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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions?

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gaspar Oliver substitueix Antoni
Pastor.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Aina Rado substitueix Pilar Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ja està?

1) Proposició no de llei RGE núm. 449/06, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a descomptes en els
transports per a extracomunitaris.

Passam al primer punt de l’ordre del dia que consisteix en
la proposició no de llei RGE núm. 449/06 presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, sobre descomptes en els transports per
a extracomunitaris. Per tal de defensar-la intervé l’Hble. Sra.
Aina Rado per un temps de 10 minuts.

Quan vulgui Sra. Rado.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. És un
tema que jo crec que darrerament se n’ha parlat molt, fins i tot
en aquesta mateixa comissió, però creim que és necessari de
vegades clarificar determinades coses que potser no quedin
absolutament clares. De totes maneres vull repetir, encara que
com ja he dit, ja s’ha dit altres vegades, la necessitat i
l’oportunitat d’aquesta proposició, ja que allò que feim és
demanar que se posin en funcionament determinades mesures
a fi de què uns nous veïns que tenim, aquestes persones
immigrades extracomunitàries, per tant, no tenen els mateixos
avantatges que tendrien altres persones vingudes de fora que
pertanyen a la Comunitat Europea, o els mateixos residents.
Però tenint en compte que aquestes persones paguen els seus
imposts aquí, estan empadronades aquí i nosaltres creim ben
sincerament que s’ha d’arribar a la plena integració d’aquestes
persones. Aquesta integració no serà possible si no tenen els
mateixos deures i els mateixos drets.

Per això és que si han de tenir els mateixos drets també
aquest reconeixement d’aquesta insularitat, que en els residents
d’aquestes illes tan ens ha costat que s’arribés a reconèixer,
creim que és necessari que ells que també són veïnats
d’aquestes illes, que també són residents se’ls ha de reconèixer
en el mateix sentit.

Per això, com he dit al començament, creim que s’ha
d’instar el Govern de Madrid, ja que d’ell depèn, que obri les
negociacions o els contactes necessaris a fi de què això sigui
possible. També creim evidentment que el Govern de les illes

també hi té coses a dir en aquest tema, ja que aquests residents
són residents de les Illes Balears i per tant, el Govern de les
Illes Balears també és el seu Govern. I això ho dic per una
qüestió molt clara i és perquè sí que hem sentit declaracions de
membres del Partit Popular en què estan d’acord en el tema
d’estendre el dret dels descomptes dels residents a les persones
extracomunitàries, evidentment que ho pagui Madrid, no faré
més incidència en aquest tema. Però després també hem vist
determinades manifestacions, fins i tot, per escrit, a determinats
mitjans de comunicació en què diu, ho llegiré textualment: “el
Govern de les illes descarta intervenir davant Madrid per
reivindicar el descompte per als immigrants”.

Per tant, jo crec que és adient aquesta proposició perquè
tots tenguem ben clar què és allò que demanam. He dit al
començament que creim que és un tema de justícia i també
voldria dir que lamentam que el Govern de les Illes Balears no
hagi posat ja en funcionament determinades mesures perquè
amb això sí té competència a fi de poder donar determinades
ajudes a aquestes persones que moltes vegades per necessitats,
precisament, de la seva situació d’haver arreglar papers,
d’haver d’acudir a consolats han de desplaçar-se a la península.

Això de moment no ha estat així, jo esper que es faci en
qualque moment. Però de moment demanam que s’aprovi
aquesta moció que du avui el Grup Socialista a fi d’estendre els
descomptes a tots els residents d’aquestes illes.

Res més. Moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rado. Per fixar el torn de posició té la
paraula el Sr. Rosselló del Grup Esquerra Unida i Els Verds.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo
no usaré la paraula massa temps perquè crec que se defensa per
si mateixa aquesta proposició no de llei. Jo senzillament donar
suport plenament a la proposta del Grup Socialista i adherir-me
íntegrament a les paraules expressades per la diputada Sra.
Rado durant la seva intervenció. Crec que és de justícia que
persones que viuen, treballen i fan créixer al nostra economia,
contribueixen amb els seus imposts a la vida social i econòmica
de les nostres illes que gaudeixin dels mateixos drets. Per tant,
senzillament crec que és de justícia que avui aprovem aquesta
proposició no de llei.

