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EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Sr. President, Patrícia Font substitueix Sílvia Tur. 

EL SR. PRESIDENT: 

Molt bé. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui
relatiu al debat de les proposicions no de llei RGE núm.
18001/20 i RGE núm. 1067/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 18001/20, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a promoció i blindatge dels
drets de les dones de les accions de Cooperació per al
Desenvolupament.

Començam amb la Proposició no de llei RGE núm.
18001/20, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a promoció i
blindatge dels drets de les dones a les accions de cooperació
per al desenvolupament. Per part del grup Socialista té la
paraula el Sr. Ferrer, per un temps màxim de cinc minuts. 

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

Gràcies, Sr. President. La no-discriminació per raó de
gènere és una prioritat en la política exterior de drets humans
que es tradueix, en particular, en la defensa dels drets de les
dones i nines i en el desenvolupament de l’agenda sobre dones,
pau i seguretat que està englobada també dins el Pla nacional
d’acció de 2017-2023. Aquesta discriminació estructural que
actualment pateixen moltes dones i nines fa que siguin més
vulnerables i especialment aquelles que viuen una situació de
pobresa.

I és que la pobresa té rostre de dona, segons les Nacions
Unides, es calcula que el 70% de les persones en situació de
pobresa són dones, tot i que les dones realitzen el 66% del
treball en el món i produeixen el 50% dels aliments, només
reben un 10% dels ingressos i només posseeixen un 1% de les
propietats. A 153 països hi ha lleis que discriminen
econòmicament les dones, a 18 dels quals els marits poden
impedir legalment que les seves esposes treballin; a 39 països
les filles i els fills no tenen els mateixos drets d’herència; i a 49
no existeixen lleis que protegeixin contra la violència masclista.

La pobresa, a més, augmenta l’escletxa de gènere i la
desigualtat de gènere provoca pobresa, és un cercle viciós. Prop
del 60% de les dones a tot el món treballen a l’economia
informal, guanyen menys, estalvien menys i corren un major
risc de caure en la pobresa, i més ara, a causa de les mesures de
confinament i distanciament social i de les seves repercussions
socioeconòmiques. Les mesures aplicades per lluitar contra la
pandèmia han fet que el treball de cures no remunerades per les
dones hagi augmentat de forma exponencial per culpa del

tancament de les escoles i la major necessitat que tenen les
persones grans i dependents. 

El Secretari General de Nacions Unides instava els governs
a posar les dones i nines en el centre de les seves polítiques
destinades a la recuperació de després de la pandèmia
incorporant-les amb lideratges i amb la presa de decisions
sobre com sortir de recessió i comptant amb la perspectiva de
gènere en tota lluita contra la pandèmia i la recuperació. 

El Pacte d’Estat per la violència de gènere, de desembre de
2017 planteja a les seves mesures 36, 37, 64 i 260 que tenen a
l’exposició de motius tota una sèrie d’accions enfocades a la
política de la Cooperació per al Desenvolupament i per acabar,
també, amb la discriminació per gènere. Al seu torn, el IV Pla
Director de Cooperació per al Desenvolupament 2020-2023 -
que va ser tractat en aquesta mateixa cambra- corresponent al
Govern de les Illes Balears, ja incorpora la perspectiva
transversal de gènere a la seva redacció, l’enfocament de
gènere en el desenvolupament des d’un plantejament dual que
es basa en l’anàlisi de les relacions de poder entre homes i
dones i aplicacions específiques per transformar els processos
socials que provoquen i reprodueixen aqueixes desigualtats.

Com a exemple d’això a l’any 2019 l’IB Dona va poder
destinar aproximadament 200.000 euros a aqueixa línia
d’actuació i durant l’any 2020 aqueixa xifra han estat
aproximadament 150.000 euros. Gràcies a això s’ha pogut
donar atenció psicosocial a les dones destinatàries del projecte,
realitzar activitats formatives i també iniciatives
d’empoderament econòmic i social. 

És per tots aquests motius que nosaltres demanam el suport
a la resta de grups aquí presents, que es pugui enfortir
l’arquitectura institucional que permeti la transversalització de
la perspectiva de gènere en els diversos nivells de
l’administració i de les polítiques públiques, que s’implantin
també a l’estratègia de l’educació per a la transformació social,
per promoure una ciutadania crítica conscient sobre les
desigualtats, que facilitem també la promoció de l’accés
universal als serveis de salut integral inclosos serveis de salut
sexual i reproductiva, que es promocioni l’accés a l’educació
de dones i nines en els projectes de cooperació per al
desenvolupament, que es tracti l’abordatge de l’emigració per
superar les vulnerabilitats de les dones en el cicle migratori,
amb especial atenció als fenòmens de desplaçament que es
generen entorn de les cadenes globals de cura i les seves causes
estructurals.

Al seu torn, també, demanam que s’impulsin mecanismes de
promoció, d’enfortiment i creixement de la producció i comerç
exterior amb perspectiva de gènere i finalment volem que es
blindi aquest enfocament que he estat relatant fins ara, que es
blindi aquest enfocament i s’incorpori la seva transversalització
de l’enfocament de gènere tant en el conjunt de l’arquitectura
institucional i futurs plans directors, estratègies i protocols, així
com també en l’actualització de la futura normativa reguladora
en política de cooperació de la nostra comunitat autònoma. 

Moltes gràcies. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202018001
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EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. 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, molt bona tarda a tothom. La
feminització de la pobresa i la discriminació contra les dones,
des d’Unidas Podem, creiem que és la clau i que és el camí
imprescindible per reduir l’escletxa de la desigualtat en el món. 

Cap país, fins i tot els més avançats, no ha aconseguit
acabar amb l’escletxa de gènere. A molts països el paper de la
dona queda relegat a la cura de la família i el paper de l’home
és el proveïdor econòmic. En ple segle XXI a molts països, pel
simple fet de ser dona, no es té dret o simplement accés a
recursos. A més, la crisi econòmica té un impacte especialment
negatiu per a les dones, nins i nines, i genera un creixement
d’empobriment i deteriorament de la seva salut.

A l’estat espanyol i a la nostra comunitat autònoma tenim
el repte en aquesta legislatura de l’elaboració de les noves lleis
de cooperació al desenvolupament i adaptar-la a la nova
realitat. En tot el procés de reflexió ha quedat palesa la
necessitat de realitzar les noves lleis de forma transversal amb
perspectiva de gènere. És important que de les polítiques de
cooperació emanin treballar amb enfocaments de gènere i que
promoguin la lluita contra la desigualtat que viuen especialment
les dones, nins i nines en el món, i que també promoguin un
progrés econòmic i social que sigui sostenible i equitatiu. 

La proposició no de llei que avui es porta a debat demana
precisament això, promoure i blindar els drets de les dones en
les accions i la recuperació per al desenvolupament, és per això
que demanam el suport de tots els membres d’aquesta cambra. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Mayor. 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. Som davant d’una PNL avui horabaixa que lliga
cooperació i els drets de les dones, amb les accions de les
dones, vol cercar la cooperació amb una perspectiva de gènere. 

Hem de dir que s’ha lluitat molt per a la igualtat i la no
discriminació de la dona, també dins la cooperació i,
malauradament, la pandèmia, la COVID ha fet que precisament
per mor de la pandèmia hàgim fet moltes passes enrere. En
aquest context la pandèmia COVID causa estralls en dones i
adolescents i nines, segons un informe presentat pel secretari
general de les Nacions Unides, el Sr. António Guterres, la
COVID podria revertir els limitats avanços que s’havien assolit
en matèria d’igualtat a dins cooperació per a les dones.

