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(La Sra. Vicepresidenta de la comissió inicia la direcció del
debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. En primer lloc,
abans de començar la sessió d'avui, demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí, Esperança Sans substitueix Cristina Mayor.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies. Alguna més? Passarem a l'únic punt dia
d'avui que consisteix en el debat de les Proposicions no de llei
RGE núm. 10691/22 i la 592/23.

Si els sembla bé, faríem un canvi d’ordre i començaríem per
la que havia de ser la segona proposició, per la RGE núm.
592/23. Començarem per aquesta que, si no vaig errada, em
sembla que tots els partits polítics han decidit fer-ne una
lectura.

Per tant, el Sr. Miquel Ensenyat no sabem si podrà venir o
no,  intentarà venir un poc més tard, per tant, si els sembla bé,
començaríem d'aquesta manera, i després ja, si ve, bé, i si no,
seguirem, continuarem igual. Moltes gràcies.

2) Proposició no de llei RGE núm. 592/23, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas
Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta
per les Illes Balears i Mixt, per al benestar emocional i la
promoció de la salut mental de la infància i l’adolescència
sobre l’ús de les tecnologies.

Per tant, a continuació passam al debat de la Proposició no
de llei RGE núm. 592/23, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per
Mallorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, per al
benestar emocional i la promoció de la salut mental de la
infància i l'adolescència sobre l'ús de les tecnologies.

Per a la seva defensa donaré la paraula al Grup Parlamentari
Socialista, la Sra. Irantzu. 

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc, abans de
començar la lectura de la PNL, que farem per lectura única,
vull saludar al director de l'Oficina Balear de la Infància i
l’Adolescència que avui ens acompanya, moltes gràcies.

El Pacte balear per la infància, impulsat per UNICEF
Comitè Balears, en coordinació amb l'OBIA, va ser subscrit per
tots els grups parlamentaris l'any 2013 i ratificat posteriorment,
de manera unànime, el 2015. 

El novembre del 2019 es va signar una addenda a aquest
pacte que incorpora una sèrie d'objectius per blindar els drets

de la infància i estableix un full de ruta per tal de poder fer un
seguiment sobre el grau de consecució d'aquests objectius. 

En data 21 d'octubre del 2015, es va aprovar la constitució
i reglament de la Comissió de seguiment del Pacte balear per la
infància i, mitjançant aquesta s'han desenvolupat diverses
iniciatives com l'organització de tres jornades parlamentàries
sobre “Els informes d'impacte en la infància i revisió de la
normativa balear”, “Cap a una realitat de pressuposts en clau
d’infància”, i “Adolescència i tecnologies. Una mirada des del
benestar emocional i la promoció de la salut mental”.

Aquesta darrera jornada parlamentària, celebrada el 28
d'octubre del 2022 sorgeix en el marc de l'elaboració i
presentació de l'informe d'UNICEF sobre l'impacte de la
tecnologia en l'adolescència, realitzat amb una mostra de prop
de 3.000 estudiants de les Illes i que llança dades rellevants
sobre la vinculació i riscs de l'ús de les tecnologies per al
benestar emocional.

Sota l'estructura de dues taules rodones sobre ús de les
tecnologies a l'adolescència i la seva repercussió en el benestar
emocional situació a les Illes Balears, i bones pràctiques a les
Illes Balears en relació amb la prevenció i tractament de l'abús
de les tecnologies a l'adolescència, la jornada, dirigida a agents
claus del territori, va generar posteriorment un espai conjunt de
reflexió sobre la situació existent i la identificació conjunta de
propostes i compromisos per continuar vetllant pels drets de
l'adolescència en relació amb l'ús de les tecnologies i la seva
vinculació amb la promoció de la salut i benestar emocional. 

Gràcies, presidenta. 

(El Sr. President pren la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Fuster?

