
parlar amb vostès i pel que fins i tot hem debatut a nivell
parlamentari, tothom és conscient de la gran importància que
té l’educació 0-3 i, per tant, crec que el treball que hem fet
aquests darrers mesos al final s’ha traduït en un compromís
molt important del Govern en impulsar aquesta fase educativa,
més enllà del que sempre havíem dit, que sempre d’alguna
manera havíem estat reclamant que l’Estat fes un pla, que
l’Estat hi posés més recursos. Jo crec que hem fet un pas
endavant continuant aquesta reivindicació, perquè evidentment
l’Estat hi ha de posar més recursos, però també assumint com
a compromís de la nostra comunitat autònoma una implicació
important també pressupostària en l’impuls d’aquesta fase
educativa. 

És a dir, i aquí em refereixo tant a la proposició no de llei
que es va aprovar a instàncies de MÉS per Menorca, com
després a la moció que es va presentar a instàncies de Podem,
en la que tots els grups, tant en una com en una altra, molts de
grups van presentar esmenes, molts de grups es van implicar,
i, per tant, al marge de quins hagin estat els grups que ho hagin
impulsat, crec que podem dir que ha estat una fita compartida
per tots els grups. I jo en aquest sentit els ho vull agrair i
felicitar-los per aquesta implicació, perquè aconseguim més
ajuts de menjador, aconseguim més ajuts per a
l’escolarització, aconseguim un increment de l’ajuda per
unitat, de l’ajuda econòmica que es dóna als ajuntaments, que
normalment... a altres entitats locals que normalment són els
titulars d’aquestes escoletes. I també estem immersos en tot
un procés per aconseguir que la creació de places públiques,
ja sigui mitjançant la inversió directa per part de la comunitat
autònoma, o ja sigui mitjançant la reconversió de places de
guarderia en escoles que puguin formar part de la xarxa
pública d’educació 0-3.

Nosaltres creiem que no podem abaixar la guàrdia, que
hem de continuar vetllant parlamentàriament per al curs de tot
aquest esforç, tot aquest esforç que deia que si només
l’haguéssim fet des del Parlament, si no hi hagués hagut tots
els professionals que treballen en educació 0-3, totes les
famílies que lluiten per poder dotar, per poder oferir als seus
fills l’atenció adequada en aquesta etapa tan important, no
hagués servit per a res; és a dir, lògicament, si només ens
haguéssim limitat nosaltres a presentar PNL i mocions, no
haguéssim aconseguit res, aquí hi ha hagut un esforç
coordinat, compassat entre les demandes de la ciutadania i el
nostre convenciment, i ja dic que aquí poso tots els grups
polítics, el nostre convenciment en la necessitat de donar una
resposta a aquestes demandes. 

Creiem que no hem d’abaixar la guàrdia, que hem de
continuar fent un seguiment de com avança aquest tema i per
això crèiem que era oportú demanar la compareixença de la
comissió, perquè ens expliqui les seves diagnosis, les seves
conclusions i les seves propostes. Nosaltres creiem que hem
de demanar aquesta compareixença i evidentment la comissió
ja decidirà amb quin format i com ens vol fer arribar aquestes
conclusions i aquestes propostes. Va ser iniciativa d’aquest
Parlament que es creés aquesta comissió i, per tant, em
sembla lògic i em sembla coherent que vulguem saber de
primera mà i en seu parlamentària, quines són les conclusions
i quines són les propostes que fa aquesta comissió.

I és per això que els demano vot favorable a aquesta
proposició.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Passam al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Núria Riera, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres des del Grup
Parlamentari Popular estem d’acord amb aquesta proposició,
la trobam positiva. Crec que així com la resta de grups
parlamentaris hi participam de la màxima manera, suportam
totes les feines que es fan per aquestes associacions que duen
a terme feina en matèria de 0-3, per a aquest grup de feina,
hem participat de la cimera que s’ha fet a Mallorca i a la resta
d’illes que s’hi du a terme i, per tant, hi votarem a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula la Sra. Laura Camargo, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Sí, des del nostre grup parlamentari
estem totalment d’acord amb el plantejament d’aquesta
iniciativa, senzillament perquè sense la Comissió 0-3, que és
una proposta que va sorgir a iniciativa d’aquest Parlament,
molts dels avanços que s’han fet en aquesta matèria durant
aquest any, perquè ha estat un any cabdal, un any central per a
l’avanç de la inversió en l’educació 0-3, no hauria estat
possible. Llavors jo crec que és de rebut que, atès que va
néixer aquí, torni aquí a donar compliment de la seva feina, de
tot el que encara ens resta per fer i dels eixos principals que
hem trobat necessaris marcar abans que acabi aquesta
legislatura, en la qual aquesta etapa formativa bàsica és tan
important per a totes les forces parlamentàries.

Jo crec que una de les qüestions més importants d’aquesta
comissió ha estat el consens amb el qual ha comptat i  e l
suport amb el qual ha comptat des d’aquest Parlament, llavors
és una molt bona idea que pugui tornar aquí, com he dit, a
parlar amb nosaltres i exigir també les coses que encara
queden per fer.

Llavors, per descomptat, donam suport a aquesta
proposició no de llei. Gràcies presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sra. Agustina Vilaret, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes a tothom.
Evidentment, MÉS per Mallorca donarà suport a aquesta
proposició. L’etapa de 0-3 anys és fonamental, és bàsica,
apostam per l’educació i, per tant, com més coneixement
tinguem i puguem valorar molt millor.

Per tant, li donam suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vilaret. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Maria
Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, jo
crec que el Sr. Castells ho ha explicat, així com hi ha hagut
consens per part de tot el Parlament, de tots els grups
parlamentaris en donar suport a aquesta comissió tècnica,
perquè fes una feina d’estudi i  per valorar la situació i per
mirar la manera com poder cercar solucions a aquesta etapa 0-
3, crec que és important també que es vengui al Parlament i
s’expliqui la situació, la diagnosi que han fet i que ens puguin
dir una mica com es troba la situació i a què ens hem
d’enfrontar de futur, malgrat sí que per ventura és cert que ja
n’hem parlat a la cimera, crec important que puguin venir a
explicar-nos-ho.