Així mateix expressar el desig de què quan aquesta proposta
arribi al Govern de Madrid, compti amb el suport d’aquest
Govern i del Partit Socialista que la presenta avui aquí i que
s’aprovi d’una forma el més ràpida possible perquè fa massa
temps que aquest tema du cua. Per tant, desitjar que quan arribi
a Madrid s’aprovi i tengui més sort que altres propostes que
varen arribar a Madrid a la passada legislatura, concretament
duites per part del senador autonòmic Manuel Cámara, que
varen ser duites en el Senat i varen ser rebutjades amb els vots
del partit majoritari d’aleshores, el Partit Popular. Ara supòs
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que tothom li donarà suport, esper que tengui el suport de
tothom a Madrid i a més, els que ho poden fer que ho facin.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. La veritat és que hi queden
poques coses a afegir a allò que han dit els anteriors portaveus.
Sí reiterar que és cert que aquestes persones que treballen aquí,
que paguen els seus tributs aquí siguin comunitàries, o
extracomunitàries, pensam que han de tenir els mateixos drets
que els residents que siguin comunitaris, o perquè són nascuts
aquí. I sobretot, que s’han de beneficiar de les ajudes que tan
el Govern de l’Estat, com el Govern de les Illes Balears
estableixen per palAliar les conseqüències del fet insular. Tots
sabem que a una illa les coses costen més i tots sabem què ens
costa traslladar-nos d’una illa a l’altra o traslladar-nos a la
península.

Aquests desplaçaments que demanam que se subvencionin
també a les persones extracomunitàries que viuen aquí, no
només són per a temes de passeigs i de plaer, ho comentava la
portaveu del Grup Socialista, que molts d’aquests
desplaçaments són obligats cada cert temps, crec que cada 3
mesos, per exemple el Consolat del Marroc és a Barcelona,
estan obligats a haver-hi d’anar i paguen el bitllet de l’avió a
preu sense cap descompte ni un. O treballadors d’empreses que
tenen serveis i tenen obres a diferents a illes, l’empresari és el
que paga el bitllet, però clar, si l’ha de pagar entre Menorca i
Mallorca o entre Eivissa i Formentera, a preu de no resident, li
és més fàcil contractar una persona que té tots els papers en
regla i que pot tenir descomptes en els residents.

Per tant, donam suport a aquesta proposició no de llei. I sí
presentaríem un segon punt, una esmena in voce. L’havíem
d’haver presentada ahir per escrit perquè tots els grups ho
poguessin tenir, però se’ns va passar, de vegades no rendim el
que ens toca els diputats. I volíem afegir un segon punt que
digués: “el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a habilitar una partida pressupostària per avançar
els descomptes fins que se’n faci càrrec el Govern de l’Estat”.
Això pensam que no és nou, ja ho ha fet aquest Govern
avançant durant un cert temps un descomptes als residents
d’aquestes illes, pendents després a cobrar-ho de l’Estat, eren
5 o 6 euros per bitllet, però se va fer i s’abonaven. Pensam que
això no és tan difícil que se pugui fer.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Popular té
la paraula la Sra. Carme Feliu per un temps també de 10
minuts.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Bé, jo per no tornar insistir en el tema, crec que és un tema
que està prou clar i que ja hem debatut en altres ocasions, el
que jo vull manifestar és que ningú tengui cap dubte que el
Grup Parlamentari Popular està absolutament a favor de què un
colAlectiu com són els immigrants extracomunitaris, no pateixin
dia a dia discriminacions com el tema dels descomptes pels
viatges. Tan és així que nosaltres, desgraciadament, a una
anterior comissió vàrem haver de votar en contra per altres
motius, perquè s’havien introduït altres dades que no podíem
acceptar en aquell moment. Però nosaltres també vàrem entrar
una proposició no de llei. 

