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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores diputades i senyors diputats,
començam la sessió d’avui. En primer lloc els demanaria si es
produeixen substitucions.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3127/11, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajut a la crisi
humanitària a Somàlia.

El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en el
debat de la Proposició no de llei RGE núm. 3127/11, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a l’ajut a la crisi humanitària a
Somàlia.

S’ha presentat una esmena a la proposició no de llei per part
del Grup Parlamentari Popular, RGE núm. 4243/11.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble. Sra.
Cristina Rita per un temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, crec que avui és pertinent que en aquesta comissió
d’Afers Socials i de Drets Humans recordem el jove mallorquí
que ha estat segrestat a Tinduf als campaments sahrauís i els
altres cooperants, igualment que vàrem fer al ple de dimarts,
perquè a més de patir per la seva seguretat i ser solidaris amb la
seva família ens recorda també la generositat dels nostres joves
que fan lliurement del seu treball, dels seus estalvis, de les seves
vacances a la gent del món que més ho necessita.

Per altra banda, dia 13 d’octubre també dues cooperants
espanyoles de Metges sense fronteres varen ser segrestades al
campament de refugiats a Kenya i fa unes setmanes en aquella
regió n’havien segrestat dues més, una britànica i una francesa.
Avui ens hem assabentat que n’han segrestat dos més, un danès
i em pens que un americà.

Amb tot això el que vull dir és que hi ha conflictes al món
que poden semblar llunyans, però que no ho són, ens toquen de
ben a prop. El que és més curiós és que ficats als nostres propis
problemes que són molts, no vull dir que no i sobretot ara, a
vegades tenim aquest miratge. En el món passen coses que no
ens agraden, que feren la nostra sensibilitat, però estan tan
enfora i són notícies tan poc dies a la televisió, als diaris que no
els tenim presents el que seria necessari.

Crec que amb l’exposició de motius d’aquesta proposició no
de llei i el que tots sabem per la premsa no faria falta
argumentar res més. Aquesta proposició no de llei va ser
registrada el mes de setembre quan gairebé cada dia la televisió
ens mostrava imatges colpidores per a la nostra sensibilitat, però
ara que ja no apareix per la premsa més que en segon terme, per
desgràcia continua essent actualitat pel que he dit més amunt,
però també perquè la situació que es viu a Somàlia ha de ser
qualificada de veritable crisi humanitària, però sí, encara que
menys, el conflicte continua també a la premsa, però ja no en
primeres pàgines.

Precisament, fa molt poc, dia 20 d’octubre, es varen complir
els tres mesos des que la ONU va decretar la declaració de fam
a diverses zones de Somàlia, totes sota el control de la milícia
islàmica radical Al Shabab. Aquests dies hem assistit també a
l’alerta que han fet algunes ONG com per exemple Intermon
Oxfam per una escalada d’atacs i d’inseguretat a la frontera amb
Kenya que augmenta el patiment de la població civil, ja molt
desgastada per la sequera que viuen des de fa dos anys i el
mateix conflicte armat i la inestabilitat política d’aquell país i de
tota la regió.

Perquè ens facem una idea, des de 1991 en què va ser
derrocat l’antic dictador, Somàlia està en mans de la milícia
islàmica, més els senyors de la guerra tribals i les bandes de
delinqüents armats, és a dir, en situació de guerra civil i de caos
polític i social. El Govern somali pateix una inestabilitat total
des de 1991.

Tot això ha ocasionat un èxode de civils que han cercat
refugi tant a la veïna Kenya on hi ha el centre de refugiats més
gran del món, que és el de Daadab, on es concentren 440.000
persones, gairebé un camp de refugiats com Palma, i a
Mogadiscio, capital de Somàlia que en dos mesos aquest estiu
va rebre 100.000 persones.

Per fer-nos una idea de la magnitud de la tragèdia,
pràcticament la meitat de la població somali, uns 3.700.000
persones, de les quals 2.800 resideixen al sud, pateixen aquesta
crisi humanitària. 750.000 es troben en risc de mort i 1.500.000
s’han vist obligats a abandonar casa seva i cercar refugi.

Per altra banda, es fa molt difícil fer arribar l’ajuda
humanitària, únicament és possible mitjançant socis locals i les
ONG que treballen als camps de refugiats es troben
contínuament amenaçades tal com hem vist. Això empitjora la
situació de la població perquè la falta de menjar a Mogadiscio
desemboca -segons ha denunciat l’alta comissària de l’ ONU
per als refugiats- en saquejos i enfrontaments entre la població
afectada i únicament hi ha 9.000 soldats fidels al Govern
procedents d’Uganda i Burundi que, evidentment, no són
capaços de garantir cap control.

No obstant tot això, la comunitat internacional ha aconseguit
trobar corredors humanitaris i ponts aeris per fer arribar l’ajuda
humanitària, l’ONU, entre elles, hi ha enviat carregaments.
També hi contribueix Espanya que ha augmentat darrerament en
gairebé 6 milions d’euros la seva ajuda a la Banya d’Àfrica
mitjançant UNICEF i ACNUR i es pensa que finalment
s’hauran invertit uns 25 milions d’euros, però -com diu la
secretària d’estat de Cooperació internacional- aquesta crisi es
de llarg recorregut.

