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EL SR. PRESIDENT: 

Bé, molt bona tarda, senyores i senyors diputats, començam
aquesta sessió d’avui i, en primer lloc, correspon demanar si es
produeixen substitucions.

EL SR. BONET I DÍAZ: 

President, som Javier Bonet i venc a substituir Tania Marí.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Molt bé. 

EL SR. BONA I CASAS: 

Sí, Sr. President, Carles Bona substitueix Irantzu
Fernàndez.

EL SR. PRESIDENT: 

Molt bé. No n’hi ha més, no és vera?

Debat i votació de l’escrit RGE núm. 1594/21, presentat
pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet
l’Informe d’avaluació de la implantació efectiva de la Llei
8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu al
debat de l'escrit RGE núm. 1594/21, del Govern de les Illes
Balears, com a Informe d'avaluació de la implantació efectiva
de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies. 

D’acord amb l’establert als articles 191, 188 i 189 del
Reglament de la Cambra, tot seguit procedeix la intervenció
dels grups parlamentaris. Per part del Grup Parlamentari, la
Sra. Durán, per un temps màxim de set minuts. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Moltes gràcies, president, molt bona tarda diputades i
diputats. Avui horabaixa, en aquesta comissió, veiem el
compliment d’una llei, veiem el que ens diu la disposició
addicional primera de la Llei 8/2018, que deia que cada dos
anys s’havia d’establir una..., mirar la implantació de la llei, és
a dir, s’havia de fer un informe, article per article, si s’havia
complert aquesta llei, la implantació d’aquesta llei.

Hem de dir que nosaltres, amb motiu del Dia de les
Famílies, dia 15 de maig, vàrem presentar una proposició no de
llei al Parlament i un dels punts que demanàvem era,
precisament, aquest, que es presentàs aquest informe. Nosaltres
crèiem necessari que les lleis han de dur darrere la seva
corresponent execució, i l’anàlisi del que ha funcionat i què no
ha funcionat. Per tant, ens sembla que és de salut democràtica
que finalment aquest informe que ja havia anat al Consell de
Govern al febrer de 2021, el vegem finalment en el dia d’avui.

Hem de dir que tots els grups parlamentaris hem decidit
presentar una resolució única i un text que hem signat tota una
sèrie de grups parlamentaris i que l’únic que diu aquesta

resolució que hem signat tots és, primer de tot, que ens
assabentam de la presentació d’aquest informe i del seu
contingut, i després, evidentment, diem que s’ha de continuar
tota una sèrie de polítiques com infància, habitatge, les famílies
vulnerables, etc. 

Si entram en el detall de l’informe, hem de dir que quant a
les mesures fiscals tracta bàsicament dels descomptes de les
taxes de tot tipus de documents i de famílies vulnerables o
famílies que poden accedir a aquestes taxes, per tant,
bàsicament només és un tema de taxes, no hi ha cap tipus de
mesura que contempli ajudar les famílies d’una manera
específica amb l’abaixada d’imposts, que nosaltres tantes
vegades hem demanat que, per la compra de primer habitatge,
l’impost d’actes jurídics documentats tengui una bonificació i
moltes altres mesures que sí que ajudarien a les famílies, per
exemple, a comprar un primer habitatge, o ajudarien aquests
joves que es volen independitzar a comprar un primer
habitatge. 

Per tant, sí, hi ha unes mesures que són taxes, únicament,
però hem de dir que no ens podem sentir satisfets i que
realment si tenguéssim una abaixada d’imposts a les Illes
Balears, fins i tot, de la part autonòmica de l’IRPF, estic segura
que totes les famílies estarien molt agraïdes i molt contentes al
Govern. 

I passaríem directament al que diu la llei. Quant a les
mesures de l’àmbit de serveis socials, en aquest apartat, a la
pàgina 12, idò es treu pit de la quantitat de famílies que han
tengut accés a la Renda Social Garantida, però no es diu a totes
les mils de famílies que se’ls ha llevat la Renda Mínima
d’Inserció, Renda Mínima d’Inserció que nosaltres seguirem
reclamant, cada vegada que vostès ens treguin la RESOGA,
nosaltres els direm que són mils de persones que a través del
Consell Insular de Mallorca, Consell Insular d’Eivissa i Consell
Insular de Menorca, ara no tenen dret a la Renda Mínima
d’Inserció i que han llevat aquesta partida que encara quedava
residual en els pressuposts de la comunitat autònoma i que ja
no arriben aquests doblers als consells. I els consells s’han
hagut de cercar la vida, han hagut de crear unes altres
subvencions per arribar a aquestes famílies perquè, d’altra
manera, quedarien sense cap tipus d’ajuda.

Però això sí, aquestes ajudes es posen en valor. Però, torn
dir un altre pic, que s’ha deixat sense un programa de reinserció
de totes aquestes persones que no troben feina. I no em referesc
a uns plans del SOIB, sinó a uns plans personalitzats amb un
seguiment posterior que els ajudàs a sortir de la pobresa, tant
sobrevinguda, moderada o severa.