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari
Popular també volem saludar el director de l'Oficina Balear de
la Infància i l'Adolescència, i dir-los que els grups
parlamentaris sotasignants, recollint les conclusions de les
jornades de treball, presenten la següent proposició no de llei:

Punt 1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a assegurar major inversió en serveis de salut
mental i suport psicosocial en tots els sectors, serveis a nivell
comunitari i accessibles per a nens, nenes, adolescents i
famílies. Les finalitats de l'increment de la inversió:

a) Crear una estructura de coordinació tècnica a través d'un
grup de treball intersectorial, i comptar amb la participació de
nens, nenes i adolescents, i de persones expertes en: psiquiatria,
psicologia clínica i psicologia general sanitari de la infància i
l'adolescència, educació, infància amb discapacitat,
professionals del sistema de protecció i de justícia juvenil i de
serveis socials que compti amb una definició estructurada de
les actuacions i protocols universal, selectiva i personalitzada.
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b) Desenvolupar una xarxa de salut mental i una de suport
psicosocial específiques recollides en un “mapa de recursos”
especialitzades i de qualitat per a l'atenció de 0 a 18 anys que
inclogui la seva presència en centres educatius. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Punt 2. El Parlament de Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assegurar que tots els nens, nenes i adolescents
aprenen i interactuen en entorns segurs i protectors, a través de
l’adequat acompanyament i l'accés a serveis de salut mental per
als qui els necessiten. Per...

EL SR. PRESIDENT:

Juanma, tocava a Podemos, però és igual.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

D’acord. Idò, gràcies, diputada.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sanz? 

LA SRA. SANZ I REGIS:

Sí. c) Reforçar el paper de l'atenció primària amb un
augment dels recursos per garantir la prevenció, detecció i
atenció dels trastorns mentals i psicològics, aquells també
derivats o potenciats per l'ús de tecnologies, a través de
programes de formació obligatòria dirigida a pediatres,
professorat i de la incorporació de psicòlegs clínics o
psicòlegues clíniques o psicòlegs o psicòlogues generals
sanitaris en els centres de salut.

d) Formació reglada obligatòria en salut mental infantil per
a psiquiatres, pediatres i altres professionals de la salut.

e) Mesures específiques (incloses normatives sobre accés i
publicitat) per prevenir i atallar determinades pràctiques i
problemes associats a problemes de salut mental en la infància
i adolescència, incloent-hi els relacionats amb les tecnologies:
maltractaments (negligència i violència), abús sexual, bullying,
ciberassetjament, sextorsió, suïcidi, discriminació per motius
d'orientació sexual i identitat de gènere, xenofòbia, consum
d'alcohol, addiccions a substàncies tòxiques, tecnologies i
apostes, així com altres conductes de risc.

f) Dur a terme la quantificació del pressupost invertit en
salut mental infantojuvenil i promoure la sistematització de
dades que permeti disposar d'evidències i dades actualitzades
que facilitin un adequat seguiment del benestar emocional de
la infància i l'adolescència.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez?

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president.

2.- El Parlament de Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a assegurar que tots els nins, nines i adolescents
aprenen i interactuen en entorns segurs i protectors, a través de
l’adequat acompanyament i l'accés a serveis de salut mental per
als qui els necessitin. Per a la consecució d´aquests objectius
s´ha de:

a) Garantir el suport psicosocial amb l’enfocament de
gènere en els centres educatius, a través dels departaments
psicopedagògics i de la figura del coordinador o coordinadora
de benestar i protecció, prevista a la nova llei de protecció
integral de la infància i l'adolescència front  la violència.
Garantir també la formació dels docents per a millorar la
detecció, promoció i prevenció dels trastorns de salut mental i
el malestar psicològic, així com sobre l'ús de les tecnologies i
els seus problemes derivats.

b) Formar i capacitar els actors sanitaris, docents, educadors
en el temps lliure en els riscos de l'ús i l’abús de les tecnologies
i xarxes socials.

c) Reforçar totes les mesures destinades a la prevenció
sobre l´abús de les tecnologies, des de
l´etapa 0-3 anys.

d) Promoure, dins la comunitat socioeducativa, totes
aquelles accions de bones pràctiques que hagin demostrat la
seva eficàcia de cara al foment de l’ús responsable de les
tecnologies, incorporant i promovent espais de participació
infantil i adolescent que permetin recaptar l'opinió sobre les
propostes quant a l'ús de les TRIC i la vinculació amb la seva
salut i benestar emocional. 

e) Reforçar els programes de criança positiva i suport a la
criança que ofereixin eines i acompanyament a les famílies per
contribuir al benestar emocional dels seus fills i filles en la
detecció precoç dels problemes de salut mental i
l'acompanyament i supervisió en l'ús dels
dispositius tecnològics i l’internet.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Font?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

