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EL SR. PRESIDENT: 

Molt bona tarda, diputats i diputades. Començam la sessió
d’avui i, en primer lloc, correspon demanar si es produeixen
substitucions. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Sí, Sr. President, Salomé Cabrera substitueix Assumpció
Pons Fullana.

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Sr. President, Patricia Font substitueix Sílvia Tur.

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu al
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 17825/20 i
17961/20. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 17825/20, presentada
pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment
d’urgència, per a la donació per part del Govern central i
la comunitat autònoma de les Illes Balears de la quantia
equivalent a l’IVA recaptat pels productes que són donats
per la ciutadania a les campanyes de recollida d’aliments.

Començam amb la Proposició no de llei RGE núm.
17825/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, per
a la donació per part del Govern central i la comunitat
autònoma de les Illes Balears de la quantia equivalent a l’IVA
recaptat pels productes que són donats per la ciutadania a les
campanyes de recollida d’aliments.

I per a la seva defensa intervé, per part del Grup
Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Gómez Gordiola, per un temps
màxim de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, president. Molt bon dia, faré la meva intervenció
en una altra de les meves llengües oficials i materna, que és el
castellà, ja que vull donar una salutació, la benvinguda a una
entitat y a sus voluntarios y voluntarias y a otras entidades, en
este caso a la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios,
ANDAS, que ha sido la entidad que realmente en todo el estado
español, en diferentes parlamentos e instituciones, ha llevado
esta iniciativa y que desde luego ha tenido un impacto
importante mediático, pero también de recogida solidaria de
firmas por parte de la ciudadanía española, con más de 200.000
firmas en un change.org.

Frases muy concretas y contextualizadas en nuestra
comunidad autónoma, no hace falta irnos a otras realidades que
padecen también los ciudadanos españoles en todo el territorio,
el Banco de Alimentos de Mallorca cruza los dedos para seguir
dando respuesta a los más necesitados. En la Operación Kilo
valora el compromiso de las entidades y de los ciudadanos,
pero también dice que se ha duplicado casi el nombre de
demandantes y de su actuación, a raíz de la crisis económica
evidentemente agudizada con la pandemia.

Por otro lado, la red de inclusión social EAPN, d’aquí de
les Illes Balears, ha atendido desde el inicio de la pandemia un
25% más de usuarios por la pérdida de disminución de ingresos
y en este caso agravada por la pandemia, siendo la comunidad
autónoma de les Illes Balears una de las más afectadas,
especialmente el 33% de los niños de Baleares en riesgo de
exclusión social por la COVID, según denuncia también
UNICEF Comité de Baleares. 

Por todo eso, no solo la iniciativa de estos grupos
parlamentarios, no solo la iniciativa de nuestras instituciones ha
abordado o ha tratado de abordar, en la medida de lo posible
pero desde luego insuficiente, estas carencias, por lo tanto, la
iniciativa privada sin ánimo de lucro, la de la ciudadanía, esa
a la que la entidad le ha dado voz, esta entidad que comentaba,
la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios, ANDAS,
junto con el trabajo que están realizando los bancos de
alimentos de las diferentes comunidades autónomas,
especialmente la Federación Española de Bancos de Alimentos. 

Y simplemente una referencia importante a la propuesta
concreta que esta entidad ha visto como necesaria y más que
justificada, pero sobre todo viable, que es a través del Impuesto
del Valor Añadido que se recauda y que supone un porcentaje
del donativo en especie que realizan los ciudadanos, respecto
a la compra de estos alimentos para donarlos a los bancos de
alimentos o a las entidades. Es una parte del esfuerzo
económico de solidaridad y que va a parar a la Hacienda
Pública en lugar de a los destinatarios de los donativos, es
decir, con la compra de estos alimentos hay un IVA que está
recogido y que ese IVA dentro de esa solidaridad se plantea
destinarlo desde luego a revertirlo, perdón, a repercutirlo
directamente en la mayor adquisición de alimentos. 

Pues teniendo en cuenta, y para que no nos pensemos desde
luego que esto es una auténtica barbaridad, lo que puede
suponer el impacto en la Tesorería de la comunidad autónoma,
de las comunidades autónomas y de la propia Hacienda Pública
del Estado, teniendo en cuenta los datos de la campaña de
recogida de alimentos del 2019 en la nostra comunitat
autònoma de les Illes Balears, los ciudadanos donantes
pagaron por estos alimentos y material de primera necesidad,
pagaron 240.000 euros de los cuales se recaudó por parte del
Estado en el impuesto del IVA, 16.725, lo que podría haber
supuesto, y digo importante, 11.159 kilos de productos
adicionales para las familias necesitadas en nuestra comunidad
autónoma. Insisto, en las Illes Balears, casi doce, once
toneladas de alimentos más.

Yo creo que esto es una..., nuestro grupo parlamentario,
pienso que es una aportación y además un refuerzo a lo que
está realizando ya la comunidad autónoma, los ayuntamientos,
los consells insulares y las propias entidades.