Per tant, tampoc no ens podem donar per satisfets amb
aquestes prestacions que es posen aquí; aquí, fins i tot, posen
en valor les prestacions tècniques, però nosaltres creiem que no
s’haurien de posar en valor aquest tipus de prestacions. 

Quant al punt 3, que parla de les mesures de conciliació de
la vida personal, familiar i laboral, s’ha de dir que aquest
informe evidentment s’havia fet abans que es presentàs, o
s’aprovàs, fa dues setmanes el Pla de conciliació. Pla de
conciliació que arriba tard, molt tard, perquè quan més havien
de menester les famílies un pla de conciliació era l’any passat,
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a l’any 2020, Pla de conciliació que va presentar el Partit
Popular, en aquell moment, la diputada Núria Riera, i que els
partits que donen suport al Govern hi varen votar en contra. I
en aquell moment era molt necessari, perquè hi havia pares que
començaven a fer feina, hi havia pares que feien feina de
manera presencial, els nins encara no anaven a l’escola..., i en
aquell moment era molt necessari fer aquest tipus de mesures.
Com dic, arriben tard, però són del tot insuficients.

S’ha posat damunt la taula amb aquest pla una quantitat de
4 milions d’euros; 4 milions d’euros que hem hagut d’esperar
que venguin de l’Estat, perquè quan han vengut de l’Estat els
4 milions d’euros del Pla de violència de gènere hi han afegit
aquests 4 milions d’euros per a conciliació i han posat una sèrie
de mesures però la veritat és que són totalment insuficients.

Ara, també hem de dir que la millor mesura per donar
suport a la maternitat i la millor mesura per a la conciliació és
la que va anunciar ahir el president, el Sr. Feijóo, de Galícia,
que és que totes les guarderies, les escoletes, les guarderies de
0-3 anys seran gratuïtes a Galícia, això sí que és una mesura de
conciliació i això sí que és una mesura de suport a la maternitat,
i la resta són altres coses. 

En el quart punt tenim les mesures en l’àmbit educatiu, i
aquí, en l’àmbit educatiu hem de dir que fan falta moltes places
de caràcter obligatori, i fan falta moltes ajudes. I quan parla
aquí de la part de 0-3, hem de dir que les llistes d’espera de les
escoletes municipals, totes estan desbordades, són moltíssimes
famílies que queden defora, fins i tot famílies vulnerables, que
no tenen cap tipus de possibilitat de poder accedir a una altra
guarderia, però nosaltres hem demanat per activa i per passiva
a tots els ajuntaments, quan som a l’oposició demanam que es
posin en marxa els bons per concertar amb escoletes privades,
però també aquí, en el Parlament, hem presentat diferents
propostes, tant la Sra. Núria Riera com jo mateixa, en aquest
pla que li deia, per a les famílies, per augmentar els concerts
amb escoletes privades perquè, d’aquesta manera, ajudarem als
pares que no fan feina de vuit a tres, sinó els pares aquests que
acaben a les cinc, a les sis, a les set, fins i tot a les vuit, de fer
feina. 

Per tant, és molt important que es posi també això damunt
la taula i es digui, perquè aquí sembla que tot va una monada
però no hi va, i són milers les famílies a les Illes Balears que
queden sense una plaça de 0-3. Ja no diríem de totes aquelles
famílies de nins que són menors de 16 anys, per tant encara han
de fer escola obligatòria i no tenen plaça. O tots aquells que són
majors de 16 anys, que ja l’escola no és obligatòria però es
queden sense cap tipus de plaça, tant de formació professional
de grau mitjà com de grau superior. I aquestes sí que són unes
mesures que van directament en contra de la pobresa, perquè si
tenim uns nins més ben formats, segur que tendrem uns joves
del futur menys pobres. 

En el punt 5 tenim mesures en matèria d’ocupació, i aquí
treuen en valor, però molt poquet, perquè saben que no ho
poden fer, els programes del SOIB. I els programes del SOIB
són totalment insuficients, no són adequats, perquè no van a
l’arrel del problema i una persona que no té cap tipus de
formació podrà o no podrà fer un curs d’anglès o de riscs
laborals, però, segurament, amb aquest petit curs no tendrà

accés a cap feina. Per tant, creiem que s’haurien d’adequar que
realment servissin per al que volem que serveixin, que és que,
al final els ciutadans de les Illes Balears tenguin més
possibilitats per trobar feina, per tant creiem que són totalment
insuficients. I també dir-los que fa falta un seguiment de
l’efectivitat de tots aquests programes. 

En el punt 6, en matèria de salut. Idò bé, aquí treuen punta
de tot i parlen de tot, però és que a més ens treuen les
estadístiques dels anys 2018, 2019 i 2020, quan des de l’any
2020 ni hi ha hagut una atenció primària adequada, ni hi ha
hagut un seguiment, ni hi ha hagut cap programa de prevenció
per a les famílies, i tot això..., què volen que els digui? És paper
banyat, perquè diuen aquí que han acomplert el Decret
63/2007, però no acompleixen el decret ni de mora, ni
acompleixen tot el que s’havia estipulat en aquesta comunitat
autònoma que s’acompliria, perquè tenim una falta molt gran
de sanitaris en aquesta comunitat autònoma, començant per les
infermeres com de la resta de metges, una manca de metges a
Atenció Primària que faci un tap i ja no els dic jo si parlam
d’especialitzacions, perquè avui en dia anar a un traumatòleg
són vuit mesos a les Illes Balears, vuit mesos a les Illes Balears;
ja no els dic jo si hem de demanar una radiografia, que és quasi
un any.