De fet, avui vull presentar una esmena in voce, perquè quedi
ben clar que estam absolutament a favor d’aquesta proposició
no de llei que presenta el PSOE, l’únic és que nosaltres afegim
aquí els viatges entre illes, no sé per quin motiu, tal vegada
tendrà una explicació, però jo no l’he trobada, la proposició no
de llei del PSOE exclusivament parla dels descomptes de
bitllets per a viatges a la península. Nosaltres és pràcticament
la mateixa proposició no de llei, el que passa és que a l’esmena
afegim que tenguin els mateixos descomptes per a transport aeri
i marítim, però sense ser exclusivament a la península, sinó que
sigui en general, que entre illes també pugui... Jo també
interpret que aquesta proposició no de llei pot deixar una
mancança important en els viatges entre illes i perquè quedi
clar.

Jo no embullaria més la troca, jo no parlaria més d’altres
temes. Allò que sempre el Partit Popular ha manifestat és el seu
escepticisme referit a què el Govern de Madrid accepti aquest
descompte i per un motiu ben clar, el President Jaume Matas va
tenir en aquells encontres de presidents de comunitats que
varen fer fa temps, ell ja li va proposar al President Zapatero
aquests temes i el Sr. Zapatero li va donar un no taxatiu, li va
dir que no, que això no ho acceptaria. Clar, davant aquesta
negativa tan rotunda del President de Govern vàrem dir, bé,
som escèptics, ho han d’entendre. Jo crec que és legítim davant
d’aquesta resposta del President del Govern de l’Estat tenir un
cert grau d’escepticisme. 

Tot el que faci falta, lluitar... Vull recordar que la pròpia
Conselleria d’Immigració el novembre de l’any 2005 ja va tenir
una primera entrevista, va ser de les primeres que va treure
aquest tema amb el Delegat del Govern i ja li va proposar
aquest tema, ja li va demanar que intercedís per tal
d’aconseguir i acabar amb aquesta discriminació de viatges.

Per tant, jo demanaria que se mantengués la proposició no
de llei..., que se pogués acceptar la nostra esmena, únicament
amplia o deixa més genèric. I sobre el tema d’avançar no hi
hauria cap problema, el que passa és que jo interpret que si ara
per ara tenir un no rotund del Govern d’Espanya, la veritat és
que és mal de fer avançar, entre altres coses perquè encara no
s’ha tornat ni un duro dels doblers que va avançar el Govern
per aquells descomptes. I a més, amb quines quantitats? És a
dir, quan el Govern de les Illes Balears se va comprometre en
avançar els doblers és perquè el Sr. Jaume Matas li va fer una
proposta al Sr. Zapatero perquè apliqués íntegrament el 50% en
aquest descompte de cop. El Sr. Zapatero va dir que no, va dir
que ho farien escalonadament i de fet, així ho ha fet. I el
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Govern va dir que mentre tant nosaltres avançarem. Però és que
no s’ha manifestat en cap cas encara el Govern de Madrid,
primer si vol aplicar aquest descompte o no i segon, si ho vol
aplicar, com ho aplicarà?

Per tant, jo demanaria que aquesta segona reivindicació que
fa el PSM quedi damunt la taula, esperant quina és la resposta
del Govern de Madrid. Si el Govern de Madrid diu que sí, que
demà ja ho paga tot, perfecte. Si el Govern de Madrid diu que
no, diu que ho farà escalonadament com fins ara, és un altre
tema que se’n pot tornar parlar. Però crec que no ens hem
d’avançar a la resposta del Govern. Tenc esperances, perquè si
el Grup Parlamentari Socialista ho presenta, tenc esperances
que pugui anar bé a Madrid. I tant de bo puguem trobar el
camí, perquè jo crec que l’objectiu és el mateix i que tots
compartim.