3. El Parlamant de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure un canvi a la percepció pública sobre
la salut mental i els problemes de salut mental, contribuint a
acabar amb l'estigma. Per a la consecució d´aquest objectiu s´ha
de:

a) Realitzar campanyes de salut pública que promoguin la
salut mental i el benestar psicològic dels nens, nenes i
adolescents, combatent l'estigma i la discriminació dels quals
pateixen alguna malaltia o trastorn de la seva salut mental.

b) Reforçar la quantitat i qualitat de continguts relacionats
amb la cura de la salut mental de la infància i l’adolescència en
internet i en les xarxes socials, habilitant també línies d'ajuda
o informació, i protegint els nens enfront dels continguts
altament nocius i perillosos per a la seva salut mental.
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4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, en el marc de l´oportunitat que es presenta amb
l´impuls al Pacte balear per la salut mental de les Illes Balears,
a incorporar la perspectiva d´infància en els seus objectius,
fulla de ruta i a promoure el compliment de les mesures,
prioritats i demandes aquí recollides.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font.

Entenem que queda aprovada la proposta per unanimitat de
tots els grups, almanco dels presents a la sala. No és així?

1) Proposició no de llei RGE núm. 10691/22, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS
per Mallorca i Mixt, relativa a l’erradicació de la pobresa
a les Illes Balears.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
10691/22, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Grup Mixt, relativa a
l'erradicació de la pobresa a les Illes Balears.

Per a la seva defensa, i per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Gamundí, per un temps màxim
de cinc minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, Sr. President, bona tarda, senyors diputats,
senyores diputades. En primer lloc, m'agradaria contextualitzar
aquesta iniciativa que avui presentam el nostre grup
parlamentari, conjuntament amb totes les forces que donen
suport al Govern, i que vàrem presentar el passat dia 21
d'octubre, coincidint amb la setmana de celebració o
commemoració del Dia internacional de l'erradicació de la
pobresa. Amb aquesta iniciativa, el que pretenim és contribuir,
amb el nostre petit granet de sorra, a posar fi a la pobresa, tot
i que sabem que és un tema estructural i molt complex, en
coincidir, per una banda, amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible i tenir en compte que pensam que
és el desafiament més gran que tenim i al qual ens enfrontam
com a humanitat a nivell global.

Lamentablement, en els últims anys hem hagut d'afrontar
dues greus crisis d'aparició sobtada que, com sempre ocorre,
malauradament han afectat amb major intensitat les famílies
que ja tenien rendes baixes, situació que, evidentment, s'ha
hagut de veure atesa per part de totes les administracions en els
diferents àmbits, a nivell estatal, a nivell autonòmic, amb
mesures com l'Ingrés Mínim Vital, la RESOGA, l’augment del
15% d'aquestes quanties, així també com mesures per poder
combatre la pobresa energètica, el bo social elèctric i l'excepció
ibèrica.

Per altra banda, també l’Alt comissionat contra la pobresa
infantil llança la iniciativa d'Aliança País Pobresa Infantil Zero
el qual pretén, a través de diferents mesures, poder canviar la
senda de la pobresa infantil a Espanya, de manera conjunta amb
l'administració pública, amb empreses i també amb fundacions
i tercer sector. Saben vostès, perquè coneixen les dades del

conjunt tant d'Espanya com del de les Illes Balears, perquè les
he reflectides a la iniciativa, però també perquè tots coneixem
l’Informe de l'estat de la pobresa de les Illes Balears que
presenta cada any la xarxa d'inclusió social EAPN Illes Balears
i, per aquest motiu, per poder contribuir a aquesta lluita, hem
considerat plantejar les següents propostes, que és: instar el
Govern de les Illes Balears a establir una línia política de lluita
contra la pobresa, com a complement de les polítiques que es
duen a terme per part del Govern d'Espanya, que presenti un
diagnòstic, indicadors i es concentri en mesures de manera
participada per tots els actors implicats, incrementar els
recursos econòmics destinats a ampliar els serveis autonòmics
en diferents àmbits dels serveis socials, d'educació i de
dependència, i, per últim, l'adhesió de la nostra comunitat a
l'Aliança País Pobresa Infantil Zero.

Així doncs, per tots aquests motius, deman el suport de tots
els grups de la Cambra.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. Per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Sans, per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Avui presentam aquesta iniciativa, que
és molt important, hem de tenir en compte l'evolució de la
pobresa a la nostra comunitat autònoma i a Espanya com a país,
hem de tenir en compte que els indicadors de la pobresa
canvien així com evoluciona la societat i, per tant, és necessària
que es produeixi la seva actualització i una actualització del
diagnosi de la realitat al moment en què ens trobam actualment.