Per tant, està molt bé el que posen aquí, aquesta literatura,
però a mi m’agradaria saber tots aquests milers de persones que
es troben en llista d’espera per a una consulta si no tenen
doblers i no s’ho poden pagar de la seva butxaca no hi poden
anar. Per tant, queda molt per fer per ajudar les famílies que
tenen menys recursos perquè tenguin accés a una sanitat de
qualitat, que sí és la nostra.

En el punt 7, mesures en matèria d’habitatge. Aquí no
m’abastarien ni 7 ni 17 ni 70 minuts, Sr. President, perquè
realment només parlen d’una Llei d’habitatge que no ha servit
per a res, per a res; d’aquests mil habitatges que tenien els
bancs i que havien de sortir al mercat, zero habitatges per al
lloguer d’aquests mil habitatges a l’any 2021. Cada dia hi ha
més ocupacions d’habitatges, és a dir, la gent que té un
habitatge, si no va alerta i se’n va un cap de setmana a ca son
pare li han ocupat.

I tenim un problema greu, per no dir tots aquells famosos
anuncis que l’Estat, Foment, compraria el solar de Son
Busquets al Ministeri de Defensa i allà tendríem 831 habitatges
quan ni tan sols tenim el PERI fet a l’Ajuntament de Palma.

Per tant, no tenim habitatge, no tenim unes mesures
encaminades a habitatge i la mesura estrella d’aquest govern de
la Sra. Armengol encara ens posa la pell de gallina, perquè és
limitar els lloguers, que automàticament allà on s’ha fet l’únic
que fa és que els preus continuen iguals, però el que no hi ha és
cap habitatge per llogar perquè automàticament del mercat
desapareix entre un 40 i un 45% de l’oferta per a lloguer. Per
tant, falten moltíssimes mesures.

Però no només això, aquí parlen de les subvencions i les
ajudes al lloguer, quan les ajudes al lloguer de l’any 2021 s’han
aprovat l’octubre, la setmana passada es varen aprovar les
ajudes al lloguer 2021, i encara tenim 4.000 famílies de les Illes
Balears que quan els demanen, a les que realment ho passen

 



1064 ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 65 / 14 d'octubre de 2021 

realment, no han cobrat les ajudes de l’any passat, del 2020,
que varen dir que les cobrarien dins el mateix any, dins l’any
2020. Idò n’hi ha 4.000 que encara segueixen esperant les
ajudes de l’any passat.

Com els dic, hi ha moltíssimes coses a dir, aquí treuen pit
del que fa l’IBAVI. L’IBAVI té 40 i busques d’habitatges
ocupats a Camp Redó, a Palma, però és que amb sis anys de
govern Armengol s’han donat cinc claus a tot Palma, a tot
Palma s’han donat cinc habitatges de l’IBAVI, per tant,
l’IBAVI no ha fet la feina que havia de fer. I com dic, molts
d’habitatges que s’haurien de posar en marxa no s’hi han posat.

Aquest informe s’ha presentat, s’ha complert l’expedient,
que era el que supòs que volia la conselleria, acomplir
l’expedient, hem decidit que tots els partits polítics firmarem
una resolució, no hi ha cap problema, però la veritat és que no
ens podem sentir satisfets i amb aquests set, vuit punts que jo
he desenvolupat nosaltres creiem que es podrien fer les coses
molt, molt millor, perquè realment trobam que amb aquesta llei
es deixen abandones les famílies, sobretot les famílies que més
malament ho passen.

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
màxim de set minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President, seré breu. Aquest informe, tal
com ha dit la Sra. Durán, és per la mateixa Llei de famílies, que
ja ho diu, que cada dos anys s’han de trametre un informe sobre
la implantació de la llei. Cal recordar que aquesta llei es va
aprovar el juliol de 2018, a finals de juliol de 2018, pel que els
primers pressuposts varen venir amb els pressuposts de 2019.

La implantació en aquests dos anys d’aquesta llei, aquest
informe mateix ja preveu totes les mesures i l’avançat que s’ha
anat, fins i tot en alguns casos com, per exemple, la
dependència, reflecteix molt clar la diferència que hi ha hagut
des del 2014 fins el 2020. 

Cal recordar també que ara ja ens trobam a l’octubre de
2021, també ha passat ja gairebé un any des que es va iniciar
aquest informe i pel qual també encara s’haurien d’afegir aquí
més mesures que s’han aprovat al llarg d’aquest curs aquí
mateix, a aquesta cambra, a aquesta mateixa comissió i al
Parlament, iniciatives directament nostres proposades pels
diferents grups parlamentaris que composa aquesta comissió,
com així també evidentment les mesures que ha fet el Govern.

