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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores diputades, senyors diputats

Punt únic. Debat i votació sobre la validació o la
derogació del Decret llei 7/2022, d’11 de juliol, de
prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears
(escrit RGE núm. 5691/22).

Començam aquesta nova sessió amb un punt únic a l'ordre
del dia, que correspon al debat i votació sobre la validació o la
derogació del Decret llei 7/2022, d’11 de juliol, de prestacions
socials de caràcter econòmic de les Illes Balears.

Començam amb la intervenció per part d'un membre del
Govern...

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Presidente, solicito en virtud del artículo 82...

EL SR. PRESIDENT:

Senyora....

LA SRA. RIBAS I MARINO:

... que se aplique el Reglamento concretamente, el 78, para
añadir un nuevo punto... 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ribas, el primer que ha de demanar és permís per
parlar, que se li doni la paraula...

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Le solicito permiso para hablar.

EL SR. PRESIDENT:

... que se li doni la paraula, això és el primer. Té la paraula.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Bien, en virtud del artículo 82, solicito la observancia del
Reglamento, concretamente el artículo 78, a fin de que mi
grupo Actua Baleares, solicite la inclusión de un nuevo punto
en el orden del día de esta nueva sesión plenaria, que se abre
ahora mismo. 

Concretamente, el nuevo punto consistiría en el debate... -
perdonen- en las preguntas que se han inscrito oportunamente
en tiempo y en forma en el Registro General de Entrada de este
parlamento, a fin de que el Gobierno de Baleares pueda
proceder a su respuesta oral. 

EL SR. PRESIDENT:

Com li he dit abans, això que vostè demana és incorrecte,
ja li he explicat abans, s'ha substanciat en una Diputació

Permanent, i aquest ordre del dia correspon a una iniciativa
d'una sessió extraordinària amb punt d'ordre del dia tancat.

Li hem explicat abans i, per tant, no podem afegir cap altra
argumentació.

Per tant, començam amb la intervenció per part d'un
membre del Govern, per fer l'exposició de les raons per les
quals el decret llei ha estat promulgat, té la paraula la
consellera d’Afers Socials i Esports. 

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa de Santiago i Rodríguez):

Bon dia a tots els presents de la sala. Avui puj a aquesta
tribuna per defensar la validació del decret llei que es diu de
Prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears.
Permeti’m que comenci pel final d’aquest decret, per la
disposició final sisena, perquè en aquesta disposició es
modifica el Decret Llei 6/2022, que va ser un decret que es va
debatre fa unes setmanes..., fa una setmana, sí, en el mes de
juliol, encara crec que érem, en aquesta cambra, de noves
mesures urgents per reduir la temporalitat de l'ocupació
pública.

En aquell debat hi va haver tota una sèrie de grups
parlamentaris que varen manifestar la seva preocupació perquè
semblava que amb totes les mesures que havíem pres en aquest
decret 6/2022 no quedaven absolutament garantits els drets
lingüístics dels ciutadans que es volguessin dirigir a
l'administració pública en català.

Vostès recordaran que en aquell decret es deia que per
poder-se presentar a aquestes convocatòries extraordinàries que
es realitzaran en poques setmanes, els funcionaris i també els
treballadors públics, si no tenguessin acreditat el català se'ls
deixaria -atesa la situació absolutament excepcional i
extraordinària d'aquesta convocatòria- se'ls deixaria presentar
a les proves, però tendrien l’obligació en els dos anys -màxim
de dos anys- de presentar aquesta acreditació de català.

En aquest decret llei, en aquesta disposició final sisena,
s'estableix d’una forma molt clara que els funcionaris -perquè
afecta només als funcionaris-, als treballadors públics, ja de
forma molt clara s’especificava en el decret que he esmentat,
que seria un acomiadament objectiu; idò en aquest decret
s'estableix, en aquesta disposició, que el funcionari que, en dos
anys no hagi acreditat el català, serà remogut del seu lloc de
treball.

En aquest Decret 6/2022 es prioritzava l'ocupació, això és
la consigna i el mandat d'Europa, a causa del gran nivell
d'interinitat que té el Govern d'Espanya i, per aclarir els dubtes
d’aquest debat vàrem considerar prudent o oportú especificar
aquesta disposició.

Per tant, queda molt clar que els funcionaris que en dos
anys no presentin l'acreditació del català seran remoguts en el
seu lloc de treball, que seran obligats a participar en totes les
convocatòries de proves de la llengua catalana que es
convoquin des de la Direcció General de Política Lingüística i
l'Escola Balear de l'Administració Pública, i s'obliga a l'Escola
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Balear de l'Administració Pública a promoure cursos de català.
D'aquesta manera, pensàvem que quedava més clara la voluntat
del Govern d’afavorir la incorporació de tots aquests
treballadors, que duen molts d'anys en situació d'interinitat,
però que s'havien d’acomplir totes les acreditacions necessàries
per garantir els drets dels ciutadans de dirigir-se a
l'administració pública en català, si ho considera o si ho vol fer.

La resta d'articles i disposicions d’aquest decret -manco
aquesta que acab de citar- són referides exclusivament a les
prestacions de caràcter econòmic de les Illes Balears que, si la
Cambra ho considera oportú, el Govern vol expressar el seu
desig o li agradaria que fos tramitat com a projecte de llei.

Aquest decret llei, com vostès saben, té l’origen en el
Decret Llei 10/2020, del mateix nom. Vàrem fer en aquell
moment aquell decret llei, i vostès també se’n recordaran del
debat, bàsicament per dos motius: un era l'adaptació a l’Ingrés
Mínim Vital. L’Ingrés Mínim Vital és una ajuda econòmica,
absolutament excepcional i absolutament extraordinària, que
apareix per primera vegada a l'Estat espanyol i, la nostra renda
social, la renda social de la nostra comunitat autònoma, era
subsidiària, ha de ser subsidiària a qualsevol altra prestació
econòmica a la qual pugui tenir dret el ciutadà.

Per tant, havíem d'adaptar la nostra renda social a l’Ingrés
Mínim Vital, a part, també, n’havíem d'adaptar la quantia. La
renda social en aquest moment era inferior i l'Ingrés Mínim
Vital sortia amb una quantia superior i, a més a més, sortia amb
una quantia superior, sobretot, en aquelles famílies que
tenguessin menors. Per tant, vàrem haver de fer -per decret llei,
de forma urgent- aquesta adaptació a l’Ingrés Mínim Vital i, a
més a més, estàvem en una situació de pandèmia.

Aquest decret llei al qual faig referència, el 10/2020, va ser
modificat per cinc decrets lleis posteriors, no tots eren
exclusius de la renda social, però sí es va modificar la renda
social amb aquest decret llei, que també treballava altres temes,
referits sobretot a la pandèmia. I els vull esmentar o anomenar
una mica, perquè vegin vostès que tots ells eren per afavorir el
ciutadà o per afavorir la gestió administrativa.

Insistim que possiblement vostès ens acusaran, o ens
assenyalaran que abusam d'aquest decret llei, de la figura del
decret llei...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Bé, quantitativament potser que sigui una realitat, però cap
govern d'aquesta comunitat autònoma no ha hagut de passar per
una pandèmia, per gestionar una pandèmia. Gestionar una
pandèmia en què la realitat canviava cada setmana, o teníem un
instrument com el decret llei per adaptar les lleis que ja teníem
aprovades a noves situacions, o no haguéssim tengut la
capacitat d'acció i de reacció que s’ha tengut, Afortunadament,
el nostre Estatut actual, reconeix aquesta figura d'aquest decret
llei.

Per tant, vàrem canviar la renda social a través d'aquests
decrets llei. Ens va permetre, per exemple, donar una renda
social extraordinària a 6.000 famílies, que si no haguéssim fet
una modificació de decret llei no haguessin tengut aquest

instrument. No haguéssim tengut la capacitat que vàrem tenir,
quan, amb la renda social, vàrem derogar la renda mínima
d'inserció, prorrogar-la, perquè els serveis socials no tenien
capacitat, atesa la demanda que tenien d'altres tipus de
prestacions, no tenien la capacitat d’ajudar les famílies que
cobraven renda mínima d'inserció, a convertir-les en renda
social.

No haguéssim modificat, atesa la situació de pandèmia,
modificar que totes aquelles persones que ja sabíem que no
tenien els requisits de l'Ingrés Mínim Vital, després d'un parell
de mesos de gestió de l’Ingrés Mínim Vital, que no fos
necessari demanar la renda social, sinó que directament
demanessin la renda social. 

Una pandèmia que va durar més de 18 mesos, més de dos
anys, però d'una forma molt activa els primers 18 mesos i que,
atesa la demanda que tenia, vàrem dir: escolta, que la gent no
faci sol·licituds, amb tots els seus papers, sinó que facin una
declaració responsable perquè els puguem pagar la renda social
de forma ràpida, perquè ja ha sol·licitat l'Ingrés Mínim Vital,
els farem estar molts més mesos, que facin la declaració
responsable.

Tots aquests aspectes que varen modificar la gestió, que
varen beneficiar la gestió i que varen beneficiar directament els
ciutadans, ho varen fer per decret llei, perquè pensàvem que era
un instrument adient per fer aquestes situacions. 

Per què ara aquest decret llei darrer? Mirin, en aquests
moments l’Ingrés Mínim Vital ja no és un reial decret llei, en
aquest moment ja és una llei. Un dels arguments que jo els deia
quan defensava aquest decret llei i vostès ens demanaven al
Govern que es tramitàs com a projecte de llei, els deia: no és el
moment, hem d'esperar una mica, perquè l'Ingrés Mínim Vital
encara es modifica, encara es modifica a través d'altres reials
decrets llei. En aquest moment ja no és un reial decret llei, ja és
una llei, i, per tant, té una certa estabilitat.

Això dóna garanties que no es modificarà? No les tenim,
tots els economistes apunten a una incertesa econòmica a
l’octubre, el novembre, en aquesta tardor o aquest hivern, no
sabem si tal vegada haurem de tornar utilitzar la figura del reial
decret. Però en aquest moment sembla que hi ha una certa
estabilitat amb l'Ingrés Mínim Vital, que no hi haurà
modificacions ràpides, o que no es preveuen modificacions
ràpides i, per tant, creiem que el reial decret de prestacions
econòmiques es pot convertir ja en una llei. I, per tant, nosaltres
demanam que aquest decret llei es pugui tramitar com a llei. 

Per què? I vostès dirien: doncs, directament una llei i que
no passi pel decret llei. Per què pensam que el decret llei és una
figura necessària encara en aquests moments, que pensam que
ha de ser el darrer? Per una sèrie de motius, perquè millora en
una sèrie de motius la gestió de la renda social i pensam que
beneficia els ciutadans. I pensam que quan una modificació,
reglamentària o legislativa, pot modificar de forma immediata
als ciutadans, pensam que està argumentat, pensam que és
urgent.