Por lo tanto, y ya concluyendo en los puntos concretos,
ustedes tienen la proposición no de ley como texto, el punto 1
y el punto 2 apelan al ámbito de actuación sobre repercutir este
impuesto en lo que supone nuestra comunidad autónoma, la
Tesorería de nuestra comunidad autónoma, y también el cálculo
que debe hacer el Gobierno de España, no se entiende que haya
iniciativas de este tipo en una comunidad autónoma y en otro
lugar no, desde luego por el concepto, el principio, el valor que
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tiene en nuestro grupo parlamentario y que entiendo que
compartimos todos los grupos parlamentarios de esta
institución de la solidaridad territorial y sobre todo de la
igualdad de oportunidades a toda la ciudadanía, es por ello que
estas iniciativas se han llevado a cabo, se han hecho eco otras
comunidades autónomas en diferentes parlamentos
autonómicos, en este caso parlamentos como el Principado de
Asturias, como es la Junta de Extremadura, o recientemente
nuestro grupo parlamentario también en Castilla-La Mancha ha
presentado iniciativas.

Por lo tanto, dado el concepto, la idea y desde luego el
consenso que siempre tenemos en estos grupos parlamentarios,
en esta comisión, en el concepto de pobreza y de las
necesidades de la pandemia que hay, pido el apoyo de todos los
grupos parlamentarios. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Torn ara de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula
la Sra. Durán, per un temps màxim de cinc minuts. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Moltes gràcies, Sr. President. Molt bona tarda, diputades
i diputats. En Baleares tenemos, hemos tenido, el mayor
aumento de pobreza de toda España debido a la pandemia. En
el año 2019 Baleares era la tercera comunidad autónoma con
mayor porcentaje de personas en exclusión social y ahora
somos casi la primera comunidad autónoma, no solamente en
pobreza severa, sino también en pobreza relativa o moderada.

Y estamos hablando de familias que en la familia con cuatro
personas que entraban dos salarios, hoy en día entra uno y uno
de ellos es un ERTE, por tanto han pasado a tener un 40 o un
35% de sus ingresos antes de la pandemia. Son personas que
tienen para pasar el mes que les quedan menos de 200 euros,
una vez han pagado la vivienda y los suministros, para poder
comer.

También en Baleares lideramos el aumento del paro.

También en Baleares lideramos por número de población el
número de personas que tenemos en ERTE. 

El Ingreso Mínimo Vital sabemos que ha sido un fracaso,
en Baleares lo han solicitado 30.000 personas y solo han tenido
aceptada esta solicitud 1.600, estamos hablando de menos de
un 5% de las personas que lo han solicitado.

La consecuencia de todos estos datos que yo acabo de dar
es que se han cuadruplicado las colas del hambre. Todas y cada
una de las entidades que dan una bolsa de comida una vez por
semana han visto cómo las demandas de las personas que iban
allí se habían cuadruplicado y que el perfil de las personas que
estaban en esta cola había cambiado; son familias llamadas
“normalizadas” y entiéndame, lo digo entre comillas, familias
que han pasado de tener una vida normal, ser de clase media a

necesitar cada quince días una bolsa de comida para poder
poner alimentos sobre una mesa para su familia. 

España es un país absolutamente solidario y absolutamente
comprometido con las donaciones de alimentos. Es verdad que
el Gobierno de las Baleares ha hecho aportaciones a los bancos
de alimentos y a las entidades para que puedan cubrir las
necesidades de las demandas que hay, tan grandes, ahora pero
la gran mayoría de las donaciones son donaciones de
particulares. Si España es un país solidario, Baleares es
solidario.

Y entendiendo lo que se está pidiendo en esta proposición
no de ley, que evidentemente sabemos que el IVA es un
impuesto que no es finalista y que puede ser que haya
problemas técnicos, también es bueno ver que en esta
proposición lo que se pide es que se estime la cantidad que ha
supuesto estas donaciones por el concepto de IVA y que esta
cantidad se aporte en más donaciones. Es algo que se entiende,
que quieren que el total de lo que se ha donado, el total,
también con el impuesto, repercuta en nuevas inversiones, en
nuevas donaciones, es decir, en más alimentos.

Esta misma proposición no de ley la ha presentado el
Partido Popular en Murcia, en Aragón se presentó como una
enmienda a los presupuestos, y creemos, creemos, que el fondo
y el fin de esta proposición no de ley es de justicia.

Queremos reconocer a la entidad ANDAS, que ha movido,
ha promocionado esta campaña en toda España, que, además,
se ha preocupado de hablar con todos los partidos políticos,
también lo han hecho en el Congreso de los diputados, y creo
que el sentido de la proposición tiene mucho que ver con el
sentido común y con la solidaridad de todas aquellas personas
que dan lo que pueden, 20, 30, 40, alimentos en cada una de las
campañas de recogida de alimentos, y que les gustaría que el
total de estas aportaciones económicas que hacen fueran
directamente a las personas más vulnerables, a las familias que
más lo necesitan.

Por eso, nosotros vamos a dar apoyo a esta proposición no
de ley, como no puede ser de otra manera, y además
agradecemos a la Asociación ANDAS la labor que hace.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Mayor, per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President, bona tarda a tothom. La
proposició no de llei que avui ens presenta Ciutadans és una
iniciativa del col·lectiu ANDAS, com bé s’ha dit abans.

Nosaltres, des d’Unides Podem, quan ens varen arribar les
peticions de reunions i tota la informació que ens ha enviat el
col·lectiu i l’associació, hem de confessar que ens va semblar
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molt bona idea i vàrem mirar i estudiar a veure de quina manera
ho podíem vehicular.

Ens hem trobat la problemàtica del complex administratiu
que suposa desglossar l’IVA i sobretot localitzar i tenir les
xifres concretes per les quals poder saber exactament quin
percentatge és possible. I, certament, és que no n’hi ha
d’aquestes xifres. També vàrem veure un poc la complexitat
administrativa que comportaria portar-lo a terme i baixar.
Després vam veure que Ciutadans havia registrat la iniciativa
i llavors vam esperar ja directament aquí el debat parlamentari. 