Vull recordar que la Llei de famílies era una llei molt
necessària a aquesta comunitat autònoma perquè veníem de
polítiques i de legislació pèssima o nefasta d’inactivitat política
durant els darrers anys en aquesta comunitat autònoma, una llei
necessària. En el nostre cas, ja ho vàrem dir en el seu dia en el
debat, era una llei que estava molt bé, però que no reflectia o
faltava acabar de reflectir una mica la realitat d’aquí, de les

Illes Balears que, a més, amb aquesta pandèmia ens ha donat la
raó, per què? Perquè vivim a una comunitat molt precària a
nivell laboral, a nivell d’habitatge i això, doncs clar, afecta
directament les famílies. Precarietat per la inactivitat, com he
dit abans, política que hi ha hagut anteriorment.

A aquest informe part de les mesures que ja ha especificat
el Partit Popular, encara que ells en aquest cas sempre ho veuen
tot negre, són mesures que hi ha aquí, el mateix informe ho
posa. Aquest any i en el 2022 i a l’informe que tindrem ja en el
2023 també es veuran ampliades moltes més mesures perquè
des del Govern d’aquí, de les Illes Balears, més el Govern
central ja s’aposten moltes més ampliacions tant per a la
infància com per a les famílies en temes de pressuposts.

Per tant, des del meu grup parlamentari ja queda com a
assabentat aquest informe, hem firmat la proposta de resolució
conjunta perquè preveiem això, que són mesures que es va
avançant en la implantació de la llei, evidentment que en resum
trobam que és insuficient, però a l’estat on tenim actualment on
estaven diguem totes les mesures que es feien per a les famílies
que eren insuficients trobam que s’ha de seguir avançant en
aquest cas.

Així que per la nostra part res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez i Gordiola, per un temps
màxim de set minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president, bona tarda a tothom. Aquest primer
informe que es fa d’ençà que es presenta aquí en comissió i que
han estat informats diferents òrgans és envers una llei que té ja
un recorregut de quatre anys, la meitat dels quals d’aquesta
vida d’aquesta norma en una situació de pandèmia, amb la qual
cosa a l’informe que es farà, supòs que el 2022, tendrà una
incidència molt major del que ha estat la vulnerabilitat i el que
han patit les famílies, les famílies en els diferents modes
d’organitzar-se cada una d’aquestes famílies, segons el model
lliurement triat, com no pot ser d’una altra manera.

Però sobretot hem de tenir en compte que quan parlam de
famílies parlam també d’infància i aquí s’han presentat
informes per part d’associacions del tercer sector i de la
mateixa Oficina Balear de la Infància i l’Adolescència on s’ha
constatat una greu vulnerabilitat d’aquest col·lectiu a l’àmbit de
la pobresa. Per tant, quan parlam de famílies m’agrada o
consideram des del nostre grup parlamentari que s’ha de tenir
molt vinculat el tema d’infància.

Evidentment, com deia una diputat que m’ha precedit
abans, la Sra. Mayor, ha estat una llei necessària i quan les lleis
són necessàries, ho manifestam així, és més important fer el
seguiment de la seva aplicació i més que aplicació, del seu
compliment, que és l’important. 

I aquí hi ha un òrgan que per al diputat que els parla sempre
ha estat, i ho han sentit vostès quan he parlat de joventut o quan
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he parlat d’altres..., per exemple, de cooperació al
desenvolupament, que considera que és estratègic que és la
comissió interdepartamental envers del tema de suport a les
famílies que contempla un decret, un decret que va sortir dos
anys després de quan ja la llei estava aprovada. No entenc jo de
cap manera que una institució, un legislatiu, un..., l’executiu
estableixi una comissió interdepartamental que en teoria ha de
coordinar l’aplicació d’una llei dos anys després de la
promulgació d’aquesta llei, tot i que té evidentment una
disposició de poder-ho.

I crec que és la comissió interdepartamental, nosaltres hem
registrat una pregunta avui al Govern demanant evidentment
quantes vegades s’ha reunit i quin ha estat el contingut, perquè
la comissió interdepartamental en un concepte com és el tema
de famílies i el tema d’infància té una tranversalitat
imprescindible en política.

Llavors hi ha una diputada del Partit Popular que ha
esmentat, ha fet un directori d’actuacions en tema d’habitatge,
en tema d’ajuts, en tema de persones en vulnerabilitat, amb
discapacitat, etc., però no hem d’oblidar tampoc un col·lectiu
important que són les famílies vulnerables, però també les
famílies vulnerables o no formades per joves. Per tant,
l’emancipació també és un tema transversal que afecta
polítiques d’ocupació, polítiques de drets i, a més a més de les
que s’esmenten aquí, altres com vulnerabilitat, mancances,
temes de salut, etc. 