Per tant, des del nostre grup parlamentari seguirem amb
aquest consens i, com no pot ser d’altra manera, hi donarem
suport.

Gràcies, Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt
té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Desde Ciudadanos también daremos
apoyo a esta iniciativa. Decir que la comisión técnica ha hecho
un trabajo riguroso, un trabajo muy bueno y tiene unos datos
y aporta unos conocimientos sobre cómo está actualmente la
educación 0-3 que es importante conocerse, y que entre todos
pues busquemos las medidas apropiadas para que al final esta
educación acabe siendo gratuita. 

Nada más, gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari
Socialista, com no pot ser d’altra manera, donarem suport a
aquesta iniciativa. 

Pensam que la comissió, ja s’ha dit aquí, la comissió es va
constituir per fer una anàlisi, jo crec que els resultats que treu
la comissió són uns resultats... almenys les anàlisis que fa són
excel·lents, dóna una imatge molt clara  i molt contundent de
com es troba la situació.

 



1700 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 108 / 22 de novembre de 2018 

I, partint de la idea que l’etapa d’educació infantil 0-3 és
una etapa educativa i que s’ha de facilitar l’escolarització de
tothom en aquesta etapa, consideram que el coneixement de
la realitat més clara es pot donar a partir de les conclusions
d’aquesta comissió, i  voldríem que vingués aquí a fer-nos
partícips de les seves conclusions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Té la paraula el grup
proposant, el Sr....

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Josep Castells.

LA SRA. PRESIDENTA:

... Josep Castells, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, només em queda
agrair a tots els grups el seu suport i no els vull fer perdre més
temps.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò, acabat el debat passam a votar la Proposició
no de llei RGE núm. 10396/18.

Vots a favor? Unanimitat.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 10396/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a la compareixença de la Comissió 0-3.

2) Proposi ció no de llei RGE núm. 11157/18,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
mesures per pal·liar l’escletxa de gènere a la carrera
docent i investigadora.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 11157/18, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
relativa a mesures per pal·liar l’escletxa de gènere a la carrera
docent i investigadora.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari Mixt
té la paraula la Sra. Olga Ballester, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Bueno, antes de empezar a explicar
esta iniciativa, que es para paliar la brecha de género y esas
dificultades que tiene la mujer en su carrera investigadora,

unas dificultades que no se ven porque no se tienen en cuenta,
de ahí que sea un techo, un techo de cristal, comentar que en
Baleares tenemos diversos institutos de investigación, por eso
unos dependen de la Universidad, de la Universidad pública,
institutos públicos de la Universidad, otros dependen de la
comunidad autónoma y otros dependen del Gobierno de
España. 

Por eso, pese a que realmente la iniciativa pide cosas muy
concretas, que ya explicaré, como es ampliar la ventana de
medición de las evaluaciones de resultados de investigación
o, en su defecto, aplicar factores de corrección, y que en los
formularios de implementación de estas ayudas haya un
apartado específico, son tres puntos muy concretos, pero que
los queremos implementar tanto a los organismos de
investigación de la comunidad autónoma como a los
organismos de investigación que hay aquí representados del
Gobierno de España, como de la Universidad de las Islas
Baleares.

Comentar que los institutos de investigación
universitarios, pues tenemos el IMEDEA, tenemos el IUNICS,
tenemos el INAGEA, tenemos el IRIE, tenemos el IFISIC, está
el IAC3, está el Instituto de Estudios Hispánicos en la
Modernidad; en cuanto a los institutos de investigación del
Gobierno de España tenemos el CSIC, tenemos el
Oceanográfico, el INIA; en cuanto a los de la comunidad
autónoma tenemos el IFISIC, dentro del cual está el IDISBA,
es decir, hay una serie  de organismos que... identidades de
investigación que desde Ciudadanos no nos queremos... dejar
pasar porque creemos que estas medidas que voy a explicar
son muy importantes que se tengan en cuenta para todos los
institutos de investigación, aunque efectivamente, se apruebe
esta iniciativa, que espero que se apruebe en el Parlamento de
Baleares.

Porque está claro que la brecha de género en la carrera
académica es un hecho irrefutable, y así lo dice en el informe
presentado por el Ministerio de Economía y Industria y
Competitividad de 2016, donde se muestra que el porcentaje
de mujeres con la categoría profesional de catedrática sólo
supone el 21% y, además, el índice denominado techo de
cristal es de 1,86, este indice es el calculado para 2015, lo
cual indica que existen efectivamente muchísimas dificultades
para la promoción de las mujeres, muchísimas más que en el
caso de los hombres pues para llegar a la posición más alta de
la carrera investigadora y docente.

Siempre se dice que en las carreras científicas, sobre todo
en las de Ciencias de la Salud, hay muchísimo más alumnado
mujer que hombre, pero luego en todos los casos de posgrado
parece que ahí se acaba todo.

Nosotros creemos..., bueno, de hecho las posibles causas
son múltiples, pero una de ellas es el efecto de la maternidad
sin duda alguna, de la maternidad y de los cuidados familiares
que en muchas ocasiones acaban repercutiendo en la mujer.
Entonces, la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología indica que las mujeres con descendencia tardan
más en lograr reconocimiento acorde a sus méritos, mientras
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que esta circunstancia entre los hombres es irrelevante,
derivado del cuidado de los hijos que dificulta o retrasa la
producción científica durante su crianza.

Está claro que en los últimos años se ha avanzado mucho,
se han implementado medidas encaminadas a paliar esta
brecha, de hecho se han aumentado las semanas de permiso de
paternidad, pero aun queda muchísimo camino por recorrer
para conseguir esta igualdad efectiva y potenciar la
corresponsabilidad en el hogar.

Un indicador de desigualdad, porque realmente ha sido
escandaloso, ha sido la última convocatoria del programa de
subvenciones Grisolía en la Comunidad Valenciana, en esta
convocatoria al final se concedieron 34 subvenciones de las
cuales 31 fueron para solicitudes presentadas por hombres y
únicamente tres para mujeres.