Ser conscients que avui en dia sembla que tenir un treball
no significa poder tenir una vida digna, els salaris continuen
essent baixos mentre el nivell de vida a la nostra comunitat
autònoma augmenta de forma exponencial; tenim problemes
perquè la gent pugui accedir a un habitatge digne a preus
assequibles i tenim, per tant, una qüestió de dificultats
d’afrontar la vida amb les mateixes igualtats d'oportunitats que
tothom.

Per això és molt important que des de les administracions
públiques es posin eines en funcionament per donar resposta a
totes les demandes que té la ciutadania, sobretot aquelles que
tenen més dificultats. Nosaltres, des d’Unidas Podemos, fa
temps que abordam o demanam que hi hagi un consens per
poder desenvolupar una llei de sensellarisme, nosaltres entenem
que per poder abordar els reptes de futur és necessari poder
tenir un habitatge, que és una forma d'impuls per poder sortir
del llindar de la pobresa. Són necessaris, i ho hem impulsat en
aquesta legislatura, aquests bons energètics per tal que la gent
que té dificultats per poder pagar la factura de la llum pugui
tenir la calefacció posada a l’hivern i no passar fred, de la
mateixa manera que continuar ampliant totes aquestes beques
menjador, per tal que els infants que tenguin dificultats a casa
puguin, almanco, tenir menjar calent i de qualitat almanco una
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vegada al dia i, per tant, són polítiques que cal seguir
desenvolupant. 

Però, sobretot, les polítiques que hem de desenvolupar des
de les administracions és aconseguir que tothom -tothom-
tengui les mateixes igualtats d'oportunitats, que no importi el
lloc o de la família d'on provinguis, sinó que puguis arribar als
mateixos llocs, independentment del teu origen. I jo crec que
hem de continuar treballant en aquesta línia, ser molt conscients
dels problemes i reptes que tenim actualment a la nostra
comunitat autònoma, i ser conscients que, mentre el nivell de
vida continuï pujant i els salaris continuïn estancats, és molt
difícil revertir aquesta situació de pobresa en la qual ja es
troben moltes famílies, però que fins i tot famílies que sempre
han pogut pagar l'habitatge, els estudis dels seus fills, també
tenen dificultats actualment per aquesta situació conjuntural
que vivim actualment i que, per tant, hem d'actuar.

I de la mateixa manera que ho demanava la portaveu que
m'ha precedit, també demanam el suport de tots els grups
parlamentaris per poder tirar endavant aquesta iniciativa.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. És evident que nosaltres també
donarem suport a aquesta iniciativa, crec que ningú no s'hi pot
oposar, evidentment, d’intentar lluitar almanco contra la
pobresa.

Ho ha dit abans també la portaveu de Podemos, i és que ens
trobam davant el fenomen de tenir treballadors pobres; és a dir,
avui en dia tenir una feina no et garanteix en absolut que no
puguis entrar dins el llindar de la pobresa. I tot açò ens ha de
fer reflexionar, portam molts d'anys parlant del monocultiu
turístic, aquest model econòmic que està basat en una
temporalitat que, a més a més, produeix una gentrificació, amb
la qual cosa s’expulsa la gent de les ciutats per la pujada de
preus dels pisos.

És clar, a mi em fa gràcia quan de vegades parlam, no?, i
com que fem aquesta diferenciació de pobresa energètica, és
que quan ets pobre, ets pobre per a tot: no pots pagar la llum,
no pots pagar l'alimentació, no pots pagar l’habitatge, no pots
pagar res. Per açò, em fa gràcia que emprem aquesta afegitó
d’“energètica” perquè si és pobresa, és pobresa, i ja està.

I bé, poca cosa més a afegir, subscric tot el que han dit les
portaveus anteriors, evidentment, i torn a insistir en la nostra
adhesió a aquesta iniciativa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Per part del Grup Parlamentari
Popular, la Sra. Durán, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, president, molt bona tarda, diputades i
diputats. Avui ens trobam davant una PNL presentada pels
grups que donen suport al Govern, que també he de dir que jo
crec que tots els grups que formen part del Pacte contra la
pobresa d’EAPN l’haguéssim poguda signar des d'un principi,
perquè no tenim cap tipus de..., jo crec que en això sempre hem
anat tots a la una i, llevat d’un dels punts, que explicaré per què
nosaltres consideram que ens hi hauríem d'abstenir, estam
totalment d'acord, si no exactament fil per randa amb el que ens
diuen a l'exposició de motius, sí amb el fons.

