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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d’avui i, en primer lloc, es demana si es produeixen
substitucions? No.

Passam al debat de l’ordre del dia d’avui, relatiu a les
proposicions no de llei RGE núm. 7687/19 i RGE núm.
7714/19.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7687/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
finançament per part del Govern de les noves places de
l’ampliació del geriàtric de Ferreries.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
7687/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a finançament per part del Govern de les noves places de
l’ampliació del geriàtric de Ferreries.

Té la paraula la Sra. Cabrera per part del Grup Parlamentari
Popular, per un temps màxim de cinc minuts. Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sr. President, bones tardes. Bé, aquest és un tema
del qual ja n’hem parlat altres vegades, més que res en el
plenari, ja li vam fer una pregunta a la Sra. Consellera, és un
tema en què hi ha hagut informacions encontrades respecte de
com s’havia de solucionar el tema de la dotació de les places
de l’ampliació del geriàtric de Ferreries, i és un tema que ve
des del 2018, que durant l’elaboració dels pressuposts del
2019 es van deixar sense pressupostar, precisament perquè les
obres no estaven acabades aquestes places de dependència.
Per tant, com que no hi havia previsió que estiguessin en
possibilitat de dotar-se, perdó, de posar-se en marxa, doncs no
es van dotar.

El compromís sembla ser era que es posarien en marxa el
2020 i que s’inclourien dins el pressupost.

En el moment de la redacció  d’aquesta PNL no teníem
constància que hi hagués cap document, ni cap conveni signat
respecte d’això, i li he de dir que tampoc no teníem
coneixement de la seva existència l’oposició de l’Ajuntament
de Ferreries. La Sra. Santiago va dir que existia però i que
encara no sabem exactament de què consta, el que sí sabem és
el que va dir a la premsa, on es reflectia que a un moment
donat aquestes places, que l’ampliació són 13, inicialment,
però que han acabant essent 14, físicament, es dotarien
únicament 6 d’aquestes 13-14, cosa que a nosaltres ens va
generar preocupació. Ja dic açò va sortir a premsa com a
conseqüència de la visita de dia 24 d’octubre que va fer a
Menorca la Sra. Consellera i, com dic, va anunciar aquestes 6
places en tost de les 13 que inicialment suposadament
s’havien anunciat.

Com dic, vam fer una pregunta al plenari i ens va dir que
no, que serien 13 les places que definitivament es dotarien,
però, bé, ens genera una preocupació i ens genera dubtes,

perquè, com dic, no tenim coneixement que existeixi aquest
conveni, ni que hi hagi cap document que així ho estableixi.

En qualsevol cas, nosaltres presentam aquesta proposta,
aquesta PNL, on demanam el següent, que és que “el
Parlament de les Illes Balears insti el Govern balear a
respectar l’acord assolit amb l’Ajuntament de Ferreries i
concertar la totalitat de les places que s’han habilitat, amb
l’ampliació del geriàtric, per tal que aquestes estiguin en
funcionament, i siguin una realitat el 2020", que sembla ser el
que es va comprometre de paraula amb l’ajuntament la Sra.
Consellera, el que després ha dit a premsa, que s’habilitarien
6 primer i després 13, nosaltres entenem que hem de tirar cap
a les 13, i a la totalitat, parlam de la totalitat perquè,
físicament, han estat 14 les places que definitivament s’han
habilitat físicament i consideram que són aquestes les que
s’han de dotar econòmicament pel tema de la dependència.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos s’ha presentat
l’esmena RGE núm 9360/19. Per a la seva defensa, per part
del Grup Parlamentari Socialista... Cristina? Perdó, per a la
seva defensa, per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
té la paraula la Sra. Mayor, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President, bona tarda a tothom. Sra.
Salomé, vostè fa referència a aquesta proposició no de llei per
un article que va sortir a la premsa, unes declaracions que va
fer la consellera Fina Santiago, i el mateix dia o l’endemà va
rectificar d’aquestes declaracions, perquè hi va haver un error.
Fins i tot en el ple, tal i com vostè ha dit, va rectificar i ja va
dir que sí, que hi havia aquest compromís amb l’Ajuntament de
Ferreries per a les 13 noves places.

Per tant, no podem entendre, no podem acceptar molt bé
aquesta proposició no de llei que vosaltres proposeu, perquè
aquests acords ja estan assolits.

Per això els tres grups polítics hem presentat aquesta
proposició no de llei, perquè aquest acord ja està, la
consellera ja ho va dir en plenari, i llavors és: “el Parlament de
les Illes Balears constata l’acord assolit entre el Govern de les
Illes Balears amb l’Ajuntament de Ferreries, relatiu a la
concentració de places, a l’ampliació de la residència d’aquest
municipi i insta el Govern a donar compliment d’aquest, dins
el 2020.”

Demanem per favor que s’accepti aquesta esmena, per
poder fer l’aprovació amb consens.