Però també no només en tema d’igualtat hem retrocedit,
també hem retrocedit -i molt- en tema de violència de gènere.
Està bé que recordem en aquesta PNL que gràcies al Pacte que
es va aprovar en el Congrés dels Diputats a l’any 2017, en el
Pacte contra la violència de gènere, aquí a les Illes Balears han
vengut justament l’any passat han vengut 4 milions d’euros, i
d’aquests 4 milions d’euros que han vengut pel Pacte nacional
en contra de la violència de gènere a dins l’any 2020 es varen
destinar 150.000 euros precisament a lluitar contra la violència
de gènere i a dins la part de cooperació. S’han de seguir aquests
esforços. I vàrem parlar precisament de la perspectiva de dona
aquí no fa molt, fa gairebé un mes, quan va venir la consellera
Fina Santiago i va venir a explicar el Pla de cooperació. 

En el primer punt d’aquesta proposició no de llei veiem que
s’insta el Govern de les Illes Balears amb 10 punts diferents
perquè s’impulsin polítiques dins l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament, precisament destinats a programes específics
per donar suport a estratègies d’educació o de transformació
social o qualsevol altre programa que tengui a veure amb
continuar amb el camí de la igualtat de la dona dins el món de
la cooperació o en contra de la violència de gènere dins el món
de la cooperació de les dones. 

Al segon punt veiem que el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern d’Espanya a impulsar, a fòrums com la Unió
Europea, la Comunitat Iberoamericana i altres, iniciatives que
recullin l’efecte desigual que la crisi i la COVID-19 ha tengut
a les dones adolescents i a nines.

Nosaltres hi estam d’acord, crec que s’ha de continuar en
aquest camí, crec que tots els esforços que puguem fer en
aquest sentit són bons i necessaris, i no podem perdre ni un pas
enrere de tot el que s’ha aconseguit fins que arribà la pandèmia
a les nostres vides i arribà a les persones que menys tenen, i
hem de dir que si la pobresa sempre té cara de dona, que moltes
vegades ho diem aquí, i és així, té gènere i sol ser dona, idò
també aquesta COVID-19, aquesta pandèmia ha afectat també
les dones, les dones d’aquí i les dones de fora, les dones que
més ho necessiten.

Per tant, creim que s’ha de donar suport a aquesta
proposició. Moltes 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, molt bones tardes a tothom. Si una de les
coses que..., diguéssim dels instruments de solidaritat que té la
nostra societat illenca a les Illes Balears, i evidentment del
nostre Estat espanyol, però concretament parlant de les Illes
Balears és precisament una acció en solidaritat i en cooperació
al desenvolupament, a través d’aquesta solidaritat precisament
que canalitza l’ajuda oficial al desenvolupament, i ho fa amb
diferents eines, recentment tenim el Pla Director de
Cooperació, el Pla Anual de Cooperació i un instrument que
crec que és dels que més han demostrat la seva eficàcia a
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canalitzar la interlocució de la societat civil activa, com són les
organitzacions no governamentals a través..., i les institucions,
entre les quals els nostres grups parlamentaris, els nostres grups
polítics a través del Consell de Cooperació.

Aleshores les iniciatives que es duen sistemàticament a
aquesta comissió per a debat i per impulsar i que totes surten
endavant amb el major suport, som els eixos que vertebren
precisament aquesta cooperació, entre aquestes hem dut aquí la
perspectiva LGTBI, la perspectiva d’infància, drets humans i
avui duim la de gènere.

No pot ser d’una altra manera, quasi quasi ve a ser més una
declaració institucional, entre altres coses perquè recull el que
estableix ja el pla director afortunadament i el pla anual de
cooperació, entre altres coses perquè aquests grups
parlamentaris hi som en l’elaboració, juntament amb els
vertaders protagonistes de fer arribar aquesta ajuda oficial que
la societat i la participació a través de les ONG, a part de la
cooperació directa que puguin fer les administracions no només
del Govern de les Illes Balears, sinó del consell insular a través
del Fons de Solidaritat i de Cooperació, el pitiús, el menorquí,
el mallorquí, i a iniciatives que duen la FELIB i altres
ajuntaments com és l’Ajuntament de Palma, entre d’altres.

Del que vull fer ressò aquí és que tenim una oportunitat, ho
dic per totes aquestes proposicions no de llei i aquestes
iniciatives evidentment on s’han de blindar i on s’han
d’instrumentalitzar i s’han d’estructurar és a l’oportunitat que
tendrem aquí envers el debat de l’avantprojecte de llei de
cooperació, de la nova llei de cooperació, amb el repte que
aquesta no només inclogui les diferents focalitzacions al
disseny de les polítiques públiques de cooperació com pot ser
el que he esmentat abans, aquests eixos, entre els quals el de
gènere, sinó que no facem curt en la modernitat que demana el
teixit associatiu envers la cooperació al desenvolupament, i
evidentment s’abordi des de la transversalitat i des de
l’oportunitat de també incloure l’Agenda 2030, com no pot ser
d’altra manera o els objectius ja fixats a diferents cimeres.

El punt 2, m’hi he fixat prou i em crida prou l’atenció molt
en positiu que aquests llaços de col·laboració que tenim a
Espanya envers Iberoamèrica... o estableix aquesta cooperació
necessària no només al desenvolupament, ho estableix la
Constitució Espanyola i per descomptat ho reflecteix també
l’acció solidària que fan gran part de les nostres ONG amb seu
en aquesta comunitat autònoma a l’acció a Amèrica Central
especialment i a Sud-Amèrica, òbviament a Àfrica i a la Índia,
a part d’Àsia, però concretament els enllaços iberoamericans
són importants.

Evidentment, a l’Àfrica i a Amèrica Central i a Sud-
Amèrica molt especialment el primer actor solidari i cooperant,
el primer agent de cooperació que hi ha és dona, té una
perspectiva de gènere molt definida, el gènere de major impuls
del desenvolupament a través de l’ajuda oficial al
desenvolupament que fan diferents països el fan les dones. 

Per tant, com no pot ser d’una altra manera, el nostre grup
parlamentari donarà suport a una manifestació que es fa aquí i
sobretot a orientar actuacions específiques, aquí es blinden
diferents objectius, diferents actuacions molt concretes i

específicament el punt 2 fa que nosaltres no puguem fer altra
cosa que donar suport i demanar el màxim consens d’aquesta
Comissió d’Afers Socials i de Drets Humans.

Moltes 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, buenas tardes a todos los miembros de
esta comisión. Nos encontramos debatiendo una iniciativa
escrita como viene siendo habitual en este argot polítiques
progre que caracteriza el estilo del lenguaje utilizado por los
grupos que presentan la iniciativa, a modo de ejemplo el primer
apartado de... cuando habla de “donar suport a l’estratègia de
gènere del Govern de les Illes Balears i impulsar iniciatives
adreçades a enfortir l’arquitectura institucional que permeti la
transversalització de la perspectiva de gènere en els diversos
nivells de l’administració i en les polítiques públiques”. Bien,
yo creo que si ustedes se van a la calle y leen esto a cualquiera
que pase les dicen: ¿esto qué es?

Yo, de verdad que creo que deberíamos intentar hacer un
esfuerzo para hablar normal porque creo que lo agradecerían
los ciudadanos, ya que los estamos representando aquí, para
que nos puedan entender.