El caso está... el problema de esta convocatoria está en que
para conceder dichas subvenciones se  evaluaba entre otras
cosas el currículum de las personas solicitantes en los últimos
seis años, sin tener en cuenta que en esos años o los
precedentes, porque también se pedía de los seis años
anteriores, podía haber habido un parón por maternidad, por
ejemplo, lo cual repercutía enormemente en la producción
científica de la persona afectada que estaría en clara
desventaja frente a quienes hubieran trabajado durante un
periodo completo.

En muchos países de la Unión Europea todo esto ya se
tiene en cuenta y se han implementado medidas para paliar
dicha situación con acciones positivas hacia la maternidad,
paternidad o enfermedad de familiares. Por ejemplo, en el
currículum..., si en el currículum para acceder a una ayuda se
valora una ventana temporal concreta, lo que se hace es
ampliar ese periodo de valoración de los méritos para aquellas
personas que hayan tenido esos parones en la investigación;
otra opción que se hace en Italia es la de aplicar factores de
corrección.

Está claro que la asunción de obligaciones familiares no
debería conllevar ninguna penalización, de hecho, así lo
recoge el punto 8 del artículo 14 de la Ley Orgánica de 2007,
que indica que uno de los criterios generales de actuación de
los poderes públicos es el establecimiento de medidas que
aseguren la conciliación del trabajo y la vida profesional y
familiar de las mujeres y los hombres.

Por ese motivo, tanto los organismos de investigación
públicos, que parece que es un ámbito donde no se están
aplicando estas medidas, y las universidades españolas pues
deberían de contemplar estos factores de corrección en
cualquier evaluación que se haga al personal docente e
investigador.

Por lo tanto, estos mecanismos a tener en cuenta ha de
contribuir a potenciar la corresponsabilidad y además tener en
cuenta en estas valoraciones si la persona evaluada ha estado
de excedencia por cuidados, baja por enfermedad, ha sido

víctima de violencia de género o cualquier otra situación que
suponga un permiso reconocido legalmente.

Por lo tanto, por todo ello, nosotros proponemos una
moción con siete puntos. El primer punto va enfocado a todas
las evaluaciones de resultados de investigación o docencia que
dependan de la comunidad autónoma, y se pide ampliar las
ventanas de medición donde haya restricciones temporales
para paliar los parones en la carrera académica en ese periodo
o en el inmediato anterior por razones de maternidad,
paternidad, enfermedad, cuidados,  violencia de género y
cualquier otra causa que dé permiso reconocido legalmente.

El segundo punto es aplicar, si no hay una ventana en
cuanto..., un temporal en cuanto a la convocatoria, si aplicar
factores de corrección en todas las evaluaciones de resultado
de investigación o docencia para lo mismo, para estas
convocatorias de ayudas.

Y en tercer lugar incluir en los formularios de solicitudes
un apartado para poder indicar las situaciones anteriormente
expuestas que hayan causado parones en la carrera académica,
investigadora, docente, o de gestión, incluso aquellas
situaciones que no hayan dado lugar a reconocimiento de
permisos reconocidos legalmente, como son la asunción de
obligaciones familiares en la vida personal y la que se tenga en
consideración y las valoraciones.

Y entonces estas tres medidas concretas, que en estos tres
primeros puntos se recalca que se realice en la comunidad
autónoma, ya que estamos aquí en el Parlamento balear,
también hay un punto 4  donde instamos a que también se
realice en los organismos de investigación estatales, porque
aquí tenemos el Oceanográfico, tenemos el CESIB.

Y en el punto 5 se insta a que estas tres medidas también
se lleven a cabo en todos los siete organismos de
investigación de la Universidad de las Islas Baleares. 

Por último también el punto 6 instamos ya en general a que
en la Universidad de las Islas Baleares se establezcan planes
de igualdad efectiva en la investigación ya para siempre, para
paliar los parones de investigación que afectan principalmente
a la maternidad o a la paternidad. En la última comparecencia
que hizo el Sr. Rector, nos comentó que no, que estos planes
no estaban realizados todavía.

Y ya el punto 7 también lo consideramos importante ,
puesto que pedimos establecer fechas fijas para la publicación
de convocatorias de ayudas, subvenciones de investigación, así
como el cumplimiento con los plazos de resolución
establecidos por la ley y notificación de la resoluciones
ajustadas a la Ley 2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas.

Y nada, esperando su apoyo y sus aportaciones. Nada más,
muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Passam al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Núria Riera, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gracias, Sra. Ballester por
presentar esta iniciativa. Nosotros, en general, desde el
Partido Popular siempre estamos a favor de todas aquellas
actuaciones que hagan referencia a medidas, a proyectos, a
programas o a planes que puedan luchar contra la brecha de
género. De hecho saben ustedes que fue en la pasada
legislatura que se hizo el primer plan de igualdad en servicios
generales para mujeres y hombres dentro de la administración
autonómica. Pues estamos, por lo menos los que estamos aquí
presentes, sobre todo bastante sensibilizados, porque somos
los que trabajamos en temas de administración.

Sí le tengo que decir, no obstante, que la propuesta que
ustedes hacen es excesivamente detallada, no sé hasta qué
punto sería viable alguna de las actuaciones que proponen. Y
por la humilde experiencia que tengo, las dos primeras
actuaciones, más que actuaciones me da la sensación que son
indicadores de evaluación, cuando uno hace un plan de
igualdad, hay un plan, una serie de lineas programáticas y
dentro de las lineas programáticas hay actuaciones, y luego se
fijan unos indicadores para valorarlo. Y los dos primeros
realmente son indicadores, establecer ventanas de medición
o factores de corrección.

El tercero es una actuación concreta dentro de alguna linea
programática, que no sabemos si la..., o nosotros
desconocemos si la Universidad tiene ya algún plan de
igualdad con una linea programática que incluya el tema de los
formularios o el tema de los documentos administrativos. Y
tengo algunas dudas acerca de si sería viable incluir en los
formularios de solicitudes un apartado para estas situaciones,
desde el punto de vista de protección de datos y desde el punto
de vista de la agilidad administrativa y de la finalidad que
podríamos conseguir con ello.