És cert, és clar, vostès se’n riuran, ja sent qualque
parlamentari que se’n riu, és que la concepció i la percepció
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d'urgència de qui gestiona, de qui no gestiona és molt diferent.
A nosaltres un dels articles que justificaria o que justifica per
a nosaltres el decret llei, en aquest moment tenim que una
persona, la renda social és subsidiària a l'Ingrés Mínim Vital,
una persona va a sol·licitar l'Ingrés Mínim Vital, pot estar dos
i tres mesos que li diguin que no. Després ve la renda social, la
renda social podem estar entre un mes, mes i mig, dos perquè
cobri la renda social. Segons el decret llei que tenim actual, té
dret a cobrar la renda social des del dia de la sol·licitud, amb
això modificam que si aquesta persona té dret a cobrar la renda
social, la cobra des de l'Ingrés Mínim Vital, des que ha
sol·licitat l'Ingrés Mínim Vital, perquè entenem que no se’l pot
perjudicar, que si no hi hagués ingrés mínim vital, hagués
demanat la renda social la primera i, per tant, no hagués estat
perjudicat aquests tres mesos. 

Això per què ho fem? Perquè han vengut molts de ciutadans
a demanar-nos que canviem això. Escolti, si jo tenc dret a renda
social, però primer m'han obligat a l’Ingrés Mínim Vital, però
en lloc del juny, jo tenia dret a cobrar aquesta renda social, per
què ara no me la paguen des de gener, o des que vaig sol·licitar
l’Ingrés Mínim Vital? Hi ha arguments d'aquestes
característiques.

Per exemple, i vostès ho hauran llegit, introduïm el caràcter
de declaració d'urgència social immediata, aquesta declaració
d'urgència social immediata per rebre una prestació econòmica,
que aquesta declaració d'urgència social l’ha de fer el Consell
de Govern, és fonamental perquè no tenim cap instrument ara
que ens pugui ajudar a declarar aquesta situació. Per exemple,
el conegut cas Don Pepe d’Eivissa, que ho hem fet a través
d'una subvenció a l'ajuntament, unes ajudes econòmiques a les
famílies mentre es construeixin les seves cases, aquestes
famílies puguin rebre una ajuda econòmica per pagar el lloguer,
que s'ha fet conjuntament amb el consell insular i també amb
l'ajuntament, ho hem fet a través d'una subvenció, o d’un
conveni. Si això ho tenguéssim, el Govern pot declarar aquesta
situació d'urgència social i pot pagar directament ajudes
econòmiques a les famílies. 

Són instruments que només la gestió del dia a dia, et fa
veure que són necessaris i que no els tenim. I que aquesta
pandèmia que ha trastocat moltes coses, ens ha fet veure que
moltes coses que eren ordinàries, que podien tenir temps, es
converteixen en molt urgents, perquè deixam moltes famílies i
deixam molts de sectors en situacions de desprotecció. Per
això, nosaltres pensam que encara és urgent o encara podem
justificar  aquest decret llei. 

Després, també perquè definim com a prestació econòmica
subjectiva i, per tant, amb dret a reclamar davant els jutjats, la
renda d'emancipació, que fins ara no la teníem. Però sobretot
per a nosaltres són la tramitació de la renda social, en relació
amb l'Ingrés Mínim Vital, que s’ajusti i que no perjudica el
ciutadà. I després, aquesta declaració d'urgència social
immediata, que ens ha de permetre, davant situacions com per
exemple el Don Pepe, com el que ens va passar a Sant Llorenç,
que vàrem tramitar una situació extraordinària i que en 10 dies
les famílies varen tenir 5.000 euros. No tenim estructura legal
per poder-ho fer.

Per tant, i per acabar, ja els dic que aquesta decret llei de
prestacions econòmiques, estableix 4 grans blocs; drets
subjectius, per tant, reclamables davant qualsevol jutjat, que
són la renda social, els complements de pensions no
contributives, l'emancipació i la renda d'emancipació. El de
concurrència que en diem, que és una convocatòria que pot fer
qualsevol administració pública, que pot ser de caràcter
permanent o de caràcter temporal, per exemple per comprar
cotxes adaptats o altres tipus d'ajuda econòmica. Les
d'urgències socials, que són les bàsiques, que sobretot les
aprofitaran els ajuntaments per mantenir totes aquestes ajudes
bàsiques al lloguer, a la compra d'aliments, a llibres, a
qualsevol..., al material escolar, etc., i aquesta intervenció
immediata que es caracteritza com una situació d'urgència, de
molta rapidesa, i que ha de ser declarada pel Govern, aquesta
situació d'intervenció social immediata.

I després, l’altra figura del suport a la família i els processos
d’intervenció social, perquè hi ha ajuntaments i consells, i
també el Govern, però sobretot ajuntaments i consells, tenguin
una fórmula per poder donar ajudes a les famílies que superi la
renda social. Vull dir que no estigui absolutament lligada a la
renda social, com per exemple ho ha fet el consell insular, que
aquelles famílies que cobren renda social i fan processos
laborals cobren una extra, no processos laborals, sinó processos
prelaborals, cobrin una extra per la renda social.

Per tant, nosaltres pensam que és una fórmula adequada, la
que hem presentat, d’aquest decret llei. Demanam la validació
d'aquest decret llei, i demanam també, si volen vostès, la
votació perquè es tramiti com a projecte de llei. Deixi’ns
gestionar de forma ràpida les situacions d'emergència, les
situacions de gravetat, a través que tenguem aprovat aquest
decret llei i, a la vegada, com a Parlament, valorin la proposta
que tenim d'aquesta llei o d’aquesta futura llei de prestacions
econòmiques, perquè el Parlament la modifiqui, si ho troba
necessari.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. A fi d’ordenar el debat,
sol·licit als grups parlamentaris que manifestin si volen
intervenir en el torn a favor o en contra o en fixació de
posicions. Grup Parlamentari Popular?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Fixació de posicions, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Ciudadanos?

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

A favor.
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EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari El Pi?

EL SR. MELIÀ I QUES:

Fixació de posició.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Mixt?

EL SR. SANZ I IGUAL:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Unidas Podemos?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca?

 EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Socialista?

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

A favor. 

EL SR. PRESIDENT:

Començam, idò, la intervenció dels grups parlamentaris en
torn a favor, i començam pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos, té la paraula la Sra. Mayor. 

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Bona tarda a tothom. Unides
Podem donarà sempre suport a totes aquelles propostes,
modificacions o iniciatives legislatives que serveixen per
millorar la vida de la gent i per reduir la desigualtat, la pobresa
i l'exclusió social.

Aquest decret llei és la consolidació de l'adaptació de les
prestacions i normatives per l'entrada en vigor de la Llei
19/2021, del 20 de desembre, per la qual s'estableix l'Ingrés
Mínim Vital, i les diferents modificacions legislatives que hem
aprovat per àmplia majoria en aquesta cambra parlamentària,
en els dos darrers anys: la Llei 5/2016, del 13 d'abril, de renda
social garantida, el Decret Llei 10/2020, del 12 de juny, o el
Decret Llei 8/2021, del 30 d'agost.

Aquest Decret Llei, el 7/2022, de l’11 de juliol, té com a
objecte regular les prestacions socials de caràcter econòmic a
l'àmbit dels serveis socials de les Illes Balears, la seva
naturalesa, el finançament, la periodicitat i la regulació del
règim d'incompatibilitats de prestacions econòmiques. Regula
les prestacions de dret subjectiu, com és la renda social
garantida, el complement de pensions no contributives o la
renda d'emancipació per a joves que han estat sotmesos a
mesures de protecció de menors. També regula les prestacions
econòmiques de dret de concurrència i les prestacions
econòmiques d’urgències socials, així com es consolida
l'ampliació de prestacions socials de caràcter econòmic a la
nostra comunitat autònoma, amb noves prestacions per a suport
familiar i per als processos d'inserció social.

Des d'Unides Podem entenem que, per adaptar-nos a les
noves i diverses realitats socials i canvis, aquí a les Illes
Balears, estam d'acord amb el que proposa el Govern de les
Illes Balears i que diu que és necessari un nou
desenvolupament legislatiu de les prestacions socials de
caràcter econòmic, que doni cobertura als ajuts econòmics que
es gestionen des de les diferents administracions públiques i
que, així, ens permeti generar polítiques de protecció, suport i
complementarietat a les prestacions econòmiques, evitant la
sobreprotecció o fins i tot la superposició de les cobertures.

Per aquests motius, donem suport a aquest decret llei i a la
seva tramitació com a projecte de llei. És una prioritat per a
Unides Podem seguir amb el reforç del sistema de benestar i
avançar en l'ampliació de la cobertura de l'escut social per als
perfils de les persones potencialment beneficiàries, perquè
ningú no quedi enrere.

L'augment de la pobresa i el nombre de les persones amb
risc d'exclusió social a les nostres illes és una de les greus
conseqüències que deixa l'actual crisi econòmica i sanitària.
Abans d'aquesta crisi sanitària, la comunitat autònoma de les
Illes Balears ja afrontava dificultats per eliminar la xacra de la
pobresa a la nostra societat, agreujades per la nefasta gestió de
les polítiques fetes en la recuperació de les anteriors crisis;
recuperació que es va basar en una precarietat de les condicions
laborals, econòmiques i socials del nostre país.

La població de les Illes Balears va haver de fer front a les
crisis passades amb salaris baixos, increments constants del
preu de l'accés a l'habitatge, una legislació que provocava
precarietat laboral. Això, només per posar alguns exemples.
Això ha provocat un alt índex de persones que pateixen pobresa
i exclusió social a les nostres illes. Arran de la recent crisi
econòmica i social provocada per la COVID-19, hem tengut un
retrocés en els avanços que teníem en la disminució de la
pobresa i exclusió social de les nostres illes, i ha afectat de
manera més notable la població que ja estava en la precarietat
abans de la pandèmia.

Erradicar la pobresa i l'exclusió social és prioritari per als
ciutadans i les ciutadanes de les nostres illes, perquè puguin
tenir una vida digna i vital en tots els seus aspectes; erradicar
la pobresa i l'exclusió social passa per repensar i completar amb
l’enfortiment de les mesures socials, econòmiques i de
protecció, que ja s'implanten en els darrers sis anys, com són
les prestacions de caràcter econòmic, que són els instruments
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-especialment útils- per lluitar contra la pobresa i l'exclusió, en
garantir que les persones residents a les Balears disposin d'uns
nivells mínims d'ingressos per mantenir la dignitat.

És una evidència que cal tenir un escut social fort per donar
resposta a la pobresa severa. Però aquesta lluita no només passa
per tenir prestacions econòmiques, per reduir les desigualtats
i la pobresa, sinó que cal reconstruir i reforçar la resta de
polítiques per garantir un estat de benestar ple, amb la
protecció de la salut pública, l'educació, el benestar i garantir
un treball digne.

Perquè, senyores i senyors diputats, les causes de la pobresa
i l'exclusió social és una problemàtica estructural. Cal donar
garanties des de totes les administracions i formacions
polítiques a totes les persones per un estat del benestar fort i
sòlid. Totes i tots hem d'esforçar-nos per garantir el treball
estable, on els treballadors i treballadores no siguin pobres,
assegurant un salari digne, garantint l'accés a l'habitatge amb
preus assequibles, ja que actualment el preu a l'accés a
l'habitatge a les Illes Balears és ruïnós per als ciutadans i les
ciutadanes, tal com ens diuen en els seus informes anuals
UNICEF, la Xarxa per la inclusió de la pobresa, FOESSA, etc.