Per tant, jo demanaria que s’acceptés la nostra esmena de
modificació i que se deixés el tema així per tal de què pugui
sortir, jo ho interpret així, per unanimitat dins aquesta cambra.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula? Té
la paraula la Sra. Rado per un temps de 5 minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc agrair el suport dels
grups que així ho han manifestat. I referent a les esmenes, tan
del Partit Popular com del Partit Socialista de Mallorca. La del
Partit Popular, efectivament té raó, crec que queda més ben
expressat tal com diu una part de la seva proposta, però jo no
canviaria tot el text, si a vostè li pareix, jo li accept substituir
per: “transport aeri i marítim”. Jo crec que així quedaria en el
sentit en què ho plantejava la portaveu del Partit Popular. Per
tant, crec que efectivament quedaria més complet.

Pel que fa a l’esmena que ha presentat la portaveu del Partit
Socialista de Mallorca, dir que efectivament, jo en la meva
intervenció ja he lamentat que el Govern no tengués una partida
per fer front a aquestes despeses i per tant, crec que també
quedaria més completa aquesta proposició i per tant, per la
nostra banda també acceptaríem aquesta proposició.

I si me queden 2 minuts, voldria comentar que ara pareix
que el Govern del Sr. Zapatero no ha fet res amb els
descomptes per a immigrants. Jo vull dir que si tenim el
descompte que tenim en aquests moments és gràcies al Partit
Socialista i al Sr. Zapatero, perquè desgraciadament ni per als
residents extracomunitaris, ni per als comunitaris, ni per als
residents de tota la vida durant 8 anys no hi va haver cap tipus
de qüestió d’aquestes ni manera de parlar-ne. 

Per tant, per la meva banda res més i moltes gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Algú més vol fer cap aclariment?

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, per una qüestió... Entenc jo que quedaria la proposició
no de llei, llevant la península, quedaria: “bitllets per a viatges
a totes les persones estrangeres”. Ho he entès bé? Llevam
“península”.

(Remor de veus)

Per a viatges?

(Remor de veus)

Perdó?

Per a transport aeri i marítim? D’acord perfecte, molt bé.

I després una altra cosa. Se pot fer la votació per separat
dels punts? En ares d’aconseguir la unanimitat. Jo ja he
manifestat quina serà la nostra postura. Si és així, nosaltres ja
retirarem la nostra proposició no de llei que tenim presentada
perquè és exactament igual que aquesta i ja ens deixam
d’absurds i que d’aquí un mes torni venir el tema a la mesa. Si
poguéssim votar per separat, nosaltres retiraríem la nostra
proposició no de llei que tenim presentada, amb els punts
semblants a l’esmena que hem presentat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Rado, vol dir com hem de votar? Volen 5 minuts per
rallar-ne. 

Idò 2 minuts.

Sra. Rado, vol deixar clar com ha de ser la votació?

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Perquè quedi clar i en ares a aquesta unanimitat, almanco en
un punt, ens hagués agradat que fossin tots dos. Però almanco
en un punt acceptarem la votació per separat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Podem passar a votació. 

Vots a favor?

Del primer punt, amb l’esmena incorporada.

(Remor de veus)

LA SRA. RADO I FERRANDO:

L’esmena que hem acceptat. 

LA SRA. PRESIDENTA:
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Perdó, hem d’entendre que la presidenta no ha estat en les
converses i no sap com han quedat.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí, d’acord. Miri, jo li ho explicaré Sra. Presidenta, perquè
efectivament el punt 1 seria el nostre punt únic, senzillament
canviant: “transport a la península” per “descomptes en el
transport aeri i marítim”. Aquest seria el primer punt.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. I el segon?

LA SRA. RADO I FERRANDO:

I el segon punt, la Sra. Mascaró el farà arribar i diu: “el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a habilitar una partida pressupostària per avançar els
descomptes fins que el pressuposts de l’Estat se facin càrrec
d’aquest descompte aeri i marítim”. Que quedi clar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé passam a votació el primer punt de la proposició no
de llei.

Vots a favor?