Hem de dir que amb la iniciativa i amb la proposta, en el
fons hi estam d’acord, perquè, en definitiva, les donacions que
fa la gent, la ciutadania i les famílies directament per una
donació altruista com és per a aliments per a altre gent, doncs,
simplement indica que l’IVA revertiria novament en la
destinació inicial d’aquesta donació.

Aquí també hem d’afrontar certs problemes perquè l’IVA,
per exemple, és el recurs amb el qual les administracions
afronten el conjunt de totes les seves despeses. 

A aquesta comunitat autònoma, per exemple, el sistema de
protecció de cara a la ciutadania ens permet, amb la recaptació
dels imposts, ens permet tenir una renda social garantida que
arriba a més d’11.000 persones; la renda garantida
extraordinària; també pensions no contributives; la renda
d’inserció mínima. Només en el 2020, gràcies a aquests
imposts, des de la Conselleria d’Afers Socials s’han destinat
quasi 600.000 euros, només en el mes d’abril, directament a
entitats per als bancs d’aliments; concretament en el maig es
van destinar 284.000 euros per a subvencions a 10 entitats per
a l’adquisició d’aliments i d’altres productes més necessitats,
i en el novembre una partida de 300.000 euros.

A part, el mateix Govern, a través de la Conselleria
d’Agricultura, en el juliol va invertir 250.000 euros en la
compra de producte local per donar directament als bancs
d’aliments perquè ho puguin revertir.

En el desembre va ser una segona fase de compra pública
de 600.000 euros també per als bancs, i justament ahir, la
consellera d’Agricultura, Mae de la Concha, ja va anunciar la
tercera fase per un valor de 800.000 euros. 

El conjunt de tot això supera de molt, entre els 13, 14.000,
15.000 euros, que més o menys es podria estimar, segons
l’associació, que és l’IVA que repercuteix aquí a la nostra
comunitat autònoma i és el que demanen un poc que es doni.

Atesa la complexitat administrativa i que no sabem
exactament com es podria dur a terme, ens hem posat en
contacte amb el president de l’entitat, Santiago López, per dir-li
que nosaltres en aquest cas ens veiem forçats a no donar suport
a aquesta iniciativa perquè la iniciativa ja deia directament que
es plantegés i nosaltres ja som conscients que amb sis mesos el
Govern no pot donar aquesta solució. 

Per tant, parlant amb ells sí que hem dit que sí que podríem
acceptar o veure d’arribar a un consens per si podia ser la

manera que el Govern de l’Estat, qui realment gestiona tota la
part recaptadora, pugui estudiar la manera de dur-lo a terme. 

En aquest cas instem el partit Ciutadans a veure si almenys
al punt 2 podríem fer alguna modificació o alguna esmena
perquè l’Estat estudiï la manera de veure-lo, i si s’arriba a
veure de quina manera pugui vehicular-lo, doncs, sí poder-ho
dur a terme. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua té la paraula la Sra. Ribas, per un temps màxim de
cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Simplemente anunciar que nosotros
votaremos a favor de esta iniciativa.

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.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, president, senyores i senyors diputades. Vagi per
endavant el nostre suport del Grup Parlamentari El Pi a aquesta
iniciativa. Pensam i creiem que és inadmissible que en el segle
XXI hi hagi persones que passin fam i pensam i creiem que és
feina de tots acabar amb aquesta pobresa, cadascú des de la
seva responsabilitat. Es tracta d’una qüestió de voluntat política
perquè creiem que si es vol es pot. 

En relació amb aquesta proposició no de llei podríem
argumentar, com ja s’ha fet per part del Govern central, perquè
aquesta iniciativa ja fa temps que la va posar en marxa la
plataforma change.org, que l’IVA és un impost harmonitzat a
nivell europeu i existeix un compromís d’Espanya de sol·licitar
a la Comissió Europea la presentació d’una proposta legislativa
per modificar la Directiva 20016/CEE, per millorar aquesta
fiscalitat. Però el cas és que Brussel·les no ho impedeix, a les
orientacions de la Unió Europea sobre la donació d’aliments,
la comissió explica que en determinats estats membres s’ha
considerat que els aliments donats amb una data de caducitat
pròxima tenen un valor baix o nul, la qual cosa els ha portat a
introduir disposicions específiques.

Hi ha altres estats, com és el cas de Bèlgica, Portugal i
Alemanya, emparats en la directiva de l’IVA del Consell de la
Unió Europea. Hi ha altres estats, com és Espanya, per
exemple, que consideren que el preu d’un producte per a
donació està al mateix nivell que el preu de compra a través de
transaccions comercials habituals.
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Com ja he dit abans, pensam que si es vol es pot, crec que
ens hem de posar les piles i seguir l’exemple de Bèlgica, de
Portugal o d’Alemanya. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la Sra. Font, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. És evident que la
situació crítica actual obliga a haver de comentar les ajudes.
També és cert que no és el nostre model ideal el de la caritat,
però la crisi pandèmica deixa molt gent a l’estacada. La
ciutadania ha tengut i té molta solidaritat cap a aquelles
persones que més ho necessiten, ho hem vist, ho hem vist
sempre i ho veiem aquests mesos que vivim. També és cert que
l’estat de benestar es manté gràcies als imposts.