El problema de todo esto no es el género, el problema,
cuando se discrimina a alguien por el hecho de ser mujer, es el
sexo, es el sexo de esa persona, no como ella se considera o el
se considere culturalmente. Entonces, hemos construido esa
ficción del género, ya lo han adoptado todos como algo de lo
más natural, pero no deja de ser sorprendente porque al final...
incluso hemos llegado a debatir aquí, en este parlamento,
alguna iniciativa que hablaba de aplicar la perspectiva de
género en la medicina, ni más ni menos que en la medicina,
bueno, pues la medicina tiene que aplicar la perspectiva sexual,
no la de género, porque por mucho que una persona que haya
nacido con un sexo masculino, luego se sienta femenina, al
final pues si tiene un cáncer de próstata tendrá un cáncer de
próstata, y si le aplicamos la perspectiva de género no le van a
atender ese cáncer de próstata, ¿me entienden? Entonces, al
final, llega un momento que todo esto se va ya al absurdo, al
plano de lo absurdo, ¿no?

Entonces, bueno, creo que todo esto no tiene ningún
sentido.

Advertir sobre las desigualdades de mujeres y niñas es algo
necesario, a diferencia de lo que ocurre en España donde las
mujeres sí tenemos los mismos derechos que los hombres, hace
ya décadas, en el resto del mundo sabemos que no es así. El
problema es que estas actuaciones implican una intromisión en
la política internacional que debería llevar a cabo el Gobierno
de la nación. En cualquier caso, también estas mismas
actuaciones se podrían llevar a cabo dentro de la propia
comunidad autónoma, claro que tenemos que advertir y
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sensibilizar a los niños o a la sociedad de que existen otros
países y otras culturas donde las mujeres están siendo
discriminadas de una manera inadmisible e incluso en contra de
los derechos humanos, pero no es de lo que habla esta
iniciativa. Esta iniciativa habla de cooperación, de la Dirección
General de Cooperación, que nosotros ya hemos dicho que
debería desaparecer, de promover por razón de género una
serie de políticas cuando sabemos que la discriminación es de
tipo sexual, se evita la palabra sexo, no sé muy bien por qué.

También se habla aquí de “obstáculos legales institucionales
que tengan las mujeres”, ¿me pueden explicar qué obstáculos
tiene una mujer que no tenga un hombre aquí en Baleares para
acceder a la justicia?, porque, al final, yo creo que los jueces o
los funcionarios que aplican los reglamentos en la
administración pública o las ordenanzas o las normas en
general tengan en cuenta si el peticionario es un hombre o si es
una mujer; yo creo que al final uno pone una demanda en el
juzgado y le toca el juzgado que corresponda por turno y al
final, pues se pone a la cola. Y el problema aquí es que hay una
excesiva carga de trabajo en los juzgados que hace que cuando
pedimos algo, pues, luego tengamos la contestación al cabo de
años, pero creo que no hay ningún problema si uno es hombre
o mujer en este sentido, creo que es exactamente igual para
todos, ¿no? Entonces, no sé muy bien a qué viene todo esto.

Bueno, por todo lo que he dicho, yo no puedo votar a favor
de este punto 1, en primer lugar porque ya hemos dicho varias
veces que estamos entrometiéndonos en la política
internacional que debería estar gestionada por el Estado, por el
Gobierno de la nación.

En cambio, sí puedo votar a favor del punto 2, porque sí
que se está instando al Gobierno de España a impulsar fórums
para recoger el efecto desigual de la crisis que han tenido
mujeres, adolescentes y niñas y que, por supuesto, es cierto y
es real, porque en otros países, por desgracia, como estoy
diciendo, no estamos como aquí y allí sí que las mujeres están
en desigualdad plena con los hombres. 

Por tanto, si se puede hacer una votación por separado de
los puntos de acuerdo, yo votaría a favor de este punto número
2.

Gracias.

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, Sr. President, senyores i senyors diputats. Malgrat
tots els avanços aconseguits a les darreres dècades en la
reducció de l’escletxa de desigualtat en el món, la feminització
de la pobresa, la discriminació contra les dones, continua sent
universal i inqüestionable. Nosaltres no volem parlar d’aquí ni
d’allà, ni fer distàncies geogràfiques, perquè pensam que tot
s’entremescla i al final cada vegada que hi ha una crisi
econòmica, religiosa, sanitària, com és el cas que vivim ara

també nosaltres, es fan passes enrera d’aquelles passetes
endavant que va costar tant aconseguir.

Els avanços de la crisi econòmica provocada per la
pandèmia han posat en clar perill per això, a conseqüència de
l’impacte especialment negatiu que té per a les dones en termes,
per exemple, d’accés efectiu a recursos i a drets fonamentals.
Uns efectes negatius que, com molt bé s’estableix en el punt
número 2 d’aquesta proposició no de llei, s’han de recollir i
també incloure en els plans de lluita contra les pandèmies i en
els plans de recuperació.

El nostre grup parlamentari considera que és molt important
que les polítiques de cooperació per al desenvolupament
segueixin treballant amb un full de ruta que tengui molt clar
això i en el qual la igualtat de gènere es configuri com un
requisit ineludible per al desenvolupament, la democràcia i
també la pau. Hem de ser capaços de garantir la continuïtat i la
consolidació de l’enfocament de gènere com a senyal
d’identitat de les nostres polítiques de cooperació.

Per tot això, també estam d’acord amb tots els enfocaments
enumerats en el punt número 1 de la proposició no de llei.
Pensam que és necessari no, imprescindible que aquesta visió
i aquesta justícia es faci envers el gènere. I per tant, nosaltres
direm que sí a aquesta proposició no de llei.

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. Nosaltres també votarem a favor
d’aquesta iniciativa, nosaltres sempre votam a favor de totes
aquelles iniciatives que facin la recerca de la igualtat de les
dones. I vull posar tot un seguit d’exemples, tot i que vostès ja
han posat qualque exemple també, però per acabar d’arrodonir
i que quedi ben clar, la discriminació de gènere a diferents
esferes.

Àmbit, la nacionalitat, 60 països deneguen a les dones el
dret a adquirir, canviar, o conservar llur nacionalitat. I açò què
implica? Doncs no tenir els mateixos drets de ciutadania, com
és votar, treballar, tenir propietats, etc.

Dins l’àmbit de l’ocupació, les dones guanyen entre un 10
i un 30% menys. Açò què implica? Doncs el que ja s’ha
comentat aquí, una major pobresa feminitzada. 

Àmbit familiar, els marits són els cap de família a 29 de 143
països. Açò vol dir que els homes prenen totes les decisions.

Orientació sexual i identitat de gènere, 77 països penalitzen
les relacions entre el mateix sexe. Açò què vol dir? Doncs, una
major vulnerabilitat per a aquestes persones.
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Àmbit d’educació, 781 milions d’adults i 126 milions de
joves del món no tenen accés a l’alfabetització, d’aquests un
60% són dones.

Terra i altres recursos, a 26 dels 143 països, les lleis
d’herència estableixen diferències entre dones i homes. Açò
què vol dir? Una altra vegada major vulnerabilitat.

Violència per part de la parella, 1 de cada 3 dones han patit
violència física, sexual o psicològica per part de la seva parella.

Mutilació genital femenina, 133 milions de filletes i dones
han sofert mutilació genital a 29 països d’Àfrica i Orient Mitjà.

Salut, més de 140 milions de dones no disposen de recursos
suficients de planificació familiar.

Política, les dones ocupen només el 22% dels escons
parlamentaris. Açò què vol dir? Que és impossible que puguin
aplicar polítiques de gènere.