Cal repensar i garantir l'accés a les prestacions econòmiques
per a tota la població, amb l’eliminació de les traves
burocràtiques i reduir els temps d'espera en l'adjudicació de les
prestacions, especialment, en l'Ingrés Mínim Vital; i també
ampliant les prestacions econòmiques autonòmiques. Així com
impulsar altres models econòmics de les nostres illes, com
previsiblement passarà, gràcies a l'aprovació de la Llei de la
ciència, que hem fet fa uns instants, potenciem l'economia
circular, la innovació, la modernització de les indústries i dels
sectors tradicionals, així com també impulsar de manera ferma
la transició energètica.

En definitiva, un abordatge íntegre de la problemàtica
estructural per a l'erradicació de la pobresa i l'exclusió social,
en què es garanteixi el reforçament i la consolidació de les
polítiques socials que frenin els efectes de la crisi econòmica i
de les polítiques de retrocés, que hem patit en el passat recent.
Només així obtindrem l'estat del benestar de la població que
necessita i que reclama.

La COVID-19 ha generat molt de patiment, dins i fora de
les nostres illes, però també ha evidenciat que existeix una
forma diferent de gestionar i sortir d'una crisi, sense deixar
ningú enrere.

L'aprovació d'aquest decret llei, per aparent petites
modificacions que sembli que ja tenim actualment, és un avanç
en l'escut social de les nostres illes i repercuteix directament en
la vida de molts ciutadans i ciutadanes que, actualment, estan
en risc de pobresa o exclusió social.

Per no deixar ningú enrere, votarem a favor d'aquest decret
llei i de la seva tramitació.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mayor. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Miri, consellera, nosaltres donarem
suport a aquest decret, a la validació, per la coherència dels
mateixos criteris que li vàrem plantejar fa dos anys, en la
validació i debat damunt el Decret 10/2020. Però no és
incompatible amb la reprovació que feim avui des del nostre
grup parlamentari que es tramiti com un projecte de llei. El
contingut d'aquest text, com ja ho era d'aquella norma fa dos
anys, és un projecte de llei, un projecte de llei talment; un
projecte de llei que dóna respostes, o una norma que dóna
resposta a una situació molt crítica que es manté i que ha anat
creixent i que jo li plantejaré a la nostra argumentació. Però
sobretot el que li deia és que ho feim per coherència i
responsabilitat, perquè si no es valida aquest decret, suposa
tornar a una norma que no actualitza necessitats i prestacions,
evidentment en la situació de d'increment de la inflació que
tenim, una situació de gravetat. I, per tant, entenem que així
com es planteja en aquesta norma, és necessari. 

Dia 30 de juny de fa dos anys, consellera, li vaig fer una
pregunta, durà vostè un projecte de llei per als temes de les
prestacions que són necessàries en una situació de crisi, que ja
venia també i que començava a pujar la inflació? I també li
vàrem demanar que es tramités per projecte de llei aquell
Decret 10/2020. Idò com diuen en castellà, mi gozo en un pozo,
no hi va ser, no varen voler tramitar per projecte de llei i avui
sí ho anuncien, fins i tot ho varen anunciar en roda de premsa
abans de conèixer el contingut del projecte de llei. Sap vostè
que té la majoria parlamentària, perquè avui sigui això validat
i a més a més es tramiti com a projecte de llei. Ja ens va bé. 

Però és que vostès n’han fet 34, 34 decrets llei en aquesta
cambra, convertint aquesta cambra en un instrument únicament
de validació del que l’executiu vulgui dur, amb la majoria que
vostès sempre, amb el rodillo apliquen. Per tant, l’aportació en
el moment que és important aquesta llei, de les aportacions de
la societat civil i dels grups parlamentaris, s’ha d’ajornar de
bell nou. Vostès han fet sis modificacions damunt decrets llei,
sis, cinc més aquesta derogació explícita que farà del 10/2020.
Nosaltres ja hem perdut el compte i l’esperança també que sigui
arbitrària la vostra decisió de continuar validant decrets. No sé
en el que ens queda de legislatura el nombre de decrets que
vostès seguiran duent en aquesta cambra.

Però miri, vostès argumenten una qüestió on sí té raó i que
evidentment respecte de l’anterior exposició de motius, és una
realitat. Tenim una llei que regula l’ingrés mínim vital, abans
teníem un reial decret llei. Però és que la tenim des de
desembre, consellera, i vostè des de desembre podria tenir
perfectament redactada la mateixa llei que vostè ha modificat,
afegint un títol, títol cinquè i a més a més, actualitzar les dades
de FOESSA i d’EAPN. Això és el que ha fet amb aquest decret
llei. I amb aquest títol el que ha fet, d’una prestació ja
reconeguda, ha trobat vostè que és més eficaç amb un
procediment, establir-la a un títol a part. Ens sembla correcte,
però nosaltres hem perdut en aquesta cambra i la societat civil,
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des del mes de febrer que vostè podia haver duit un projecte de
llei, haver traslladat ja esmenes i no iniciar ara el projecte. Per
tant, una demora que nosaltres no veim justificada de cap de les
maneres.

L’exposició de motius diu dues coses importants,
consellera, fa un mapa de situació de la realitat social de les
Illes Balears, amb els col·lectius més vulnerables, i més en
situació de precarietat evidentment, que ja feia el juny del 2020
actualitzada i mostra una tendència de males dades, de molt
males dades. El 2020, consellera, i vostès ho argumenten en la
guerra produïda per la inversió del criminal de guerra Putin a
Ucraïna, no hi era el 2020, i la inflació que nosaltres teníem,
consellera, que veníem anunciant des del nostre grup
parlamentari, estava en increment, en dos mesos han pujat dos
punts, però és que en cinc mesos hem pujar quatre punts. La
previsió, consellera, de la inflació de la situació era la mateixa,
el mes de desembre, amb els indicadors que vostè té avui
mateix. Per tant, entenem que vostè podria haver duit un
projecte de llei en aquesta cambra amb prou antelació, perquè
avui estiguessin ja tramitant el debat i les esmenes del projecte
de llei. Per tant, nosaltres no veim de cap manera justificat, ni
que sigui això un decret llei, ni molt manco la dilació que
vostès han tengut.

Per a mostrar una cosa de l'exposició de motius, consellera,
tot i que vostès aferren copy-past de l'altre, diu dues coses
important. I la intervenció de la Sra. Mayor encara ho fa més
palès: zero autocrítica, com si vostès no fossin els actors ni els
gestors d'aquesta situació ha passat per situació aliena a aquesta
comunitat, la pobresa, la gestió de set anys de vostè, cinc anys
des del (...) decret, com si vostès no hi fossin, i vostès són els
responsables d'aquesta gestió, són responsables, són actors, no
dic que siguin els culpables, però són actors i responsables
directes de la gestió, i les dades són dolentíssimes. 

M'agradaria ... -no hi ara el conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball- però vostè m’agradaria que es llegís el
paràgraf sis de l'apartat dos de l'exposició de motius, el
diagnòstic de situació laboral de precarietat, fins i tot parla de
situació quasi quasi de d'explotació, la responsabilitat és del
conseller i la d'habitatge que per cert de l’informe EZOS no en
parla aquí, l'han llevat, el que és l’informe EZOS no surt, no
surt en aquest decret, surt a altre, supòs que per no treure els
colors a la manca d’edificació d'habitatge social, habitatge
públic, que, evidentment, s'ha constatat en aquest parlament
que el conseller d'Obres Públiques i Habitatge no ha fet. 

I aquest és l'escenari, aquesta és la responsabilitat que no
s’ha sentit aquí ni per part de vostè, ni de part d’un dels grups
que donen suport al Govern, no crec que els altres també que
intervinguin vulguin fer quelcom almanco de valoració
autocrítica, consellera, ... ni tan sols dels recursos que necessiti.
Vostè sap que aquí ... vostè mateixa ha dit, és que s’ha trobat
que ha hagut d’ajornar la validació del grau de dependència i
discapacitat per evitar un malbé, per una qüestió de saturació
burocràtica. Hi ha prestacions econòmiques aquí, consellera, sí,
sí, per manca de recursos humans, evidentment, però què
provoca la manca de recursos humans, consellera, tant siguin
facultatius com personal administratiu, que nosaltres creim i li
hem dit que és insuficient, fins i tot l’administratiu, què
provoca això, consellera?, que no tingui una prestació el més

immediat possible o que qui té grau 1 i necessita un grau 2, no
la tengui fins a un temps; maldament no siguin prestacions
només econòmiques, també hi ha prestacions d'altres tipus que
són necessàries. 

Vostè ha fet una cosa que nosaltres consideram que és
important i la hi vàrem donar suport, i és ver, vostès, quan se li
ha denegat una un ingrés mínim vital, que tengui efectes
retroactius la RESOGA, totalment d'acord, però vostè sap com
està la gestió de l'Ingrés Mínim Vital, consellera?, sap com
està, eh?, qui la gestiona, també ho sap vostè. I vostè ha estat
en part crítica, poquet, però ho ha estat, i nosaltres li hem donat
suport, fins i tot li hem dit que l’acompanyam a fer aquesta
denúncia a la gestió del ministeri; vostè pagarà retroactivament,
sí, ben fet, quan tengui la resolució i vostè sap el que s’ha de
demorar la resolució de l'Ingrés Mínim Vital. El Govern donarà
del seu pressupost una compensació de caràcter retroactiu,
perfecte, però tard i que arribi tard també és un problema per
a aquesta gent en situació de vulnerabilitat, consellera.

No he sentit res d'Unidas Podemos, de la seva mesura
estrella, perdona, perdona, de fer crítica del que ha estat la
nefasta gestió de l'Ingrés Mínim Vital, sobretot en el tema dels
recursos humans que fan falta a l'Administració General de
l'Estat, i nosaltres seguim reivindicant que hi hagi més recursos
per part l'Administració General de l'Estat i que hi hagi una
situació de condicions laborals i de retribucions, les que
pertoquen. 

No és aquí que ho ha de dir vostè només, Sra. Mayor, ho ha
de dir allà, perquè no estan donant aquests recursos, no estan
llevant aquest tap que té aquesta gestió de l'ingrés mínim vital.
Per tant, és per a nosaltres ens preocupen.

I ens demanen a nosaltres, consellera, si vostè recollirà les
valoracions que li han fet les agències que li recomanen una
gestió, una modificació en la tramitació de les prestacions,
entre altres coses perquè consideram que les valoracions que li
fa aquesta agència són necessàries també perquè pugui demanar
més recursos a l'Administració General de l'Estat, és a dir, al
Govern central, i no només recursos humans. Aquesta
comunitat autònoma ha hagut de bestreure un pressupost
important en tema de prestacions, per començar el tema de la
RESOGA, que ha suposat que tal volta no s'hagi pogut destinar
pressupost a altres altres col·lectius. I això ens preocupa i
m'agradaria que vostè ens fes una avaluació sobre aquest tema. 