Crec que el que cal que facem és una lectura que aquesta
crisi que vivim ha posat de manifest que aquest sistema
econòmic no entén en absolut de justícia social, i justícia social
precisament és un concepte que està molt aferrat, molt agafat
al concepte de solidaritat, que és realment on nosaltres ens
trobam més còmodes, entesa aquesta solidaritat com la resposta
humana a les contradiccions del temps present. I crec que no hi
ha una definició que s’ha d’acollir més al moment actual. 

Ara bé, la realitat és que és tan bèstia -i perdonin que empri
aquesta expressió-, és tan bèstia la crisi que vivim que les
associacions són més vitals que mai perquè han d’arribar on no
arriba l’administració, però no perquè l’administració no hi
vulgui arribar, és que és impossible arribar a totes bandes. Per
açò jo crec que en realitat aquí del que parlam és de justícia
social, torn a insistir-hi, i és que cal una reflexió profunda sobre
aquest sistema econòmic que cada vegada genera més
desigualtats.

Crec que també seria interessant potser començar a revisar
i a mirar..., posar la mirada sobre les grans empreses, mirar les
empreses de l’IBEX-35 i revisar quin tant per cent paguen pels
seus beneficis, aplicar la taxa Tobin, crec que tenim altres eines
també per augmentar aquest pressupost destinat a la solidaritat.

I creiem que és una iniciativa que hauria de sortir
unànimement i per açò demanaríem a l’autor de la proposta que
tengui en consideració la proposta que li ha fet la portaveu
d’Unides Podem. Açò és el que em diu el meu cap, ara bé,
també li confés que el que em diu el meu cor és que he de votar
a favor d’aquesta iniciativa.

Però sí que demanaria si és possible una conversa entre tots
un cop acabem el debat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Ara en torn de contradiccions Sr.
Gómez. 

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

No. El Partit Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Ah, sí, perdó, perdó. Sra. Gamundí.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Entre la setmana passada i avui.

EL SR. PRESIDENT:

Via ràpida. Sra. Gamundí, té la paraula per un temps màxim
de cinc minuts, i mil disculpes.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

No, tranquil. Gràcies, president, diputats i diputades. Bé,
respecte de la iniciativa que s’ha presentat, comentar una mica
el que altres grups que donen suport també al Govern ja m’han
precedit. Primer de tot saludar l’entitat que ens segueix pel
canal de YouTube, al seu president, l’entitat ANDAS, amb els
quals hem tengut converses i hem parlat d’aquesta iniciativa
que també proposen ells.

Jo dir que és cert que les administracions tant a nivell
autonòmic com a nivell estatal, han pres mesures en aquest
sentit de combatre la pobresa, la renda social garantida ha
suposat per a la comunitat autònoma 42 milions d’euros en 2
anys. I també l’ingrés mínim vital, que, malgrat les dificultats,
doncs evidentment ha arribat en el 2020 a 26.428 beneficiaris,
i ara en el que duem del 2021, a 6.052. Però també és cert que
on no arriben les administracions, també hi arriben les entitats
del tercer sector i en aquest cas la ciutadania.

Respecte dels aliments donants, jo també vull posar damunt
la taula que també tenim altres mecanismes com és a través de
les declaracions de la renda dels ciutadans, per tal d’una part de
la quota pagar en concepte d’IRPF, perquè es destini a fins
d’interès social i els bancs d’aliments o entitats socials també
es veuen beneficiades amb aquest 0,7%.

La comunitat autònoma contribueix també destinant amb el
seu pressupost directament a aquestes, jo vull posar en valor
que a través de la COVID es va posar en marxa la Mesa de
pobresa amb totes les entitats del tercer sector social. El
proposant, el Sr. Gómez, parlava de la xarxa EAPN, de la qual
moltes d’aquestes entitats s’han vist beneficades per
subvencions, amb un valor de 514.000 euros. I altres mesures
com la donació d’excedents, que ja ha comentat la companya
d’Unidas Podemos i no repetiré.

Respecte de l’IVA, l’Estat ens cedeix aquest 50%, que
passa a formar part del nostre pressupost i a través d’aquest, es
decideix quina part va a les entitats socials. És cert que hi ha
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hagut altres comunitats autònomes on a través de la Llei de
pressuposts varen plantejar aquesta esmena, però evidentment
amb un càlcul estimatori.

Dit això, entenc també que el gest que ens demana que
facem aquesta entitat. Però, no obstant això, nosaltres és un dia
d’aquells que diem que... i ho diré en castellà, per la cançó, que
tenemos el corazón partío, perquè pensam que això s’hauria
d’analitzar per part del Govern central, aquesta logística, aquest
càlcul, si bé el que la pròpia entitat ens remet és una estimació.
Per tant, nosaltres pensam que és un impost estatal, que està
definit a la Llei Orgànica de finançament de les comunitats
autònomes i en conseqüència és qui té aquesta capacitat
normativa per poder regular-ho i donar una solució a aquesta
petició.

Per tant, nosaltres compartim el fons, crec que s’ha demanat
a veure si podríem trobar una proposta alternativa que de
qualque manera pogués fer que tothom, atenent aquesta petició,
puguem sortir amb un acord unànime per part de tota la
cambra.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. Sr. Gómez, si li sembla
oportú que facem una aturada de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí, president gràcies. Estic en contacte amb l’entitat per
veure si... Sí, sí, demanaré aquests cinc o set minuts. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Fem una interrupció, per tant, de cinc minuts,
aproximadament.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula ara per contradiccions el Grup
Parlamentari Ciudadanos, el seu representant Sr. Gómez i
Gordiola, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Després d’aquest minut de poder parlar
amb tots els portaveus dels grups parlamentaris, de tots els
grups parlamentaris he de dir que he... contactes amb l’entitat. 