I per acabar només voldria... i prenc la paraula als grups que
proposen aquesta iniciativa, però he de respondre una qüestió
que s’ha comentat aquí i és el tema de la perspectiva de gènere
a medicina. I tant que té sentit! Quantes vegades un infart de
miocardi cursa de manera diferent en un home que en una
dona? Se sap perfectament que moltes dones han hagut de
tornar a ca seva perquè “estás nerviosa”, “estás histérica”,
“tienes mucho estrés” i han mort, han mort perquè no havien
detectat que era un infart de miocardi. O els parts, els parts que
es fan precisament perquè els metges puguin estar més
còmodes, no que la dona pugui parir en condicions. I podríem
seguir amb tot un fil de qüestions per les quals sí que és
important la perspectiva de gènere dins de la medicina.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Torn ara de paraula per
contradiccions, per part del Grup Parlamentari Socialista el Sr.
Ferrer, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President. Agrair evidentment a tots els partits
que voten a favor. Començaré pel Partit Popular, agrair el repàs
que ha fet de les mesures que s’han pogut impulsar gràcies al
Pacte contra la violència de gènere, un pacte fonamental que es
va signar l’any 2017 i que, malauradament, ara no seria
possible assolir la mateixa unanimitat que es va aconseguir en
aquell moment, recordem que en aquell moment no teníem un
partit ultra en el Congrés dels Diputats i que s’oposa
radicalment a aquest tipus de qüestions. Ho dic perquè
recordem també amb qui pactam de vegades els acords de
govern i amb qui firmam aliances, perquè, si bé li agraïa el fet
que hagi dut avui i hagi recordat totes aquestes qüestions, hem
de saber també que no hagués estat possible la seva unanimitat
amb l’actual composició del Congrés dels Diputats, n’hi ha
prou a veure el paper que ens ha fet avui la seva diputada.

Agrair també al partit Ciutadans i a El Pi. Però, en tot cas,
vull parlar de Ciutadans, per l’accent que també ha fet vostè a
la qüestió de l’ajuda per a la cooperació al desenvolupament a
Iberoamèrica, una qüestió que nosaltres també pensam que és
fonamental, perquè no només ens hi uneix passat, sinó també
ens hi uneix present amb tota la població resident que tenim a
les nostres illes.

Pel que fa a la diputada del Grup Mixt, agrair-li també totes
les dades complementàries aportades, que jo crec que ajuden a
enriquir els debats que tenim en aquesta comissió i que ha
donat vostè xifres de situacions de pobresa, com també una
qüestió que consider que hem de debatre avui mateix, que és la
qüestió del paper de la dona a la política; malauradament molt
poc present a moltíssims països, especialment aquests països
amb els quals Espanya té accions de cooperació per al
desenvolupament i que varen poder veure justament ahir un
exemple lamentable, representant pel paper que li va fer el
president de Turquia a la presidenta de la Comissió Europea,
Ursula von der Leyen, que la va relegar a un segon o a un tercer
plànol, a una reunió d’altíssim nivell. Situacions com aquestes
són les que justament nosaltres pensam que s’han d’evitar i per
això hem dut aquesta proposició no de llei.

Pel que fa a la qüestió del llenguatge. M’ha cridat molt
l’atenció que la diputada de VOX avui ens parlés del
llenguatge. Jo li vull recordar un article que va sortir fa cosa de
2 o 3 dies a Diari de Mallorca, firmat per Joan Riera, que
parlava de..., tenia per títol Paraules totalitàries al Parlament
de les Illes Balears, li recoman que se’l llegeixi. El Sr. Riera
ens explicava justament l’obra de Victor Klemperer, un jueu
filòleg, que va publicar la seva obra La llengua del Tercer
Reich, on analitzava justament la perversió que es va fer del
llenguatge durant el nazisme i quin ús es feia del llenguatge.
Vostè feia befa del llenguatge que nosaltres havíem emprat a la
redacció de la nostra proposició no de llei, però un representant
del seu partit l’altre dia en aquest parlament va parlar de
“fumigar y acabar con todas las garrapatas, cucarachas y
chinches”.

Jo no sé quin tipus de llenguatge li deu semblar a vostè,
perquè en qualsevol cas a mi em sembla un llenguatge
inequívoc, claríssim de quines són les intencions que té
cadascú, i que el Sr. Riera en el seu brillant article al Diari de
Mallorca, enllaçava justament amb l’anàlisi que s’havia fet del
llenguatge que empren els règims totalitaris en el segle XX i en
aquest cas el règim nazi, on fins i tot el mateix règim emprava,
entre cometes sempre, la paraula humanisme, quan parlava
d’humanisme, ho recordava el Sra. Riera, que l’escrivien
sempre entre cometes, fins i tot per negar la mateixa condició
d’home que varen negar a milers i milions de jueus que varen
assassinar.

Nosaltres creiem que sí que és molt important el llenguatge
i per això hem considerat que havíem de redactar-la en aquests
termes, que vostè l’hagi volguda ridiculitzar, bé, ja diu l’alçada
de la seva ideologia respecte d’això.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Hauria d’indicar si accepta
votació separada?

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí, no tendríem inconvenient.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Acabat el debat passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 18001/20. Començam pel
primer punt.

Vots a favor del primer punt?

Vots en contra?

Vots a favor del segon punt?

Ah!, bé, sí, perdona.

LA SRA. SECRETÀRIA:

El primer punt: 12 vots a favor, 1 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Segon punt. Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada aquesta proposició no de
llei.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1067/21, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, per a la millora i
transferència de l’Ingrés Mínim Vital.

A continuació, passam al debat de la proposta RGE núm.
1067/21, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, per la millora
i transferència de l’Ingrés Mínim Vital. 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, Sr. President. L’Ingrés Mínim Vital és una de les
mesures estrella que va impulsar el Govern de l’Estat el maig
de 2020 per donar resposta als més vulnerables davant
l’emergència social provocada per la crisi de la COVID-19.

Des de MÉS per Menorca ens vàrem interessar pel
funcionament de l’Ingrés Mínim Vital i vàrem formular una
sèrie de preguntes al Govern de l’Estat per tenir dades sobre la
qüestió. La resposta hem de dir que va ser francament
decebedora, aquesta proposta la vàrem registrar -vull fer aquest

parèntesi-, el passat mes de gener, amb la qual cosa les dades
que aportam sé que han estat modificades perquè realment han
millorat. De les 24.494 sol·licituds per rebre l’Ingrés Mínim
Vital a les Illes Balears, presentades fins el 16 d’octubre,
només se n’havien resolt 6.974, el que representa un 28,47 del
total. I el que és més preocupant, només se n’havien resolt
favorablement 1.276, que representa un 5,2% de les sol·licituds
presentades. En resum, tot i les bones intencions l’efectivitat
d’aquesta mesura és més que qüestionable.

Per altra banda, el 25 de gener es va aprovar el Decret Llei
1/2021 el qual permet a la consellera d’Afers Socials i Esports
avançar el pagament de la RESOGA a les famílies sense
ingressos econòmics a les quals se’ls hagi desestimat l’Ingrés
Mínim Vital total o parcialment i acompleixin els requisits de
la prestació autonòmica. Per agilitar aquesta qüestió la revisió
s’efectua a posteriori. A més, cal destacar que les Illes Balears,
tot i que són la regió de l’Estat més afectada per la crisi de la
COVID-19 i una de les més afectades de tota la Unió Europea,
a causa de l’excessiva dependència del sector turístic el cost de
vida a l’arxipèlag és molt més elevat que a altres punts de
l’Estat.

Pel que fa a l’habitatge, les Illes Balears segueixen sent la
segona comunitat autònoma amb el preu de lloguer més alt de
l’Estat, només superada per Madrid. Aquesta disparitat en el
preu de cost de vida doncs fa necessari adaptar l’import de la
prestació al cost de vida del territori dels beneficiaris de la
prestació. 