Queda molta feina per fer per part de totes les institucions,
queda molta feina per fer ja no dic per a l'erradicació de la
pobresa, sinó perquè la pobresa a la nostra comunitat autònoma
no se’ns cronifiqui. No és suficient, i ho veiem ara i, a més,
podria rubricar paraula per paraula el que han dit les portaveus
anteriors que m'han precedit, no és suficient avui en dia fer
feina, no és suficient, perquè ni poden pagar després un lloguer,
molt manco un préstec, ni el seu sou, que moltes vegades és
temporal, perquè hem de dir que nosaltres som de les
comunitats autònomes que tenim més temporalitat i,
evidentment, és pròpia del nostre mercat laboral, totalment
influenciat pel turisme, idò fa que tenguem moltes persones,
molts de treballadors d'aquesta comunitat autònoma, que no és
que siguin treballadors pobres, és que, a part del sou que
puguin tenir, doncs fan feina sis mesos l’any i sis mesos no fan
feina.

Per tant, tenim un problema greu en aquest tema: en
temporalitat, sous baixos -podríem dir- i, sobretot, el gran
problema, el fet diferencial que tenim ara a la nostra comunitat
autònoma, i ho diuen tots els indicadors i tots els informes,
FOESSA, l’indicador AROPE, tots, és l'habitatge; l'habitatge
fa que una persona sigui pobra o no sigui pobra. Si tenim uns
índexs que ens diuen que, a partir que una persona ha llevat tots
els serveis, tots els costs que té per viure cada mes, més
l’habitatge, si li queden 200 euros, és pobra; si li queden més
de 200 euros, no és pobra. Idò nosaltres tenim en aquesta
comunitat autònoma molta gent pobra, tenim pobresa moderada
i, malauradament, tenim també un índex de pobresa severa alt
-alt-, i es calcula que tenim més de 30.000 persones sense tenir
cap tipus d'ajuda.

Nosaltres no podem estar més d'acord que s'ha de fer un
diagnòstic, que ho hem demanat moltes vegades, i que, a més
hi ha d’haver una forta implicació de totes les administracions,
de tots els partits polítics, de totes les organitzacions socials i
de tothom, i que, evidentment, al segon punt, quan posa
“incrementar els recursos econòmics destinats a ampliar els
serveis autonòmics”... posats, per exemple, programes
educatius, menjadors infantils i tota la resta que han comentat
les meves companyes abans, no hi podem estar més d'acord.

Però no ens podem conformar amb això, jo crec que
nosaltres, com a polítics, hem de demanar al nostre govern que
vagi molt més enllà i s'han de fer unes polítiques transversals en
aquesta comunitat autònoma que facin que, des de la primera
de les conselleries fins a la darrera, tengui la pobresa com una
lluita a combatre, com un enemic a combatre, ha de ser un
enemic i ho ha de ser des d'Agricultura, des de la Conselleria

 



1502 ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 95 / 2 de març de 2023 

d'Economia, des de la Conselleria de Serveis Socials,
evidentment, perquè no n’hi ha prou a donar una ajuda, hem de
posar remeis i hem de posar totes les eines necessàries perquè
la gent surti del llindar de la pobresa, i hi ha eines per posar.
Per tant, nosaltres hi estam d'acord.

Quant a l'adhesió de la nostra comunitat autònoma a
Alianza País Pobreza Infantil Cero, jo he de dir que ahir em
vaig baixar el document, que jo el desconeixia, em vaig baixar
el document, és un document ampli, me’l vaig baixar, i després
també vaig veure totes les organitzacions, empreses i altres
entitats que hi estan adherides. Jo, la veritat és que no he trobat,
però no vol dir que no hi sigui, cap comunitat autònoma, hi ha
moltíssimes empreses i molts d'ajuntaments, entre els quals
l'Ajuntament de Palma, que he vist que hi estava adherit. 