És per això i per la consciència que aquí qui més pateix, com
sempre, és el més dèbil i que a més de la fam i la malaltia es
produeixen greus accions contra els drets humans que el Grup
Parlamentari Socialista ha presentat aquesta proposició no de
llei, per la qual en primer lloc es demana al Parlament que
constati, que faci un reconeixement que la situació que es viu a
Somàlia és una crisi humanitària, que reconegui també que es
violen els drets humans de la població civil i que la comunitat
internacional no pot deixar a la seva sort a milions de persones
amenaçades per la climatologia adversa, la violència i la
inexistència d’un estat que empari la ciutadania i, finalment, que



ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 8 / 27 d'octubre del 2011 103

 

el Govern de les Illes Balears habiliti una partida pressupostària
d’emergència directament o mitjançant l’Agència de
Cooperació Internacional a les Illes Balears per poder remetre
aquesta ajuda a la regió a la vegada que també es fa una
campanya de sensibilització per recaptar ajuts per part de la
ciutadania i les empreses.

Tot això, com és natural, amb coordinació amb el Govern
espanyol, la Unió Europea, altres organismes internacionals i
organitzacions no governamentals especialitzades en ajuda
humanitària.

Només, per tant, em queda demanar el vot de tots els grups
representats a aquest parlament. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Per defensar l’esmena té la paraula
l’Hble. Sra. Rosa Maria Bauzá per un temps de deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Gràcies, presidenta. Señores y señoras diputadas quiero
manifestar en primer lugar nuestra sorpresa al leer la
proposición no de ley presentada por el Partido Socialista en
cuanto que el contenido de la misma se centra específicamente
en las ayudas a la crisis humanitaria que vive Somalia, cuando
la comunidad internacional a través de la acción humanitaria
tiene el desafío de contribuir a la resolución de más de 60
contextos de conflictos armados y crisis humanitarias surgidas
durante el año 2010.

De todos son conocidas las noticias que nos llegan sobre los
múltiples conflictos existentes a través de los medios de
comunicación, noticias que nos afectan anímica e
intelectualmente por la crueldad de los datos aportados y por las
imágenes retransmitidas que atentan gravemente a los derechos
humanos. Además de las graves situaciones de aquellos
conflictos y emergencias de larga duración olvidadas por los
medios de comunicación y por la opinión pública.

Durante el 2010 se contaron, por una parte, 30 contextos de
conflictos armados, 12 en Asia, 10 en África, 4 en Europa, 3 en
Oriente Medio y 1 en América de entre los cuales 9 conflictos
armados destacan por su intensidad y niveles de violencia. Estos
son los de Afganistán, Colombia, India, Irak, el Congo,
Pakistán, Somalia, Sudán y Uganda. Por otra parte se contaron
32 países con crisis humanitaria, entre los cuales están
Afganistán, Benín, el Chad, Colombia, Etiopía, Filipinas,
Guatemala, Haití, Irak, Kenia, Kurdistan, Madagascar, Mali,
etc.

Los desastres naturales, la mayoría imprevisibles, pueden
tener un grave impacto en los países con altos niveles de
vulnerabilidad humana, inseguridad alimentaria y bajos niveles
de vida y vulnerabilidad estructural, como son construcciones
inadecuadas o en zonas de alto riesgo, ausencia de protocolos de
actuación ante situaciones de emergencia, ausencia de recursos
y sistemas de atención temprana.

El Plan director de cooperación de las Islas Baleares de 2008
a 2011 establece dentro de sus prioridades el ámbito de
emergencia y acción humanitaria, la cobertura de necesidades
inmediatas de poblaciones afectadas por catástrofes naturales o
antrópicas, el manejo de las crisis crónicas de larga duración y
la reconstrucción de zonas afectadas por catástrofes naturales y
antrópicas son las prioridades establecidas en función de los
recursos disponibles teniendo en cuenta además las prioridades
transversales tales como la defensa integral de los derechos
humanos, la perspectiva de género, la sostenibilidad ambiental,
la participación democrática y el fortalecimiento del tejido
social. 

Dicho plan director vence este año y según manifestó el
Hble. Sr. Conseller de Presidencia, Sr. Antonio Gómez, en su
comparecencia del pasado día 6 de octubre van a crear un
segundo plan director, para la elaboración del cual van a
escuchar las recomendaciones de Naciones Unidas y de otros
organismos internacionales para contribuir a mejorar la
esperanza de vida, la salud, la educación y el acceso a los
recursos necesarios para tener una vida digna en los países en
vías de desarrollo.

Dada la diversidad geográfica, la multiplicidad de conflictos
y crisis provocadas por los desastres naturales o conflictos no se
debería focalizar toda la ayuda en un solo país o conflicto como
nos sugieren en la propuesta presentada, sino que consideramos
que se debería establecer una partida presupuestaria que pueda
dar solución en un momento determinado a cualquiera de la
multiplicidad de situaciones de necesidad humanitaria existentes
o que pueden surgir en el mundo.

Actualmente, a fecha de hoy, algunas de las emergencias y
crisis humanitarias más graves que necesitan la intervención
urgente de la comunidad internacional son: inundaciones en
Centro América, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y
Honduras, inundaciones en Colombia, crisis del Cuerno de
África, en Somalia hay crisis humanitaria i inundaciones, en
Haití hay inundaciones y crisis de larga duración derivada del
terremoto, en Turquía por el terremoto, Camboya, Vietnam y
Tailandia por las inundaciones, República Centroafricana por la
epidemia de cólera. 

En el marco internacional en el que nos encontramos no
podemos ignorar la situación económica de Europa, España y,
en concreto, de nuestra comunidad autónoma. La crisis
económica ha provocado que el compromiso de dedicar el 0,7%
de los recursos propios de la comunidad autónoma a la
cooperación, tal como establecía el primer plan director de
cooperación, diste mucho de ser una realidad. La previsión
presupuestaria establecía un fondo de unos 24 millones de euros
para el año 2011, cuando en realidad se han presupuestado, que
no ejecutado, unos 9 millones. El recorte respecto del año 2007
ha sido del 45% aproximadamente. 
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Hay que destacar que, a pesar de la situación económica que
atravesamos mantenemos el compromiso de apostar por el
desarrollo de la acción humanitaria y de las políticas de
codesarrollo que quedarán establecidas en el segundo plan
director. 