Miri, segons la gestió de l'Ingrés Mínim Vital són de les tres
comunitats, juntament amb Catalunya i juntament amb Galícia,
que manco demandants han tengut l'ingrés mínim vital detectat,
a més a més, per aquesta agència que li comentava, que són
perfils sol·licitants i, a més a més, perfils demandants
d'aquestes ajudes. Això fa que vostè hagi de donar..., el Govern
hagi de donar unes ajudes que són competència de
l’Administració General de l'Estat, perquè ha tret una norma,
una norma i una prestació, que nosaltres trobam que també és
adequada. Era l'AIReF, el que li comentava que és el que li ha
fet aquesta qualificació.

I li demana, sobretot, coordinació, compartir les dades entre
administracions i, sobretot, que es pugui fer d'ofici, que es
pugui fer d'ofici. A mi m'agradaria la seva valoració, perquè
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està parlant d'un procediment, no sé si li agilitarà o no, però
també d'un procediment que tal volta, en la situació de
vulnerabilitat que hi ha, situació de pobresa que hi ha, i situació
de precarietat de moltes famílies, tal volta, es pugui donar una
solució.

Però, miri, també a nosaltres ens preocupa una altra cosa,
consellera. Vostè té suficients recursos humans per a l'aplicació
del decret?, en agilitat, en tramitació, en el perfil dels tècnics,
també l’ha de valorar, i en supervisió, és a dir, en la
comprovació de les dades; la declaració de responsabilitat,
nosaltres hi vàrem estar d'acord, perquè vostè va justificar que
no era una mesura necessària en aquell moment, però també es
va inquietar, i li dic a una persona que ve del món de l'àmbit de
l'Agència Tributària, el tema de la justícia, que una persona que
hagi percebut una prestació pública, i no li pertoca, perquè amb
aquesta declaració de responsabilitat no hagi donat les dades -
per desconeixement o per mala fe-, perquè, potser, per
desconeixement, torni els doblers. Sap vostè que si torna una
retribució a un col·lectiu així, és molt difícil recuperar aquests
doblers. Vostè ho sap, l'estadística la coneix. 

Li vaig fer una pregunta, i vostè em va contestar i l’índex
era molt elevat. Aquí no es produeix una situació d’equitat, ni
d'igualtat d'oportunitats d'altres que, tal volta, en un moment
donat per una limitació pressupostària no es pugui donar,
consellera, perquè potser el dia de demà hi ha falta de liquiditat
o falta de tresoreria, i no depèn només de la consellera
d'Hisenda, dependrà d'altres factors, com el Banc d'Espanya -
entre d’altres-, i per tant, això ens preocupa. 

Però, sap què ens preocupa? Ja li vàrem traslladar en aquest
moment en el decret; ens preocupa que ens estam convertint en
una societat de fer, de dedicar tots els esforços a l'escut social,
que hi estam d'acord perquè hi ha gent que necessita aquesta
garantia i, sobretot, en la situació, en el mapa que li he establert
abans, però el que fa falta és que vostès em parlin en qualque
moment d’una llança social; una llança social que vagi,
sobretot, a afavorir de manera activa i prioritària, que tot aquest
col·lectiu -i dic una llança per no dir-ho d'una altra manera,
escudo-lanza, escut-espasa, no ofensiu, sinó de lluitar contra-,
i lluitar, sobretot, contra aquesta gent que és a itineraris
d'exclusió social, que és molt difícil que s'incorporin al que és
la reinserció sociolaboral. I això creim que és important, i és
imp o r t an t  aquesta  t ransversa l i t a t  i  aq ues t a
interdepartamentalitat, de què el Govern parla moltíssimes
vegades, però que no es veu coherentment entre quan parla un
conseller d'una cartera o quan parla un altre.

I nosaltres apostam perquè es facin aquestes polítiques
actives d'ocupació i per aquesta inserció sociolaboral de les
persones més vulnerables, i de les que tenen risc, de cada pic
més, d’entrar en aquesta major vulnerabilitat, com detecta
l’informe i les memòries d’EAPN.

I, per tant, la nostra inquietud és aquesta, consellera, que
sigui capaç amb aquesta nova norma de treure endavant aquest
escenari. Jo crec que és important que vostès tornin llegir
l'exposició de motius perquè -insistesc... No, no li dic a vostè,
consellera, ho dic als grups que li donaran suport a aquest
decret, no tenc tan clar que se l'hagin llegit. Jo em vull imaginar
que vostè sí-, perquè el panorama que fa el mapa i la foto, no

tan sols és un panorama del qual tots els 59 diputats haguem de
dir aquí i avui, clar que hem de donar una resposta a això, sinó
que potser vostès han de fer una altra reorientació, perquè
vostès són els actors i els responsables també d'aquesta
situació: cinc anys en el 2020, i set anys de gestió del pacte de
progrés i dels acords de Bellver, en el 2022.

I per això nosaltres li donarem suport, perquè és urgent la
necessitat de donar una resposta, però no hi hauria la necessitat
ara de tramitar aquesta norma per decret llei, perquè fa sis
mesos que vostè podia haver..., tot d'una que es coneixia la llei,
consellera, pujar la previsió de l’IPC, que tenia aquesta
tendència... hi ha una..., vostè la sap..., i la sap més que jo, i la
consellera d’Hisenda encara li’n pot fer una molt més precisa,
això només és a dos anys, és una corba, una pujada molt
elevada, però sobretot -sobretot, consellera- vostè pot modificar
una llei per un decret, si de cop ha de pujar més les prestacions
econòmiques en la quantia, ho ha fet! Si vostès han fet
modificacions de lleis amb decrets llei constantment. Vostè
podia haver presentat aquí el projecte de llei i, si considerava
que hi ha una tendència, que malauradament sembla que hi
serà, de pujada, bé, idò, consellera, la faci d’aquí a dos mesos...
Vostè ha dit, hem esperat a tenir la informació de llei, de la llei
que abans era un reial decret llei..., sí, ho ha dit, ho ha
argumentat... Nosaltres hem dit, d'acord, però entenem que sis
mesos no, que ho hagués pogut fer el mes de febrer,
presentar-la, tramitar-la, i avui estaríem parlant d'esmenes i
l’hauria fet per via d'urgència. Sap que pot tramitar per via
d'urgència, també, una llei, i per això nosaltres reprovam
aquesta tramitació, com s'ha fet.

Però li donarem suport a la validació del decret, perquè és
important, és necessari. I amb aquest mapa, amb aquesta foto,
de precarietat, de vulnerabilitat de molts de col·lectius, sí que
ens preocupa. Ens preocupa a nosaltres, com sembla també,
que els preocupa també a vostès.

Però jo els agrairia un poquet..., ja que no esperam aquí que
deixin de dur vostès decrets, almanco, tenia encara la confiança
que facin un poc..., un poquet de valoració autocrítica, Sra.
Gamundí, que encara ha de venir, o Sr. Ensenyat; tenen una
oportunitat de dir, sí, nosaltres hem estat aquí, som els gestors
o els grups que donen suport a aquest govern gestor i, per tant,
un poquet d'autocrítica, un poquet d’identificació amb el mapa
i amb la fotografia que vostès mateixos plasmen a l'exposició
de motius.

Li reiter, consellera, membres dels grups que donen suport
al Govern, i que ja saben que això es validarà, perquè tenen la
majoria, i també es tramitarà com a projecte de llei. Els deman
que tenguem en compte -el que queda d’aquests mesos- i,
sobretot, que es reflecteixi en els pressuposts de la llei de
pressuposts que es tramitarà a final d'any per a l'exercici de
l'any que ve, d'aquestes polítiques actives d'ocupació, d'aquests
itineraris efectius d'inserció laboral, o sigui, més aposta,
consellera, almanco nosaltres li donarem suport si vostè diu que
si, s'assabenta que sí, nosaltres li donam suport
pressupostàriament perquè segueixi aquesta línia, perquè
entenem que si nosaltres donam suport als empleadors...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez, vagi acabant, per favor.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Ja acab president. Si nosaltres donam suport als empleadors
i cream programes per a aquesta inserció sociolaboral efectiva
i real, podem treure d'aquesta situació de vulnerabilitat aquests
col·lectius. I aquesta és l'aposta del nostre grup parlamentari.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltíssimes gràcies, Sr. President. Molt bon dia, diputats i
diputades, una altra vegada. Crec que si hi ha qüestions que són
més tècniques que polítiques, aquesta, precisament, és una de
les que pot semblar que és més un formalisme que no una
qüestió política, però crec que res més enfora de la realitat;
aquí hi ha un trasllat..., un trastorn..., un esforç..., un rerafons...
-a aquestes hores ja un, de vegades, no sap ja el que diu, no?-,
un rerafons que és totalment polític i té molta càrrega política,
i hi respon, evidentment, i ideològicament hi pot haver un
abisme, entre una política progressista o una política liberal o
neoliberal.

I és que, al cap i a la fi, aquí darrere hi ha un plantejament,
que és aquell dels imposts com aquella manera de redistribució
de la riquesa. I jo, a vegades, el Sr. Gómez em sorprèn amb la
vehemència que respon a determinades qüestions, perquè
defensa determinades qüestions, que serien més pròpies d'un
socialdemocràcia que no d’un partit liberal, com es proclama
el grup Ciutadans.

Precisament, crec que la consellera ho ha planificat; vostè
ha dit falta de rigor, falta de previsió, i crec que precisament
som aquí precisament per un rigor i una planificació, i
especialment som aquí perquè hem fet un procés, des que a la
passada legislatura s'aprova la renda social garantida a dia
d'avui, han passat moltes coses i han passat moltes
circumstàncies, i crec que en aquest sentit és important tenir en
compte que sí que hi ha una qüestió que és formal, que és
d'adaptació de la nostra normativa d'aquelles prestacions
socials que són pròpies de la comunitat autònoma, i que en el
seu dia i en el seu moment varen ser pioneres a tot l'Estat
espanyol; vostè, crec que, Sr. Gómez, abans ens deia, hem de
fer autocrítica. Jo no tinc cap problema mai en fer autocrítica.
Precisament, crec que som aquí per fer autocrítica, i
precisament en una qüestió on adaptam, a través d'un decret -
evidentment, és discutible si és la millor forma o no-, crec que
la consellera li ha donat arguments sobrats de dir per què no,
quan, evidentment, després tot es pot tramitar com a projecte de
llei, que nosaltres votarem a favor que es tramiti com a projecte
de llei, precisament perquè no és només una qüestió formal, és
una qüestió que té moltíssima transcendència política.

Vostè recorda, per exemple, certs comentaris que es varen
sentir, fins i tot, dins aquesta mateixa cambra -per no dir dins
les Corts Generals-, que es parlava de “la paguita”, i es parlava
d'una sèrie de circumstàncies que, evidentment, res no tenen a
veure amb el que es parla a dia d'avui i, evidentment, així com
es té el debat a dia d'avui, almanco tenint en compte la majoria
de forces diguem-ne democràtiques, altres evidentment moltes
vegades utilitzen una terminologia que ja sabem que és la seva
manera de fer, és el seu modus operandi, però que res no té a
veure amb el que seria una democràcia madura, que
precisament des de l'aspecte dels progressistes, sempre
defensam, com a democràcia madura, aquella que té capacitat
o que té més capacitat, sobretot, de protegir les persones més
vulnerables, que d'això es tracta.