Vull agrair al Sr. Santiago López de l’Associació Nacional
d’Aliments Solidaris la seva..., no només la seva aportació, que
no és aliena a aquest grup parlamentari, sinó a tots i a les
diferents institucions la tasca que fa el seu voluntarietat i
específicament el seu equip per aconseguir la solidaritat i... de
tot nosaltres i el consens sobretot per arribat a una cosa que ens
demana la ciutadania i que ens exigeixen les entitats, i el que
ens demana la ciutadania i ens exigeixen les entitats és fer coses
i avançar des del consens i no la confrontació, en temes com és

un eslògan tan clar i una consigna que és l’eradicació de la
pobresa i sobretot quan tenim EAPN, l’associació d’aquí que
diu: “que la situación actual no invita al optimismo puesto que
el escenario actual parece ajeno a la recuperación”.

Per tant, amb més motiu ens hem d’encoratjar a avançar en
això i, per tant, arribar a consensos i aquesta és la voluntat
d’aquest grup parlamentari, com vostès ja saben en altres
ocasions en aquesta mateixa comissió i en altres.

Jo agraesc l’aportació de tots els grups parlamentaris.
L’entitat ens ha traslladat la possibilitat de consensuar i
evidentment que el tema tècnic no sigui -com esmentava abans
la portaveu del Grup Unidas Podemos- aquesta incertesa
tècnica, i per això hi ha els tècnics d’Hisenda els quals són
experts a trobar la via, però si això ha de ser un impediment ara
mateix per establir aquest acord necessari, aquest impuls que el
nostre Parlament de les Illes Balears s’afegeixi a aquesta
solidaritat de tot el territori a repercutir part d’aquest import
que és la solidaritat dels ciutadans directa amb les seves
compres que dipositen al Banc d’Aliments, i es compti,
important, amb la col·laboració del Bancs d’Aliments, amb la
compra institucional que es fa i amb la col·laboració dels
comerços.

Per tant, a més d’agrair a tots els grups parlamentaris les
seves intervencions i aportacions, i molt especialment als que
han manifestat explícitament el seu suport, també als que han...
suggerit aquest consens, hem arribat a un text alternatiu que
sembla per l’aparaulat que sortirà endavant. Per tant, perquè
consti al Diari de Sessions llegiré, molt breu, president, supòs
que em pas de temps, ho llegiré perquè consti: “El Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a estudiar el
càlcul de l’IVA recaptat pels productes donats per la ciutadania
de tota Espanya i desglossat per comunitats autònomes en les
campanyes de recollida d’aliments que s’organitza anualment
per la Federació Espanyola de Banc d’Aliments i altres entitats
sense ànim de lucre, i donar la quantia equivalent a l’IVA per
a la distribució d’aliments i altres productes de primera
necessitat a les persones en situació de pobresa de tot el país”.

Això seria, i entenc que és això el que heu llegit i heu entès
i, per tant, la meva intervenció ha conclòs i torn reiterar
l’agraïment a l’Associació Nacional d’Aliments Solidaris
d’Espanya per la seva iniciativa i a tots els grups d’aquesta
cambra i d’aquesta comissió el seu suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Tothom està d’acord amb
aquesta esmena? Si és així, entenem que queda aprovada per
unanimitat de tots els grups polítics. És així, no és veritat?

Idò, queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.
17825/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, per
a la donació per part del Govern central i la comunitat
autònoma de les Illes Balears de la quantitat equivalent a l’IVA
recaptat pels productes que són donats per la ciutadania a les
campanyes de recollida d’aliments.
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2) Proposició no de llei RGE núm. 17961/20, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa al restabliment de
l’atenció presencial a Ciutadella dels diferents serveis
d’atenció a les persones que presta el Govern de les Illes
Balears.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 17961/20, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
per al restabliment de l’atenció presencial a Ciutadella dels
diferents serveis d’atenció a les persones que presta el Govern
de les Illes Balears.

Per a la seva defensa intervé per part del Grup Parlamentari
Mixt la Sra. Font, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. El Govern balear té desplegats a
Menorca serveis de diferents conselleries que donen atenció
presencial a la ciutadania de l’illa per tal d’atendre-la
directament, donar-li resposta i acompanyar-la en la tramitació
d’aquelles gestions relacionades amb aquests serveis.

Alguns d’aquests serveis, com són l’IBAVI, que depèn de
la Conselleria d’Habitatge, la Fundació Balear d’Atenció a la
Dependència i resta de prestacions de caire social gestionades
per la Conselleria d’Afers Socials i Esports només fan aquesta
atenció presencial al municipi de Maó, raó per la qual és
necessari que la ciutadania de la resta de l’illa es desplaci a
aquest municipi per ser atesa.

Aquests són serveis que fins a l’any 2019 sí que es
desplaçava una part del seu personal de Ciutadella per atendre
personalment i presencialment les persones que sol·licitaven i
tramitaven prestacions lligades a aquestes conselleries.
L’Ajuntament de Ciutadella facilitava dependències municipals
al Govern balear per tal de permetre la presència d’aquests
serveis al municipi que eren d’un dia per setmana. Després, per
motius diversos es varen deixar de desplaçar.