Por una parte, desde la Conselleria de Presidencia, se han
comprometido a elaborar el mencionado plan, en primer lugar,
evaluando la consecución de objetivos del primer plan y en
segundo lugar teniendo en cuenta los agentes sociales. Por ello,
se contará para su elaboración con la participación del Consell
de Cooperación al Desarrollo de las Islas Baleares, Comisión
Interdepartamental de Cooperación al Desarrollo, Comisión de
Coordinación de Entes Territoriales de las Islas Baleares, entre
otras. De este plan dimanarán los países objetos de ayuda. 

Desde la misma conselleria, uno de los motivos que han
llevado a recortar gastor superfluos ha sido para poder destinar
mayor parte de la partida a temas como los que nos atañen. Ello
es una muestra más del esfuerzo del Gobierno en estos asuntos.

Por otra parte, el presidente Bauzá comunicó en el pasado
pleno, día 25, que el Govern presentará los presupuestos de la
comunidad autónoma de las Islas Baleares para 2012 el próximo
lunes día 31 de octubre para su tramitación parlamentaria, en los
cuales podremos ver, en concreto, la partida presupuestaria
destinada al tema que hoy nos atañe que, como ya hemos
repetido en varias ocasiones, va a consistir en una partida
presupuestaria realista, en el marco de un presupuesto en su
conjunto realista. Sólo nos comprometeremos a presupuestar
para esta partida lo que realmente podamos cumplir y lo cierto
es que no vamos a crear falsas expectativas.

A fecha de hoy no podemos concretar datos, pero sí
podemos decir que esta materia será tratada como un asunto
esencial, será con toda seguridad una materia en la que se
intentará que los recortes sean los mínimos imprescindibles. 

De todos modos, debemos recordar que durante la pasada
legislatura no se ha venido aportando el 0,7% de recursos de
nuestra comunidad autónoma, siendo el Gobierno del Partido
Popular el único que lo ha cumplido. Es más, es en la legislatura
anterior en la que se ha sufrido la mayor bajada en torno al 45%
y en la que se han sufrido bloqueos en estas materias. 

No podemos dejar de reconocer el papel que tienen las ONG
en estos temas ya que son actores relevantes en política de
cooperación por lo que debemos apoyar su fortalecimiento y
fomentar la participación y el diálogo social. A pesar que el
Gobierno anterior no cumplió con los acuerdos subscritos por
las mismas éstas se han mostrado dialogantes para poder llegar
a un nuevo compromiso para que puedan seguir desarrollando
su magnífica labor.

Por todo lo expuesto, si aceptan nuestra enmienda, vamos a
dar nuestro apoyo a la presente proposición no de ley. Muchas
gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. Passam al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca té la paraula l’Hble. Sra. Fina Santiago per
un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tots i totes. El Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca
donarà suport a la proposta del Grup Parlamentari Socialista i en
principi no entenem massa bé la proposta del Partit Popular,
perquè ha fet com una defensa del que ha de ser la cooperació,
però en concret el tema d’emergència que es proposa aquí, en
aquesta PNL, no l’entenem o no... sí, no l’hem sabut entendre.

Pensam que efectivament la proposta, que es va entregar el
mes de setembre, idò era el moment oportú perquè era el
moment en què hi havia més situació d’emergència a Somàlia,
que és el tema que avui ens toca i com hem pogut veure, estam
pràcticament a finals d’octubre, Somàlia ja no està present als
mitjans de comunicació perquè malauradament s’ha d’aprofitar
el moment en què aquest tema és notícia.

Desgraciadament, els temes de necessitat per part de molts
de països avui, d’aquí tres anys hi serà, fa tres mesos també hi
era i són situacions de cronicitat i per això els països s’han
compromès amb les seves possibilitats a arribar a aquest 0,7%
per mantenir constantment ajudes als països que estan en vies de
desenvolupament i això ho fan mitjançant convenis bilaterals i
de subvencions, però tots els països aquests estan en una
situació de cronicitat. 

Malauradament, en ocasions apareixen situacions
d’emergències, bé perquè siguin problemes de terratrèmols, bé
perquè siguin riades, bé perquè siguin, en el tema de Somàlia,
situacions de guerra també molt cronificada que fa que hi hagi
molta població que vagi d’un costat cap a l’altra i a més a més
en un moment de sequera, etc.

Per tant, el concepte d’emergència és un tema que és
diferent a una situació permanent de pobresa que pateixen molts
de països.

Crec que és el moment en què s’ha de sensibilitzar, em
sembla molt oportuna aquesta proposició no de llei del Partit
Socialista perquè és en aquest moment quan s’ha de sensibilitzar
la població i és quan es pot demanar un esforç als ciutadans
perquè per a un tema concret facin aquest esforç de solidaritat.

Si ho demanam als ciutadans, com així ens ho contesta, a
nosaltres, el conseller Antonio Gómez, que la seva feina en els
temes concrets de Somàlia ha estat reunir-se per poder articular
possibles aportacions de la societat civil, si ho demanam a la
societat civil seria lògic també demanar-ho a les institucions,
que fessin aquest esforç, perquè efectivament fons d’emergència
per a situacions d’emergència ja existeix en la nostra comunitat
autònoma, tenim una llei de cooperació social que ens hi obliga
i existeix..., no sé si ara amb 125 i 150.000 euros, que es
gestiona entre l’Agència Internacional espanyola i la pròpia
agència de la cooperació de la comunitat autònoma per a
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situacions d’emergència, però aquesta proposició no de llei és
un tema concret de Somàlia.