Per unanimitat.

Ara passarem a la votació del segon punt.

Vots a favor?

En contra?

Com quedaria Sr. Lletrat.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 6, vots en contra 9.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1031/06, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
atenció a les famílies monoparentals.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tot seguit passam al segon punt de l’ordre del dia, relatiu
a la proposició no de llei RGE núm. 1031/06 presentada pel
Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds sobre atenció
a les famílies monoparentals.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Esquerra Unida i Els Verds presenta avui una proposició no de
llei que té com a objectiu instar el Govern a aplicar un seguit de
mesures socials que beneficiïn les famílies monoparentals,
sense cap dubte és una forma més de família i per tant, formaria

part de la política a favor de la família, de la qual el Partit
Popular tant li agrada defensar. 

Senzillament la proposició no de llei se defensa per si
mateixa i les mesures estan clarament expressades en els 6
punts. Són mesures concretes que tenen com a objectiu,
repetesc, facilitar el benestar de les famílies monoparentals, en
els casos de què aquestes estiguin en condicions econòmiques
de determinada precarietat. En primer lloc plantejam al Govern
de les illes, equiparar en l’àmbit autonòmic a les famílies
monoparentals, amb el tractament que la llei estableix per a les
famílies nombroses. Per tant, que tot tipus de beneficis que
correspongui a les famílies nombroses també siguin aplicats a
les famílies monoparentals.

Plantejam un segon punt perquè el Parlament insti el
Govern a establir una línia d’ajudes directa al lloguer o a la
compra d’habitatges a les famílies monoparentals, com una
disminució de gravàmens fiscals, ens estam referint al tram
autonòmic. Totes les mesures tenen a veure amb polítiques
competència del Govern autònom, lògicament i per això la
presentam en aquest Parlament.

La tercera, estipular una ajuda directa de 120 euros més per
fill a les famílies monoparentals. Evidentment partim d’uns
baixos ingressos econòmics determinats, equiparables a altres
barems que existeixen per a altres tipus d’ajuda. Establir dret
a escoleta gratuïta en aquests casos. Instar el Govern a establir
itineraris personalitzades per a la recerca d’ocupació i millora
de l’ocupació a través del Servei d’Ocupació de les Illes
Balears, amb totes les polítiques d’ocupació. Senzillament se
tractaria d’establir, especificar aquest tipus de segment de la
població per aplicar-li unes polítiques de recerca d’ocupació i
de millora de la mateixa. 

I per últim, impulsar un projecte de llei que reguli la creació
d’un fons de pensions impagades per motius de separació o
divorci. En aquest cas és un punt que va més enllà, o que
afectaria a una problemàtica molt global existent en aquesta
societat i que coneixen molt bé les persones que s’han divorciat
i que tenen dificultats serioses a l’hora de cobrar les ajudes
estipulades i les dificultats de vegades judicials per obligar a
aquest compliment. Llavors, que existís un fons de tipus públic,
de l’administració autonòmica per avançar, sempre aquí estam
parlant d’això, tanmateix si aquestes pensions si estan
judicialment marcades, al final s’acabarien complint.

Repetesc, un seguit de mesures de polítiques socials que
afavoreixen un segment de la població que si mateix té un
número important..., a l’exposició de motius ja feim notar que
no coneixem la dada exacta de quin seria el número de
persones que se veurien afectades en el si de la societat de les
illes, sí a nivell estatal. Per tant, creim que és similar, podríem
estar parlant d’un 25%, me referesc a les famílies
monoparentals, lògicament, no a totes se’ls aplicarien aquestes
mesures, sinó en funció de les seves necessitats econòmiques
i del seu nivell de vida.