Moltes gràcies.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201907687
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909360
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Mascaró, per un temps màxim de cinc
minuts.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Res, senzillament reiterar les paraules de la diputada
Cabrera i de la diputada Mayor, que sí per premsa hi ha hagut
com a un intercanvi de diferents informacions, però, com va
dir la consellera en plenari, i així ho ratifica l’Ajuntament de
Ferreries, hi ha un acord assolit per concretar aquestes 13
places de dependència, que estan incloses dins el pressuposts
i donam suport a l’esmena, pensant que no està del tot ben
redactada en el moment que es troba aquesta situació del
geriàtric a Ferreries.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Començam ara el torn de fixació de
posicions, de major a menor. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez Gordiola, per un temps
màxim de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president, bona tarda a tothom. Jo ho veig una
esmena de matisació, envers una informació de la qual
disposen els grups parlamentaris que la presenten, relativa a
una proposició no de llei presentada 20 dies abans. Per tant,
no sé molt bé si estau d’acord amb aquesta acceptació
d’esmena, jo crec que no varia substancialment, salvat que les
places que s’esmenten aquí, jo no tenia una constància
expressa, no la coneixia, aquí s’ha parlat de 13, si realment
aquest acord assolit entre el Govern, o aquest acord que es diu
que es coneix, que s’insta a complir, va en la línia del que
l’ajuntament i el Govern han acordat, nosaltres lògicament,
entendrem que hi haurà una acceptació de l’esmena, o una
transacció, i votaríem a favor de..., bé, ens pronunciarem
llavors, però, bé, en principi hem de votar a favor d’una
proposta que, com hem dit en altres intervencions i sobre
aquestes polítiques del que suposa el tema de serveis socials,
el tema de dependència, el tema de cronicitat i és que és la
millora de la situació dels ciutadans, i que quan sigui una
qüestió pressupostària ho discutirem, però quan sigui una
necessitat demanarem la seva immediata aplicació o acord i
concertació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari
VOX té la paraula la Sra. Ribas. Perdoni, no és que m’hagués
oblidat del nom, és que em pensava haver perdut l’ordre. Sí,
Sra. Ribas té la paraula.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros consideramos que dar
respuesta a las personas que están en situación de dependencia
es una necesidad imperiosa y los poderes públicos deben estar
para responder ante este tipo de necesidades. Precisamente
estas son las políticas que nosotros creemos que deben
protagonizar la gestión pública, y no otras que reiteradamente
ya hemos manifestado que estamos en contra. Los recursos
públicos si a algo se deben destinar es a este tipo de
necesidades, que es allí donde no puede llegar el sector
privado en muchas ocasiones, pues tiene que estar el sector
público para poder ayudar.

En este caso, además, se habla de concertar plazas, que
también va en el sentido que nosotros siempre hemos
defendido, que la concertación con la privada no es algo
negativo sino todo lo contrario, porque permite dar servicio
a más personas, allí donde la pública tampoco puede llegar por
falta de recursos y además se pueden dar servicios de una
forma más económica o más eficiente  que si son plazas
públicas.

Pero, al margen de esto, y como todavía desconozco cuál
va a ser la redacción definitiva de esta proposición no de ley,
porque evidentemente está claro que los grupos que presentan
la enmienda deben tener información que no tiene el grupo
que ha presentado la iniciativo, puesto que son los grupos que
sustentan al Gobierno, y tal vez, debido a eso han tenido esta
información. En cualquier caso, quedo a la espera de la
redacción definitiva y sea como sea, todo lo que sea aumentar
el número de plazas para personas dependientes, pues por
supuesto va a tener nuestro voto a favor.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Per part d’El Pi Proposta per
les Illes té la paraula la Sra. Pons, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres estam d’acord amb
aquesta proposició no de llei que presenta el Grup
Parlamentari Popular, però és cert que ja hi havia un
compromís ferm des del 2017 d’ampliar aquest geriàtric de
Ferreries, així ho va manifestar la consellera a una visita que
va fer allà, que parlava d’una residència o ampliació d’aquesta
residència en 13 places més, concretament el 29 d’octubre de
l’any 2017.

Crec que la proposició que fan vostès va dirigida a instar,
a pitjar perquè l’acabin fent i que sigui durant el 2020. I jo no
entenc molt bé això de les 6 places, perquè si eren 13, no
entenc per què ara parlen de 6, és el que m’agradaria que
s’aclarís aquí. Ara, en qualsevol cas, com que aquest
compromís hi és i, a més, forma part del pressupost de l’any
que ve, jo crec que l’esmena que presenten els partits que
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conformen el Govern, també seria encertada per poder
aprovar-ho tot per unanimitat.

Però m’agradaria aclarir això del 6 i el 13 perquè no ho he
acabat d’entendre. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Correspon ara demanar als
grups proposants si volen una suspensió per deu minuts. Sí.

(Se sent una veu de fons que diu “gràcies”)

Se suspèn la sessió per un temps de deu minuts.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, abans de procedir a la votació s’ha de... -tornant de
l’acte de fe-, bé, el que hem de fer ara és el posicionament
sobre les esmenes, Sra. Cabrera, sí.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, president. Revisada l’esmena que presenta MÉS
per Mallorca, PSIB i Unidas Podemos, la veritat és que el
redactat és prou similar, l’únic que nosaltres consideram que
no era correcte era que no parla de la totalitat de les places,
que és en el que nosaltres insistim, que s’han de dotar la
totalitat de les places de l’ampliació del geriàtric de Ferreries,
i que sigui una realitat el 2020.