Y también tengo dudas o tenemos dudas en relación al
punto séptimo, que hace referencia a establecer fechas fijas
para la publicación de convocatorias. No sé hasta qué punto es
viable dentro de la administración establecer fechas, u obligar
a establecer fechas fijas de convocatorias y qué efectos puede
tener ello en contra o a favor, mejor dicho, de luchar contra la
brecha de género.

Por eso le solicitaríamos, desde el apoyo que damos y lo
positivo que consideramos que haya iniciativas en este
sentido, le solicitaríamos poder hacer votación separada del
apartado tercero y séptimo para podernos abstener, y le
votaríamos a favor, en ese caso, si fuera posible, todos los
demás puntos.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula la Sra. Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Presidenta. Bueno, esta iniciativa de Ciudadanos
contiene puntos que evidentemente para quienes trabajamos en
el ámbito universitario, investigamos en él y somos mujeres,
es decir, pertenecemos al cuerpo conocido o así denominado
PDI, Personal Docente Investigador, es difícil, en principio,
de rechazar en su conjunto, al contrario, incluye propuestas
que claramente apuntan a la existencia de un problema real, de
un problema que enfrentamos principalmente de forma muy
mayoritaria las mujeres, y que se ve agravado especialmente
sobre todo por la cuestión de los permisos de maternidad, que
interrumpen sin duda la parte relacionada con la docencia,
pero sobre todo aquello que es más complicado y que requiere
un mayor nivel de esfuerzo y concentración que es la parte de
la investigación. Desde luego que en este sentido desde
nuestro grupo parlamentario estamos de acuerdo totalmente
con la exposición de motivos y con el planteamiento que en él
se hace. 

Como de todas formas acaba de señalar también la Sra.
Riera, hay algunas cuestiones que resultan poco claras y que,
si llegamos a algún tipo de acuerdo transaccional, podríamos
aprobar.

El punto 1, digamos que lo que tiene es algún problema en
la redacción y quizá habría que replantearlo, y además
incluye..., bueno, estamos de acuerdo en que todos los
permisos, todo lo que supone permisos legalmente
reconocidos tienen que estar incluídos, pero, claro, la
proposición va, en concreto, de unos permisos, que son los
que las mujeres tenemos que coger en determinadas
circunstancias. Estoy muy de acuerdo que por supuesto los
cuidados y la violencia de género son también factores que
afectan a nuestra carrera profesional de modo importante.

También hay una cuestión que llama la atención en el
planteamiento general y es que ustedes desde su grupo
parlamentario no suelen estar muy a favor de las cuestiones
relativas a la discriminación positiva, y aquí, sin embargo, sí
que hacen una apuesta muy clara por la discriminación
positiva. En este sentido, les damos la bienvenida a la
discriminación positiva, pero resulta llamativo que ahora se
suban a esta fórmula necesaria también para compensar las
desigualdades entre hombres y mujeres.

Yo estoy de acuerdo, y de hecho en la comparecencia del
Rector así se lo hice saber, estoy de acuerdo en el hecho de
que en la Universidad tendría que hacer planes específicos de
igualdad para sobre todo la parte de la investigación, sin duda,
y además si ahora se suma a los permisos de paternidad los
hombres, como es de esperar con las nuevas leyes que se
están poniendo en marcha por suerte, que ya era hora, los
hombres también se verán afectados. Por lo tanto, esto se
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tendría que hacer y en este sentido estoy totalmente de
acuerdo en lo que se plantea en los puntos 4, 5 y 6.

Y después tengo también la misma duda en el grupo 7 que
ha planteado la Sra. Riera. Por lo tanto, quizás después seamos
capaces de hacer una parada para tratar de ver cómo quedaría
y de igual manera pedimos también votación separada.

Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sra. Agustina Vilaret.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. A veure, estam totalment
d’acord que hi ha una desigualtat de gènere, tant (...) com
acadèmica i com Ciutadans esmenta només un 21% són
catedràtiques, per exemple; que les causes són diverses, no és
exclusiva de la maternitat, però n’hi ha més, i s’ha de fer molta
feina i, com diu, queda molt de camí per fer per aconseguir la
igualtat efectiva.

I que s’han fet passes, s’han fet passes contra aquesta
desigualtat, però encara queda molt per fer. Entre aquestes
passes, vàrem aprovar la Llei 11/2016, d’igualtat d’homes i
dones. I és clar, crida una miqueta l’atenció el comportament
que va tenir el seu Grup de Ciutadans en aquesta llei i el que
ara vostès proposen, allà hi havia com a cinc 5 esmenes que
demanaven rebaixar el nivell, només promoure i no garantir la
igualtat, i això fa com a mal, quan després ara aquí demanen
això.

I després un altre aspecte general a comentar és que no
eren gens partidaris, en el Diari de Sessions m’ho he llegit i
vostè ho diu, està totalment en contra de la discriminació
positiva.

Aleshores alguns d’aquests punts a què vostè fa referència,
al 2, per exemple, si aplica factors de correcció, evidentment,
i diu “incluyendo acciones positivas”, han de ser de
discriminació positiva, si no, no ho podria entendre.

Després, el punt 1, a mi m’haurà de disculpar respecte del
punt 1, però, així com ja ha comentat la Sra. Laura Camargo,
la seva redacció dificulta el seu enteniment; és a dir, jo no sé
molt bé en què es concretaria.

I també estic d’acord amb segons quins plantejaments de
la Sra. Riera, respecte del punt 3 i del punt darrer, el 7, no?, de
les ajudes i convocatòries, una, que no sabem a què ajuda, a
què es demanaria, o sigui, falta l’objecte directe, diguem; i
després que dependrà dels pressuposts. I en el 3 també, allò de
l’apartat aquest, si la Universitat ja ha començat a fer el pla
d’igualtat o no l’ha acabat o si el pla d’investigació serà dins
aquest pla d’igualtat..., està bé demanar que tal vegada hi sigui,
però jo m’apuntaria tal vegada també a una transacció , i  a
votació separada, perquè, és clar, si vostè em demana aplicar

factors de correcció i està en contra, segons el que jo he
pogut observar al Diari de Sessions i, segons les seves
esmenes a la Llei d’igualtat, està en contra de la discriminació
positiva, jo no sé quines mesures poden ser.