Per tant, pensam que li hem de donar suport. Ens sembla
també sensat perquè no específica quina quantitat ha de posar el
Govern i per tant, serà el Govern, amb la seva disponibilitat, la
que pugui, siguin 3.000, 10.000, 15.000, el que pugui, perquè
sabem que aquests doblers, encara que pocs, quan arriben als
països on hi ha aquesta situació d’emergència es quadruplicar
perquè tenen molts més valors aquests euros. 

A vegades el Govern, per situacions de problemes de
liquiditat, no ha pogut, i el que ha fet ha estat una compra
massiva d’equips de farmàcia, vull dir que no especifica el com
ni la quantia, sinó que especifica que faci un esforç, com està
demanant la societat civil. Per tant també en aquest sentit ens
pareix absolutament digne de suport.

I per una banda seria per a nosaltres jo crec que molt
decebedor que aquesta proposició no sortís endavant, perquè
seria la primera vegada de la història d’aquest parlament que
quan un partit polític, sigui el Socialista, sigui el PSM, sigui
Esquerra Unida, sigui Iniciativa, sigui el Partit Popular, fa una
proposició no de llei en aquest sentit, sempre ha tengut suport.
Seria la primera vegada en la història d’aquest parlament que
una proposició d’aquest tipus no tengués suport. Record, per
exemple, Perú, quan ho va presentar el Partit Popular, Haití...;
totes han tengut suport i seria lamentable que avui creàssim una
altra possibilitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana
al grup proposant si vol una suspensió de la sessió o si podem
continuar.

Per fixar-ne la posició i assenyalar si accepta l’esmena té la
paraula el grup proposant, la Sra. Cristina Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair el suport del
Grup PSM-Iniciativaverds, i m’ha agradat que cités el cas del
terratrèmol de Perú de fa quatre anys, perquè va ser la meva
primera intervenció en el plenari d’aquest parlament,
precisament. Era el primer dia de Parlament, quan encara no
sabia ni com anaven els micròfons.

I sí, efectivament, jo en els quatre anys que he estat en
aquest parlament, a la Comissió de Drets Humans, sempre han
tengut suport tots aquests tipus d’iniciatives per unanimitat,
sempre; hi ha hagut alguna esmena o alguna cosa. Per tant jo
diré al Partit Popular que faci el que pensi que ha de fer, però
trob que és una esmena que des del meu punt de vista no està
ben plantejada, perquè com diu la Sra. Santiago, efectivament,
tant al Govern, com al Fons de Cooperació com a totes les ONG
tenen sempre als seus pressupostos una partida d’emergències,
sempre, en general, perquè sempre, efectivament, al món
contínuament estan passant qüestions, coses.

En aquest cas el que es demana és per a Somàlia, una partida
específica, que d’aquesta partida d’emergències una part vagi
cap a Somàlia, jo entenc açò, i efectivament no es diu ni com,
ni quan; ni quant ni quan, vull dir que és una cosa que ja se sap
que hi ha dificultats, que no sempre és fàcil, i per tant es deixa
al Govern que ho faci com bonament pugui, però que tengui un
record, un gest cap a aquestes persones que avui en dia estan
passant una crisi que, com dic, és de llarga durada. No sé si...,
crònica sembla que sí, perquè ja fa més de vint anys. Ja van
tenir una declaració de fam l’any 92, crec que és, i ara és la
segona vegada que tenen una declaració de fam, perquè s’ha
ajuntat a la inestabilitat de la zona una sequera de dos anys.

Per tant jo no diré res més. Vostès facin el que trobin. Per
suposat no entraré a contestar ni a discutir totes aquestes coses
de “vostès ho han fet molt malament”, i tot açò, perquè ja
m’avorreix i ja no pens entrar mai més en aquests temes. I quant
al fet que facin un pla director nou perquè s’ha acabat aquest i
amb tot el consens, faltaria més!, és que és el que toca, no?, és
el que toca ara.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. I res més, he de dir que -
perdó, no havia fixat la posició- dir que en un principi no
acceptam l’esmena perquè és impossible fer ara una emergència
per a tots aquests països que especifica..., bé, no sé si tocaria un
euro a cada país, bé, és una cosa que no és comprensible, com
a esmena no veig que estigui ben plantejada. El que pots fer és
un esforç per un país, tal vegada, però no per aquesta tirallonga.
Jo no sé si és amb aquesta idea que l’han feta però..., o jo ho he
entès així, eh?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Passarem, idò, a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 3127/11.

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Perdoni, presidenta. Volíem demanar la suspensió per un
termini de dos minuts per posar-nos d’acord amb els altres
grups.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quedarà, idò, suspesa la sessió per un temps de dos minuts.
Gràcies.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Llegiré com queda, i ara ho faré arribar ben escrit.
Quedarien tots els punts tal com vénen a la proposició no de llei,
però el punt tercer diria: "el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears que de la partida destinada a
emergències de la Direcció General de Cooperació o de
l’Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears, una
part es pugui remetre immediatament per a l’ajuda oportuna a
Somàlia". Bé, ara ho redactaré bé, que "una part es dediqui a
ajuda a Somàlia per participar en la contenció, en la mesura que
sigui possible, d’aquesta catàstrofe humanitària".
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Ho torn a repetir? D'acord: "El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears que de la partida destinada
a emergències de la Direcció General de Cooperació o de
l’Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears, una
part sigui destinada a ajuda a Somàlia per participar en la
contenció, en la mesura que sigui possible, d’aquesta catàstrofe
humanitària". 