La redacció de l’esmena que presenten parla que el
Parlament de les Illes Balears constata l’acord assolit. Com he
dit abans, nosaltres no tenim constància que hi hagi un conveni
signat, de fet no l’hem vist, ens diuen que existeix, nosaltres
poden entendre i ens ho podem creure, de fet ens ho creurem,
farem, com he dit abans..., ens creurem que n’hi ha. 

La consellera, en seu parlamentària, va dir que es
concertarien 13 places. Per tant, nosaltres consideram que sí
hem d’insistir en la totalitat de les places, constatar -com dic-,
no constatam el conveni, però constatam que si efectivament
la consellera ha dit que es dotarien les 13 places, per tant, bé,
no tenim inconvenient a acceptar aquesta esmena, el que passa
és que nosaltres el que necessitam és que posi la totalitat de
les places. 

A partir d’aquí... si ja fem aquesta transacció...

EL SR. PRESIDENT:

S’accepta aquesta transacció? Tothom hi està d’acord, no
és vera? Podem passar a votació idò?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, bé, s’hi ha afegit “totalitat de les places”...

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

“La totalitat de les places”...

EL SR. PRESIDENT:

... perquè quedàs més clar...

(Remor de veus)

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

(...) l’esmena, la totalitat de les places i que...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Allò de “si escau” no hi era?, no...

(Remor de veus)

Podem... i el parèntesi era...

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

.. de totalitat... la totalitat...

EL SR. PRESIDENT:

... coses de la tipografia...

(Remor de veus)

Idò passam a votació.

Vots a favor?

Secretari.

(Se sent una veu de fons que diu “unanimitat”)

Idò vinga...

2) Proposició no de llei RGE núm. 7714/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
polítiques actives contra l’exclusió i la desigualtat social
a les Illes Balears.

A continuació passam a debatre la Proposició no de llei
RGE núm. 7714/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a polítiques actives contra l’exclusió i la
desigualtat social a les Illes Balears.

Per a la seva defensa té la paraula la Sra..., -no record el
llinatge, saps què és de gros!-  Sra. Pons, la Sra. Pons, per un
temps màxim de cinc minuts.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201907714
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LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President, bones tardes, senyores i
senyors diputats. Aquesta proposició està basada en l’informe
FOESSA sobre exclusió i desenvolupament social, que va ser
presentat per Càritas Regional, dia 9 d’octubre, i aquest passat
dimarts a Menorca, un estudi sociològic que recull el resultat
de les 653 enquestes a famílies formades per 1.543 persones
i que explica quina és la realitat social, així com els
problemes, demandes, riscs i desigualtats.

Vull destacar bàsicament cinc conclusions: la primera, que
un total de 243.000 persones de Balears es troben avui en
situació d’exclusió social, el que suposa un 21,5% de la
població total; segon, Balears és la tercera comunitat amb més
exclusió de tot Espanya, fins i tot per darrere de Canàries i
Extremadura; tercer, l’habitatge constitueix un factor
fonamental que provoca major desigualtat, amb un 27% de la
població que es veu afectada per la dificultat d’accedir a un
habitatge digne i en condicions; quart, la temporalitat a l’àmbit
laboral genera treballadors pobres i exclosos, a Balears un
19,6% de la població laboral es troba en situació d’exclusió,
amb un 8,6% de pobresa severa; i cinc, la conflictivitat social
ha augmentat des del 5,1% al 13,6% en els darrers cinc anys
a les nostres illes.

Una vegada publicat aquest informe s’han donat a conèixer
altres dades, altres indicadors que confirmen la situació
d’exclusió i desigualtat que patim a Balears. Per exemple,
l’informe del 2019 sobre l’estat de la pobresa a Balears que
dia 17 d’octubre va presentar la Xarxa per la inclusió social
revela que més de 700.000 persones tenen problemes per
arribar a final de mes i aquestes 700.000 representen el
62,4% de la població. Sincerament una xifra preocupant, tota
vegada que ha crescut 10 punts percentuals en aquest darrer
any i que supera la mitjana estatal que és, o que està al 53,7%.

Andreu Grimalt, autor d’aquest informe, adverteix: “es
consolida la figura del treballador pobre i que mentre no
augmenti els salaris o no baixi el preu de l’habitatge serà molt
difícil eliminar la xacra de la pobresa a Balears”.

Un altre fet preocupant és que més de 67.000 pensionistes
de Balears es troben en situació de pobresa, tal com va
exposar en aquest parlament el passat 17 d’octubre la Sra.
Margalida Jordà, un terç dels ciutadans asseguren no disposar
d’estalvis per afrontar despeses imprevistes i el cost de la vida
i els baixos sous col·loquen més de 200.000 persones en
situació d’exclusió social amb 370.000 treballadors que
cobren manco de 1.000 euros al mes.

Finalment, el nivell de benestar social, avaluat en termes
de l’Índex de desenvolupament humà, se situa per davall de la
mitjana espanyola, tot i tenir un valor considerat molt elevat
i al nivell de la majoria de països de la Unió Europea. 

Són dades difoses el passat 2 de novembre per l’Institut
Balear d’Estadística, que destaca un fet preocupant:
l’abandonament escolar a edats molt primerenques també

influeix que les Balears ens trobem en aquesta posició
inferior.

Per tant, el Partit Popular considera que el Parlament ha de
ser sensible i que hem d’actuar davant aquesta realitat, davant
aquestes mancances i desigualtats socials. 