I, per tant, nosaltres hem afegit o hem participat d’aquesta
declaració que es farà avui perquè estam d’acord que és una
llei, en què s’han acomplit diferents mesures i que són mesures
que nosaltres entenem que eren necessàries, però que entenem
que també han estat insuficients i que, tot i que tengui un
parèntesi des de l’inici de la pandèmia, que va ser a març de
2020, des del recorregut de la llei entenem que han estat
insuficients i que tal volta si s’hagués fet un sostre més de
suport a aquestes famílies abans, estarien més enfortides
respecte de la crisi de la pandèmia. 

Hi ha un tema també important, que és transversal, que és
el tema de la conciliació, entre altres coses perquè hi ha una
escletxa de gènere que la pateixen les famílies i en general les
famílies de dones, siguin monoparentals o no. Per tant, el tema
de conciliació, que també tenim una norma sobre aquest tema,
és una qüestió que també farem seguiment al seu compliment
vinculada també a aquesta llei de famílies. 

M’agradaria molt que ens féssim prou ressò i
conscienciació en aquesta comissió del que comentava abans
de l’emancipació, no es pot exercir l’emancipació, el dret a
l’emancipació com ha de ser de les famílies formades per joves,
siguin monoparentals o no. I això és una conscienciació que
hem de tenir molt clara, i quan el Govern, de vegades, rebutja
plans estratègics de joventut, que al que van no és a parlar d’oci
i temps lliure, sinó a parlar, precisament, d’assegurar o que es
vertebri molt l’actuació de l’Executiu i de les polítiques
públiques quant a assolir l’emancipació dels joves, sembla que
els joves no són famílies, que els joves no tenen
responsabilitats sobre infants, o que els joves no són un
col·lectiu vulnerable en tema de formació, en tema d’accés a
l’habitatge o en tema d’ocupació. 

I quan entenguem que una comissió interdepartamental
precisament no només ha de tenir reunions de posada en comú
de debat ni de recopilar a les memòries el que fa cada
departament, sinó establir estratègies transversals i eficaces
d’una acció única de govern i coordinada, entendrem
perfectament el compliment d’una llei, aquesta i qualsevol
altra. 

Tot i això i vull acabar perquè pot semblar tal volta que no,
però donam suport evidentment i signam la declaració que es
llegirà en concloure aquesta comissió. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua, el Sr. Rodríguez, per un temps màxim de set
minuts. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sr. Presidente. Empezaré diciendo que la ley sobre
la que se nos presenta este informe es una buena ley, es una ley
buena, la Ley de familia de las islas Baleares. Evidentemente,
falta mucho por hacer y evidentemente la parte del Gobierno
dirá que se está abriendo un camino que se va a continuar
trabajando. 

El problema de base de este informe, evidentemente, es que
es un informe de parte, en esto debería dar la razón, aunque me
cueste, a Ciudadanos, que normalmente reclama que este tipo
de informes deberían realizarlos mucho mejor compañías
independientes externas que el propio Gobierno que,
lógicamente, siempre va a decir que todo está muy bien, que es
un poco lo que nos viene a decir en este informe. 

De todas maneras, nosotros lo que sí queremos destacar, y
no nos cansaremos no solo de pedirlo sino de intentar hasta las
reformas legislativas necesarias para que esto se aplique, que
es muy difícil evaluar la política de familia que se hace en
todos los ámbitos ese informe de impacto si solo nos fijamos en
el tronco, las ramas y las hojas y no vamos a la raíz. ¿Y cuál es
la raíz de toda la política familiar, de todas las políticas que
desarrolla el Gobierno? Los presupuestos.

A nosotros se nos negó, nosotros lo pedimos, que los
presupuestos de la comunidad autónoma deberían ir
acompañados del preceptivo informe de impacto familiar, como
se hace con el resto de legislación que se emite en esta
comunidad. No dejaremos de solicitarlo, no dejaremos de
impulsarlo y no dejaremos de pedirlo porque es la única
manera real de evaluar cuál es el impacto que tienen las
políticas que desarrolla el Gobierno en el entorno de la familia.

Me congratulo que hayamos llegado a una resolución de
consenso entre todos los grupos.

Y, ya sin más, solo un pequeño apunte, a mí no me gusta
mucho hablar de lo que se hace o de lo que se deja de hacer en
otras comunidades autónomas, pero como he oído a la Sra.
Durán congratularse de que en Galicia la educación 0-3 años va
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a ser gratuita, por supuesto no podemos dejar de alegrarnos, y
de lamentar que esa misma propuesta, que llevó la Sra.
Monasterio a la Asamblea de Madrid, fue denegada por la Sra.
Ayuso diciendo que eran medidas “terraplanistas” imposibles
de aplicar. Nos alegramos muchísimo que se apliquen en
Galicia aunque, por desgracia, no se vayan a aplicar en Madrid. 

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Per part del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes té la paraula la Sra.
Pons, per un temps màxim de set minuts. 

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sr. President. Jo també avui estic estranyada
perquè estic d’acord sin que sirva de precedente amb el Sr.
Sergio Rodríguez, del Grup Parlamentari VOX, per allò que
diu que aquesta llei que avui ens ocupa és una bona llei. 