Per tots aquests motius hem presentat aquesta iniciativa on
demanam que es revisin els requisits per accedir a l’Ingrés
Mínim Vital per tal que arribi a tots aquells que la necessitin,
que es transfereixi la gestió d’aquesta prestació al Govern de
les Illes Balears per tal de poder-la coordinar millor amb la
Renda Social Garantida i, finalment, que s’adapti l’import de
l’Ingrés Mínim Vital al cost de la vida de cada territori.

En un altre ordre de coses, també sol·licitam que
mensualment el Govern de l’Estat faci públiques les dades
sobre la tramitació de l’Ingrés Mínim Vital: sol·licituds vàlides,
resoltes i resoltes favorablement de forma desglossada per illes.
Actualment és impossible saber quantes d’aquestes sol·licituds
s’han formulat, per exemple a Menorca, ja que les dades només
s’agrupen per províncies.

La darrera informació actualitzada que tenim és que el 18
de març, i segons Delegació de Govern, l’Ingrés Mínim Vital
ha arribat a 6.000 beneficiaris, 2.295 famílies, amb un import
mitjà de 500,98 euros i un total de 30.375 expedients oberts.
Fins a març s’havien aprovat 2.332 i s’havien denegat 17.958.
De tots aquests un 70% dels titulars són dones.

Per tot l’explicat esperam poder tenir el suport d’aquesta
comissió. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Torn ara de fixació de posicions,
pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Durán, per
un temps màxim de cinc minuts.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101067
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LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, som davant d’una PNL
que nosaltres consideram molt encertada aquesta presentació
per part de MÉS per Menorca. Hem de dir que nosaltres, el
Partit Popular, dia 17 de setembre de 2020 en vàrem presentar
una, que, per cert, encara no s’ha vist, la vàrem presentar al Ple
del Parlament, anava més o manco en el mateix sentit. Al
primer punt també demanàvem que instàvem el Govern de
l’Estat a agilitar les tramitacions revisant i simplificant els
requisits i criteris de concessió.

Té un gran problema. A l’exposició de motius diu que és
una mesura estrella, nosaltres creiem que és una mesura
totalment “estrellada”, creiem que l’Ingrés Mínim Vital ha estat
i és una estafa a les persones més vulnerables, a les famílies
més vulnerables. I és una estafa perquè, segons les darreres
dades que nosaltres tenim, que també va ser gràcies a una
pregunta que va fer la diputada del Partit Popular Margalida
Prohens al Congrés dels Diputats, les dades que nosaltres tenim
a dia 16 de març, els puc mostrar la contestació que tenim del
Congrés dels Diputats, de 28.779 sol·licituds se n’havien
tramitades 20.409 de les quals només se n’han aprovades
1.656, parlam d’aquest 5% que dèiem.

Per tant, d’aquí un mes farà un any de l’Ingrés Mínim Vital,
perquè es va aprovar el mes de maig, i en un any només haurà
arribat a les Illes Balears a 1.656 persones. Hem de dir que les
Illes Balears havíem ajustat el pressupost de la RESOGA, de la
renda social garantida, pensant que gran part d’aquest volum
aniria directament cap a l’Ingrés Mínim Vital. A més, la renda
social garantida, el decret que es va presentar aquí que vàrem
aprovar, el 10/2020, obligava a totes les persones perceptores
de RESOGA que obligadament s’haguessin d’inscriure,
haguessin de sol·licitar l’Ingrés Mínim Vital. I, què els va
passar? Els va passar que dia 30 de setembre, com l’Ingrés
Mínim Vital estava saturat i només s’havia contestat a 2.000
persones, les altres persones es varen quedar, les altres famílies
es varen quedar sense cobrar la renda social garantida. Per
això, després aquí, al Parlament de les Illes Balears, es va haver
de fer una modificació, que també la va presentar la consellera,
del Decret 10/2020 perquè els poguessin enganxar i poguessin
seguir pagant la renda social garantida. 

Hem de dir a més que a les persones que fins i tot els han
acceptat l’Ingrés Mínim Vital, moltes famílies, s’han trobat que
han perdut 250, 150 euros perquè l’Ingrés Mínim Vital té un
problema greu, que no t’augmenta un plus per fills a càrrec, les
famílies que tenen fills a càrrec no tenen aquest plus d’altres
persones, d’altres famílies uniparentals que no tenen fills a
càrrec. Per tant, es trobaven que els acceptaven l’Ingrés Mínim
Vital, però han perdut -direm-, entre 150 i 200 euros.

Deia que, d’aquestes dades que ens varen passar, se n’han
denegat 15.000, 15.000 se n’han denegat: 3.500 tenen
deficiències que s’han de rectificar, però encara no se n’havien
contestat 8.000.

Per totes aquestes dades nosaltres creiem que evidentment
s’han de revisar els requisits perquè aquests requisits anaven
només per a la gent que tenia, les famílies que tenien pobresa
severa, quan realment el gran problema que tenim ara són les

famílies que tenen pobresa sobrevinguda. És a dir que, a causa
de la pandèmia, a causa d’entrar en situació d’ERTO o a causa
de pèrdua de la seva feina, han entrat dins una pobresa lleu o
moderada i han quedat fora de l’emparament tant a nivell
autonòmic com a nivell de la comunitat autònoma, perdonau,
a nivell de l’Estat.

Hem de dir que a dia d’avui he parlat amb la nostra
diputada al Congrés dels Diputats i encara no s’han pogut
presentar les esmenes a la llei, que això és una cosa que no
entenc, vull dir, a dia d’avui a la tramitació de la pròpia llei
encara no s’han pogut presentar les esmenes, no hi ha ni tan
sols el període d’esmenes obert. Per tant, està tot col·lapsat un
any després. Per tant, dèiem que sí que ens sembla adequada. 

En el següent punt, on es demana instar el Govern de l’Estat
a transferir la gestió, nosaltres també ho creiem convenient.
Nosaltres hem presentat una altra PNL el març, que també la
veurem aquí a la comissió, i què demanàvem? Demanàvem que
el pagament es faci directament des del Ministeri de la
Seguretat Social, de la mateixa manera que les pensions no
contributives. Demanam això perquè no volem tenir un forat,
volem que sigui, que es tramiti des d’aquí, però que pagui el
ministeri de la mateixa manera que les pensions no
contributives. No només això, si ens donen la gestió que també
ens compensin aquell reforç de personal que s’haurà de tenir
dins la conselleria, ens agradaria això.

Per tant, amb el primer i amb el segon punt estam totalment
d’acord i amb el tercer i amb el quart també, nosaltres no els
havíem contemplat a les iniciatives que havíem presentat, però
sí que ens sembla en nom de la transparència que les dades es
donin i es donin de manera detallada, així com deia la diputada
que m’ha precedit. I en el quart punt evidentment creiem que
ens sembla bé que s’adapti l’import de l’Ingrés Mínim Vital al
cost del territori que nosaltres tenim aquí. 

Per tot això, nosaltres esperam que no quedi aquí i esperam
que després quan vagi al Congrés dels Diputats que el
Parlament autonòmic de veritat serveixi perquè els diputats
nostres se’n facin ressò al Congrés i quan s’hagi de veure
aquesta llei, s’arribin a tramitar les esmenes, tot això es tengui
en compte, perquè realment les Illes Balears fa dos anys érem
els tercers amb més persones en risc d’exclusió social, ara,
malauradament, ja encapçalam, lideram aquest nombre de
persones en exclusió social i la veritat és que les Illes Balears
realment necessita tenir un Ingrés Mínim Vital que serveixi per
arribar a les famílies més vulnerables que tenim a les nostres
illes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MAYOR I ABAD: 

Moltes gràcies, Sr. President. L’Ingrés Mínim Vital és un
nou dret social que ha vengut per quedar-se i des d’Unidas
Podem us assegurem que no deixarem de treballar per a la seva
millora, tant en agilitat com a nivell de cobertura. 
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Som conscients que l’Ingrés Mínim Vital encara no arriba
a tota la gent que ho necessita amb l’agilitat que hauria de ser,
i això ens preocupa molt. Llavors, les queixes de les persones
sol·licitants que encara no han rebut resposta, són més que
justificades. A la gestió s’ha de millorar tota l’agilitació de la
complexa gestió que requereix aquest, bé, l’Ingrés Mínim Vital. 