Per tant, un paquet de mesures socials que crec que serien
adequades i que podrien perfectament encaixar un Govern que
va aprovar, segons la seva pròpia qualificació, “un pressuposts
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molt socials”. Per tant, supòs que hi tendrien cabuda aquestes
polítiques que aquí proposam.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista té la paraula la Sra. Mascaró per un
temps de 10 minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Saludar aquesta iniciativa
d’Esquerra Unida i dir que li donarem suport. Pensam que són
unes mesures molt bones, que encaixen no només dins allò que
deia el portaveu d’Esquerra Unida, sinó que dins els
pressuposts, sinó que també encaixarien i crec que
desenvoluparien aquella cosa que va aprovar el Govern i que
se diu Pla de família. Un Pla de família que té tot un seguit
d’objectius, que no hi ha terminis, però que no acaba de definir
i estructurar quines són les mesures que s’han de dur a terme.
I crec que en el tema de les famílies monoparentals les
propostes que ens han exposat fins ara, servirien per completar
i detallar quines són les mesures que s’han de dur a terme en
aquestes famílies.

Per tant, simplement tendrà el nostre suport. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Per
suposat que donarem suport a aquesta proposició no de llei. No
hi cap dubte que aquestes famílies monoparentals són un sector
de la població que té fluxos més deprimits que no altres tipus
de famílies estàndards.

No obstant això, a part de què té el nostre suport
incondicional la proposta d’Esquerra Unida i Els Verds, voldria
fer..., a més del motiu que ha esgrimit la meva companya del
PSM, que en el Pla de família se dóna ja un suport, o s’intueix
que s’ha de donar un suport, mitjançant aquesta proposició no
de llei quedaria ben clar. 

Pel que fa al punt sisè, que parla d’un projecte de llei que
reguli la creació de fons de pensions impagades. Jo crec que val
la pena recordar aquí que la consellera de Presidència en els
pressuposts del 2004 va dir que posaria en marxa un decret per
fer aquest tipus de fons de pensions impagades, sobretot per a
dones. Aleshores, ja que ho va anunciar en els primers
pressuposts d’aquest Govern de dretes, jo crec que quedaria
completament tancada amb aquest projecte de llei perquè
aquest fons de pensions no fos en el darrer moment de la
legislatura sinó que fos d’una manera més ràpida perquè les
dones i homes que se puguin trobar en aquest cas,
majoritàriament sempre són dones, poguessin rebre aquestes

pensions que no són pagades i que se troben a vegades en
condicions d’extrema pobresa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Salom. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo no sé si vostès coneixen..., la
veritat és que..., el Pla integral que va aprovar el Govern l’any
2004 i que realment s’està marcant i fent polítiques molt
directament aplicades a aquest colAlectiu.

Jo voldria fer una sèrie de consideracions. En primer lloc he
de dir que mitjançant acord del Consell de Govern de l’any
2004 aquest pla integral de suport a la família es va aprovar i
el principal objectiu d’aquest pla, que té una vigència fins a
l’any 2008, consisteix a coordinar les diferents accions d’aquest
govern perquè tenguin repercussió de forma directa o indirecta
en el benestar familiar. Això vol dir que està intentant implicar
pràcticament totes les conselleries.

En segon lloc voldria dir també que per tal de garantir
l’eficàcia d’aquest pla, que no quedi damunt el paper
únicament, es va crear la comissió interdepartamental de
seguiment d’aquest pla integral de suport a la família i aquesta
comissió està adscrita a la Conselleria de Presidència i Esports
com a òrgan de coordinació i de promoció de l’acció en matèria
de família que desenvolupa el Govern; aquesta comissió es
coordina concretament i directament a través de la Direcció
General de Menors i de Família i aglutina la representació de
totes les conselleries que desenvolupen les accions que preveu
el pla.

En tercer lloc també voldria dir que entre les ajudes i els
serveis recollits en aquest pla integral de suport a la família n’hi
ha que afecten famílies monoparentals, és a dir, que ja hi ha
coses concretes que afecten les famílies monoparentals i que a
més ja estan implementades per part de la Conselleria de
Presidència, i voldria dir una sèrie de qüestions; per exemple,
abonament d’infància, que prioritza les famílies nombroses i les
famílies monoparentals; programes de mediació familiar;
programes d’orientació familiar; programes de suport a famílies
monoparentals, concretament; programa de suport a famílies
monoparentals en colAlaboració amb el Consell de Mallorca i
un altre també amb el Consell de Menorca; convocatòria de
subvencions que en matèria familiar s’atorguen a les entitats
sense ànim de lucre de les Illes Balears i que desenvolupin la
seva tasca dins l’àmbit sociofamiliar, que també afecta les
famílies monoparentals. 