Per tant, entenem que avui no és el dia per debatre a fons
aquesta qüestió, avui nosaltres donarem suport a la conselleria.
No tenim cap problema ni un amb fer autocrítica, però sí que
volem ser molt conscients de tot el procés que hem recorregut
des del dia que s'aprova la Renda Social Garantia a dia d'avui,
i també, evidentment, amb la incorporació de l'Ingrés Mínim
Vital per part que s’ha convertit ja no en un reial decret, sinó en
una llei i que per tant això evidentment impera una necessitat
d'adaptar tot allò que és propi d'aquesta comunitat autònoma
evidentment aquesta nova llei, però, com deia abans, no és just
una qüestió formal, sinó que, evidentment, té un trastorn
ideològic, un rerafons ideològic, que, evidentment, val la pena
parar-hi esment, perquè, al cap i a la fi, d'això es tracta.

És quan com parlam de la Llei de matrimonis homosexuals,
que hi va haver una oposició acèrrima de determinats grups
polítics en el moment de l'aprovació i que, a dia d'avui, escolta,
han acceptat i ja ho tenen fins i tot dins el seu ideari, perquè al
cap i a la fi d'això es tracta, de fer avançar el món i fer avançar
el món, especialment des del punt de vista ideològic. I crec que
en aquesta qüestió l’hem fet avançar i sobretot amb l'esforç de
la consellera a la passada legislatura i també dins aquesta,
perquè veníem d’un espai o veníem d’un moment on a la gent
se li havia negat, fins i tot, un dret tan essencial com és la
sanitat, com és la sanitat.

Vostè se’n recorda que era precisament la legislatura
anterior a la que es va aprovar la Renda Social Garantida, per
tant, de passar d’un espai on la gent no tengui sanitat, la sanitat
com a dret fonamental, a passar que fins i tot puguin tenir una
paga, perquè la gent té dret a viure, perquè la gent té dret a
viure, després discutirem si és suficient, si no ho és, aquesta,
precisament, és el que adapta a la realitat del dia d'avui, que és
diferent, evidentment, a la realitat de fa quatre anys, i vostè n'ha
parlat de diferents informes de la inflació; evidentment que
segurament això no és la solució definitiva, però, escolta, un
globus d'aire sí que ho és.

Crec que el nombre a dia d'avui de famílies vulnerables que
són perceptores de la renda són 4.229 famílies, per tant, si
parlam de persones parlam de més de 13.000 persones. Per
tant, jo crec que és una qüestió que val la pena com perquè en
facem una anàlisi a fons, i crec que, sense cap dubte, aquest
tràmit com a proposició de llei pot conduir a aquest debat, a
aquesta reflexió, a aquesta autocrítica que, per part nostra, no
hi ha cap problema ni un a fer-n’hi front, perquè crec que les
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circumstàncies són les que són, i de vegades un ha de llaurar
amb els bous que té i de vegades els bous són coixos...

(Remor de veus)

... -sí, de vegades són coixos i de vegades no ho són, però..., no
és així?-, tots hem gestionat, per tant, no tenc cap problema ni
a dir-ho.

En tot cas, crec que és un moment important, evidentment
no és just una qüestió formal, darrera hi ha moltes més coses,
hi ha molt de contingut polític i, sense cap dubte, que es tramiti
com a projecte de llei també contribuirà a aquest seguir
avançant com a societat, i allò que fa anys qualcú se’n reia a dia
d'avui, evidentment, tothom ho defensa i ho veu com una
qüestió totalment necessària i com una qüestió de justícia, que
d’això al cap i a la fi es tracta.

Moltíssimes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Donam la paraula al Grup
Parlamentari Mixt i, en primer lloc, a la Sra. Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. No es preocupin, jo seré molt breu,
i el mir a vostè, Sr. Gómez,

(Rialles de la intervinent)

Des del 2019 ens hem acostumat a la incertesa, de vegades
tenc la sensació que la COVID ha obert la capsa de Pandora i
les males notícies ens envolten, la perspectiva de futur, per mor
de les pandèmies, les guerres, el canvi climàtic, no és que sigui
gaire esperançadora. Vet aquí el nostre suport a aquest decret
llei, que no deixa de ser una compilació de les diferents ajudes
de caire social que hi ha a l'abast a les diferents institucions i
que serveix per adaptar la normativa autonòmica vigent als
canvis que s'han introduït a l'Ingrés Mínim Vital. Ara ja
convertit en una llei.

Entenem el motiu d'urgència, però és evident que el fet que
al mateix text del decret llei s'especifiqui la seva tramitació com
a projecte de llei, ens facilita el suport a aquesta norma. Just
ahir llegíem la notícia que l'Ingrés Mínim Vital no arriba al
68% dels demandants de les nostres illes, amb aquesta
actualització es podrà donar una solució als molts demandants,
els quals tenen resposta negativa de l'Ingrés Mínim Vital, com
ja ha explicat prèviament la Sra. Consellera, Santiago.

Aquest 68% demostra que la gestió és molt millorable, cal
recordar que sempre hem estat partidaris que aquesta ajuda fos
pagada pel nostre govern, evidentment, amb la suficient partida
econòmica, ja que coneix molt més la nostra pròpia realitat i
creiem que hagués estat molt més eficient, que és el que
necessitam.

I ja està, gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Ara correspon la intervenció del Sr.
Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Sagreras tractaré de ser breu, no
es preocupi. Bona tarda, de nou, diputades i diputats.

Amb la validació d’aquest decret llei és consolida una
normativa relativa a les prestacions que havia de ser
actualitzada envers la situació plantejada per la COVID 19, on
un munt de prestacions va mantenir la nostra població a uns
moments molt complicats, principalment per als més
desfavorits. Tal i com s'exposa al redactat del decret llei, la
crisi soferta per la COVID-19 va ser d'una gravetat immensa
per a la nostra població i les administracions públiques de tots
els àmbits van haver de desplegar polítiques de suport per a les
famílies, malgrat tot, no a totes les parts de l’Estat espanyol,
però sí a les Illes Balears, i per als més desfavorits de la nostra
població.

Per posar un exemple, crec que ja n’hem parlat alguna
vegada, a Formentera, prop d'un miler de persones al voltant
d'entre el 9 i el 10% de la població van haver de necessitar vals
de menjar en els moments més durs de la crisi, és una qüestió
molt important com va afectar aquesta crisi en aquells
moments. Fins i tot li volia posar de manifest el treball tan gros
que van fer els tècnics de Benestar Social, justament amb la
tramitació de les ajudes de la Renda Social Garantida,
coneguda més aviat com RESOGA, perquè van haver de
tramitar un munt de sol·licituds en un temps rècord, potser el
lloc de Balears on més ràpids s'havien tramitat aquestes ajudes,
per solucionar els problemes de liquiditat econòmica per a les
famílies de Formentera que s'oferien en aquells moments.

Així mateix es varen aprovar diversos decrets llei, el
4/2020, 3l 6/2020, el 10/2020, tots per a ajudes de prestacions
socials, econòmiques, d'urgència, justament per poder ajudar
les famílies i els més desfavorits. S'havia de fer un canvi també
a la RESOGA, d’acord amb la Llei 5/2016, per poder
adaptar-la a les circumstàncies tan canviants que hi havia en
aquell moment, i també per l'entrada en vigor de l'Ingrés Mínim
Vital.

Aquest Ingrés Mínim Vital, amb l'aprovació de la Llei
19/2021, de 21 de desembre, consolidava un dret mínim, un
ingrés mínim per a les famílies, i que també als més desfavorits
els ajudava. Actualment, amb la crisi continua, ara ocasionada
per la cruel guerra que hi ha amb la invasió d'Ucraïna, les
matèries primeres, el trasllat de l'energia i tots els
subministraments, patim en els preus de qualsevol producte
aquesta crisi. Tots els factors han fet que la inflació es trobi en
nivells que feia dècades que no vèiem el nostre Estat, per la
qual cosa tots els preus de qualsevol cosa, abastiments,
transport, i a Formentera més, amb la triple insularitat es nota
encara més, i afecta molt més els més desfavorits.
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El mateix decret llei ja planteja que es tramitarà com a
projecte de llei, l'enhorabona, Sra. Consellera, per aquesta
passa que l’exposició de motius ja plantegi una tramitació com
a projecte de llei, ja té rang de llei, per la qual cosa el tràmit,
perquè l'Ingrés Mínim Vital ja té un rang de llei que permet
aquesta...

(Remor de veus)

... -ja estam cansats, eh, ja estam cansats, encara queda una
estona- adaptar aquesta normativa encara més a les necessitats
canviants que tenim a hores d'ara i a la situació d'incertesa que
també patim.

Tot i la negativa d'alguns vessants polítics de l'Agenda
2030, justament l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible
número 1 és l'erradicació de la pobresa, i aquestes ajudes
públiques permeten que els més desfavorits puguin començar
aquesta erradicació, a complir aquest objectiu cap al 2030.

El mateix decret llei que es tramitarà com a projecte de llei,
explica, molt acuradament els tipus d'ajudes que tenim a les
Illes Balears, la RESOGA, pensions no contributives, renda
d'emancipació dels joves, projecte educatiu individual,
prestacions de concurrència, prestacions econòmiques
d'urgència social, i també la seva compatibilitat, que era una
qüestió de vegades molt difícil per a les famílies saber a quines
ajudes podien accedir, i que hi hagi un recull de normativa que
ho especifiqui és important justament perquè puguin adherir-se
a les que puguin.

Me n'havia deixada una, les prestacions econòmiques de
suport familiar i els processos d'inserció social.

Finalment, el decret llei, a les disposicions derogatòries i
finals, elimina, deroga o planteja totes aquelles normes de rang
igual o inferior que puguin afectar aquest decret llei i les canvia
perquè sigui aquest el que sigui vigent.

Així mateix, per acabar, un dels drets més debatuts en
aquesta cambra, per desgràcia, que és el de català a la funció
pública, també ho especifica, perquè el que estableix l'article 3
de l'Estatut d'Autonomia, poder expressar-se en ambdues
llengües, sigui també una realitat en els propers processos de
selecció que hem de tenir per consolidar les places de funció
pública, amb cursos, amb formació i garantint quina serà la
manera en la qual es faran aquests cursos i aquest tràmit
administratiu.

Per aquestes qüestions donarem suport a aquest decret llei
i votarem també a favor de la tramitació com a projecte de llei.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sanz. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Gamundí.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades.
En primer lloc, i com sempre que hem participat en aquest
debat, vagi per endavant el nostre suport al decret llei que
debatem i que, com el seu propi objecte ens indica,
evidentment, el que pretén és regular les prestacions socials de
caràcter econòmic, que s'emmarquen dins els serveis socials de
les Illes Balears, i que, com molt bé ja ha defensat la Sra.
Consellera, el que pretén és unificar i també ampliar tota una
sèrie decrets llei que ja havíem debatut anteriorment, però
també ampliar tota una sèrie de qüestions arran també de
l'aprovació del Reial Decret de l'Ingrés Mínim Vital, i també
totes les situacions mitjançant les quals ens adaptàvem al
desenvolupament de la pandèmia, i les mesures que s'aplicaven
no només a la pandèmia, sinó també a la situació derivada de
la crisi d’Ucraïna.