A la proposició no de llei que avui portem aquí a debat,
votarem a favor de tots els punts, no obstant faré uns petits
matisos als punts. El punt número 1 demana revisar els requisits
per accedir a l’Ingrés Mínim Vital, hi estam totalment d’acord,
de fet, hem presentat ja esmenes en el parlament precisament
per això. Record que l’Ingrés Mínim Vital es va posar en marxa
en el maig del 2020, per començar a cobrar-se en el juny,
portem pràcticament uns vuit mesos i això també ha fet recollir
tota una sèrie d’estudis i s’ha vist que s’ha de simplificar
l’agilitació per a l’hora de sol·licitar, així que hi estem
totalment d’acord.

En el punt número 2 es demana transferir la gestió de
l’Ingrés Mínim Vital aquí, al Govern de les Illes Balears. Al
principi semblava que el Govern no estava per la labor de
poder-ho gestionar aquí i ho va dir així en compareixença la
consellera, ara sembla ser que sí. La veritat és que a nosaltres
ens és un poc igual realment qui gestioni mentre es faci d’una
forma àgil i beneficiosa en aquest cas per a la ciutadania, per
tant si així es considera convenient i ja que es tenen tots els
recursos doncs també hi estem d’acord.

En el punt número 3 també estem d’acord amb fer les dades
públiques en nom de la transparència, no tenim cap problema
i també votarem que sí. 

I en el punt número 4, on diu “adaptar l’import de l’Ingrés
Mínim Vital al cost de la vida”, vosaltres ho justifiqueu a
l’exposició de motius -poseu l’exemple, no?- al del lloguer que
hi ha als habitatges i per al cost de la vida; realment nosaltres
pensem que el que s’ha de fer és minvar tot aquest tipus de
desigualtats que existeixen entre territoris i, un d’ells, idò bé el
lloguer dels habitatges, per això estem també per una llei de
regularització d’habitatges precisament per acabar les
desigualtats i que tothom es posi... El que sí creiem important
és que sí que s’haurien d’adaptar totes les prestacions, totes les
pensions contributives, les no contributives, l’Ingrés Mínim
Vital, la RESOGA, tots al cost de la vida real, que n’hi ha. Per
tant sí que votarem a favor. 

I només un matís per un comentari que ha fet la portaveu
del Partit Popular, que deia que fins i tot la RESOGA aquí, en
els pressuposts d’enguany del 2021, s’ha adaptat a l’Ingrés
Mínim Vital i que s’ha reduït. No és correcte, als pressuposts
d’aquest any exactament es manté la mateixa partida que a
l’any passat que en aquest cas crec recordar que han estat 20
milions que es mantenien. I, és més, això el que ha permès ha
estat ampliar cobertura en aquest cas de la RESOGA, en altres
comunitats autònomes amb la posada en marxa de l’Ingrés
Mínim Vital el que sí que s’ha fet ha estat retallar absolutament
les prestacions que hi havia en aquest sentit.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Mayor. 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. És obvi que aquest debat en tema de les
prestacions que donin una resposta immediata o almanco
aquesta és la intenció a la situació greu de crisi social i
econòmica que pateixen milers de famílies del nostre país -i
evidentment també de la nostra comunitat autònoma- és dens i
és una inquietud de tots els partits polítics, això és evident. No
entenc, tot i la legitimitat i la prerrogativa que té la Mesa de
qualificar les iniciatives, que una iniciativa enregistrada deu
dies després per part d’un altre grup parlamentari no es pugui
debatre quan és exactament la mateixa línia, crec que hagués
estat interessant unificar les dues proposicions no de llei, el
Partit Popular en va registrar una de semblant amb els mateixos
punts i crec que hagués estat més enriquidor en el debat. 

Un altre tema, una interpel·lació. També vostès podran
evidentment parlar de la interpel·lació que..., tornarem parlar
de la interpel·lació que vostès duran -supòs- aviat a classificar.
Jo no l’he vista, a l’ordre del dia, potser que sigui una errada
per la meva part. 

Vostès saben i jo esper que després de la intervenció de la
representant d’Unidas Podemos, almanco hi hagi el torn per
part del Partit Socialista de les Illes Balears per fer una
valoració de l’Ingrés Mínim Vital en la seva gestió, no només
amb el posicionament de la iniciativa, entre d’altres coses,
perquè vostès han vist que un partit que és soci de govern, que
és membre del Govern de les Illes Balears, ha fet diferents
declaracions.

Em sap greu que ara mateix el Sr. Ensenyat no pugui fer
com a representant de la seva formació una intervenció per tant
no li faré al·lusions directes però sí faré una referència a la
nostra intervenció des de Ciutadans a la pregunta que li vàrem
fer a la consellera fa dues setmanes, li vàrem dir si arran de les
manifestacions, declaracions que havia fet el senador
autonòmic -un dels senadors autonòmics, tant de bo haguessin
estat tots dos- i no ens n’assabentàssim per la premsa, de les
peticions que fa un representant d’aquesta institució i d’aquesta
comunitat autònoma en el Congrés, tant de bo haguessin estat
tots dos i hagués partit per un debat dels grups parlamentaris
també, i una petició explícita, va manifestar que demanava la
gestió de l’Ingrés Mínim Vital per part de la comunitat
autònoma. 

Ja li dic que a nosaltres ens sembla bé, atès el fracàs, el
fracàs de la gestió que amb tot un aparell de l’administració de
l’Estat en aquest sentit ha resultat frustrant expectatives i
evidentment frustrant moltes famílies.

La diputada, la Sra. Font ha donat unes dades evidentment
del que reflecteixen i ara no preferesc les que jo tenc aquí, Sra.
Font, però nosaltres també vàrem demanar informació, la
primera resposta que ens va donar la conselleria dia 28 de
gener, a dades de 31 d’agost; li vàrem demanar la sol·licitud
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d’Ingrés Mínim Vital, si tenia coneixement el Govern de
quantes se n’havien presentades. No disposam d’aquesta dada.
Aquesta és la col·laboració comunitat autònoma-Govern
d’Espanya, en aquest tema, un tema..., -ingrés, mínim i vital-,
que, per la seva definició, parla d’urgència i d’extrema
necessitat. Tramitades: 1.118, això a 31 d’agost. Recordin quan
estava l’Ingrés Mínim Vital en màxim pressupost. Concedides:
621, denegades: 497.

En aquesta mateixa data, quan el Govern va haver de posar
la renda social garantida per donar una resposta a aquesta
situació hi havia, a 31 d’agost, 42 sol·licituds tramitades a les
Illes Balears. Quantes tenien esmenes, per tant no es podien
resoldre fins passat...? 42. Això era la situació d’ajudes a les
famílies que es donaven aquí. 