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, queda aprovada per assentiment.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3184/11, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a tercer sector.

Passam ara al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en
el debat de la Proposició no de llei RGE núm. 3184/11, del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a tercer sector.

S’ha presentat una esmena a la proposició no de llei per part
del Grup Parlamentari Popular, la RGE núm. 4242/11.

Per defensar la proposició no de llei intervé l’Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. L’objectiu d’aquesta proposició no de
llei és reconèixer la vàlua que té el tercer sector sociosanitari a
la nostra comunitat autònoma i també la necessitat que entre tots
cerquem fórmules perquè els puguem garantir el pagament dels
serveis que ofereixen a la nostra comunitat autònoma i que són
de gran servei per a tota la ciutadania.

Aquí ens hem cenyit al sector sociosanitari perquè
bàsicament és el que està més organitzat a la nostra comunitat
autònoma, però és veritat que també hi ha altres tipus del que
podríem dir tercer sector que també realitzen una tasca molt
important. És cert que el sociosanitari és aquell que realitza,
sobretot, accions que la comunitat autònoma té concertades amb
aquestes entitats, i el tema de concertació crec que és un tema
molt important perquè és un tema que significa, entre d’altres
coses, que si no ho fessin aquestes entitats hauria de fer-ho la
mateixa administració. Això ho tenim molt clar, per exemple, en
el sistema educatiu on hi ha la concertació amb el sistema
educatiu i on el capítol 1 és pagat directament pels serveis de la
comunitat autònoma.

Vull dir, els sous són pagats directament pels serveis de la
comunitat autònoma i garantit, per tant, el bàsic d’un treball de
proximitat, d’un treball de relació que és el professional. En el
tercer sector, en el sociosanitari, aquest avantatge no el podem
tenir perquè ens manca una llei orgànica de caràcter general, de
caràcter de servei social per a tot l’Estat que ho possibiliti. Això
es deu senzillament que la Constitució Espanyola va establir des
del principi que el sistema de serveis socials era competència
exclusiva de la comunitat autònoma i, per tant, mai no hi ha
hagut una llei orgànica estatal de serveis socials, i això ens ha
generat moltes dificultats a les comunitats autònomes, governàs
qui governàs, per poder regular tot això. Per tant és un esforç

que hem de fer les comunitats autònomes, i jo crec que hi
podem coincidir tots. 

Crec que l’eficàcia en la seva actuació està més que
reconeguda i no fa falta incidir en ella, l’eficiència també, la
proximitat que tenen els professionals i els dirigents del tercer
sector amb els usuaris i amb les necessitats que evolucionen
d’aquest usuari a vegades és molt més eficient que
l’administració pública perquè molts d’ells els coneixen, en el
cas de discapacitats, de vegades des del naixement, en molts de
casos des de l’adolescència, quasi quasi coneixen el seu cicle de
vida. Per tant, són entitats que no tenen tot el procés
administratiu i que faciliten molt la seva adequació a les
necessitats dels serveis. Per tant, crec que queda més que
justificat.

A la nostra comunitat autònoma fan feina amb els sectors
més necessitats: exclusió, lluita contra la pobresa, persones amb
discapacitat física o intelAlectual, problemes de salut mental,
multidiscapacitat, ... Atenen un total de 60.000 usuaris en la
nostra comunitat autònoma que no són atesos per
l’administració pública i que si no hi fossin aquestes entitats
haurien de ser assumits per l’administració pública amb un cost
més elevat, pel simple fet que tenim sous més alts a
l’administració pública, no perquè en aquest cas es doni una
qualitat inferior.

En aquest moment de crisi aquestes entitats en pateixen les
conseqüències, primer perquè l’administració per falta de
liquiditat, efectivament, retarda els seus pagaments, i no ho
retarda només una administració, que és el que passava fa tres
anys, que tal vegada el Govern no pagava, però rebien del
consell o de l’ajuntament i sobrevivien, ara totes les
administracions estan en situació de dificultat de pagament i
això fa que aquestes entitats no tenguin liquiditat.

Per una altra banda, funcionaven amb pòlisses moltes d’elles
amb la garantia que passat un mes podia pagar el Govern, ara
els bancs no donen pòlisses. Per tant, tenen seriosos problemes
que fa quatre anys no els tenien per poder pagar el fonamental
que són les nòmines.

A més a més, aquesta incertesa en el seu futur davant
anuncis de retallades generalitzades que anuncia el Govern, i
quan dic generalitzades no vull totalitzades, dic generalitzades
en el sentit que parla de retallades però no concreta quin tipus
de retallades. Tot això fa que, efectivament, aquestes entitats es
trobin en una situació molt dificultosa i donen serveis bàsics per
a la població, algun d’aquests amb resolució de dret, com és el
cas de dependència, com és el cas de persones amb discapacitat,
dic persones amb discapacitat perquè les persones majors a la
nostra comunitat autònoma no s’ha generat aquesta cultura que
siguin les pròpies persones majors que s’autogestionin per
muntar una residència o un centre de dia, sí que ha passat amb
el sector de discapacitats a través dels pares de les persones amb
discapacitat o dels familiars. I aquestes persones tenen
resolucions administratives que els dóna dret a una residència
o a un centre de dia que gestionen aquestes entitats.
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Per tant, crec que entre tots tenim l’obligació de poder
facilitar-los el pagament. Per tant, el primer punt de la
proposició no de llei és reconèixer la feina que fan, la tasca
fonamental que realitzen. El segon, instar el Parlament de les
Illes Balears, instar el Govern que prioritzi el pagament
d’aquestes entitats del tercer sector, pel que hem comentat fins
ara, perquè gestionen drets que la mateixa administració els
reconeix, per tant que es prioritzi davant altres tipus de
pagaments. I després, que el Parlament de les Illes Balears,
també, el manteniment de les subvencions i convenis i concerts
amb les entitats del tercer sector i les fórmules de concessió de
les subvencions que recull el pla estratègic.