Respostes que des del Grup Parlamentari Socialista
defensam que siguin preses sempre des de la governança, en el
conjunt de les administracions, el sector social i sindical i tota
la ciutadania per tal de generar una resposta a la crisi que doni
oportunitats a tothom i permeti una major cohesió social. I per
això sempre hem defensat que els millors marcs per poder fer
feina han estat els pactes de reactivació, tant en el context de la
pandèmia, com també en el context de la guerra d'Ucraïna, tant
a nivell estatal com a nivell autonòmic, com a nivell insular. I
en aquests han participat qui veritablement ha entès que havia
de sumar i aportar, i qui no, ja sabem on s'han situat, ja sabem
que han anat a la deriva, a esperar que tot vagi malament per
fer la crítica fàcil. En fi, val més no esperar res de qui vol
restar. Avui, precisament, no es troben ni tan sols en aquesta
Cambra.

A la història recent hem viscut un moments sense
precedents, que fan que la nostra activitat econòmica hagi
també caigut sense precedents, recordem les dades de la nostra
economia, que va caure un 28% del PIB en gran part per les
restriccions fetes que ens varen obligar a alguns governs a
prendre mesures més restrictives per poder salvar vides que
d'altres governs. Mentre a la crisi anterior, gestionada pel Partit
Popular, varen haver de passar més de 10 anys per poder
recuperar-nos, aquesta en dos anys podem dir que la nostra
economia s'enforteix, i tenim dades des del mes de juny que ens
demostren que aquesta recuperació econòmica ens situa en
dades del PIB a la prepandèmia, a finals del 2022 a totes les
illes. De fet, en aquests moments, a Menorca i a Eivissa ja ens
hem recuperat. Aquesta és també una de les diferències
respecte de les sortides de la crisi entre la gestió de la dreta i la
gestió de l'esquerra respecte d'aquesta capacitat de resposta.

I sabem que arran de la pandèmia hi ha hagut conseqüències
en el sistema mundial de producció i distribució de matèries
primeres i béns manufacturats que han suposat un increment de
la inflació a nivell mundial que no s'havia vist en dècades. De
fet, hi ha 68 països més que Espanya amb una inflació superior,
i 8 països també amb una inflació superior a nivell europeu. Per
tant, el meu grup es fa càrrec de la situació que vivim.

Sabem que els ciutadans i ciutadanes d'aquesta terra el
salari els dóna el que els dóna, que costa arribar a final de mes,
que viure a unes illes implica un encariment, que la cistella de
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compra és més alta, el que costa tenir fills, atendre les seves
necessitats. En definitiva, podríem dir moltes coses, però
nosaltres ens volen fer càrrec, perquè la COVID, evidentment,
ens ha llevat moltes coses i no ens en queda d’altra que poder
continuar plantant cara.

Ara bé, nosaltres volem plantar cara des del rigor, des de
l’enfortiment de les polítiques públiques i des de l’enfortiment
de l'estat del benestar, i no des de falses promeses o mesures
enganyoses o injustes com les que debatrem aquí, d'aquí poc,
en el següent debat, com les famoses baixades d'imposts
massives o les receptes que generaran encara una major inflació
i que això és de Perogrullo, i no és perquè ho digui jo, sinó
perquè ho diuen diversos experts economistes, ho diuen
diverses evidentment,...

(Remor de veus)

... -no sé que els fa tanta gràcia al Partit Popular, però, vaja-, en
qualsevol cas ho diuen diverses publicacions de prestigi com
l’Expansión.

En qualsevol cas, el PP i els seus socis de l'extrema dreta,
que tant proposen rebaixar els imposts de manera massiva, com
estan a l’informe de l'estat de la pobresa, de l'exposició de
motius, haurien de veure que la renda mitjana de Balears és de
poc més de 18.000 euros per unitat de consum. Per tant,
senyores i senyors i senyores de la dreta, la millor política que
vostès poden fer en lloc d’aquestes baixades massives d'imposts
és votar a favor de la pujada del salari mínim interprofessional,
de la pujada de la revaloració de les pensions, de la modificació
de la reforma laboral, dels 15 milions d'euros que ha posat
l'Estat,...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... votar a favor de l'Ingrés Mínim Vital, que actualment
beneficia 13.600 persones a Balears, amb les seves
imperfeccions. I jo li puc reconèixer al Sr. Gómez, fent
l'autocrítica, que, evidentment, necessita millorar, ho he dit
altres vegades, no em cauen els anells, però evidentment ha
estat una ajuda que ha vengut per quedar-se i que, des del 2014,
havent-hi aquí governs de dretes, que ja s’instaven les
institucions europees que, evidentment, es posàs en marxa
aquest mecanisme de protecció per lluitar contra la pobresa, no
es va posar, es va fer cas omís per part del Sr. Rajoy, ha hagut
de ser un govern de coalició progressista, Unidas Podemos i el
Partit Socialista, amb el president Sánchez al capdavant, que ha
posat aquest nou dret de ciutadania al capdavant.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Per tant, evidentment, ara avui en dia tenim un Ingrés
Mínim Vital. Per tant, els 200 euros per a les rendes més baixes
i totes aquestes mesures encaminades a reduir aquesta
situació,... 

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

... sense implicar i haver de retallar, ni haver d'acomiadar
ningú. Aquesta és la nostra alternativa.

I, mirin, senyors i senyores del Partit Popular, que veig que
estan animats, nosaltres volem parlar d’imposts, però volem
parlar d'imposts a les grans entitats financeres, que eren les que
vostès finançaven a les anteriors crisis, i a les grans entitats
energètiques, perquè els que tenen sobrebeneficis puguin
aportar als que menys tenen, aquest és el nostre plantejament
impositiu.

(Remor de veus)

Per altra banda, un fet important que es produeix ara,
perquè sabem que la nostra economia és dependent del turisme,
és la situació de plena ocupació, però esperem que puguem
revertir també aquesta situació en els mesos futurs, en els
mesos d'hivern, amb l’impacte que tendran a la nostra
economia els fons europeus; fons europeus, que no serà tampoc
gràcies al Partit Popular que els podrem gaudir, això sí, i que
ens ajudaran a pal·liar tota aquesta situació per impulsar
inversions i un creixement just a les nostres illes, i per
desenvolupar polítiques estratègiques en matèries, no sols de
política social i econòmica, sinó també en matèria d'energies
renovables, d'autoconsum o de mobilitat elèctrica.

Els i les socialistes no ens entregam a discursos
catastrofistes i, conjuntament amb els nostres socis, hem fet
feina per poder garantir que les persones treballadores
d'aquesta terra puguin estar en millors condicions i, per mostra
un botó, la Llei turística aprovada recentment ha tengut aquesta
sensibilitat amb les cambreres de pisos.

Per altra banda, i aprofundint en el decret llei, aquest
reconeix, per tant, diferents tipus d'ajudes de prestacions
econòmiques de caràcter social, que no entraré en detall,
perquè ja les han explicat altres companys, i el que sí que
consider important és destacar el caràcter subjectiu d'aquestes,
perquè aquestes no estaran sotmeses a pressuposts i sí seran
reclamables per part de la ciutadania davant un tribunal, perquè
els correspondran per dret; i valoram molt positivament que el
Govern hagi decidit incloure la renda d'emancipació com un
dret subjectiu, i així hagi quedat reflectit en el text.
Enhorabona, Sra. Consellera, perquè que els joves més
vulnerables d'aquesta terra puguin tenir reconegut això com un
dret subjectiu, crec que és un gran avantatge.

En general, aquest decret dóna compliment a una estructura
que dóna cobertura a totes les situacions de vulnerabilitat
econòmica i social que puguin preveure a la nostra comunitat
autònoma, per combatre tot tipus de pobresa -l'extrema, la
sobrevinguda, la puntual, l’estructural i la d'emergència.

També estam molt d'acord amb el manteniment de
l’augment del 15% de les mesures socials del decret d'Ucraïna,
d'incrementar les quanties de la renda social -tal com s’ha fet
amb l’Ingrés Mínim Vital a totes les persones beneficiàries que
hi tenguin dret-, així com avançar en la retroactivitat del
cobrament de la RESOGA el mateix dia de la petició de l'Ingrés
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Mínim Vital. Just per aquesta mesura, ja mereix la pena aquest
decret llei.

I, evidentment, jo vull recordar -jo vull recordar- que
automàticament a l'aprovació del Reial decret llei de l'Ingrés
Mínim Vital hi havia comunitats autònomes de la dreta que,
automàticament, eliminaven les rendes socials que tenien a la
seva terra, mentre que aquí a Balears hem fet tot just el
contrari, l’hem enfortida, decret a decret. L’hem enfortida,
decret a decret!

(Alguns aplaudiments)

I, per altra banda, tots recordam la situació que vàrem viure
a Sant Llorenç, i pensam que poder reflectir, en aquest decret
llei, aquestes situacions d'emergències que mai no pensam que
poden passar o que podem viure, és molt important i ens
sembla adequat que així hi hagi quedat reflectit, tal i com es va
dur a terme en el seu moment, per a l'aprovació del Consell de
Govern.

El Sr. Gómez ha fet referència a l'abús dels decrets lleis,
no? Jo sí vull posar en valor el Parlament com a centre de
l'activitat política, i ho vull fer perquè a l’anterior legislatura jo
vaig participar...

(Remor de veus)

... jo he tengut molt de respecte i he escoltat a tothom, i procur
sempre tenir molt de respecte. Aquí es coneix que no han anat
a escola o els falta molta escola. 

(Alguns aplaudiments)

A aquest parlament..., a aquest parlament i a l’anterior
legislatura, amb un govern d’esquerres, no es varen dur tants de
decrets llei, precisament, perquè no vàrem viure els contextos
que hem viscut en aquesta legislatura: els contexts d’una
pandèmia sense precedents i d’una guerra d'Ucraïna, amb totes
les conseqüències de la inflació que hem tengut. Per tant, jo
crec que aquesta és una diferència abismal.

Però quan parlam de decrets llei no només parlam del
nombre, parlam de la qualitat d’aquests decrets lleis, i jo he fet
referència a l’anterior legislatura, faig referència a l’anterior i,
evidentment, a l'anterior legislatura, del Sr. Bauzá, hi va haver
29 decrets llei, i, evidentment, tots aquests decrets lleis que es
varen fer, varen crear crisis: Llei de símbols, la Llei del TIL, el
decret llei de Delgado..., que varen posar en aquesta terra un
munter de manifestacions a peu de carrer, i varen generar
crispació; mentre que, en aquesta legislatura, els decrets llei
que s'han posat a disposició han estat per solucionar les crisis.
Aquestes han estat les grans diferències entre les normatives...

(Alguns aplaudiments)

...d’anteriors legislatures i normatives d'aquesta legislatura. I
crec que tot això s'ha de tenir molt en compte i s'ha de tenir
molt present.

Quan parlam del Parlament com a centre d'activitat política,
parlam que el Sr. Bauzá no va participar en 27 ocasions que se

li va demanar a venir a donar la cara en el Parlament, mentre
que la Sra. Armengol ha vengut totes i cadascuna de les
vegades a donar la cara en aquest parlament.