Per açò hem presentat aquesta PNL amb l’objectiu de fer
ressò, primer aquí al Parlament, i a la vegada instar una sèrie
d’actuacions entre les que vull destacar com a prioritat unes
polítiques d’habitatge que vagin més enllà d’enunciar
inversions i fer fotos davant solars buits, perquè
lamentablement aquest govern, que tan diu que es preocupa per
les persones, no va inaugurar ni un sol habitatge públic durant
quatre anys la passada legislatura. I mentrestant continuam
amb una economia que depèn excessivament de la temporalitat
turística i on constatam amb preocupació l’enfonsament del
sector agrícolaramader i la desaparició del teixit industrial. I
només com a indicador aquesta mateixa setmana ha tancat a
Menorca, concretament a Ciutadella, una fàbrica de calçat amb
més de vuitanta anys d’història.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per part dels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per
Mallorca s’hi han presentat esmenes. Per a la seva defensa, per
part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr.
Mascaró, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Gràcies, president. Des del Grup Parlamentari Socialista
vull reiterar el nostre sentit polític sempre cap a les
desigualtats socials i amb la màxima atenció cap a les
persones amb risc de pobresa i amb les persones que puguin
dur a càrrec. Per açò el nostre grup i els nostres companys de
govern tant a l’anterior legislatura com a aquesta legislatura
s’hi deixen la pell i el cap per poder fer que aquestes persones
puguin tirar cap endavant i es vagi reduint el nombre d’aquesta
xacra social.

Quant a la proposició del Partit Popular, presentam
aquestes esmenes perquè pensam que les propostes queden
una mica genèriques quant a la línia temporal que han tingut
les propostes dels equips de govern que anomenàvem, i per ser
conseqüents amb aquest procés al llarg dels temps doncs hem
presentat aquestes esmenes a cadascun dels cinc punts de la
proposició no de llei que citava la companya, la diputada Pons
i Fullana, amb les diferents conselleries que hi trobam.

Per exemple, en el punt 1  de la proposició no de llei,
insten a tenir en compte l’informe de FOESSA per aplicar el
contingut i les propostes de l’informe, per així impulsar
polítiques actives contra l’exclusió social, la pobresa i la
desigualtat a Balears. Quant a aquest punt, les polítiques
actives per l’exclusió social, la pobresa i la desigualtat a
Balears, podem trobar com per exemple la Renda social
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garantida, que enguany s’augmenta en un pressupost de
900.000 euros, recordar que aquesta ajuda és per combatre
directament la pobresa i per a persones vulnerables
econòmicament, sumides directament dins la pobresa.

És una aposta per als serveis bàsics, que aquest any se’n
beneficiaren fins a 12.500 persones. Aquesta ajuda es veu
incrementada quan la persona en qüestió, com deia abans, hi té
persones al seu càrrec. En total aquest any, en aquest pròxim
any, el 2020 s’hi destinen fins a 19 milions d’euros. Aquesta
ajuda la reben un 75% de dones, que crec que evidencia una
altra problemàtica que tenim i és que queda clar que aquest
indicador té una vulnerabilitat clarament de gènere.

Altres ajudes que podríem trobar en aquest punt, és a les
entitats privades sense ànim de lucre que gestionen ajudes
econòmiques per pal·liar la pobresa energètica, i en aquest
punt s’hi destinen fins a 270.000 euros fins el 2021.

En els següents punts de la proposició, en el punt 2, que va
relacionat amb l’habitatge, ens agradaria incloure el mateix
sentit d’esmena, concretar una mica aquest punt, és necessari
ser més precís per a les mesures d’habitatge. Recordam aquí
que ha de ser objecte de protecció de drets, l’accés a
l’habitatge i açò s’ha de fer a través de tots els mecanismes
possibles. La propietat és una forma d’accés a l’habitatge, però
no l’única i aquest Govern ha apostat pel model de lloguer, que
permet donar resposta amb els mateixos recursos públics a
més famílies. La convocatòria d’ajudes al lloguer del 2019
disposa de fins a 8,4 milions d’euros. S’han presentat en
aquests moments 5.000 sol·licituds, açò suposa 5.000
famílies que podrien rebre recursos per alleugerir la càrrega
d’habitatge, que suposa per a les economies domèstiques de
gran ajuda.

Així en el punt 2 inclouríem l’esmena per a la construcció
de nous habitatges de protecció oficial de règim general, tant
de règim de lloguer com de promoció privada, que l’IBAVI
gestiona ara 1.800 pisos, i el compromís d’aquesta legislatura
és duplicar els pisos que gestiona en règim de lloguer social,
i que sigui a les zones on hi ha més dificultat d’accés com deia
la proposició. L’IBAVI també manté un programa de
rehabilitació d’habitatges tancats de particulars per llogar-los
després socialment durant un nombre d’anys, en funció del
cost que pugui tenir la reforma.

Així també inclouríem també dins l’esmena seguir donant
seguretat jurídica i econòmica als llogaters, compradors i
propietaris, s’estudiaran els incentius fiscals que puguin
potenciar la compra i el lloguer d’habitatge habitual per a
aquestes famílies i es col·laborarà amb les autoritats
competents en la lluita contra les màfies d’ocupació il·legal.