Hem concretat en les fórmules de concessió de les
subvencions que recull el pla estratègic i no en les que pot donar
el govern actual perquè aquestes fórmules de concessió de les
subvencions estaven pactades amb el tercer sector, amb les dues
federacions més importants o amb les tres federacions més
importants, amb les que lluiten contra la pobresa i les dues de
discapacitats, i estava també pactat amb el Grup Parlamentari
del Partit Popular de l’anterior legislatura. Per tant, ens hem
centrat en aquest cas en les fórmules de concessió de les
subvencions, perquè el pla estratègic reconeix que a través
d’aquest pla estratègic i a través de la Llei de serveis socials
podem facilitar de forma molt directa les subvencions a aquestes
entitats per evitar-los que passin una ordre de subvenció que és
molt més llarg que el seu procés.

Insistesc, això no significa que es pugui canviar en la
totalitat el seu pla estratègic, però aquesta fórmula de concessió
de caràcter extraordinari, que reconeix la Llei de serveis socials,
que es plasma en el pla estratègic, estava pactada amb el Grup
Popular de la legislatura anterior i estava també pactada amb el
colAlectiu sociosanitari, amb el compromís que s’ha de seguir
avançant per passar d’una subvenció a una concertació o a una
forma de concertació que sigui molt més ràpida, com és el
sistema educatiu.

Per tant, crec que l’important avui és aquest reconeixement
i que el Parlament insti el Govern que prioritzi el pagament de
les entitats del tercer sector. Això, jo no record quan
efectivament es va registrar, però el 19 de setembre, i a
l’octubre hi va haver les manifestacions d’un sector d’aquest
sociosanitari, concretament de les persones discapacitades,
d’una part del colAlectiu, i va ser el mateix president del Govern
que va dir que prioritzaria els seus pagaments. Per tant, el
president, en aquest cas, coincideix, fins i tot amb la paraula de
la priorització d’aquest pagament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Per defensar l’esmena té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. María José Bauzá, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Empezaré diciendo que hoy
en día la acción social en España creo que está bastante claro
que no podría entenderse sin la intervención de la sociedad civil
organizada, las ONG y las diferentes entidades que, además de
complementar el trabajo que tradicionalmente vienen realizando
las administraciones públicas, están aportando un valor añadido
incalculable en la construcción del estado social a que se refiere
la Constitución.

Creo que todos los grupos que estamos aquí presentes
estamos de acuerdo en que las entidades sociales sin ánimo de
lucro del ámbito sociosanitario llevan a cabo una labor
fundamental en la atención a las personas con mayores
dificultades de nuestra comunidad autónoma. Estas entidades
realizan una labor que dificilmente sería asumible por la
administración y que, por tanto, requieren el apoyo de la misma.
En la situación actual es más importante que nunca la
colaboración entre administraciones públicas, ONG y agentes
sociales para lograr atender a las personas más necesitadas.

Así que al primer punto de su proposición no de ley
votaremos a favor.

Al Govern de las Illes Balears y a nuestro grupo
parlamentario, aunque se haya puesto en cuestión, le preocupa
enormemente la situación que están padeciendo los colectivos
de personas con discapacidad, esa situación que están
padeciendo por la falta de financiación que arrastran ya desde
2009. Por ello, desde el inicio de la legislatura el nuevo
gobierno ha estado trabajando intensamente para poder ir
efectuando diferentes pagos. Quiero remarcar que el
compromiso de este gobierno con las entidades del tercer sector
y su intención es clara y rotunda de acabar con la falta de
financiación que están sufriendo.

Lamento, por otra parte, la poca colaboración recibida y la
actuación de la oposición en este asunto y creo que, por la
responsabilidad que tienen ustedes en la situación actual,
deberían adoptar otra actitud. Las entidades reclaman al
gobierno actual, pero saben perfectamente de donde viene la
deuda con ellos. Hay que hacer un poco de memoria para saber
cómo hemos llegado a esta situación, recordamos que ya en
junio de 2009 más de 40 asociaciones reclamaban al Govern el
pago de una deuda de 10 millones de euros, y nadie en puso en
cuestión en ese momento que al anterior gobierno no le
preocupara la situación de las entidades sociales ni que tuvieran
otras prioridades. El Partido Popular en aquella ocasión adoptó
una actitud bastante más constructiva y presentó un escrito, un
documento de medidas anticrisis y lo puso a disposición de la
conselleria, el 6 de julio de 2009.
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Sin embargo, ante la inactividad del Gobierno en aquel
entonces y que ocho meses después las entidades no habían
cobrado las subvenciones, el Grupo Parlamentario Popular
presentó una moción en el Pleno del Parlamento, de 9 de febrero
de 2010, para que el Gobierno acelerase dichas subvenciones,
y fruto de esa moción, por cierto, fueron reprobados el conseller
de Asuntos Sociales, Formación e Immigración, el de Economía
y Hacienda y de Salud y Consumo. En aquel entonces ya la
conselleria se defendía diciendo que efectivamente las entidades
han pagado igual que los otros sectores el tema de la crisis,
como está pasando ahora, también comentaba que había un
problema de liquidez, que tenemos un problema de tesorería
porque Tesorería no tiene fondos suficientes para hacer el pago
de una forma mucho más rápida, y comentaba que este era un
momento de cordura y no un momento de hacer demagogias. En
el mismo sentido también se manifestaba el representante del
PSOE, que decía que no era momento de demagogia ni de
alarmar el conjunto de nuestra sociedad; también decía que no
es oportuno frivolizar en esta cuestión; que no nos parece en
absoluto adecuado y que no es el momento de apuntarnos a la
estrategia de “como peor mejor”. Nada que añadir a estas
palabras, suscribo sus palabras, pero ojalá las hubieran tenido
más en cuenta y más presentes en estas últimas semanas.