A un moment en què cal fer feina en xarxa, més que mai,
per donar una resposta des de les administracions a la
ciutadania per millorar la situació actual i en què l’atenció
social s’ha posat al centre de forma comuna de les prioritats
polítiques per tal de resistir les conseqüències
socioeconòmiques i sanitàries de la COVID-19, consideram
molt necessari recuperar aquesta atenció presencial al municipi
per part del Govern balear, ja que és més necessari que mai,
perdó, facilitar i evitar desplaçar-se a Maó per diverses raons.

En primer lloc, cal tenir en compte que el perfil de persones
que acudeixen a aquests serveis són justament els col·lectius
més vulnerables que tramiten ajuts i que el seu desplaçament a
Maó resulta dificultós.

En segon lloc, ens trobam a un moment en què les
sol·licituds d’aquests ajuts, sobretot per a habitatge a través de
l’IBAVI i RESOGA han augmentat per mor de les
conseqüències socioeconòmiques de la pandèmia sanitària.

En tercer lloc, l’augment de les sol·licituds i el fet que les
persones que les sol·liciten desisteixin d’acudir a les oficines de

Maó implica que la ciutadania de Ciutadella acaba acudint als
serveis socials comunitaris bàsics i a l’Oficina Municipal
d’Atenció al Consumidor per pertànyer aquestes a
l’administració més pròxima, que és l’ajuntament per tal que
els ajudin en els tràmits d’aquelles gestions i ajuts que
pertanyen al Govern balear.

Com no pot ser d’altra manera, l’ajuntament sent el deure
i l’obligació moral d’atendre totes les necessitats que tenen les
persones. L’Ajuntament de Ciutadella és plenament conscient
que té una funció d’informar de les ajudes que donen altres
administracions, però és evident que la tramitació i recollida de
sol·licituds l’ha de fer l’administració competent.

La conseqüència immediata d’aquest fet és que
l’Ajuntament de Ciutadella ha vist incrementat el volum de
feina en relació amb la consulta i tramitació de prestacions que
no gestionen presencialment des del cessament de l’atenció
presencial a Ciutadella dels serveis esmentats del Govern
balear.

En aquests moments en què han augmentat també les
sol·licituds d’ajuts municipals arran de la crisi social i
econòmica derivada de la pandèmia, aquest fet incideix en què
la ciutadania ha d’esperar més per ser atesa pel Servei
d’Atenció Social a un moment en què hi ha més necessitat que
mai de donar una resposta àgil a la situació que vivim.

L’administració és la que s’ha d’atracar a la ciutadania per
garantir l’equitat i és per aquesta visió que nosaltres apostam
per un model descentralitzat.

Per tant, per tot l’exposat demanem l’atenció presencial a
Ciutadella de l’IBAVI i Serveis Socials del Govern, encara que
sigui un dia per setmana o almenys com es feia fins ara.

Per tant, demanam el suport d’aquesta comissió d’Afers
Socials i esperam la seva sensibilitat i empatia.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca s’han
presentat les esmenes RGE núm. 2706/21 i 2707/21.  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:

Sí, gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari
Socialista valoram positivament la proposició no de llei que ens
presenta el grup proposant. Pensam..., és important tenir a
Menorca uns serveis públics que donin sortida a les demandes
i serveis tant de la Conselleria d’Afers Socials com de l’IBAVI
per a l’atenció i la demanda precisament dels menorquins i que
ho faci, que sigui amb l’atenció presencial d’un mínim d’un dia
per setmana a Ciutadella, ciutat amb la major població de l’illa
i que està a major distància de Maó. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202017961
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102706
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102707
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Pensam que així es pot millorar l’atenció personal del
conjunt dels menorquins, però sobretot des del ponent de l’illa.

Entenem i agraïm igualment l’esforç que fa aquest govern
per aquests serveis i que puguin ser també el més accessibles
possible en un moment de crisi i on aquests serveis també
d’assessorament es poden veure més demandats. És per aquest
motiu que pensam que també és necessari aprofitar al màxim
els recursos tècnics i personals existents, com s’ha fet fins ara,
també potenciant una seu insular a l’illa de Menorca.

El centre base de Menorca d’Afers Socials mateix, que és
a Maó, que en un principi era només de dependència i que es
va ampliar a finals de la passada legislatura, disposa ara també
del servei de valoració de dependència, de discapacitat, de
serveis d’infància i família, a més de donar els serveis d’atenció
a la ciutadania en temes d’ajudes, com la renda social
garantida, es disposa d’unes 7, 8 persones i de professionals no
fixos allà, que es desplacen quan s’ha de donar un servei
específic.

Amb l’IBAVI venim d’una situació una mica diferent i
venim, val a recordar si em permeten, de quan l’IBAVI a
Menorca tenia 5 persones treballant-hi, fins que amb el Sr.
Bauzá i el Sr. Company de conseller, tanquen l’oficina de
Menorca i també la de l’illa d’Eivissa. A Menorca, i després
que els ciutadans de les illes triïn el govern del canvi, es torna
obrir l’oficina de l’IBAVI a Menorca i que, igual que amb el
servei bàsic que anomenava abans, es potencia, més en
moments puntuals com a partir per exemple la Llei d’habitatge.
I, per tant, es prioritza l’atenció i el personal a Maó. Tot i que
en un espai de temps també a Ciutadella es va poder traslladar
un dia per setmana l’atenció personalitzada a la ciutat de
ponent.