Dins el punt tres, combatre la pobresa impulsant l’activitat
econòmica i generant llocs de feina més estables i béns
remunerats, hi estam totalment d’acord i creiem que és la línia
a seguir per aquest Govern, com ha fet fins ara amb l’ocupació
de qualitat. Estam en màxims històrics de contractes
indefinits, augmentant els contractes indefinits que també són
un 15% més alts quant a salari, s’ha augmentat també

l’ocupació a temps complert, s’han creat 85.000 llocs de feina
i el pla contra la precarietat laboral ha donat 24.000 persones
que han vist millorades les seves condicions laborals. La
legislatura anterior va ser la de major creixement econòmic
des de l’entrada a l’euro. També un altre índex que ens fa
pensar que estam en un bon econòmic, la recaptació d’IVA
augmenta més a Balears que a Espanya, un sinònim clar d’una
bona activitat econòmica.

Quant al punt cinc, no veiem per què s’hauria d’incloure
només a Cáritas, perquè el que esmenam en el punt és que
s’incloguin les altres administracions i associacions, com s’ha
fet per exemple amb els 6.300.000 euros en subvencions a
l’IRPF a entitats, i així poder continuar amb l’intercanvi
d’informació i avançar en la definició de propostes d’actuació
per lluitar contra l’exclusió social, la pobresa i la desigualtat
a les nostres illes, com bé demanava la proposició.

Abans d’acabar la intervenció...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Mascaró, han passat els 5 minuts, si vol anar acabant
per favor.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí, abans d’acabar, senzillament m’agradaria acabar amb
una cita que cita l’informe, que diu: “la sociedad europea se
ha construido sobre consensos políticos de base éticos y
morales, que hoy son cuestionados sobre todo desde los
hechos”. Perquè és indispensable pens passar del paper als
fets i d’aquí les esmenes cercant el consens i la concreció de
la proposta.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, ratificar les paraules del
company, per això presentem les esmenes. La legislatura
passada el Govern va fer molt per la lluita contra la pobresa i
l’exclusió social, per això presentem aquestes esmenes, no és
que no es faci res des del Parlament, però que només hi hagi
una sola persona a Balears que estigui amb necessitats, s’ha
d’actuar políticament. Així que esperem que siguin
acceptades.

Sra. Pons, li agafo la paraula en tot el tema d’habitatge que
vostè ha dit i té tota la raó, a Balears som la tercera comunitat
autònoma amb major índex de pobresa el 2018 a tota Espanya,
per sota de Canàries i Extremadura. Malgrat el creixement
econòmic i l’ocupació que liderem nosaltres en aquest país,
sobretot per l’increment de passatgers que any rera any aterren
en els nostres aeroports  aquí a les illes. Pràcticament la
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precarietat laboral i l’alt cost de l’habitatge són les
conseqüències d’aquestes xifres que tenim. S’ha d’actuar en
tema d’habitatge, des d’aquí, des del Govern s’està actuant en
tot el tema d’habitatge, però faig una crida per veure si a nivell
estatal podem arribar a un consens i liderar una llei que
regularitzi sobretot el preu del lloguer i de l’habitatge, que tant
afecta aquí a nivell de Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Torn de fixació de posicions.
Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez
Gordiola, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ i GORDIOLA:

Gràcies, president. Jo el que veig aquí, a part d’una
proposició no de lle i lògica i esperada, entre altres coses
perquè la gran majoria de grups parlamentaris hi vàrem ser
presents a l’informe, perquè ho constat, a l’informe FOESSA
que es va presentar per Cáritas, com també vàrem ser presents
quasi tots, em sembla, a l’informe que va presentar la Xarxa
per la inclusió social EAPN, en aquest mateix parlament, dos
pisos més baix. Per tant, feia palesa i constatava una situació
no només de pobresa sinó d’exclusió social a molts de
col·lectius, diferents tipus de pobresa, però generalitzada, i
identificava una ràtio lamentablement negativa, donada la
riquesa, o l’estigmatització que tenim aquí de riquesa a les
nostres quatre illes i que no es veu compensada amb una
realitat social.

Però aquesta PNL estableix en el seu redactat, és curiós
perquè les esmenes són quasi una modificació del temps
verbal, o una intenció, i entenem que això ja s’està fent, jo ho
entenc, però no desvirtua en absolut la constatació del que hi
ha, fins i tot crec que dóna suport a les propostes, per tant,
entenc que es durà endavant, independentment de si s’accepten
o no, o així ho entenc, perquè evidentment el que sí recullen
tant les esmenes com la proposta són actuacions que les
entitats i els experts d’aquestes entitats ens han traslladat.

La resposta de les esmenes i de la intervenció del company
que defensa les esmenes per part del Partit Socialista de les
Illes Balears i d’Unidas Podemos, ha estat quasi com a una
resposta a una pregunta parlamentària d’un conseller, una sèrie
de dades, constatades evidentment, també coincidim amb
l’informe que va fer a la compareixença la consellera, i jo no
sé molt bé si el Partit Popular el que denuncia és que no es
fan. Nosaltres el que sí constatam és que es fan, que es fa
feina, i consideram que insuficient, com ho consideren i així
recomanen actuacions tant FOESSA com la Xarxa per a la
inclusió social. I amb el que sí hem d’estar d’acord és que el
pressupost és insuficient, les llistes d’espera, o la llista de
gent que necessiten millores en les seves prestacions és
massa nombrosa encara. 