Jo crec que les intencions són bones, però com passa tantes
vegades la seva aplicació és lenta i esperem que segura, perquè,
de moment, té forats pertot arreu, i simplement perquè entenem
que hem passat i vivim encara immersos dins una pandèmia,
entenem i comprenem també, que la situació és complicada i
que no es pot solucionar el problema de cada família. 

Tot i això, aquest informe és cert que ens parla d’un
progresa adecuadamente però tal vegada hauria de progressar
amb més eficàcia, amb més eficiència i amb més velocitat.

Les ajudes al lloguer, ja s’ha dit aquí, arriben
estratosfèricament tard, és a dir, com pot ser que la gent demani
ajudes des de l’any 2020, no tenen per menjar, no tenen feina
i aquests ajuts encara no hagin arribat a moltes de les famílies. 

Però aniré per parts. Nosaltres també, com saben, hem
signat aquesta proposta de resolució derivada del debat
d’aquest informe d’avaluació de la implementació d’aquesta
Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, l’hem
signada perquè entenem que continuarem avançant entenem
que, entre tots, aquestes peticions que hem fet els diferents
grups parlamentaris continuaran endavant i si no aquí som, per
vigilar des de l’oposició tot el que faci falta. 

Però, si em permeten, em vull aturar o fer una petita reflexió
o una petita aturada sobre diferents qüestions que nosaltres hem
lluitat, lluitam i lluitarem tant via llei d’educació, tant via de
pressuposts generals de la comunitat autònoma, sigui com sigui,
a través d’iniciatives parlamentàries, preguntes orals, escrites
i tot el que l’activitat parlamentària ens deixi.

Per una banda, parlam d’alumnes amb necessitats especials.
Ens omplim la boca que tothom ha de tenir les mateixes
oportunitats però és cert que no tothom les té, i vull parlar
concretament d’aquells que tenen altes capacitats: la detecció
d’aquestes altes capacitats, si són superdotats o si tenen
diferents altes capacitats de tot tipus, s’han de detectar a una
etapa primerenca. El pressupost d’aquesta comunitat en aquesta
qüestió ha baixat. Des de la Conselleria d’Educació se’ns diu

que és que s’han d’integrar tots els alumnes, bé, però abans
d’integrar-los hauràs de saber de què anam, si aquell nin
s’avorreix a escola, si té una alta capacitat, si té qualsevol tipus
de trastorn, tot això nosaltres ho lluitam i pensam que per això,
per saber de què anam -torn repetir la mateixa frase-, hem de
saber quins tipus d’alumnes tractam, quins tipus d’alumnes
avaluam, quins tipus d’alumnes van a les nostres escoles, per
tant, no entenem com es parla, per una banda, d’integració, i
per l’altra es baixa aquest pressupost. 

Per altra banda, també vull insistir en el tema del transport
escolar. En aquest informe es parla de transport escolar, però
és que el transport escolar postobligatori, a l’etapa
postobligatòria, no és gratuït, lluitam perquè sigui gratuït. Hem
fet proposicions no de llei, hem fet esmenes a la llei
d’educació, i ara també vull fer aquest recordatori als grups
parlamentaris que conformen el Govern, o que donen suport al
Govern, perquè ho tenguin en compte. Com pot ser que tothom
hagi de tenir les mateixes igualtats? Per a això hem de tenir una
formació, però llavors resulta que per anar a escola hem d’anar
amb taxi o ens hi han d’acompanyar o, simplement, no hi anam
perquè en el nostre poble no tenim la sort que hi hagi un centre
educatiu.

Per altra banda, el tema d’habitatge, ja s’ha dit, les ajudes
han arribat tard; 200 habitatges són el que té ara mateix previst
el Govern de les Illes Balears de construir però és que hi ha un
estudi, que vostès han vist reflectit a mitjans de comunicació,
que parla que la necessitat que tenim com a comunitat és de
més de 12.000, només a la ciutat de Palma; és a dir, és una
passada i una llàstima les xifres, quan parlam de realitats.

I estic d’acord que no es pot emancipar un jove si, primer,
no té feina; si, segon, no hi ha qui entri en el mercat de lloguer,
molt manco de compra, i tot això ens ho hem de fer mirar.

La Renda Social Garantida és una bona idea però s’hi creua
enmig l’Ingrés Mínim Vital nacional, que ja hem vist com ha
anat, amb canvis un rera l’altre, que han fet que es perdi per
una banda i es perdi per l’altra, i les ajudes no arriben, i
nosaltres pensam que aquestes rendes han de ser de qualque
manera també didàctiques, hem de saber com les hem de
demanar, pràctiques i eficients, que facin via en atorgar-les,
perquè ens perdem a la paperassa, no hi que sàpiga quins
requisits tenim i aquells que tenen una mica direm d’estudis, tal
vegada podrien accedir a demanar aquestes rendes, però les
persones normals moltes vegades no saben com accedir-hi. Jo
som la primera que no sabria com accedir a aquestes ajudes,
perquè és tan complicat, que quan la paperassa està superada,
tal vegada sigui tard.