Creo que si nos ponemos demagógicos con los gastos que se
hacen desde los diferentes gobiernos, también tenemos datos
que mientras no se pagaba a las entidades de discapacitados,
pues el Govern se gastaba 1.600.000 en adquisición de
electrodomésticos, 1.050.000 en el sector del automóvil, 120
millones que ya hacían propaganda de la campaña de “Dit i fet”
en el Palacio de Congresos. Creo que ese tipo de demagogia no
nos lleva a ningún sitio, creo que lo que es importante es
preocuparnos por las entidades que de verdad están pasando un
mal momento y no entrar en demagogias.

No voy a ser yo quien diga que al anterior gobierno no le
preocupaban los temas sociales, porque estoy segura que a la
anterior consellera le preocupaban y que dedicaba el dinero a
otro tipo de cosas menos importantes, para mí este tipo de
comentarios suponen una falta total de lealtad institucional, y
más cuando ustedes saben qué deudas han dejado.

Acabaron la legislatura anterior sin resolver los problemas
de liquidez, y el nuevo gobierno se ha encontrado con una
enorme deuda pendiente que estas asociaciones, correspondiente
al año 2010, sí, al año 2010, que asciende a 2.534.995,23 euros,
y otra serie de mensualidades no pagadas hasta junio de 2011
que ascienden a 2.615.332,26 euros, o sea un total de
5.150.327,49 euros que el gobierno del pacto dejó a deber a
estas entidades. Es curioso después cuando los diferentes
partidos de la oposición hablan de una preocupación alarmante
porque no se les paga y tal, pues creo que si tan alarmante era
la preocupación se les podría haber pagado antes, porque esta
deuda, como he comentado antes, ya viene desde el 2009. Y no
es que lo diga yo, porque ya en la revista En Xarxa, editada por
la Red de Economía Alternativa y Solidaria, titulaba en un
artículo de la edición que coincidía con el final de la legislatura
pasada: “Preocupación del tercer sector social por la situación
actual”, y decía: “El tercer sector social ha expressat la seva
inquietud per la incertesa que representa no saber si podran
continuar mantenint els serveis que presta i fins i tot si algunes
entitats hauran de tancar les seves portes. Aquesta incertesa es
produeix tant per la demora en els pagaments per part de les

administracions com per la manca de garantia del finançament
dels serveis que es vénen prestant des de principis del 2011".

Incluso elaboraron un documento con 42 propuestas para la
legislatura 2011-2015 en el que decía que se debía evitar lo que
ha pasado hasta ahora, que las normativas de pago a menudo no
se han cumplido, los calendarios de las convocatorias y las
resoluciones de las subvenciones se han vuelto más lentas, los
plazos de pago han sido superiores a lo que venía siendo
habitual. Todo ello ha ocasionado situaciones gravísimas para
muchas entidades a causa también de la dificultad añadida para
acceder a una financiación de los bancos.

Creo que esto es una buena muestra de que el problema de
la falta de financiación de las entidades del sector viene del
gobierno anterior.

Pero hablemos del presente, hablemos del actual gobierno,
tan criticado por la oposición. Este gobierno en tres meses ha
efectuado pagos por valor de 2.452.000 euros, de los cuales
1.639.000 corresponden directamente a esa deuda mencionada
de 5 millones heredada por la Conselleria de Asuntos Sociales.
Esto supone que en sólo tres meses se ha producido una
reducción del 30% de su deuda con estas entidades. Por otra
parte, también se les ha pagado 812.066 euros, por conceptos
relacionados con el ámbito de la ocupación. Y en breve está
previsto efectuar otro pago.

El IMAS del Consell de Mallorca, por su parte, también está
efectuando ya los primeros pagos.

Yo creo que esto demuestra el verdadero compromiso que
tiene el gobierno y lo demuestra con hechos. Ayer mismo en la
prensa ya se decía que las asociaciones que trabajan con
personas discapacitadas comienzan a tener su supervivencia
asegurada después de que las administraciones isleñas hayan
comenzado a retomar los pagos pendientes, según destacó el
portavoz de la federación que agrupa las entidades FEACS.

Carece así de sentido que en su proposición no de ley se
inste al Gobierno a efectuar el pago en las próximas semanas,
puesto que, como les he estado explicando, los pagos ya se están
produciendo desde hace meses, motivo por el cual hemos
solicitado su retirada.

En cuanto al punto tercero, hemos propuesto una redacción
alternativa puesto que se hace necesario revisar la normativa y
encontrar una solución que saque a las entidades el
empantanamiento actual al que les ha llevado la vigente Ley de
asuntos sociales.

Creo que el Govern actual está efectuando una gran labor en
este tema y que en cuatro meses está resolviendo una papeleta
bastante complicada que había heredado de la anterior
legislatura. Y lamento profundamente que no seamos capaces
de ser más leales en estos temas tan sensibles y no trabajemos
todos en la misma dirección.
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Me gustaría acabar mi intervención haciendo uso de las
palabras que la anterior consellera de Bienestar Social dirigió al
representante del Partido Popular en el mencionado pleno de 9
de febrero, y dijo: “Yo confío que entre el Gobierno y el grupo
parlamentario de la oposición -en este caso grupos- seamos
capaces de diseñar una herramienta que nos permita garantizar
a todas estas entidades un instrumento de financiación que a
principio de año, cuando se aprueben los presupuestos sepan la
cantidad y los calendarios que se puedan cumplir”.