Totes i cadascuna de les eines que es puguin posar en marxa
per erradicar la pobresa i ajuntar sinergies per ajudar en la
pobresa energètica o en la pobresa d’habitatge o en la pobresa
econòmica, o perquè facem que de cada vegada no sigui tan
necessari que els ajuntaments, com, per exemple, avui, a Palma,
hem sabut que ha augmentat un 74% la demanda d'habitatge
social i que aquestes famílies no tenen cap prestació, per tant,
crec que totes aquestes sinergies són necessàries.

Ara, crec que si la comunitat autònoma creu que s'hi ha
d’adherir i que és convenient i que potser necessari, nosaltres
ens abstenim perquè consideram que és la comunitat autònoma
qui ho ha de considerar. Per tant, no faríem un mandat a la
comunitat autònoma perquè s'hi adherís, sinó que deixaríem,
evidentment, que els ajuntaments cadascú s'hi adhereixi i
deixaríem que fos aquesta que, si ho considera així, així sigui.

Ja està. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos, Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Començaré per la tercera, perquè he
demanat a la diputada Durán per què el seu motiu d'abstenció
i m'ha comentat el tema de les corporacions locals, el que passa
és que en el text, esperam que ho expliquin també els grups que
fan la iniciativa, entenc o entenem des del nostre grup
parlamentari la comunitat autònoma com el conjunt de les seves
institucions. Per tant, si... si ha de ser... i pertoca, el Govern, el
Govern, però si pertoquen tal vegada les corporacions locals a
través dels consells insulars, idò els consells insulars.

Per tant, esperaria un poc que..., si no, la nostra... en
principi és de..., diu “adhesió”, no vol dir que... hi ha la
voluntat, tal volta l’organització de com es troba aquesta
Aliança no ho permet, però, bé, almanco la intenció sí que hi
és. Per tant, en principi, nosaltres li donaríem suport a l’espera
un poc del matís de la viabilitat de fer-ho. 

En el que jo sí vull fer reflexió és envers els altres dos punts
i també en ocasió de la intervenció que puguin fer els partits
proposants a la seva rèplica, tal volta m'ho aclareixi, però, per

exemple, jo he vist citar aquí a la seva exposició de motius, la
filosofia la compartim, vostès ja fan una anàlisi de la situació
de la pobresa a les Illes Balears, donen xifres, dades AROPE,
que tots els diputats i diputades d'aquesta comissió coneixem,
perquè tenim no tan sols l’EAPN aquí, és que tenim un Pacte
balear per la lluita contra la pobresa, i som a una mesa
d'acompanyament, a una mesa de seguiment a una comissió de
seguiment, a una mesa que es reuneix periòdicament i fins i tot
a punt d'un document per signar un acord en un tema específic,
que és també, evidentment, el tema de l'habitatge, però és que
l'exposició de motius no cita per enlloc el tema del Pacte balear
per la pobresa. 

A mi m'ha cridat l'atenció que no el citi i que citi altres
organismes que, evidentment, estan implicats amb un macro...
amb una tutela de macro internacional i interinstitucional, com
és Nacions Unides o com és la xarxa d'inclusió, però que no
parla d’aquest pacte balear, que crec que és important donar el
protagonisme al Pacte balear per l'erradicació de la pobresa que
aquesta cambra i que aquests grups polítics hem fet.

És clar, al primer punt..., ja li dic que és lògic i que li
donarem suport, perquè són qüestions, a més a més, en les
quals ja estam implicats, perquè diu “establir una línia política
de lluita contra la pobresa”, és que a la línia política de lluita
contra la pobresa, a part de les iniciatives que pugui tenir el
Govern pel seu àmbit competencial, aquest Parlament li dona
suport a través del Pacte balear per l’erradicació de la pobresa.
Per tant, aquesta línia política que sigui de complement per
àmbit competencial del que fa a l'Administració General de
l'Estat és de sentit comú, l’Ingrés Mínim Vital és una
competència, de moment, gestionada pel Govern d'Espanya, pel
Govern central i, complementàriament, serà la Renda Social
Garantida, la renda i altres prestacions de caràcter econòmic
que es fan. Per tant, lògicament, li donarem suport.

“Que presenti un diagnòstic i indicadors i es concreti en
mesures”, totalment d'acord, sempre hem dit que tots els plans
han d'anar amb un diagnòstic previ, amb un estudi i amb uns
indicadors, per tant, amb una part propositiva, però que
impliquin els partits polítics. És que si no hagués parlat aquí
que s'hi impliquin els partits polítics, jo li puc assegurar que li
hagués fet una esmena in voce mentre nosaltres siguem
membres del Pacte balear per l’erradicació de la pobresa,
lògicament, on ens trobam els partits polítics implicats, no?