Per tant, tenim l’oportunitat de dur a terme l’aprovació
d’aquestes PNL, però sobretot una dotació pressupostària

adient i estam en una tramitació de l’avantprojecte de Llei de
pressuposts i nosaltres hem fet esmenes com a Grup
Parlamentari Ciutadans en aquesta línia, a considerar
prioritàries aquesta situació d’exclusió social, d’atendre-la i
de treure la gent d’aquestes xifres. De fet, l’informe FOESSA
que també recull l’informe presentat per la Xarxa EAPN el
que sí planteja clarament és que demana mecanismes
d’inclusió de la ciutadania per revertir aquesta situació de
desvinculació, i demana responsabilitat compartida amb
l’administració pública, entitats no lucratives i empreses
socials en la iniciativa ciutadana. Jo crec que és just incloure,
i en això estic totalment d’acord amb l’esmena, i nosaltres
demanaríem que s’acceptés per part del grup proposant, quan
aquí parla... crec que deia d’incloure altres entitats, no?, i les
associacions; és a dir, no només Càritas FOESSA, sinó la
Xarxa EAPN i altres que hi treballen.

Per tant, nosaltres amb aquesta esmena hi estam totalment
d’acord, les altres són purament de canviar els temps verbals,
de continuar fent, perfecte. Nosaltres donarem suport a
l’essència, i independentment que s’acceptin o no haurem de
donar suport a la proposició no de llei, tal com està redactada,
però sí que és cert que hi ha aportacions en les esmenes de
millora, sobretot quan és just incloure totes les entitats del
tercer sector que treballen dins aquest àmbit.

També volia fer referència a un dels informes que fa
FOESSA i és que recomana dins aquestes actuacions per
millorar i revertir  aquesta situació d’exclusió social i de
pobresa, és que es repensi el model de prestacions i de renda
condicionades o els mecanismes de renda garantida. Jo crec
que això sí s’ha de treballar encara més i hem de construir un
teixit social que pensem en comú, és un llenguatge que hem de
compartir i ja estaria bé que ho compartíssim i ho milloràssim
totes les forces polítiques d’aquesta cambra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez i Gordiola. Per part del Grup
Parlamentari VOX-Actua té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sr. Presidente. Yo lo que sí constato -y ahora sí
que la palabra constatar creo que es correcta- es que el
informe FOESSA es demoledor, y también constato que
estamos ante una emergencia social. Esto sí que es una
emergencia, aquí no creo que haya nadie que pueda negar que
estamos ante una verdadera emergencia social.

Estos datos se han agravado después de cuatro años de
pacto de izquierdas en esta comunidad autónoma y de un
gobierno de la gente, y sin crisis económica. Entonces, yo
creo que los grupos que sustentan al Gobierno en esta cámara
deberían hacer como mínimo un poquito de autocrítica, lo que
está claro es que sus políticas sociales no están funcionando
porque... yo creo que..., y además está demostrado, que lo que
contribuye a disminuir la exclusión social, ustedes saben lo
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que es, es la actividad económica y la generación de puestos
de trabajo, que es donde la gente empieza a tener nóminas,
empieza a tener un salario digno y puede salir de la exclusión
social.

¿Y saben qué es lo que genera más puestos de trabajo en
Baleares? Pues el sector turístico y ustedes no hacen políticas
para ayudar a la expansión del sector turístico, sino todo lo
contrario, para frenarlo. Entonces, mientras no hagamos un
mínimo de autocrítica de cómo estamos llevando las políticas
públicas en general, porque todo lo que se hace desde el
Gobierno influye en la economía de la gente, absolutamente
todo, no solamente las subvenciones que se den o las ayudas
que se den a la gente que ya está en riesgo de exclusión, sino
todas las políticas económicas, sociales que se llevan a cabo
desde el Gobierno balear influyen al final en la economía de
la población y hacen que estas personas en riesgo de exclusión
social puedan disminuir o puedan aumentar, que es lo que ha
pasado en los últimos cuatro años.

Yo a esta proposición no de ley la encuentro acertada,
habla de políticas activas contra la exclusión social, la pobreza
y la desigualdad. El problema es que lo que va a entender el
Gobierno balear sobre lo que son políticas activas contra la
exclusión, la pobreza y la desigualdad no es lo mismo que yo
acabo de citar, va a ser más de lo mismo, van a ser parches que
al final... bien, está bien, por supuesto, que tenemos que ayudar
a la gente que ya está pasándolo mal, pero sobre todo tenemos
que mirar hacia el futuro y hacer políticas que no agraven esta
situación, sino que permitan que la gente pueda salir de la
miseria.

El acceso a una vivienda digna, bueno, claro, está bien que
propongamos que el Gobierno balear facilite el acceso a una
vivienda digna, pero ya sabemos cuál es la solución que
plantea el Gobierno balear, intervención en los precios,
expropiación forzosa, carga sobre los propietarios de las
viviendas la falta de previsión de vivienda social pública que
debería haber hecho el Gobierno balear durante todos estos
años y que no ha hecho prácticamente nada.

“Impulsar la actividad económica y generar más puestos de
trabajo, más estables”, en el apartado tercero, evidentemente,
este es el camino como acabo de decir, pero no parece que
sea esta la prioridad de este govern.