Conciliació, també es parla molt de conciliació en aquesta
llei, com a totes la resta, parlam de conciliació, parlam de
gènere, en tantes ocasions a totes bandes, perquè són paraules
que ens serveixen per a la transversalitat de les diferents lleis,
però a l’hora de la veritat res de res. Qui pot conciliar, qui pot
conciliar? Què vol dir que les qüestions de gènere es tendran en
compte? Damunt el paper es tenen en compte, a l’hora de la
veritat no es tenen en compte. Què és difícil? Bé, idò hem de
fer un esforç afegit perquè això sigui així i nosaltres en això ens
hi trobaran.
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Per altra banda, simplement dir que ens alegram molt que
els carrers de Palma estiguin plens de gent, ens alegram molt
que la despesa turística gairebé fregui la del mateix mes de
l’any 2019 abans de la pandèmia, ens alegram molt que la
nostra economia es recuperi, però, atenció, que això no ens faci
oblidar allò tan important, que és ajudar les famílies que ho
necessiten, perquè sempre estam amb aquestes dues cares de la
mateixa moneda i tots som aquesta societat. 

Així que res més a dir, recordar els habitatges, recordar
l’educació, recordar les famílies, recordar tots aquells que ho
necessiten i ja està.

Això és tot. 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 set minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades.
El nostre grup parlamentari ha estudiat en detall l’Informe
d’avaluació sobre la implementació efectiva de la Llei de
suport a les famílies, dut a terme per la Conselleria d’Afers
Socials i Esports i aprovat per Consell de Govern el passat 5 de
febrer de 2021. Evidentment aquestes polítiques han anat
evolucionant al llarg d’aquest temps i algunes d’elles han pogut
quedar superades.

Fet aquest petit incís, nosaltres també volem reivindicar,
com han fet la immensa majoria de grups, que parlam d’una llei
que en el seu moment va comptar amb tot el suport de tots els
partits de la cambra en el moment de la seva aprovació, i que
ha suposat aquest marc normatiu que empara el
desenvolupament de les polítiques de suport i de protecció a les
famílies de les Illes Balears, en determinar, per una banda, els
seus drets i, per una altra, les prestacions destinades, per a així
donar-los suport.

Polítiques que evidentment a ningú se li escapa que
necessiten recursos i també majors recursos financers, humans
i tècnics i que, a més, se sustenten en principis els quals
nosaltres compartim i que volem destacar que són la
responsabilitat pública i la transversalitat d’aquestes polítiques,
amb una clara finalitat de millorar el benestar i la qualitat de
vida de les persones, i prioritzar, com no pot ser d’una altra
manera, aquelles famílies que es troben en una situació de
vulnerabilitat econòmica: les famílies nombroses, les famílies
monoparentals, en risc d’exclusió social, les que han estat
víctimes de violència de gènere, en situació de dependència o
persones amb discapacitat.

I ho analitza des de diferents punts de vista, des del punt de
vista normatiu, on es destaca la creació de la comissió
interdepartamental, que s’ha constituït, és cert, el Sr. Gómez
apuntava que s’havia torbat molt, i jo, coneixent la tramitació
d’un decret dins l’administració, és veritat que és lent, però
també jo vull dir que hi ha hagut un termini d’eleccions des que

es va aprovar aquesta llei, fet que evidentment també ho pot
haver alentit. 

Llavors el decret que regula les ajudes a infants i a joves
que han estat víctimes de violència masclista i que han quedat
orfes. Jo sí que em vull aturar aquí perquè crec que, malgrat la
quantia evidentment és inferior, parlam de prestacions a 12
persones que corresponen a 8 famílies i també ho vull posar en
valor.

També el decret que estableix la consideració de famílies
monoparentals, els principis generals i les normes
complementàries, les ajudes d’emergència que varen quedar
definides en el Decret Llei 10/2020, en què la Sra. Durán
critica el tema de l’RMI, però que a través d’aquestes ajudes
d’urgència, els consells insulars i els ajuntaments també poden
seguir donant no subvencions, sinó prestacions.

Llavors a l’àmbit fiscal, llavors les ajudes..., en aquest cas
parla dels informes d’impacte familiar, el Sr. Rodríguez ha fet
referència a la Llei de pressuposts, és una reivindicació que fa
el seu grup, però que evidentment aquesta llei s’ajusta a una
normativa específica i no acaba de ser preceptiu sí és d’impacte
de gènere.

Però, vaja, en qualsevol cas a l’àmbit fiscal s’han promogut
mesures tributàries per protegir les famílies dins l’àmbit
competencial corresponent. La Llei de pressuposts ha recollit
aquests beneficis fiscals per a les famílies sobre l’IRPF, sobre
les transmissions patrimonials, els actes jurídics documentats,
sobre les successions i donacions, incloent també les
bonificacions i exempcions de determinades taxes. L’informe
detalla especialment aquelles que estan relacionades amb
l’àmbit educatiu, no destinades a famílies amb ingressos de
80.000 euros per a acadèmies d’anglès, sinó destinades a la
majoria de famílies amb ingressos mitjans i baixos.