I llavors aquí, permeti’m, Sra. Gamundí, en el seu cas, en
aquest moment, la Sra. Mayor i el Sr. Ensenyat, que els digui:
alerta quan passin vostès instar en el mes d'octubre, abans de
debat de pressuposts, incrementar els pressuposts. És clar, el
nostre grup parlamentari si ha de fer el nombre d'esmenes que
han estat rebutjades, a educació 0-3, en tema d'augmentar
pressupost... fins i tot a iniciativa... a prestacions creades per
aquest govern, vostès ens les han rebutjades, en transport
escolar, que tot això, lamentablement, amb l'índex de pobresa
que té aquesta comunitat autònoma, no perquè ho digui EAPN,
és que ho diu, precisament, un altre Pacte balear per la infància
i l’adolescència, que és el tema de pobresa infantil, i vostès ens
ho han rebutjat.

Per tant, si això és l’oportunitat per incrementar, baldament
no hagi pogut ser en el que nosaltres consideram el pressupost
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del 2023, ho intentarem fer en el següent pressupost, perquè hi
estam d'acord i perquè estam d'acord que sigui de manera
transversal i en diferents programes que vostès facin, fins i tot
programes que nosaltres hem dit que són eficients i que hi
estam d'acord, però havíem proposat un augment a totes les
polítiques públiques socials que aquest govern del pacte de
progrés ha proposat, i vostès ens l’han rebutjat, i ara ens duen
aquí “instar el Govern a incrementar els recursos econòmics...”,
vostès s’insten a vostès a incrementar els recursos econòmics?
Consideren vostès insuficient el pressupost que ha presentat el
conseller de Treball, el conseller de Model Econòmic, la
consellera de Benestar Social, la consellera de Salut, el
conseller d'Educació, el conseller d’Habitatge? Es fan una
esmena vostès mateixos, política, ja no només al pressuposts.

És clar, permeti’m que els digui que, almanco, ens sorprèn.

Si vostès ens haguessin aprovat totes les esmenes als
pressuposts que li fèiem, evidentment, li hagués dit: sempre
consideram que s'ha d'incrementar, però que vostès ho
reflecteixen aquí a mi m'ha sorprès. Són reflexions que crec que
a l’hora nosaltres de donar suport, per coherència amb el que
ha estat la nostra trajectòria administrativa i institucional, li
havia de fer aquesta reflexió. 

Finalment, i concretant, li diré: donarem suport al punt 1 i
al punt 2, i al punt 3, en principi, no veiem cap contradicció
amb el fet que siguin dins aquesta Aliança només les
corporacions locals, entenent ajuntaments, però per la nostra
estructura, per exemple, els consells insulars hi haurien d'entrar,
per tant, donarem suport al punt 3 també.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes, vull fer constar que abans hem
rebut una nota que excusava l'absència la Sra. Pons, per motius
de salut, i m’agradaria que així consti també.

Per contradiccions tenen ara els grups la paraula, els grups
proposants, la Sra. Gamundí, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades.
En primer lloc, vull agrair el suport per part de tots els partits
perquè han manifestat el seu vot favorable a aquesta iniciativa.

Com sabeu, aquesta iniciativa es va presentar abans de
l'entrada dels pressuposts de la comunitat autònoma, i pensam
que en aquell moment ja era una manifestació política
important de cap on s'havien de dirigir aquests pressuposts;
evidentment, després, cada grup presenta les partides o els
canvis que considera adients que s'hagin de modificar, però el
que és innegable és que els pressuposts de la comunitat
autònoma es varen veure augmentats precisament per fer front
a aquesta situació. 

Efectivament, no només en el tema dels pressuposts, sinó
que la setmana passada aquí, en aquest Parlament, vàrem
debatre, conjuntament amb la consellera, el Pla estratègic de
serveis socials, i dins el Pla estratègic de serveis socials
posam... hi havia una qüestió que era molt important, no la
vàrem comentar cap dels diputats que érem aquí, ni tan sols la
consellera, perquè evidentment hi ha molts de temes sempre,
però sí que és cert que contemplava... -que en això coincideix
amb la visió que ens ha intentat traslladar la Sra. Durán-, que
la pobresa s'havia de combatre de forma transversal per part de
totes les conselleries, hi havia un pla sectorial de lluita contra
la pobresa 2022-2026, on, precisament hi havia un pressupost
addicional estimat que comportava una important suma, 80
milions d'euros, per tant, per fer front a aquesta situació.