I després això, que veig una mica de contradicció, tal
vegada perquè som nova, i m’he mirat la llei, i ara veig aquí la
realitat, però vostès no eren tan garantistes, la llei és molt més
garantista, i les mesures no són de vegades prou clares. Per
tant, no ho sé, hauríem de parlar-ne tal vegada després a veure
si es pot transaccionar qualque cosa, perquè vostès varen fer
esmenes com que “la llei garanteix la representació  que hi
haurà de dones i homes”, a l’article 4, i varen fer una esmena
en contra, de només “promoure la representació equilibrada”.
O a l’article 4.5 també, on diu que “les administracions
autonòmiques, insulars i locals promouran situacions que
garanteixin la presència de les dones en una proporció
equilibrada en els òrgans de direcció i decisió dels àmbits
socials, polítics, econòmics, educatiu”, vostès només diuen
“promoure”, no “garantir”.

I una altra esmena que feren, la RGE núm. 6895/16, que la
llei, a l’article 25.6 diu: “mesures per garantir la participació
equilibrada de dones i homes en els llocs directius i decisius”,
vostès només diuen “promoure”.

I als mateixos jurats, a l’article 32, varen fer una altra
esmena, la RGE núm. 6896/18, que on la llei diu “es garanteixi
que al tribunal de selecció hi hagi una representació
equilibrada”, vostès només diuen “promoure uns tribunals de
selecció equilibrada”.

Per tant, o..., no ho sé, o aclarim una miqueta quina és la
seva postura i podem transaccionar qualque cosa, i si de cas es
fes votació, també serien separats.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vilaret. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Maria
Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputades. Bé, jo
crec que una realitat és que dins la societat, dins una gran part
de la societat hi ha més conscienciació per arribar a una
igualtat real entre homes i dones, i jo vull agafar aquesta
proposició no de lle i en aquest sentit, d’intentar arribar a
aquesta igualtat real sobretot en els punts on és més
complicat, per tant, hi ha d’haver una sèrie de mesures per anar
encaminades, en aquest cas, al sostre de vidre sobretot en el
tema de la carrera d’investigació i docència.

Jo, una mica en el mateix sentit de les portaveus que m’han
precedit, crec que seria important poder arribar a transaccions
i a un enteniment, perquè crec que tots volem dirigir o que
vagi adreçat a aquesta igualtat. Per tant, si..., a mi també em
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crea dubtes el punt 3 i el punt 7, això de les sol·licituds, que
en els formularis hi hagi un apartat perquè s’indiquin
situacions específiques, no sé fins a quin punt s’ha de fer, i
sobretot e l tema d’establir unes dates fixes a l’hora de
publicació de convocatòries d’ajudes. Sabem que és molt
complicat, en general, i a més ho hem tengut que n’hem parlat
un munt amb el tema del tercer sector, i crec que no ens
podem comprometre d’aquesta manera a posar aquestes dates.

Per tant, nosaltres, en principi, també demanaríem votació
separada per donar suport a aquesta proposició no de llei, però
en els punts 3 i 7, en aquest cas, ens hi abstendríem perquè no
veiem clar com es podria fer. 

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula el Sr. Josep Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo crec que aquesta
proposició no de llei està feta des d’un cert desconeixement
de quin és el panorama del finançament de la recerca a la
nostra comunitat autònoma, i fa tota la impressió, vostè ja
m’ho confirmarà, Sra. Ballester, que és una d’aquestes PNL
prefabricades pel seu grup que presenten a tots els parlaments
autonòmics i que, per tant, doncs bé, toquen, parlen en genèric
d’una situació en la qual jo crec, sincerament, que respecte de
la nostra comunitat autònoma aquesta proposició no de llei
tendria molt poc impacte, perquè és tan genèrica, és a dir,
parla molt concretament d’alguns aspectes, però d’una realitat
que no és exactament la de la nostra comunitat autònoma, amb
la qual cosa, tot i que nosaltres estam d’acord amb el rerafons,
veiem que hi ha alguns punts que tenen o bé molt poc impacte
o que tendrien molt impacte a la nostra comunitat autònoma,
o bé els veiem de molt difícil aplicació.

Per explicar-me, doncs, li explicaré quin és el panorama de
retribucions associades a la feina de recerca a la nostra
comunitat autònoma. Doncs bé, li diré, la major part són
comuns a tot l’Estat, és a dir, són accions que no depenen ni
de la Conselleria d’Educació i Universitat ni de la Universitat
de les Illes Balears; per exemple, l’efecte més important dels
resultats de recerca, que són els sexennis de recerca, això ho
fa una comissió estatal, per tant, e l que decidim aquí no li
afecta per a res, ho fa la CNEAI, que és la comissió estatal.
Aquest és el..., per tant, el punt més significatiu de la seva
proposició no de llei és el 4, que és “instar el Gobierno de
España que establezca medidas similares a las
anteriormente expuestas.”

Després, hi ha algunes comunitats autònomes que
estableixen complements específics per a dedicacions a
activitats que normalment precisament no són de recerca, és
a dir, perquè, com que l’activitat de recerca ja està finançada
amb els sexennis, i la de la docència és la que es comuna a
gairebé totes les persones que treballen a l’àmbit universitari,

algunes comunitats autònomes han posat alguns complements
que normalment són de gestió; és a dir, per a aquella gent que
es dedica a tasques de gestió universitària o de centres de
recerca, com que no poden fer recerca i, per tant, no guanyar
els sexennis, se’ls compensa. Jo no sé si en aquests moments
si aquesta és la situació de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, però és clar, en aquest cas, tot el que vostè ens
planteja no serviria perquè, precisament, és gent que fa
aquelles feines de gestió, quan vostè del que parla és de la gent
que no pot fer aquestes tasques perquè té una aturada a la seva
carrera investigadora. 

Després, una altra manera de veure reconeguts des d’un
punt de vista econòmic els mèrits de recerca és a través de les
acreditacions per obtenir les diferents qualificacions
professionals que donen lloc a poder optar a places, ja sigui de
funcionaris o laborals, a les universitats i centres de recerca.
A la nostra comunitat autònoma aquestes acreditacions les fa
un organisme de l’Estat, estatal també, que és l’ANECA, per
tant, no tendria cap efecte el que aquí estam aprovant. 