Estic content o satisfet i donarem suport a la iniciativa que
presenta avui MÉS per Menorca i li donarem a la del Partit
Popular també quan la presenti perquè el que està dient és el
que estam criticant tots els grups parlamentaris i la pròpia
consellera, que va dir que ella ja ho havia demanat. Jo ho he
cercat pertot on ho hagués dit la consellera, de fet li hem
demanat la carta que va enviar al ministeri, la resposta que li
han donat en el ministeri i la mesa de negociació, perquè
l’única informació que teníem és que la consellera el 23 d’abril
fa un comunicat en què demana al ministeri que l’Ingrés Mínim
Vital llegue con celeridad y que está satisfecha de que se lleve
a cabo esta iniciativa però no diu enlloc en aquesta nota de
premsa d’Europa Press -declaracions de la conselleria- que
demana explícitament -tal com va reconèixer la consellera en
el plenari- o almanco tengués una altra oportunitat per demanar
de bell nou “escolti, dugui’m aquí la gestió de l’Ingrés Mínim
Vital”, per tant no tenim molt bé clar si la iniciativa que avui
duim aquí amb les condicions que debatem, amb els quatre
punts que demanen: revisió del decret i requisits, agilitació en
els pagaments i també que es gestioni i doni pressupost del
Govern, el Govern central a la comunitat autònoma, per
contractar funcionaris si realment és el que el Govern vol. 

No ho sabem, jo no ho sé. Nosaltres ara votarem i donarem
suport a una iniciativa que li direm al Govern com nosaltres
almanco els grups parlamentaris ho consideram. Jo crec que
hagués estat bé que la conselleria hagués explicat clarament
què és el que diu la carta i no una línia a una intervenció, com
va dir a una compareixença, amb molts d’altres temes. Però bé,
nosaltres hi donarem suport. 

Nosaltres no estam d’acord que gestionem una competència
de l’administració general de l’estat, ni molt manco, però sí
estic d’acord que la gestionem accidentalment atès el fracàs -ja
acab, president- a la seva gestió i que ha creat una incertesa, ha
creat una angoixa important a les famílies. I sí he de reconèixer
que la nostra comunitat autònoma a través de la iniciativa de la
renda social garantida on el nostre grup parlamentari -entre
d’altres- li vàrem donar suport, almanco ha tret d’una situació
d’extrema vulnerabilitat moltíssimes famílies de la nostra
comunitat autònoma, atès el fracàs i la campanya
propagandística que es va donar des d’un ministeri a aquesta
iniciativa i, com saben vostès, nosaltres vàrem trobar que era
l’adient. Però reconèixer l’autocrítica i la nefasta gestió que
s’ha fet sobre aquest tema crec que també és responsabilitat
igual que és anunciar les mesures.

Ja m’hagués agradat i vull reiterar que per a aquestes coses
els nostres dos senadors autonòmics, aquests tipus de peticions
les fessin en representació del Parlament de les Illes Balears i
de l’autonomia de les Illes Balears.

Gràcies, president.

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. El Ingreso Mínimo Vital se ha
demostrado que es lo que nuestro grupo en el Congreso de los
Diputados lo que VOX ya advirtió cuando se aprobó, que no es
más que la medida estrella del Sr. Iglesias, que al final se ha
quedado en humo y en nada más.

No se está aplicando porque el Gobierno sabe que es
inaplicable. El impacto económico de una aplicación efectiva
del Ingreso Mínimo Vital no puede ser asumido por nuestro
actual sistema de protección. Además, el Ingreso Mínimo Vital,
al igual que la RESOGA, la renta social garantizada de
Baleares, son rentas que tienden a cronificar la pobreza porque
se trata de rentas mínimas en lugar de ser medidas
extraordinarias o temporales y circunscritas a circunstancias
coyunturales, se trata de rentas mínimas que tienen una
vocación de permanencia en el tiempo, y esto supone cronificar
la pobreza y la vulnerabilidad de los ciudadanos.

Nosotros creemos que la verdadera y auténtica justicia
social consiste en crear empleo y permitir a la gente trabajar y
recuperar su vida y no otorgar una paga con carácter indefinido
que no está condicionada absolutamente a nada. 

En cualquier caso, en las actuales circunstancias
económicas no estamos en contra de esta ayuda, de lo que
estamos en contra es de que se haya implantado de forma
permanente. Por ese motivo me abstendré en esta iniciativa y
si me permiten votar por separado el punto segundo, en ese
punto votaría en contra porque no considero que sea una
cuestión de quién gestiona la competencia sino de que se
gestione como toca, si es que se ha aprobado porque si no ¿para
qué la hemos aprobado? Por tanto, en el segundo votaría en
contra y en el primero, tercero y cuarto me abstendría, en caso
de que me permitan esta votación separada.

Gracias.

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, Sr. President. S’ha dit aquí avui horabaixa, és que
més evident que l’Ingrés Mínim Vital no ha respost ni respon
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ni creiem que respondrà a les expectatives previstes ni tampoc
resol els problemes de pobresa derivades de la pandèmia. El
motiu bàsicament, o almanco un dels principals motius, és que
el plantejament inicial d’aquest Ingrés Mínim Vital està pensant
per a la pobresa crònica, però no per a una pobresa
sobrevinguda, que avui ens ocupa majoritàriament.

Consideram imprescindible per tant el punt número 1
d’aquesta proposició no de llei que insta el Govern de l’Estat
a revisar els requisits per poder accedir a l’Ingrés Mínim Vital.
Estam absolutament d’acord que aquests s’han de revisar.

Per altra banda, també pensam que la gestió d’aquesta ajuda
per part del Govern de l’Estat no ha estat com hauria d’haver
estat, no ha estat la desitjada ni molt manco: excessiva
burocràcia, administració pública estatal mancada de mitjans,
personal insuficient per resoldre l’allau de peticions han saturat
el sistema i l’han fet absolutament ineficient. És a dir, la música
era fantàstica, però la lletra ni s’entén ni pensam que sigui
l’adequada.

Davant les complicacions per poder accedir a aquest Ingrés
Mínim Vital la Conselleria d’Afers Socials ha rebut un allau de
sol·licituds, com s’ha dit també, per a aquesta renda social
garantida, la RESOGA, però una cosa exclou l’altra i per tant
tampoc no s’han vist solucionats aquests problemes.

Hi ha una altra qüestió afegida que és el fet que a persones,
ens consta, que els han dit que no a l’Ingrés Mínim Vital, han
entrat dins l’embut d’aquesta renda social garantida i en moltes
ocasions després es trobem amb problemes perquè tal vegada
no els hi tocava i els han dit que sí, i a la llarga els han dit que
no i els han fet dir que no. Així que pensam que aquesta és una
altra de les problemàtiques que planteja aquesta renda social i
de rebot venint de l’Ingrés Mínim Vital.

Una dilació en el temps, en les gestions per concedir les
ajudes que agreuja la difícil situació de les persones
demandants d’aquestes ajudes. L’agilitat de l’administració a
la tramitació i concessió d’aquests ajuts és fonamental perquè
siguin efectives. Per tant, també estarem d’acord amb el punt
número 2 d’aquesta iniciativa.

Els ciutadans, és obvi, es podran estalviar un tràmit ja que
podran demanar l’Ingrés Mínim Vital que paga el Govern i si
no els correspon, a la mateixa gestió nosaltres pensam que
sol·licitaran la renda social garantida que paga el Govern.
Coneixem que la consellera Santiago ha iniciat converses amb
el Govern de Pedro Sánchez per assumir el pagament de les
ajudes estatals, però s’ha d’insistir en aquesta petició amb força
perquè és primordial per a l’eficàcia d’aquest ajut.

En relació amb el punt 3 de la PNL consideram que és un
deure de transparència, també li donaríem suport. 

I en el punt 4 pensam que és una conseqüència més del fet
insular que patim a diari els ciutadans de les Illes Balears,
totalment necessari compensar els costos derivats de la
insularitat. Per això també estam d’acord amb el punt número
4 que sol·licita l’adaptació de l’ingrés mínim mitjançant un
coeficient corrector. 