¿Las enmiendas? Estamos en lo de siempre, pasamos al...,
como decía el representante de Ciudadanos, al cambio de
verbo a un presente continuo, “continuar impulsando”..., ¿pero
qué continuar impulsando políticas activas contra la exclusión
social? Pues como sigan continuando impulsándolas igual que
hasta ahora casi vale más que dejen de hacerlo, porque vamos
a seguir de mal en peor.

Entonces, yo creo que lo  que hay que hacer es una
reflexión en cuanto a las políticas que se están llevando a cabo
y un cambio rotundo de cómo se está afrontando la situación
económica en Baleares.

“Continuar desarrollando medidas”, seguimos con lo
mismo. “Se seguirá impulsando la construcción de nuevas
viviendas”, pero vamos, por favor, pero si no se ha hecho
prácticamente nada en construcción de vivienda nueva, es
que..., resulta hasta cínico.

“Se seguirá dando seguridad jurídica y económica”, y van
y cambian y ponen a los inquilinos, pero si es que los que
tienen que poner las viviendas en el mercado son los
propietarios que las tienen vacías porque no se fían de meter
a un inquilino, porque el ordenamiento jurídico que tenemos
hoy por hoy tiene totalmente desprotegido al propietario. Si
lo que tenemos que hacer precisamente es animar a los
propietarios a que pongan en el mercado sus viviendas vacías,
sabiendo que tienen garantías para poder cobrar los precios y
para poder ser indemnizados en caso de que les destrocen sus
viviendas, en fin.

Otra enmienda, “seguir tomando medidas para impulsar la
actividad económica”, pero si hemos entrado en
desaceleración, ¿cómo que seguir adoptando medidas para
impulsar la actividad económica? Pues menos mal que adoptan
medidas para impulsar la actividad económica, hemos pasado
de crecer a estar en desaceleración y pronto, seguramente, si
seguimos igual, estaremos decreciendo, estaremos en crisis
de nuevo.

Y “seguir destinando...”, la cuatro, la enmienda cuatro,
“seguir destinando recursos económicos para combatir las
situaciones de pobreza”, lo mismo que he dicho antes, como
lo hagan igual que hasta ahora va a ser mejor que no hagan
nada, va a ser peor el remedio que la enfermedad.

Y en cuanto a la última enmienda, cambiar “Cáritas” por
“asociaciones”, yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho el
representante de Ciudadanos, una asociación es un concepto
muy vago, tres personas se van al registro de asociaciones y
montan una asociación mañana. Entonces creo que hay que
buscar entidades de reconocido prestigio, de reconocida
solvencia en estudios de este calibre...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ribas, han passat els cinc minuts, si vol anar acabant.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

... -¿Ah, sí?-, en fin, pues nada, que me parece acertado que se
tome como referencia a una entidad como Cáritas Regional
para llevar a cabo este tipo de iniciativas.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Pons, per un temps
màxim de cinc minuts.
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LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Pens que tant la PNL com les
esmenes que han presentat els equips o els partits que
conformen el Govern de les Illes Balears són genèriques, però
també ho és la PNL, és a dir, impulsar mesures que facin..., el
Parlament de les Illes Balears insta a prendre mesures per
facilitat l’accés a un habitatge, constata que accedir a un lloc
de feina estable i ben remunerat constitueix la millor fórmula,
prendre mesures per impulsar l’activitat econòmica... Tal
vegada els haguéssim pogut donar una mica de llum. No és que
no ens pareixi bé, de fet els votarem a favor, però tal vegada
haguessin pogut treballar una mica més aquesta PNL per tal de
dir quines serien les mesures que vostès farien. Instar el
Govern de les Illes Balears a obrir una relació de diàleg i
col·laboració amb Càritas regional destinada a obtenir
informació, tal vegada aquesta sigui la més específica. 

I pel que fa a les esmenes també són genèriques. Ara ens
ha fet una explicació el nostre company diputat que ho hem
entès bé, perquè ens ho ha quantificat, però crec que tot hauria
d’estar quantificat, quants i de quina manera; a quantes
persones van destinades, quants d’habitatges es faran. Jo crec
que això és el que s’hauria de fer, demanar, i per suposat
també instar el Govern des del partit que correspongui a
prendre mesures concretes i dins un termini precís, com és el
cas de 2020.

A mi hi ha una cosa d’aquest informe FOESSA que em
preocupa, a banda de tot allò que s’ha dit fins ara, que té a
veure, primer, amb l’accés al Servei de Salut, que és un factor
de desigualtat, accessos a recursos bàsics que no cobreix la
sanitat pública i a què no arriba la gent que està en risc
d’exclusió social, i especialment els discapacitats. Em
preocupa aquest tema. 

I llavors hi ha dos temes que em preocupen des del punt de
vista sociològic, cap a quin model de societat anam, no només
cap a quin model econòmic, perquè no tot és l’economia; per
una banda el conflicte social és el factor de risc per arribar a
aquesta exclusió social: addiccions, maltractaments, relacions
veïnals i familiars deteriorades; i llavors també que sembla
que sofrim una pèrdua de qualitat de la nostra democràcia. Què
significa això?, que volem tots un estat del benestar, 3 de cada
4 habitants de les Illes diuen que volem més prestacions i
serveis, però d’altra banda a Balears tan sols un 21% de la
societat en general mostra un interès en la participació
política, i aquest percentatge baixa al 6,2 en persones que
estan en risc de situació o d’exclusió social; és a dir, ni ens
interessa la política, ni ens interessen les bones relacions, la
societat està en crisi, estam perdent valors, que és el que
passa. Crec que hi ha molta crispació i hem d’anar cap al
consens. Cap a aquest consens sempre hi anirà El Pi.