Així mateix també existeixen en el Pla integral de suport a
la família línies d’actuació amb altres conselleries del Govern.
Per exemple, amb la Conselleria d’Educació: escoletes de
pares; cursos de formació per a pares compatibles amb l’horari
laboral; mecanismes entre escoltes, famílies, punts d’orientació
i formació; programes de suport a famílies monoparentals,
programes de suport a famílies monoparentals des de la
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Conselleria d’Educació. Des de la Conselleria d’Obres
Públiques -per exemple-, Habitatge i Transports: aquesta
conselleria reserva per a les famílies monoparentals a les
promocions de l’IBAVI. Com a referència jo podria referir-me
al Reial Decret de l’any 2001 2005, del 13 de juliol, que va
aprovar el pla estatal 2005-2008 per afavorir l’accés dels
ciutadans a l’habitatge i, en concret, en el seu article 25, apartat
4, lletra a) diu: “Constituir una unidad familiar formada
únicamente por el padre o la madre y los hijos”; és a dir, dins
l’IBAVI també estan contemplades les famílies monoparentals.
Jo és que no sé si en tenen coneixement o no, realment em
costa creure que vostès puguin afirmar que aquest govern no
està fent res referent a aquestes famílies. S’estan mantenint els
plans d’ajudes per a l’habitatges destinats a colAlectius amb
necessitats especials, incloses les famílies monoparentals. 

En aquest pla integral de suport a la família també
existeixen altres àrees d’actuació que tenen relació molt directa
amb les famílies monoparentals, famílies en conflicte,
aprovació de la Llei de mediació -la vàrem aprovar fa dos dies-,
creació del Servei de mediació familiar de les Illes Balears com
a organisme regulador, famílies en situació de risc o amb
càrregues permanents, amb un suport (...) a les famílies que
tenen un únic progenitor, dotació de programes per a famílies
monoparentals, foment de la participació en els ajuntaments
amb programes de famílies monoparentals...

Per una altra banda també, i com a resposta a aquesta
proposició no de llei, els he de dir que jo en primer lloc
demanaria, o crec que ens hi hauríem de posar d’acord, és com
es qualifica una família monoparentals, perquè és que, clar, jo
crec que a partir d’aquí poden venir tots els problemes. Jo
entenc que una família monoparental és aquella en la qual els
fills únicament estan exclusivament a càrrec d’un dels seus
progenitors, del pare o de la mare, quant a temes de
convivència i quant a temes de manutenció; per tant no existirà
monoparentalitat quan el cònjuge viu establement amb una
nova parella, tampoc quan el progenitor colAlabora
econòmicament en la manutenció i atén regularment el règim
de visites establert, és a dir, que tampoc no hem (...) les
conseqüències econòmiques de les desavinences conjugals. 

He de dir també que la Llei de famílies nombroses i el
reglament que la desenvolupa és d’àmbit estatal, per la qual
cosa ni aquest parlament ni aquest govern no tenen la potestat
per establir les equiparacions que vostè demana, Sr. Rosselló.
El Govern de les Illes Balears té establertes a través dels seus
diversos departaments línies d’ajuda directa i desgravacions
fiscals amb aquelles famílies que compleixin els requisits que,
bé, que es demanen, i entre aquests barems aplicables sempre
hi figuren com a prioritàries les rendes de la unitat familiar i la
situació de monoparentalitat; la situació de monoparentalitat hi
figura sempre. 