En paral·lel a aquesta atenció ciutadana, la Conselleria
d’Habitatge incrementa les promocions dels nous habitatges en
un 80%, a més dels que teníem, a Es Migjorn, Es Castell, Sant
Lluís, o avui mateix a Maó, posant la primera pedra per a 29
habitatges, que es sumaran a les 18 ja en execució i a les 40
dotacionals per a joves i majors.

Després, amb tot, com saben, s’ha de tenir en compte
l’arribada de la pandèmia i com saben i entenen, condiciona la
mobilitat i la relació personal, precisament el desenvolupament
de l’activitat laboral o funcionarial, s’ha de dur a terme
preferentment en règim de teletreball, sempre que aquest règim
de prestació no sigui incompatible amb les característiques del
lloc de feina, on es recomana evitar reunions de treball, o
professionals fetes de manera presencial.

És per aquest motiu mateix que presentam les dues esmenes
en aquest sentit, en què es restableixin els serveis d’atenció
presencial a Ciutadella, tant de l’IBAVI, com del servei de
centre de base de la Conselleria d’Afers Socials i Esports
almenys un dia per setmana, però que ho faci en condicions de
salut laboral derivades de la pandèmia de la COVID-19 i
sempre que es cedeixi un espai municipal.

I això és tot. Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mascaró. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Mayor, per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Des d’Unidas Podemos estem
totalment a favor d’aquesta proposició no de llei, com no podia
ser d’una altra manera. Aquesta proposició no de llei que ens
porta avui el Grup Mixt, en aquest cas vehiculat per MÉS per
Menorca, es va debatre el 17 de desembre del 2020 a
l’Ajuntament de Maó i va ser aprovat per unanimitat
d’absolutament totes les forces polítiques. Per tant, no podem
fer altra cosa més que donar-hi suport. Sí que hem presentat
una esmenta, perquè ara ja en temps de COVID i s’ha de tenir
en compte, però la finalitat és exactament la mateixa.

Dir que encara que som una illa només de 45 quilòmetres
i que segons a quins municipis sobretot si és fora de les Illes
Balears no s’arriba a entendre, la duplicitat dels sistemes i que
s’ha de dir que tant Maó com Ciutadella són les que acaparen
pràcticament la gran part de la població de Menorca, més o
menys entre 20.000 i 22.000 habitants té Maó i el mateix
Ciutadella. En aquests temps de pandèmia i de COVID, on la
mobilitat ha estat totalment reduïda i on el contacte hi és,
trobem necessari que sí que es posin en marxa aquestes
oficines.

Evidentment, l’atenció personalitzada per al servei de les
prestacions i de totes les ajudes que en aquest cas es puguin
sol·licitar des de la Conselleria d’Afers Socials, com
evidentment a l’IBAVI, perquè per tot el tema d’habitatge que
tenim actualment i tota la problemàtica, la ciutadania necessita
un punt de referència, on poder informar-se sobretot
presencialment.

Així que, com no pot ser d’una altra manera, hi donarem
suport. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. En torn ara de fixació de
posicions, per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula
la Sra. Durán, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, president. El Grup Parlamentari Popular
donarà suport a aquesta proposició que de fet recull com s’ha
dit ara mateix, recull l’acord que el passat 17 de setembre es va
aprovar en el ple de l’Ajuntament de Ciutadella per unanimitat,
amb el vot a favor també del grup municipal del Partit Popular.
Aquest acord de plenari constitueix una reclamació de tota la
corporació municipal de Ciutadella, per recuperar l’atenció
presencial dels serveis d’atenció social que depenen del Govern
de la Sra. Armengol. Concretament restablir l’atenció
presencial a Ciutadella un mínim d’un dia per setmana de
l’IBAVI i de la Fundació Balear de l’Atenció a la Dependència
i per les prestacions que gestiona l’Oficina de Menorca de la
Conselleria d’Afers Socials.
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Sobre aquesta qüestió volia dir que la nostra diputada de
Menorca, Assumpció Pons, que a més avui ha excusat
l’assistència perquè no podia ser aquí, va registrar el passat dia
28 de desembre 5 preguntes amb petició de resposta escrita,
que de fet encara no ha contestat el Govern. La Sra. Assumpció
Pons va demanar per què el Govern no ha contestat les
peticions que va formular l’Ajuntament de Ciutadella abans del
ple de dia 17 de desembre, per a una major atenció presencial
per als municipis d’aquests serveis; quins són els motius de la
supressió de l’atenció presencial d’aquest servei de Ciutadella?
Quan restablirà el Govern l’atenció presencial d’aquests serveis
que va oferir el 2019? Quin és el volum d’expedients i ajudes
que de forma presencial va atendre el Govern a Ciutadella fins
l’any 2019? I quins expedients es varen atendre a l’any 2020?

Totes aquestes preguntes encara a dia d’avui no han estat
contestades pel Govern. També vull manifestar que el Grup
Parlamentari Popular, que la Sra. Assumpció Pons va registrar
dia 5 de gener una proposició no de llei sobre aquesta mateixa
qüestió, que tal vegada s’hauria pogut tractar avui
conjuntament, però que segurament es veurà a una propera
comissió.

Per tant, per tot el dit nosaltres votarem a favor. Moltes
gràcies.