Pel que fa als llocs de feina hem de recordar que nosaltres
ens vàrem abstenir a la investidura de la presidenta del Govern
Francina Armengol perquè es va comprometre a fer un pacte
social que passaria i tendria en compte els empresaris, perquè
són ells que han de donar feina; la presidenta hi va venir a bé,
nosaltres ens vàrem abstenir, i esper que aquest pacte es

visualitzi en qualque moment; de moment sabem que tenim
aquest compromís, esperem hi arribi.

I bé, dit això, ens pareix bé la PNL, ja dic que ens sembla
una mica genèrica; ens pareixen bé les esmenes, és vera que
han fet coses però encara poden millorar, de fet també diu
aquest informe FOESSA que la despesa en protecció social a
les Illes Balears és inferior a la mitjana espanyola, és a dir,
que progresan no adecuadamente, podrien millorar una mica
més. Sé que no hi ha doblers a la caixa, el fet que l’ecotaxa o
l’impost de turisme sostenible financi obres necessàries, no
ho dubtam, en lloc de tenir un bon pressupost o un bon
finançament és que ens du. Nosaltres podem comprendre la
situació; ara bé, seguir impulsant, però impulsant amb pas
ferm.

Moltíssimes gràcies, Sr. President. De totes maneres
nosaltres hi votarem a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Ara procedeix demanar si volen
suspendre la sessió per un temps màxim de deu minuts o si
podem continuar.

Ara correspon al grup proposant el posicionament sobre
les esmenes, i per això tenen un temps de màxim de cinc
minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, hem sentit moltes coses
amb les quals podem estar més d’acord o manco d’acord, fins
i tot algunes que crec jo que surten del que és estrictament
aquesta proposició no de llei, però sí que m’ha cridat l’atenció
la intervenció del representant del Grup Socialista. Li vull
insistir que açò és l’Informe FOESSA -ens pot agradar més o
manco, Sr. Mascaró-, no és l’informe del Partit Popular. Per
tant el que està clar, el que està clar, és que amb el govern del
pacte les Balears no han progressat, les Balears no han
progressat; no ha estat per tant un pacte de progrés, Sr.
Mascaró, no ha estat un pacte de progrés.

Miri, quan el “mileurisme” s’ha disparat per la precarietat
en els llocs de feina; el nivell de benestar social, per davall de
la mitjana espanyola; 38.000 persones que viuen en una
situació tan fràgil que només es preocupen per sobreviure
cada dia, 38.000 persones... Som la comunitat autònoma en
què més desigualtats hi ha entre  rics i pobres, per tant
consideram que sí que té cabuda presentar una proposició no
de llei com ha presentat el Partit Popular, que mantenim en
tots els seus termes.

Referent a les esmenes que vostè m’ha presentat, miri, la
que fa referència al punt 1, continuar impulsant; la que fa
referència al punt 2, continuar desenvolupant; seguirà
impulsant, seguirà donant, s’estudiaran... Punt 3 , seguir
prenent mesures. Punt 4, seguir destinant recursos econòmics;
em lleva “suficients”, potser és que vostès amb uns recursos
escassos en tenen prou; jo vull uns recursos suficients. Punt
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5, continuar amb la col·laboració... Escolti, és que..., açò sí
que és ambigu, és que no els entenc, és que no els entenc. Jo
he parlat d’unes dades molt concretes, no entenc aquestes
esmenes. No puc acceptar que vostè, Sr. Mascaró, i em ben
interpreti, però que vostè em digui que ha fet molt d’habitatge
social, quan vostè sap que a Menorca... Vostè i jo vivim a
Ciutadella; en quatre anys ni un habitatge social!; molta foto el
Sr. Pons davant els solars buits, no hi ha hagut res més. A mi
em sap greu, però és que no puc donar suport a açò, no hi puc
donar suport, és que va en contra del criteri de la meva
proposició no de llei.

I una cosa que sí li vull dir. Em referesc a Càritas, en tot
moment m’he referit a Càritas perquè és l’autora de l’Informe
FOESSA. Sense cap dubte, naturalment que hi ha altres entitats
que fan feina, clar que sí!, clar que sí!, però m’he referit a
Càritas perquè és l’autora de l’Informe FOESSA. El que passa
és que vostès aquí tot el que fa menció a l’Església, escolti, és
que els fa esgarrifança. Escolti, jo m’he referit a Càritas
perquè és l’autora de l’Informe FOESSA, res més.

Per tant, Sr. President, reiter que les esmenes no poden ser
acceptades. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Passam a votació. 

Vots a favor?

No hem de votar?

Sí, han dit que no accepten les esmenes, no és vera?
Exacte, per tant podem passar a votació, si no us sap greu,
perquè... us veig amb una calma avui horabaixa que...

Vots a favor?

Sr. Secretari...

Molt bé, idò, queda aprovada.

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