S’ha parlat aquí també, jo també coincideix per primera
vegada amb el Sr. Rodríguez en què la Sra. Durán ha hagut de
recercar na Maria per la cuina, cercar Galícia per posar
d’exemple les polítiques de 0-3 anys del Partit Popular, quan
des del Partit Socialista evidentment sempre hem apostat per
l’educació 0-3 anys, i prova d’això és la convocatòria de places
públiques, 1.749 places que s’han posat a disposició. 

Llavors, una altra qüestió que ha criticat el PP i altres grups
també, en el tema de l’habitatge, és evident que hi ha qüestions
en matèria d’habitatge, tots hem reconegut a més en el Pacte de
lluita contra la pobresa ho hem estipulat així, com a un repte
perquè queda molt feina per fer...,

(La intervinent tus)

... -em puc llevar la mascareta?-...

(Algunes rialles i remor de veus)

..., evidentment que queda molta..., -me la puc llevar?, és que
em costa respirar-, ja està.

En relació amb les polítiques d’habitatge, tots hem
reconegut que queda molta feina per fer, però jo sí que vull
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posar en valor la Llei d’habitatge, crec que va suposar una
passa important per a aquesta comunitat autònoma, amb totes
ajudes de lloguer que crec que s’han triplicat, que evidentment
s’han de donar amb major rapidesa, això a ningú se li escapa.

Respecte de les mesures a l’àmbit de serveis socials,
destacar les que estan relacionades amb la garantia d’ingressos,
a través de les rendes establerts, també per als serveis de
prestacions per a les persones en situació de dependència, en el
seu catàleg, i també prestacions tècniques finançades a través
del Pla de finançament dels serveis socials comunitaris bàsics.
Evidentment fomentar un model que sorgeix de les bases, dels
serveis socials comunitaris dels ajuntaments, que aquests s’han
de coordinar amb altres sistemes de benestar social. També
altres dades importants són les famílies ateses per part del
servei de mediació de família, evidentment no se’ns escapa que
cal continuar modificant aquest decret, per tal d’actualitzar les
seves funcions i la seva organització. Són feines que queden
també per fer.

Respecte de les mesures de la conciliació de la vida laboral
i familiar, vull dir que efectivament tenim un nou pla que no
estava contemplat en aquest informe, que està dotat amb 153
milions d’euros per invertir del 2021 al 2024 i que avui suposa
un nou dret de ciutadania.

Per últim, pel que fa a les mesures sectorials, a l’àmbit de
l’educació, l’ocupació i la salut i l’habitatge i altres de caràcter
més transversal, com són l’oci, la cultura i l’esport, destacam
també la seva evolució, sempre d’acord amb els professionals
que hi intervenen, també amb una major formació dels
professionals i tenint present la participació en el Consell de la
Infància i Família de les Illes Balears. 

En definitiva, amb una visió de conjunt i malgrat que,
encara queden aspectes a desenvolupar, som conscients i estam
satisfets amb el grau d’execució, entre altres coses perquè
pensam que representa un nou escenari en el desenvolupament
de les polítiques de suport i protecció de les famílies.

I, per això, donam suport a la proposta de resolució
presentada per part de tots els grups parlamentaris, perquè al
cap i a la fi demana que tota aquesta feina que es veu validada
a l’actual informe es continuï fent per tal d’arribar a fer el
màxim desplegament de la llei i prioritzar aquelles polítiques,
sobretot aquelles que estan encaminades a les famílies més
vulnerables econòmicament, als infants i joves, a les persones
en situació de dependència, per combatre efectivament
l’empobriment sobrevingut, també per millorar l’accessibilitat
a l’habitatge i les mesures de conciliació de la vida laboral i
familiar. 

Més enllà de les diferències, evidentment, cada grup
parlamentari defensarà el seu model social, però amb un
objectiu comú que crec que ens uneix a tots, que no és més que
donar un major suport a les famílies i una major cohesió social
i igualtat. 

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. Procediríem ara a la
suspensió durant cinc minuts de la sessió per tal de presentar
davant la Mesa de la Comissió les diferents propostes, crec que
en principi només n’hi ha una, però a aquesta l’ha de validar la
Mesa de la Comissió i ho farà tot seguit, amb un recés de cinc
minuts. 

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Reiniciam, si us sembla bé, la sessió. Hi ha una proposta de
resolució que, en principi s’ha feta per unanimitat de tots els
grups polítics, que a continuació el Sr. Secretari passarà a
llegir.

EL SR. SECRETARI: 

Sí, la proposta és: “El Parlament de les Illes Balears es dona
per assabentat de l’Informe d’avaluació de la implantació
efectiva de la Llei 8/2018, de suport a les famílies, i insta el
Govern de les Illes Balears a continuar aplicant les disposicions
previstes a l’esmentada llei, tot prioritzant les mesures
destinades a les famílies vulnerables econòmicament, als
infants i joves, i a les persones en situació de dependència, per
combatre l’empobriment sobrevingut, les mesures de
conciliació de la vida laboral i familiar, així com les mesures
sectorials relacionades amb l’accessibilitat d’habitatges
assequibles.”

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Sé que es pot donar aprovada per
unanimitat de tots els grups polítics. 

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

I com diuen els capellans, podeu anar amb pau.
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