També he de dir que si s’aprovassin les esmenes, nosaltres
també donaríem el sentit favorable, perquè entenem que és
lògic que ara sempre quan ho permeten les mesures de la
COVID-19.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez, per un temps màxim de
cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Clar que hi donarem suport, per dues
qüestions i per coherència. La proximitat de serveis que tant
hem demanat i tant hem presumit l’administració de la
comunitat autònoma, les administracions estatals i, per tant,
això evidentment a Menorca no es produeix, i aleshores la
iniciativa que pretén apropar un servei del que no poden gaudir
ara mateix en el municipi de Ciutadella, evidentment li
donarem suport, aquí i allà on sigui, sobretot els serveis
essencials ara mateix per demanda de necessitats de la
ciutadania, com és el tema de l’Institut Balear de l’Habitatge i
com és el tema d’una conselleria que té transversalment política
social, que és la Conselleria d’Afers Socials i Esports.

Però, miri, Sra. Font, aquí hi ha una cosa que m’ha sorprès
a les esmenes, o a la seva proposta, i és aclariment, faig la
intervenció per aclariment, més que res per recomanar-li que
accepti les esmenes o no. Vostè presenta una proposició no de
llei el mes de desembre que diu: “cedides a aquest efecte per
l’Ajuntament de Ciutadella”, “cedides”, s’entén que
l’ajuntament les ha donades ja o les té més que localitzades. I
les esmenes presentades en els dos punts per part dels grups,

diuen “sempre i quan sigui cedit l’espai municipal”. Jo entenc
que vostè té coneixement de què les instal·lacions hi són i que
hi ha la voluntat de cedir-les i que era on està identificades. Per
tant, no entenc un poc allò de l’esmena, però bé, en principi
tampoc desvirtua.

I l’altra sí que és una obvietat, no només s’han de complir
les condicions per salut laboral derivades de la pandèmia, que
seria exigible a qualsevol entitat, sinó que és un principi que
evidentment s’ha d’autoexigir una administració que ha de
muntar un servei.

Per tant, jo trob que les esmenes són, per descomptat, com
a òbvies i redundants, més que res per dir-li, supòs que a vostè
li és igual acceptar-les o no, però és que si no les acceptés, no
desvirtua en absolut les obligacions de l’administració que
cedeix i l’obligació de l’administració que accepta aquest local
per dur a terme aquests serveis necessaris.

En tot cas, li reiter que les accepti o no, nosaltres li donarem
suport perquè no desvirtua en absolut l’objecte, ni la tramitació
del que vostès duen aquí.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua té la paraula la Sra. Ribas, per un temps màxim de
cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Nuestro voto será a favor también de
esta iniciativa, tanto si se admiten como si no se admiten las
enmiendas.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari
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, president, senyores i senyors diputats. Seré molt
breu, però evidentment nosaltres votarem que sí, per una
qüestió de justícia, d’igualtat, d’equitat, aquestes paraules que
ens agrada tant utilitzar perquè sempre parlam d’una
administració que ha d’estar a prop de la ciutadania, idò també
ha d’estar a prop físicament i no molestar tothom que s’hagi de
traslladar d’una banda a l’altra per rebre aquells serveis a què
té dret igual que la resta. Així que nosaltres donarem suport.

Pel que fa a les esmenes. És vera que són òbvies, està clar,
si es pot es pot i si no es pot no es pot, però nosaltres pensam
que si les accepta sí i si no les accepta, també. 

Gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Pons. Procedeix ara una suspensió per
un temps màxim de deu minuts si el proposant ho demana. No
importa? Idò té la paraula per contradiccions el grup proposant
i s’haurà de referir a si accepta o no les esmenes proposades.

Sra. Font, per un temps màxim de cinc minuts. 

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies, Sr. President. Bé, primer de tot agrair el suport de
tots els grups en aquesta iniciativa. Nosaltres acceptarem les
esmenes, però té raó, té raó el Sr. Gómez, en realitat jo crec que
hi ha com una mena de pleonasme en aquesta esmena, perquè
en el text original deia: “instal·lacions cedides a aquests efectes
per l’ajuntament del municipi”, i les esmenes que vosaltres heu
fet afegien: “sempre que les condicions per salut laboral
derivades de la pandèmia de la COVID-19 ho permetin, sempre
que se cedeixi un espai municipal”..., vull dir es tornava a
repetir la qüestió de l’espai municipal. 

Jo els he de ser molt sincera. No ho tenc molt clar..., és a dir
jo sé que fins ara, fins l’any 2019, sí que hi havia un espai cedit
que és allà on anaven aquests serveis a fer l’atenció presencial.
Actualment, de fet l’altre dia parlava amb la..., bé, aquestes
coses que fem habitualment de missatges de veu o de
missatgeria, i tenia un petit problema amb el tema de l’espai,
però bé. Jo crec que si aquesta iniciativa que, com ja heu
reconegut i és cert, va ser aprovada pel Ple de l’ajuntament de
Ciutadella per unanimitat, entenc que en cas que encara que no
tenguin l’espai s’ha de fer l’esforç màxim per trobar aquest lloc
per poder prestar aquest servei que és més, bé, aquests serveis
-en plural- que són més que necessaris. 

Així que jo, si no els sembla malament, crec que podríem
llevar el darrer, perquè com que ja parl de les instal·lacions
cedides..., ho dic perquè és que queda una mica estrany. Però
bé, com trobin, eh?

I si volen que ho continuï posant, doncs parlarem dues
vegades d’espais municipals. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ho llevam... Ho dic... Que quedi més...

Doncs aclarit, acceptades les esmenes, llevam la darrera
frase, ara li explicaré, Sr. Lletrat. I torn a agrair el suport
d’aquesta comissió. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel que sembla, es pot donar
aprovada la Proposició no de llei per unanimitat de tots els
grups polítics, és així, no és vera? 

Per tant, queda aprovada per unanimitat.

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