Després, respecte de la pobresa, com s’ha dit, evidentment,
coincidesc que és un fet multidimensional que requereix
accions evidentment integrals per poder reduir-la de manera
significativa i amb l'objectiu fonamental de fer feina per la
inclusió social. Vostès em qüestionaven que jo no havia
esmentat el pacte, però, bé, jo he esmentat l'informe i, de fet,
així ho diu i ho recull la mateixa iniciativa, que les dades que
jo he aportat a aquesta PNL estan tretes de l'informe que es va
presentar en seu parlamentària per EAPN Illes Balears, estan
concretament a la pàgina 2, al darrer paràgraf, per si ho volen
mirar detingudament; entre altres qüestions perquè entenem que
nosaltres, al marge que tenguem aquest pacte de lluita contra la
pobresa, entenem que, com a grup parlamentari, podem
plantejar iniciatives adients en aquest sentit. Vostès també ho
poden fer i cadascú empra les comissions de la manera que
considera més adient. 

Després, una altra qüestió, que jo crec que és fonamental,
és que actualment la RESOGA i l'Ingrés Mínim Vital doncs són
considerades eines rellevants, però també hi ha altres aspectes
que ajuden a compensar aquest augment del cost de vida de la
nostra comunitat autònoma i que no s'hi ha fet referència i que
crec que també els hem de posar en valor, es parlava de
l'accessibilitat a l’habitatge, però també ho són, pel tema dels
sous, les pujades dels sous dels treballadors, les pujades del
Salari Mínim Interprofessional, també la pujada del 8,5% de les
pensions, d'acord amb l'actualització de l’IPC, així com també,
amb les dades d'ocupació que tenim en aquest moment a les
Illes Balears, les pujades salarials que s'han pactat amb els
diferents convenis, tant el d'hostaleria com el de les
treballadores familiars de residències i centres de dia privats i
concertats. Pensam que també suposarà una millora
significativa.

Ho dic perquè crec que quan es fa una crítica també s'ha de
dir tot. 

Si bé, evidentment, coincidesc que mai en termes de
pobresa no serà suficient, però pensam que les mesures que
avui proposam són rellevants per poder fer front a aquest
objecte.

I respecte del tercer punt, a veure si puc convèncer el Partit
Popular i em vota a favor del tercer punt, perquè sí que hi ha
comunitats autònomes -jo, si volen, després els puc passar una
notícia on la Comunitat d'Aragó, com a comunitat autònoma,
s'havia adherit a aquesta Aliança. És una aliança que el que
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pretén és combatre i establir la senda de cap on ha d'anar tot el
tema per combatre la pobresa infantil, de manera conjunta amb
les institucions, amb les administracions públiques, amb el
sector també empresarial i amb les entitats també del tercer
sector social. 

Per tant, estaria bé que avui sortíssim amb una unanimitat
de tots els punts i, sincerament, vull agrair de nou totes les
aportacions que s'han fet i el suport a aquesta iniciativa.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos, si en vol
fer ús. 

LA SRA. SANS I REGIS:

No en faré ús, president.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Mixt?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sr. President, és que jo no he signat aquesta iniciativa.

EL SR. PRESIDENT:

El Grup Mixt?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No.

EL SR. PRESIDENT:

El Grup Mixt?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

(...) de MÉS per Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, però, bono, si vol intervenir? O el que vostè trobi. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Bé, d’acord, no en faré ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Acabat el debat passam a votar
la Proposició no de llei RGE núm...

(Se sent una veu de fons que diu: “(..) votació separada, 1
i 2, per favor”)

Hi ha votació separada? No hi ha cap problema per fer
votació separada, no és així? 1 i 2 per un vent i 3 per l’altre?

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

SÍ, podem fer votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

1 i 2 per un vent i 3 per l’altre, és així?

Passam a votar els punts 1 i 2 de la proposta.

Vots a favor? Unanimitat.

Vots a favor del punt 3. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada aquesta proposició no de
llei.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
Moltes gràcies a totes i a tots.
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