(Cridòria)

Sí, senyor!, sí, senyor!, tot i que els sàpiga greu. Els
consellers han comparegut totes les vegades que se’ls ha
demanat; en aquest parlament s'han fet modificacions, en el
temps de la COVID...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor...

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA: 

...perquè poguéssim tenir, modificacions reglamentàries, perquè
poguéssim fer i celebrar comissions, cosa que a altres
parlaments no s'ha fet. Per tant, no denigrem ni facem, per
favor, ni facem d'aquest parlament -quan parlem, almanco-
posem el Parlament al lloc també que li pertoca.

I, ja per acabar, pens que la resposta progressista a la crisi
no és sols més equitativa, sinó més eficaç que el neoliberalisme
de la dreta. I, si no, es demanin de la mà de qui venen sempre
tots els avanços i drets socials i de ciutadania, o simplement es
demanin on es troben en aquests moments lleis tan importants
com la Llei d'eutanàsia, la Llei d'interrupció voluntària de
l'embaràs o la Llei d'educació: estan segrestades per interessos
del Partit Popular en el Tribunal Constitucional.

Per tant, com sempre hem fet els i les socialistes, ens situam
a la part dels avanços democràtics, al mateix temps que ens
proposarem fer feina de valent entre tots els grups
parlamentaris durant la tramitació d'aquesta llei, amb el màxim
diàleg i consens, perquè tots els drets conquerits fins ara siguin
consolidats per a les persones més vulnerables de les nostres
illes. 

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Gamundí. En torn de fixació de posicions dels
grups que no hagin intervingut ni a favor ni en contra, donam
la paraula al portaveu o a la portaveu del Grup Parlamentari
Popular, la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Bé, bon dia una altra vegada. La veritat és que no feia
comptes començar d'aquesta manera, Sra. Consellera, perquè
crec que, quan tenim damunt la taula -avui- la validació d'un
decret de serveis socials, de prestacions socials econòmiques,
el que menys vol sentir qualsevol persona que ho està passant
malament, des de fa anys, governant l'esquerra -això que vostès
parlen, de sortir de l'esquerra-, i ha pogut escoltar que, a més,
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és una intervenció, la seva, Sra. Beatriz Gamundí, que és per
posar en bucle, hi ha trossets de la intervenció que són per
posar en bucle. Perquè hi ha molta gent que ho passa molt
malament, amb el Sr. Sánchez, amb la Sra. Francina Armengol
i amb el Decret de la Sra. Fina Santiago, molt malament. I és
com riure-se’n de la gent, de parlar de dretes o d'esquerres, és
riure’s de la gent, de parlar d'inflació o no-inflació, de si
Espanya... És que s’està passant molt malament. Jo no sé si
vostè ho ha viscut, però jo he viscut com hi ha hagut persones
al meu costat, a devora, de comprar una botella de llet, que
l'han deixada perquè no l'han poguda pagar. I no li dic un doi:
em va passar la setmana passada. És que hi ha molta gent que
està intentant compartir cotxe perquè, per anar a fer feina, si no
són tres o quatre persones dins el cotxe, no poden pagar la
benzina! 

És que tenim una pobresa a les Illes Balears que, any rere
any, augmenta. És que tenim, tenim, heu tengut -vostès, el
govern d'esquerres- més doblers que mai, i ve aquí a cridar, a
muntar un xou, quan tenim quatre mil persones que han hagut
de demanar una renda social garantida, que no és ver que en
aquesta comunitat autònoma abans de vostès no hi havia ajudes
socials, no és ver, vostès es varen carregar la Renda Mínima
d'Inserció i la varen reconvertir en la Renda Social Garantida.
I a l’any 2020 el primer que varen fer va ser llevar 4 milions
d'euros que tenien els consells insulars per pagar la renda
mínima d'inserció, i vostè ho sap que va ser una retallada de 4
milions d'euros als consells insulars.

Per tant, jo no faig comptes començar així, és que crec que
no és bo per a la ciutadania aquest discurs que vostè ha fet aquí,
crec que no és bo, a un míting sí, els queden encara un parell de
mesos per anar a mítings, esperin un poc,...

(Remor de veus)

..., però aquí no, aquí no, intentin tenir una mica de respecte per
tots aquells que ho passen malament, que jo entenc que la
consellera, amb bona intenció han aprovat aquest decret per
Consell de Govern. Som una altra vegada més davant un decret,
Sra. Consellera, després del Decret 10/2020 i de múltiples
decrets i modificacions del decret inicial. Li dèiem fa dos anys,
a l'any 2020, que li donaríem suport al Decret 10/2020, en
aquell moment, i ho vàrem fer, així com hem donat suport als
posteriors. A aquest no, a aquest ens abstendrem, perquè
creiem que no és ara el que necessitàvem en aquesta comunitat
autònoma, necessitàvem una llei de serveis socials.

De fet, vostè, cada vegada que presentava aquí una
modificació del Decret 10/2020 ens deia o ens enganyava, vull
pensar que no, que tendríem una llei de serveis socials en
aquesta legislatura i dins enguany, que la presentarien enguany,
vostè ens ho va dir a tots aquí, aquí. Al final tenim el mateix, ha
fet un decret de serveis socials, de prestacions socials
econòmiques, que és un refregit del que ja teníem i que
modifica molt, molt poquet el que ja teníem fins ara. Ens
havíem arribat a creure la seva intenció de fer aquest decret,
però, després, al final, hem vist que no.

I  és veritat que fer una llei, tramitar una llei i entrar una
llei, du tot un procés previ que vostès ara no tenien temps, per
botar-se aquest procés previ, que no n'hi ha més, perquè vostès

no varen fer la feina que tocava fa mesos, l’haguessin pogut
presentar perfectament, com li deia el Sr. Juanma Gómez, el
mes de febrer, o el desembre de l'any passat, m'és igual, han
tengut temps per poder-lo presentar, és clar que sí, només
faltaria!, a tothom, la nostra ciutadania que també ha hagut de
sofrir la pandèmia, ha hagut de sofrir la terra d'Ucraïna, ha de
fer feina en els seus objectius i ha d'acomplir la seva feina;
vostès havien de fer la seva i en aquesta legislatura vostès
havien de fer una llei de serveis socials; una llei de serveis
socials que implica parlar, treballar i consensuar amb tots els
actors d'aquesta llei, per començar amb els consells insulars,
amb els ajuntaments, però també amb el tercer sector.

I tot això vostès s'ho boten, estan avesats, han collit el
rodillo, el sistema de collir el rodillo, i com que li han collit
gust a això de fer decrets lleis, doncs ara ja ho justifiquen de
qualsevol manera: ni la guerra d'Ucraïna, ni la pandèmia són un
pretext o han de ser una excusa o una coartada per tornar-nos
presentar avui aquí aquest decret llei.

(Alguns aplaudiments)

Fins i tot vostè, a més, ens ho va comunicar, vostè fa una
sèrie de mesos, fa devers un mes, ens va dir: escoltau, volia fer
una llei però no arribam a temps, per tant, tota aquella
exposició de motius que surt i aquesta justificació de la
urgència del decret no és tal, aquesta justificació que surt al
decret per justificar que fessin un decret urgent és totalment
fal·laç, i vostè ho sap, Sra. Consellera, ja que durant tot el
moment de la tramitació hagués pogut estar perfectament en
vigència el Decret 10/2020 i els posteriors que vostès havien
aprovat, i no hagués passat res de res. I si haguéssim hagut de
menester, modificar puntualment qualque cosa, haguessin
aprovat un altre decret, temporal, mentre es tramitava la llei.
Per tant, no l'han feta, no han fet una llei ni l'han tramitada per
llei, per botar-se tota una sèrie de passes i d’informes legals que
eren preceptius si es tramitava com a llei, i d'aquesta manera,
una vegada més, se’ls boten.

L'exposició de motius és un autèntic escàndol, és un
autèntic escàndol, no sé qui l'ha feta, però jo crec que si se
l'hagués llegida, ben llegida la Sra. Francina Armengol, la
presidenta de la comunitat autònoma, no li hagués fet cap
gràcia ni una; l'exposició de motius tot el temps, constantment
fan referències a índexs AROPE, cada vegada estam pitjor. 

Després, evidentment, el que vostès fan a l'exposició de
motius és que fa dues legislatures que vostès governen, que han
comptat amb més eines i més recursos que mai i que cada
vegada estam pitjor. Li he posat entre cometes, i no repetiré el
que diu el Sr. Gómez, però jo és que ja ho tenia entre cometes,
escolti, Sra. Consellera: “Tenir feina a les Illes Balears ara no
és garantia de sortir del risc de pobresa d'exclusió, així, al
voltant del 15% de les persones que tenen un treball remunerat
es troba en aquesta situació de risc. La figura del treballador
pobre, doncs, ara es consolida a les Balears, a causa de les
condicions de precarietat, la parcialitat i la curta durada dels
contractes”.

Jo no sé si el Sr. Iago Negueruela, que ara no és aquí,
estaria molt content amb aquesta exposició de motius, ni la Sra.
Francina Armengol, fa set anys que governen! Sra. Consellera,
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són vostès els que han consolidat els treballadors pobres, són
vostès els que no han fet res per lluitar en contra de la durada
dels contractes, per què no han fet res per lluitar contra la
durada dels contractes?...

(Remor de veus)

... Són vostès, Sra. Consellera, són vostès els que no han
diversificat l'economia de Balears. Vostès, just se’n recorden de
diversificar l'economia de Balears quan pensen que Palma està
saturada, però durant 7 anys no han fet res per diversificar
l'economia de Balears.

Són també el govern d'esquerres el que no ha invertit
suficient, li diré en què, en la inclusió, en la inclusió de totes
aquelles persones que es veuen necessitades de demanar una
prestació econòmica. Vostès se’n recordaran que jo vaig ser
molt vehement, que jo li vaig dir a vostè que vostès es
carregaven l’única eina que teníem de reinserció aquí, a les
Illes Balears, que era la Renda Mínima d'Inserció, amb uns
plans específics per a cada una de les persones que cobraven
aquesta renda. I li vaig dir que vostès llevaven de l’equació la
inclusió, li ho vaig dir.

Ara vostè em dóna la raó, i estic agraïda, li he de donar
l'enhorabona, perquè per primera vegada vostès han inclòs un
títol allà on vostès inclouen les ajudes al suport a les famílies,
a la reinserció i la inclusió, enhorabona! Ara bé, altre pic sense
dotació econòmica per a totes aquelles administracions que les
han de posar en marxa; és a dir, una altra vegada tornant deixar
penjats els consells insulars si tornen posar en marxa aquestes
rendes mínimes d'inserció.

Vostès els donen l’eina, perquè fins ara no tenien una eina
legal per poder fer aquesta ajuda familiar de suport a la família
i d'inserció, que vostè ara sí que inclou amb un títol nou, però
no la doten tampoc econòmicament, ni diuen de quina manera
s'haurà de dotar econòmicament, sinó que cada administració
haurà de finançar aquella ajuda econòmica. Per tant, tornam
deixar penjada tota aquella part tan important que és la inserció
i la reinserció.