Després, la part més important en la qual es relacionen els
mèrits acadèmics o investigadors amb l’obtenció de
finançament és en els projectes de recerca. Els projectes de
recerca, com vostè mateixa ho explica a la seva exposició de
motius, l’European Research Council això ja ho té en compte,
és a dir, la major part del finançament de la recerca que reben
els investigadors de les Illes Balears ve d’Europa, ve d’Europa
o de l’Estat; en el cas d’Europa, com vostè diu, ja està
reconegut, és a dir, ja s’amplia aquesta finestra; és a dir, a la
gent que té aturades de recerca justificades se  li amplia la
finestra de valoració per incloure un període d’activitat
equivalent a tots els aspirants. 

En el cas dels projectes de recerca que finança l’Estat,
doncs, torno, és a dir, aquí l’únic que aplica seria el punt 4,
“está en el Gobierno de España”, perquè no tendrà cap efecte
la proposició no de llei que nosaltres aprovem aquí. 

I en el cas de projectes autonòmics, doncs, home, es fa un
esforç molt notable, però hi ha poca cosa, és a dir, molt poca
part de la recerca que es fa a les Illes Balears està finançada
pel Govern de les Illes Balears. Tot i així, encara que l’impacte
seria petit, com que realment hi ha alguna part de l’activitat de
la comunitat autònoma que avalua la recerca, és l’únic que em
permet justificar, votar a favor dels punts 1  i 2, tot i que
l’impacte serà molt petit respecte del total, el to tal del
reconeixement dels resultats de recerca.

Respecte del punt 3, jo comparteixo les objeccions que li
han plantejat. Crec que... o aquí ho deixa molt obert, és clar,
l’assumpció d’obligacions familiars en la vida personal és un
terme tan indefinit, tan ample..., és clar, si instem a posar això
a un formulari, escolti, tothom ens pot explicar aquí la seva
vida privada amb l’assumpció d’obligacions familiars. Jo
mateix, si li expliqués jo la meva vida, que he tingut tres fills,
doncs... és a dir, queda excessivament obert.

És clar, aquí què passa? Tots grups diem que ens
abstindrem en aquest punt, jo només vull cridar l’atenció que
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si tots ens abstenim i el grup proposant vota a favor això
s’aprovarà. Per tant, jo... a veure, jo estic disposat a votar en
contra, però amb el vot sol no n’hi haurà prou, jo crec que si
no estem d’acord amb aquest punt, ens hauríem d’atrevir a
votar en contra, perquè això s’aprovarà. Per tant, això... ho dic
a la resta de portaveus.

Respecte del punt 5, d’instar la universitat i organismes
d’investigació públics, que, a veure, aquesta expressió
d’organismes d’investigació públics és una mica equívoca,
perquè els organismes públics d’investigació són uns
organismes que estan regulats a la Llei de la ciència i que
depenen de l’Estat, per tant, aquí també... és una mica equívoca
aquesta expressió. Per tant, poca cosa podem decidir nosaltres
respecte dels organismes públics d’investigació regulats a la
Llei de la ciència.

Però el que li  vull dir  és que dubto que a nivell de la
Universitat de les Illes Balears, això potser la Sra. Camargo
ens ho podrà explicar més bé, hi hagi internament avaluacions
de resultats de la recerca, que jo sàpiga internament a la
Universitat no n’hi ha, perquè les fórmules per finançar la
recerca i per veure els recorreguts de la recerca són tots els
que li he dit jo, i la Universitat en aquest sentit l’únic que fa és
aplicar o ser col·laboradora de les polítiques que es
defineixen a nivell europeu, a nivell estatal i fins i tot també a
nivell autonòmic. Per tant, però, a aquest punt també li veig
molt poc impacte. Ara, escolti, en abstracte no hi estic en
contra i puc votar-hi a favor.

I al punt 6, respecte d’establir plans d’igualtat, em sembla
correcte, tot i que és realment l’instrument realment per
aconseguir-ho és la Llei d’igualtat, és la Llei d’igualtat i el que
ja s’aprova amb aquesta llei.

I al punt 7, estic també d’acord amb el que s’ha fet. Jo tinc
moltes reserves en aquest punt, primer perquè no sé si establir
dates fixes és bo o és dolent, no sé si és bo o és dolent perquè,
escolti, dates fixes...; a veure jo..., és a dir, les convocatòries
surten quan surten, aleshores, que en principi és més bo per a
tothom que ja se sàpiga quan sortiran? Sí, però de vegades
s’han de canviar coses i s’ha de canviar la data en què es
publiquen.

A part també, trobo el redactat molt abstrús,
“convocatorias y ayudas”, no, perdoni, són convocatòries de
projectes, o sigui, a la recerca no hi ha ajudes per a la recerca,
hi ha projectes i si vostè té un bon projecte o una bona idea la
hi financem, i, per tant, tampoc no són subvencions
d’investigació, escolti, no se subvenciona la investigació, la
investigació es finança.

A més a més, a mi, ho sento, però a mi els llistats que
acaben en etc., no m’agraden, perquè crec que hem de ser...
precisos i dir exactament de què parlam. Llavors, aquí dir dues
expressions, tot i que com li dic, per a mi són molt difícils
d’entendre, referides a investigació, com “convocatorias y
ayudas” i “subvenciones de investigación” i, a més a més, hi
afegeix un etc., no sé de què parlam, i al final aquí el que diem
és que s’acompleixi la llei, els terminis per la llei. Escolti, si

hi ha resolucions que no s’ajusten a la llei la gent pot presentar
un recurs contra l’organisme, contra la notificació...
Aleshores trobo una mica rocambolesc instar el Govern que
compleixi la Llei de procediment administratiu.