Per tant, nosaltres direm que sí a aquesta iniciativa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Bona tarda, Sr. President, senyors diputats, senyores
diputades. Respecte de les dades relatives al contingut de la
iniciativa, vull dir que és cert que es varen generar moltes
expectatives sobre l’Ingrés Mínim Vital, però també vull
recordar que es va dur a terme en temps rècord a causa de la
pandèmia i amb la finalitat de combatre la pobresa extrema,
que encara no s’ha aprovat de manera definitiva, actualment es
troba en el Congrés dels Diputats, es tramita i hi ha una
ampliació del termini d’esmenes fins al dia 7 d’abril,
comprovat d’avui mateix a través de la web. I evidentment
preveu tota una sèrie de desplegaments reglamentaris i, malgrat
això, aquesta norma evidentment es troba en funcionament.

Què aquesta és millorable? Doncs, és clar que sí, però
entenem que també s’ha de reconèixer que és un dret de
ciutadania important i que efectivament molt difícilment es
podran fer passes enrere en un futur, i que ha vengut, com ha
dit la diputada que m’ha precedit d’Unidas Podemos, per
quedar-se. 

A les Illes Balears, a la nòmina de març evidentment hi ha
6.052 beneficiaris, 3.375 persones adultes i 2.177 menors.
Suficient? Evidentment no, no ens podem conformar, però
també crec que és important posar en valor la mesura. 

Anant al fons de la qüestió punt per punt. Respecte del
primer punt dir que per part del Govern d’Espanya, ja s’ha dit
en diverses ocasions, que aquests requisits estan en constant
revisió i prova d’això és que al passat Consell de Ministres, del
dia 2 de febrer del present any, es va aprovar una modificació
respecte de la flexibilització de la unitat de convivència a
l’Ingrés Mínim Vital, a facilitar l’accés a les persones sense
llar, a introduir el concepte de la convivència independent en
el cas de les dones víctimes de violència de gènere, de divorci
o separació, així com també per als afectats pels desnonaments
o inhabitabilitat.

Finalment, també es va donar la possibilitat que a altres
situacions de convivència complexes l’acreditació d’aquesta
unitat de convivència pugui ser certificada pels propis serveis
socials i també per entitats col·laboradores de l’Ingrés Mínim
Vital i el tercer sector social de manera subsidiària i
transitòriament.

Les entitats del tercer sector poden ser mediadores socials
d’aquest ingrés mínim vital mitjançant la inscripció al registre
de mediadors socials, i si compleixen una sèrie de requisits,
com disposar punts d’atenció directes a les persones a totes les
autonomies i ciutats autònomes així com amb una experiència
acreditada i l’acompanyament i l’assistència a persones en risc
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d’exclusió social, particularment en l’acompanyament en
l’Ingrés Mínim Vital.

De fet aquí, a la nostra comunitat, també fa pocs dies es va
anunciar un acord social important amb les entitats del tercer
sector social per ajudar a cercar en temes d’orientació, de
formació dual i també de llocs de feina a 27.000 persones de
col·lectius vulnerables. 

Respecte del segon punt el meu grup parlamentari ja es va
pronunciar respecte d’això i es va pronunciar favorablement en
el debat del Decret de prestacions socials de les Illes Balears.
Per tant, compartim la idea de la transferència en la gestió
sempre i quan sigui de manera negociada i amb les màximes
garanties, perquè entenem que com més pròxima sigui aquesta
atenció molt millor.

També vull recordar les dificultats per posar en marxa una
norma d’aquestes característiques que implica a tants d’actors.
Si ara ens anàssim a l’any 2016, quan es va aprovar la renda
social garantida, evidentment el primer any d’execució no té res
a veure amb l’execució que tenim actualment.

Pel que fa al tercer punt, s’ha de dir que les dades són
públiques, efectivament es fan per comunitats autònomes, es
contemplen les províncies, però és cert que les Illes, la realitat
que tenim a les Illes, tant a Canàries com a Balears, doncs no
es contempla. Per tant, entenem que també s’haurien de
contemplar.

I pel que fa al quart punt, s’ha de dir que la quantia mitjana
mensual per llar a les Balears ascendeix a 500,98 euros, supera
la mitjana nacional en més de 40 euros per mes, la mitjana de
l’Estat és de 459,95 euros. Per tant, compartim la idea que dins
aquesta avaluació constant de la norma, es puguin cercar
coeficients que d’alguna manera entenguin el que suposa viure
a les nostres illes.

Per tots aquests motius, donarem suport a aquesta
proposició no de llei en els termes establerts.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. Té la paraula ara per
contradiccions el Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Font, per un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. I bé, moltíssimes gràcies a tots els
grups per donar suport a aquesta iniciativa. Nosaltres també
pensam que estava ben pensada aquesta iniciativa i que era
molt votable, vull dir que..., no, però, bromes a part, gràcies.

M’ha agradat molt aquest matís, perquè és així, parlam de
pobresa sobrevinguda i teniu moltíssima raó, no d’aquesta
pobresa cronificada que també existeix i que evidentment hem
de lluitar contra ella, sinó aquesta que ha sobrevingut i que no
sabem quin temps durarà. Vull dir que molt bé, aquest matís i
que l’hauríem d’haver posat nosaltres també.

Nosaltres defensam la gestió des d’aquí perquè pensam que
és moltíssim més eficient, que cada territori coneix bé quina és
la seva realitat i que des d’aquí podria fer-se moltíssim millor.
Ara bé, com ha dit la Sra. Durán, evidentment amb un reforç de
personal i si no és econòmic, que sigui gestionat
econòmicament, pagat millor dit, econòmicament des de
Madrid, sense cap dubte.

El que sí que és cert és que aquest debat de l’ingrés mínim
vital, o de la renda bàsica universal, o de la renda social
garantida és un debat que ja fa temps que es produeix i que
cada vegada és més potent i més important i sobretot pel tema
de la COVID, no podem perdre de vista, però, que el món
laboral canvia i canvia moltíssim. Llavors, jo estic seguríssima
que la gent no vol tant rebre un ingrés mínim vital i quedar-se
a casa, i voldrien fer feina. Però hem de ser conscients
d’aquests canvis en el món laboral i que haurem d’anar
acompanyant-los, perquè és així ens agradi o no ens agradi, i no
és una qüestió torn dir, de no voler fer feina o que sigui més
còmode, no senyor!

I cal introduir també el concepte de redistribució de la
riquesa evidentment, la renda bàsica universal el que cerca és
una redistribució de la riquesa.

Sr. Gómez, jo en el tema de les dades no l’he entès bé.
Nosaltres les dades les vam obtenir a través d’Esquerra
Republicana, el Grup d’Esquerra Republicana a Madrid, vam
haver de fer la consulta directament, perquè si no tampoc
hauríem tingut les dades que teníem.

Respecte de la votació separada, evidentment cap problema
per fer-la i jo ja acab. Torn agrair el seu suport i gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Acabat el debat passam a votar la
proposició no de llei. En primer lloc els punts 1, 3 i 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar el punt 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Ja que hem votat separat, repetim la votació.

Els punts 1, 3 i 4, no és així?
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Vots a favor del punt número 2?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor, 1 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada la proposició no de llei
RGE núm. 1067/21 per a la millora i transferència de l’Ingrés
Mínim Vital.

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

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	1) Proposició no de llei RGE núm. 18001/20, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a promoció i blindatge dels drets de les dones de les accions de Cooperació per al Desenvolupament.
	2) Proposició no de llei RGE núm. 1067/21, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, per a la millora i transferència de l’Ingrés Mínim Vital.