A través dels consells insulars i amb la colAlaboració del
Ministeri de Treball i d’Afers Socials es duen a terme també
programes de suport a les famílies monoparentals. En el seu
desenvolupament es troben igualment implicats els diferents
ajuntaments de les Illes. Per part de la Conselleria de Treball i
Formació també existeix un servei de suport que incideix en
aquest colAlectiu concret, en aquestes iniciatives duites a terme
per organitzacions, entitats, associacions. Amb el suport del

Fons Social europeu es prioritza la inclusió de colAlectius
desfavorits i amb risc d’exclusió, entre els quals s’inclouen les
famílies monoparentals. La llei per la qual es creen fons de
compensació per l’impagament de pensions és un compromís
estatal que acompanya la Llei d’igualtat; pròximament esperem
que sigui aprovat pel Consell de Ministres. De totes maneres
també vull afirmar, vull avançar que aquest govern ja està
estudiant aquesta causa i està esperant el model que vengui de
Madrid, perquè realment hem de dir que els models establerts
a les lleis de València i de Catalunya han estat absolutament.

Jo crec que ningú no pot negar que aquest govern està fent
i molt per a les famílies monoparentals. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Feliu. Té la paraula el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair a la Sra. Feliu
que m’expliqui què és una família monoparental; jo no ho sabia
molt bé, però, en fi, ara ja ho tenc clar, i per altra banda
evidentment he de repetir una vegada més que jo no he dit que
aquest govern no faci res per les famílies monoparentals: fa les
coses que fa. El que queda clar és que, les que jo propòs, vostès
no les volen; per tant això és el que ha de quedar clar, tota la
resta és literatura, perquè si fan reserva a l’IBAVI, a les
promocions de l’IBAVI, la meva felicitació, però el que jo
propòs no és reserva, sinó gravàmens fiscals i una ajuda
especial per a lloguers, que està ben clar què vol dir, i això no
ho fan i jo ho propòs, i a vostès no els pareix bé i em contesten
que fan no sé quantes coses, però, això, no ho fan, i això és el
que jo propòs.

Tractament d’equiparar el que es fa amb les famílies
nombroses, ja sé que és legislació estatal. Vostè, Sra. Carme
Feliu, quan parli amb mi ha de pensar que no som beneit del
tot. Jo, totes aquestes coses, les sé; jo sé qui legisla, qui no
legisla i sé que, per tant, les famílies nombroses és reglament
estatal. El que diu aquest paperet que he presentat jo és que,
agafant el que fa la llei estatal, ho apliquin a les monoparentals
aquí, no que canviïn la llei estatal, jo ja sé que això ho he de
demanar a Madrid, no aquí, això ja ho sé. 

De la mateixa forma que em pareix molt bé que facin un
abonament especial d’aquests abonaments escolars que vostès
fan per a les escoltes, amb els quals jo, per cert, no coincidesc,
però el que jo deman no és això; jo deman gratuïtat per a les
monoparentals i per a una franja econòmica determinada
d’aquestes monoparentals, la qual cosa a vostès no els sembla
bé. Perfecte, estupend. Allò dels itineraris laborals el mateix, i
allò dels fons de pensions que, com ha dit la Sra. Salom, la
consellera de Presidència ja va anunciar en els pressupostos del
2004 i encara no estan. Per tant aquí tots som majors i tothom
sap el que diu.

Senzillament Esquerra Unida i Els Verds fa una sèrie de
propostes concretes que no volen dir que vostès no facin res
respecte a famílies monoparentals, però fa una sèrie de
propostes concretes molt clares, exactament sis, i vostè, en lloc
de dir-me tot el que m’ha de dir, m’ha de contestar
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senzillament: “aquestes no les aplicarem perquè no les volem
aplicar o perquè no hi estam d’acord”. Encantats de la vida, ja
ens hem entesos, no hi ha res més a dir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, moltes gràcies, Sr. Rosselló. Passam a votació. Votació
de la proposició no de llei 1031/06.

Vots a favor?

Vots en contra?

Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; vots en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda rebutjada la proposició no de llei 1031/06.

Esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi més assumptes
a tractar s’aixeca la sessió.
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