Jo, aquest punt, no l’entenc, i faig tota la reflexió a la resta
de portaveus també, si tots ens abstenim aquest punt
s’aprovarà. Jo ja els dic que per garantir que no s’aprovi estic
disposat a votar en contra, però amb el meu vot sol no n’hi
hauria prou.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari
Socialista, aquesta en general, parlar de l’escletxa de gènere,
d’eliminar l’escletxa de gènere, parlar d’igualtat... són coses
que tenim molt clares i tenim també claríssim que l’escletxa
de gènere afecta tots els aspectes de la vida, tant la vida laboral
com la vida personal com la vida docent. Per tant, que hi ha
una existent desigualtat és més que palès i, per tant, es posen
mans a l’obra per poder eliminar això. El que està clar és que
contra la desigualtat es lluita a través de lleis com la Llei
d’igualtat, crec que la Llei d’igualtat ha estat una eina molt
important per poder avançar, crec que allà és on es va posar
negre sobre blanc quin és el posicionament de cada grup, i ja
li ha dit la Sra. Vilaret com el seu grup va plantejar mesures
per rebaixar... rebaixar el grau d’impuls d’igualtat, però també
a través dels plans d’igualtat que plantegen mesures concretes.

En definitiva, crec que amb el fons de la PNL estem
totalment d’acord, crec que el sostre de vidre és evident. Hem
de plantejar mesures efectives, però respecte de la PNL tal
com la planteja, he de dir que..., bé, respecte..., primer, crec
que la redacció dels punts ha estat massa complicada com per
a després poder prendre una definició clara i contundent, no?

Respecte dels punts 1 i 2, sí que li diria que bé, és una cosa
que sempre va bé agafar mesures concretes per poder pal·liar
aquestes aturades, per poder ampliar les finestres i poder
incloure aquestes mesures de discriminació positiva. Aquestes
mesures de discriminació positiva han de ser... crec que no
sols en avaluacions, en consideració de resultats, sinó entre
(...) aspectes, si tenim una situació de desigualtat, davant la
desigualtat hem de plantejar sempre mesures de discriminació
positiva siguin, vinguin donades per raons de maternitat o
vinguin donades per altres raons, la desigualtat entre homes i
dones no és únicament per raons de maternitat i d’aturades.

Però crec que la redacció -com ja li han dit abans- és una
mica complicada, i si fem una aturada i arribem a una redacció
que ens pugui satisfer a tots, podríem votar-la a favor a través
d’una transacció.
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Respecte del punt 3, estic d’acord amb el que li acaba de
dir el Sr. Castells, crec que no podem aprovar aquest punt tal
com està, incloure als formularis una cosa... així conforme ho
posem, primer crec que quan es plantegen formularis,
formularis per a determinades coses, s’han de seguir uns
plantejaments generals que estan preestablerts i si s’han de
posar s’han de posar coses concretes, no “permisos
reconeguts legalment, així com asunción de obligaciones
familiares”. Jo li torn a dir, això de l’assumpció d’obligacions
familiars cadascú assumeix aquelles obligacions que
considera o que troba que ha d’assumir.

Respecte del punt 4, instar el Govern d’Espanya que
estableixi mesures similars, doncs crec que si hem d’instar el
Govern d’Espanya hem d’instar el Govern d’Espanya a una
cosa concreta, no a prendre mesures així, en general. Igual que
en el punt 5 i el punt 6, són... tenen una redacció molt oberta,
que queda tan oberta que al final és com a una espècie  de
declaració d’intencions que queda molt bé, però tampoc no
concreta res.

Sí que vull dir que al punt 6 respecte dels plans d’igualtat,
crec que és una mesura important, però bé, a la Universitat ja
s’ha fet, ja està redactat el primer pla d’igualtat, està en fase
d’avaluació el primer pla d’igualtat. Jo  crec que... si volem
posar dins el pla d’igualtat eixos concrets per poder
contemplar aquestes aturades en la docència i en la
investigació és allà on s’ha de fer que es posi perquè s’està
redactant, es prepara el segon pla d’igualtat i, per tant, és el
moment de poder inserir aquelles mesures; allà sí que s’han
d’inserir les mesures i s’han d’inserir els indicadors.

I respecte del punt 7, ja li ho dic, això d’establir dates fixes
d’una convocatòria..., quan una convocatòria és una
convocatòria de caràcter públic depèn d’un pressupost i no
podem dir que es convocarà una convocatòria, que
presentarem una convocatòria el 15 de febrer si no sabem si
tindrem pressupost o no tindrem pressupost. 

Per tant, jo crec que s’ha de ser coherent i s’han d'acomplir
els terminis i s’ha de seguir el procediment reglamentari i el
procediment establert per a cada cas, totes les convocatòries
depenen de pressuposts. Ara vostè sap que aquí no, perquè aquí
tiram endavant els pressuposts, però en el Govern central es
troben en fase de negociació de pressuposts i hi ha vegades
que es prorroguen i hi ha vegades que no es prorroguen i, per
tant, jo crec que posar dates fixes és una mica absurd.

Per tant, en principi, i en resum, dir-li que als punts 3, 6 i
7 hi votarem en contra. Respecte dels punts 1 i 2, en funció de
la transacció a què arribem. I del punt 4, en tot cas, ens
abstindríem, perquè això d’instar e l Govern d’Espanya a
adoptar unes mesures similars, crec que és una mica obert i
fins i tot absurd. Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Té la paraula per
contradiccions el grup proposant, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Muchas gracias a todos por sus
aportaciones y aclarar ciertos puntos que se han puesto aquí
encima de la mesa.

En primer lugar, comentar que sí que se trata de ayudas, de
hecho que da la comunidad autónoma, de hecho, por ejemplo,
el Centro Investigador Grisolía en Valencia, que depende de
la comunidad autónoma, puede dar ayudas, como aquí también
se pueden dar ayudas a proyectos que sean tanto estatales
como europeos, que se estén haciendo por ejemplo en el
IDISBA, y se pueden, como se ha hace en el Centro  de
Investigación Grisolía, dar ayudas a la investigadora para que
siga realizando ese trabajo de investigación. Y es ahí donde
hay una serie  de requisitos que se han de cumplir y es ahí
donde, por ejemplo, en este último que ha sido en el Centro de
Investigaciones Grisolía, no se ha tenido en cuenta en esa
ventana de investigación, donde se pide la producción
investigadora, esos inconvenientes que han podido tener
ciertas investigadoras.