Faltava una llei per donar major claredat, és a dir, una
legislació ben definida. Faltava una llei per tenir un
finançament adequat amb un pla de prestacions i faltava una
llei per donar un reconeixement a les necessitats de programes
d'inserció, efectius, diria jo, amb recursos suficients i que no
sigui una càrrega per als consells.

Una altra vegada, el Govern de Francina Armengol torna
posar als consells insulars i als ajuntaments imposicions, els
dóna competències, però sense cap tipus de finançament.

En definitiva, la dinàmica d’aquest govern ha estat i s'ha
caracteritzat per una allau de normativa de decrets llei, que
quan ja se’n saben un el tornen modificar per un altre. De tota
l'explicació que vostè ens ha donat l’única realitat és que hi ha
dues diferències importants entre el decret que teníem ara,
perquè tota la resta és pràcticament igual: som davant d’un
decret que té 97 articles i dels 97 articles just 17 són nous, però
d’aquests 17 nous ja pràcticament alguns d'ells ja es veien
contemplats dins aquest decret. Per tant, modificació real que

pugui beneficiar els ciutadans i cregui’m que els hem mirat
article per article, un per un, ben poqueta. Al final, l'únic que
modifiquen és el que jo li deia, el títol V, que és allà on vostès
creen les prestacions econòmiques de suport familiar i els
processos d'inserció socials, que sempre li vàrem dir que feien
falta, sempre els ho vàrem dir, és un reconeixement del que
tantes vegades li hem reclamat aquí.

La segona cosa, la segona gran diferència és la separació de
les ajudes econòmiques bàsiques i les ajudes intervenció social
immediata a la inclusió d’ajudes mediambientals.

I el que ja ens sembla un escàndol enorme, i vostè ha
començat per aquí, perquè de la seva intervenció durant quatre
minuts ha volgut justificar una modificació del Decret 6/2022
amb el Decret 7/2022; és a dir, vostès no només han collit gust
a fer decrets, i, d'aquesta manera darrera cada decret hi ha una
imposició a totes aquelles administracions que després han
d'aplicar els seus decrets, sinó que, a més darrera cada decret hi
ha una modificació del decret anterior, amb el Decret 6/2022
varen modificar el 4, i amb el Decret 7/2022, modifiquen el 6.
Escoltin, vostès tenen les seves lluites internes, a vostès no els
havia agradat com havia quedat redactada dins el tema de la
funció la moratòria aquesta dels dos anys,...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, hauria d’anar acabant.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... pel català -sí, Sr. President-, i, al final, el que han fet amb
aquest decret ha estat amb aquest (...) han fet, ho tornen
modificar. Harem d'esperar al Decret 8/2022 a veure com
modifiquen aquest.

Per tant, aquest decret no era necessari, aquest decret no era
necessari, Sra. Consellera, sí que ho era una llei de serveis
socials, sí que ho era, i aquesta llei de serveis socials serà la
que farà el Partit Popular quan governi.

Moltes gràcies. 

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Senyora portaveu del Partit Socialista, sap el que vostès fan
decret llei a decret llei a decret llei a decret llei? Empobrir la
democràcia i carregar-se la separació de poders. Això és el que
vostès fan.

(Alguns aplaudiments)

Perquè l’abús del decret llei és una pràctica que demostra
baixa qualitat democràtica i el seu govern està ancorat
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absolutament en aquesta pràctica pertorbadora. Perquè no hi ha
el Sr. Ensenyat, perquè també li diria que això sí que és un
trastorn, la utilització del decret llei, ha utilitzat bé el terme
però era aplicable al decret llei, perquè què fa aquesta norma
que duen avui a convalidació? Fa una cosa que, a més,
reconeixen vostès expressament a l'exposició de motius, que és
fer una compilació; és a dir, vostès s'han dedicat a dictar
diverses normes, vostè ho ha explicat, sis decrets lleis, i ara el
que fan és compilar i posar ordre. Això és fer un text refós.

Però, és clar, això no té res a veure amb un decret llei, això
no és d’urgent i extraordinària necessitat, és que vostès arriben
a la perversió absoluta en la utilització d'aquesta figura!

Nosaltres podem estar d'acord amb molts dels plantejaments
que es fan, amb les poques novetats que conté el decret llei,
però no podem estar d'acord, de cap manera, amb la utilització
fraudulenta d'una figura que només té sentit en determinades
circumstàncies.

I el que ja és el súmmum és que vengui la portaveu del
Partit Socialista i ens digui que, a més, vostès fan decrets llei de
qualitat,...

(Algunes rialles)

... decrets llei de qualitat que són de tanta qualitat que el primer
que ha fet la consellera és explicar que ara corregiran el decret
llei que fa dues setmanes varen dictar! Mira si ho fem de
qualitat!, ho fem tan impressionantment bé que ens dedicam a
corregir-nos contínuament a base de decrets llei. I això també
ha servit per a les prestacions econòmiques socials, perquè
vostès han fet molts decrets lleis d’autocorrecció.

(Remor de veus)

Perquè si tan segurs estaven amb el tema del requisit de
català, no s’entén que vostès hagin hagut de corregir-se i
blindar més la seva regulació anterior. Quan el Grup
Parlamentari El Pi els va criticar i els va dir que aquest no era
un camí correcte per garantir els drets lingüístics, vostès ens
varen dir de tot, però és que resulta que al cap de pocs dies
vostès mateixos han de dictar una norma per intentar garantir
aquests drets lingüístics. Molt bé no havien fet les coses
aleshores.

I li continuam reclamant que el català hauria de ser un
requisit i no quedar postergada la seva acreditació a dos anys,
perquè no sabem què passarà d’aquí dos anys, perquè no serà
automàtic si no tenen el requisit i perquè la incorporació que
vostès fan en aquest decret llei, sobre l’obligació de participar
a les convocatòries no té conseqüències jurídiques, perquè si un
funcionari, durant aquest termini dos anys, no vol participar o
no participa en la convocatòria, què passarà, que passarà? Té
l’obligació, però què passarà si no ho fa? No ens ho expliquen
en el decret llei, i aquesta és una... -no, no m’ho explica en el
decret llei el que passarà amb aquest funcionari, no ens ho
explica. Em dirà: li tramitaran un expedient, bé, un expedient
què, que ja saben tots com acaben aquests expedients.

I aquí hi ha un problema de fons, que ja sé que això sí que
no es pot solucionar amb el decret llei, però nosaltres no podem

deixar d'esmentar-ho, perquè aquesta duplicitat, Ingrés Mínim
Vital-Renda Social Garantida, que depèn de dues
administracions diferents o de dos poders diferents, això no té
sentit. L’Ingrés Mínim Vital hauria de ser gestionat per les Illes
Balears i hauria de ser gestionat pel Govern de les Illes Balears,
perquè, si no, nosaltres ens dedicam, com a gran argument del
decret llei, a anar darrere el que fa l'Estat, en una competència
que no és seva, perquè la competència, en teoria estatutària, és
del Govern de les Illes Balears, i ens dedicam a adaptar la
nostra normativa al que se li ocorre i canvia el Govern de
l'Estat, i a intentar tapar els forats que va deixant oberts el
Govern de l'Estat amb el seu Ingrés Mínim Vital. I això, jo,
sincerament, em sembla prou impresentable.

Perquè, a més a més, gran part de les mesures que
determinam estan en funció del mal funcionament i la negligent
utilització de l'Ingrés Mínim Vital per part de l'Estat, perquè la
gran novetat del seu decret llei, que és retrotreure, fer que es
cobri la prestació a partir de la sol·licitud de l'Ingrés Mínim
Vital, ja és un advertiment de dir: com que som conscients que
moltíssima gent demanarà l'Ingrés Mínim Vital i li diran que
no, ja hem d'anar a cobrir flanc i intentar mantenir una situació
adequada a aquestes persones vulnerables. Però jo crec que,
evidentment, el sistema està pervertit i el sistema s ha de
canviar, perquè, si no, això no té ni cap ni peus.

I li vull fer una darrera reflexió, aquesta meravella que ens
han venut, que és el reconeixement de drets subjectius que, en
teoria, està molt bé,... -no, vostès fan així-, en teoria està molt
bé, per què? Perquè poden anar als tribunals, però d'aquest
col·lectiu de persones vulnerables quants es troben en
condicions d'anar als tribunals? Quants? No, no teòricament, no
teòricament, perquè ja sé que tothom està en circumstàncies
d'anar al tribunals, teòricament, però quants poden contractar
un advocat, quants poden pagar un procurador, quants poden
passar un procés, quants? Perquè si han d’anar a l'accés a la
justícia gratuïta, ja sabem com funciona això també. Llarg!, tot
és molt llarg,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -eh?, no, no, jo no dic que no es declari dret, jo no he dit
això, jo li dic que aquesta gran novetat de declarar-ho dret
subjectiu la seva conseqüència és dificultosa, perquè el sistema
està creat de tal manera que molta d'aquesta gent al final no
podrà accedir al mecanisme de resposta davant el no-
reconeixement del seu dret subjectiu. Això és així i, per tant,
hem de crear altres eines -no, em faci així-, perquè hem de
crear altres eines i altres instruments, perquè si una cosa no
funciona hem de saber trobar altres alternatives. O ens podem
quedar contents, ja aniran als tribunals, no hi aniran, però
nosaltres hem cobert l'expedient. No crec que aquesta sigui la
seva actitud, sé cert que no és la seva actitud, consellera, i, per
tant, jo només li vull constatar un fet del qual crec que
n’hauríem de ser tots conscients.

El Pi no dóna suport a la convalidació d'aquest decret llei,
sobretot per una qüestió de forma, perquè, com s'ha dit aquí,
més de 97 articles, no justifiquin de cap manera l’adopció d'un
decret llei, això s'hauria d'haver tramitat com un projecte de llei
i s'hauria d’haver tramitat pel procediment ordinari, amb totes
les garanties que ha explicat perfectament la portaveu del Grup
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Parlamentari Popular i que no reiteraré, però que vostès han
evitat i han sortit per la tangent.

I vull acabar, que aquesta sigui una actitud rigorosa, com
algun portaveu s'ha atrevit a dir, realment és el sarcasme més
absolut que es pot dir d'aquesta pràctica fraudulenta de la
utilització del decret llei!

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Procedim a la votació, un cop finalitzat
el debat. Per tant, el president demana si el Ple valida o no el
decret llei debatut. Passam a votar, votam.

Vots presencials: 32 a favor, cap en contra i 17 abstencions;
vot telemàtic: hi ha 2 abstencions; la qual cosa dóna un resultat
total de 32 vots a favor, cap en contra i 19 abstencions. 

Com que al llarg del debat hi ha hagut diversos portaveus
que han demanat que es tramiti com a projecte de llei, ara
sotmetem a consideració del Ple si es tramita com a projecte de
llei. Passam a votar. Votam.

Vot presencial: 49 sí, cap no, cap abstenció; hi ha 2 vots
favorables per via telemàtica, que donen un resultat de 51 vots
a favor, cap en contra i cap abstenció.

I donam per finalitzada aquesta sessió.
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