Por lo tanto, aunque haya una, yo creo que está bien que se
tenga en cuenta que si hay ayudas a la investigación para
proyectos estatales o europeos, pero que estén haciendo en
institutos de la comunidad autónoma, se tenga en cuenta que
si se  pone una ventana de producción investigadora, esa
ventana ha de tener en cuenta si ha habido o no ha habido un
parón por maternidad o por las causas que aquí se dicen. Y si
no se pone una ventana, que se tenga en cuenta también si en
el currículum de esa persona ha habido estos parones, porque
creemos que es importante.

Porque, comentándole a la Sra. Vilaret, esto no es una
discriminación positiva, para nosotros la discriminación
positiva es que a igualdad de condiciones, por ser mujer tengas
un voto a favor, eso es discriminación positiva para nosotros.
Aquí es que es una discriminación a palo  seco, o sea, es
discriminación, porque hay unas causas que perjudican a la
mujer laboralmente y que no se tienen en cuenta. Es decir, se
obvian completamente, que es ese techo de cristal, un techo
que te pone tu propia condición de mujer, pero que no se tiene
en cuenta y nadie lo ve. Yo creo que hay una diferencia grande.

Por lo tanto, es verdad que ustedes tienen toda la razón en
que el punto 3 llega..., no se puede contar la vida en él, pero no
estaba hecho con esa intención, sino que está claro que para
poder tener en cuenta esos parones, cuando uno rellena el
formulario para pedir la convocatoria, la ayuda para la
convocatoria, sí ha de tener en cuenta esas condiciones a las
que ha pasado el investigador, has de poner una equis en algún
sitio; o sea, más que nada es poner si ha habido un parón en la
maternidad, si ha habido un parón por cuidado de algún
familiar, y es poner la equis para luego, en el caso de que sea
necesario, pedir la documentación. Es únicamente para que no
se quede en palabras, sino que aparezca que tu puedas poner
una equis que has tenido una baja por maternidad, o por
paternidad, y que se tenga en cuenta.
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Y después, en cuanto al punto 7, bueno nosotros creemos
que siempre es bueno que la administración vaya siendo cada
vez más fácil para el administrado, por ejemplo, hay muchas
oposiciones que siempre se hacen en una fecha fija, puede o
no puede haber, pero el que va a opositar sabe que las
oposiciones siempre en tal ámbito salen en tales fechas.
Nosotros creemos que está bien porque el administrado
siempre puede organizarse, sobre todo si está trabajando en
investigación, si se puede hacer los parones, si no... es una
cuestión de que, si se puede hacer, es mucho mejor, siempre
que la administración pues pueda dar facilidades al
administrado.

Y nada más, bueno sí comentar que al Sr. Rector sí que se
le pidió aquí específicamente, y además, me parece que fue
Laura Camargo del Grupo Podemos, la que específicamente
le pidió si había planes de igualdad iniciados en la Universidad,
y el Sr. Rector comentó que no. Entonces pues se pide, ya que
está recogido en la Ley de igualdad que hemos aprobado hace
poquito, que se inicien esos planes de igualdad específicos, y
por eso se ha añadido también este punto 6.

Y bueno, nada más, si acaso sí que podríamos hacer una
parada para mirar los puntos que se quieran hacer alguna
transacción, porque lo que está claro es que todo lo que sea a
favor de acabar con esta brecha de género está bien, y si lo
hacemos entre todos los grupos pues está muchísimo mejor.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Suspenem la sessió per un temps de cinc minuts,
perquè puguin arribar o no a un acord.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat passam..., no, no, no...

(Remor de veus)

... perdón, perdón, perdón...

(Remor de veus)

Hi ha proposta de transacció, hi ha hagut...

Jo li demanaria a la portaveu del grup proposant que llegís
com ha quedat finalment cada punt, si hi ha hagut acord o no hi
ha hagut acord, i després passarem a votar.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Al final hemos transaccionado el
punto 1, el punto 2 y el punto 6. 

Leeré a continuación el punto 1 como ha quedado: “El
Parlament de les Illes Balears insta al Govern balear a ampliar

las ventanas de medición en todas las evaluaciones de
resultados de investigación que dependan de la comunidad
autónoma para paliar los parones en la carrera académica por
las razones de maternidad, paternidad, cuidados o violencia de
género”.

El punto 2 quedaría: “se insta al Govern balear a aplicar
factores de corrección en todas las evaluaciones de resultados
de investigación que dependan de la comunidad autónoma, para
paliar los parones en la carrera académica por las razones
anteriormente expuestas”.

El punto 5  quedaría: “instar a la Universidad de las Illes
Balears a que establezca medidas similares a las anteriormente
expuestas para todas las evaluaciones a nivel interno, tanto en
investigación como en docencia”.

Y ya el último punto, que se ha transaccionado, es el punto
6, donde “se insta a la Universidad de les Illes Balears, dentro
del marco general del Plan de igualdad, a establecer planes de
igualdad efectiva en la investigación para paliar los parones de
investigación que afectan principalmente a la maternidad y a
la paternidad.”

Así quedarían. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Passarem a votar la
Proposició no de llei RGE núm...

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Presidenta, puc..., un dubte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Un dubte, al punt 5, quan ha dit “anteriormente expuestas
para todas las”... crec que has dit “avaluacions” i no
“valoracions”, que eren valoracions, no és vera?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, sí, exacto, es “para todas las valoraciones a nivel
interno, tanto en investigación como en docencia”. Puede ser
que me haya equivocado, efectivamente tiene que ser
“valoraciones”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, corregit aquest punt. Passam a votar la Proposició
no de llei RGE núm. 11157/18 i ho farem de manera separada,
primer votarem els punts 1, 2, 5 i 6, i després votarem la resta,
3, 4 i 7.
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

Presidenta, nosaltres hem demanat votació separada de 3
i 7, per tant, el punt 4 ens agradaria votar-lo a part dels 3 i 7,
si és possible. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Votarem el punt 4 de manera separada, amb el
primer bloc.

Vots a favor del punts 1, 2, 4, 5 i 6, amb la transacció ja
abans esmentada?

Unanimitat. 

Vots a favor dels punts 3 i 7?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Vots a favor, 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queden aprovats els punts 1, 2, 5, 4 i 6,
de manera desordenada, però són aquests, i queden rebutjats
els punts 3 i 7.

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