Pienso que este sería un objetivo muy loable que se podría
plantear la oposición, conjuntamente con el Gobierno. Muchas
gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Bauzá. Passam al torn de fixació de posicions.
Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Conxa Obrador per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, presidenta. No entraré a valorar l’aportació
que fa el Partit Popular, directament entraré a dir que donarem
suport a la proposició no de llei en els tres punts íntegrament. I
per no repetir l’argumentari que ha exposat la diputada Santiago
em centraré a assenyalar que per a nosaltres és molt important
que la bona voluntat que diuen que té el Govern quant a
entendre que s’ha de pagar al tercer sector pel paper que juga,
un paper que ningú no pot jugar més que ell perquè ningú no pot
donar aquest servei, el nostre interès seria saber com es
prioritzaran aquests pagaments, qui seran els primers a cobrar,
qui seran els darrers a cobrar. Com es cobrarà?, es fraccionarà,
es pagarà tot?, com es posaran al dia? Quin és el calendari de
pagaments que efectuarà el Govern?, perquè des del mes de
juliol estam parlant que hi haurà un calendari, que es
prioritzaran, que hi haurà criteris, que defensaran el tercer
sector, però avui, a dia d’avui, encara no hem vist damunt la
taula res del que ha dit el Govern que entregaria tant al tercer
sector com a l’oposició, quan se li ha demanat en plenari, quan
se li ha demanat en comissió.

Per tant no parlam ara del fet de si hi havia o no hi havia
pressupost destinat a pagar al tercer sector, estam demanant
quan cobraran i com cobraran i qui cobrarà, això és l’important,
també.

I he de dir que evidentment són 60.000 usuaris que estan en
una situació d’incertesa, que és un colAlectiu que en temps de
bonança és un colAlectiu vulnerable i que en temps de crisi ho és
més. Ahir, o fa dos dies, ja ens advertia el CES que a Balears
està augmentant el llindar de pobresa i ens situam en el 20,8%,
i és la comunitat capdavantera en nombre de famílies en perill
d’indigència. Hem de pensar que aquest colAlectiu, que ja és
vulnerable en temps de bonança, com he dit, en situació de crisi
és molt més vulnerable, i ha advertit que hem d’anar alerta i
amb la màxima prudència amb els retalls socials que es
practiquen. A part dels 60.000 usuaris que estan rebent atenció
del tercer sector, hi ha 1.500 treballadors; molts ja no cobren la
nòmina, i molts ja estat acomiadats.

Perquè es facin una idea de tres casos, situacions reals,
contats a peu de carrer, a peu de manifestació, els diré que un
exemple de les conseqüències d’aquest retall l’expressava una
família d’una usuària dependent que està a una residència, i
aquesta família ha rebut una carta que diu que la direcció li
comunica que el preu del servei ha pujat; abans pagaven 600
euros per tenir aquesta persona a la residència i a partir del mes
que ve hauran de pagar 1.950 euros, amb caràcter retroactiu a
sis mesos. Això és una de les conseqüències de no rebre les
ajudes, el concert que tenien.

Després la directora d’un centre de primària de Palma va
informar a les seves famílies dilluns passat, a les famílies dels
nins que quedaven a dinar al menjador, que ja s’ha acabat el
servei de menjador als nins; són nins en situació d’exclusió, per
tant tot aquest colAlectiu de nins que dinaven a l’escola ara no
podran fer-ho. I també un altre exemple de la realitat de la
situació per la qual estan passant altres colAlectius; ens hem de
referir a la informació publicada de la presidenta de les lligues
esportives de discapacitats, que han hagut d’ajornar l’inici de la
temporada fins al mes de gener. Reunida la presidenta dels
discapacitats, dels esportistes discapacitats, amb la direcció
general pertinent, va rebre el consell que si no podia fer front a
la seva lliga, “si no puedes seguir, cierra”, aquesta és la
resposta que va rebre del Govern. 

Per tant demanam que aquest compromís que es manifesta
sigui efectiu, donam suport a la proposició no de llei que ha
presentat la Sra. Santiago, i esperam que continuï, que es
prengui seriosament aquesta circumstància de tantes famílies, de
moltes persones que estan passant un mal moment.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Obrador. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana
al grup proposant si vol una suspensió de la sessió o si podem
continuar.

Per fixar-ne la posició i assenyalar si accepta l’esmena, té la
paraula la Sra. Fina Santiago per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Jo no entraré ara a valorar totes les
valoracions que ha fet la Sra. Bauzá en relació a la gestió del
govern anterior, però m’oferesc a la presidència com a
parlamentària d’aquest parlament a venir qualsevol dia a
defensar la gestió tant en cooperació com en serveis socials, i
totes les preguntes que em vulguin formular els parlamentaris,
perquè si no el que faré serà defensar-me i no defensaré la
proposició no de llei, perquè les dificultats que ells tendran de
gestió nosaltres també les vàrem tenir, com molt bé ha dit la
Sra. Bauzá, que l’any 2009 estàvem en una situació semblant,
i des de l’any 2009 no hem deixat de créixer en temes de serveis
socials. Però m’oferesc a la presidenta perquè qualsevol...,
vengui jo a defensar la gestió, que efectivament vàrem fer coses
bé i vàrem fer coses que no estaven bé i vàrem tenir dificultats,
com vostès tendran i qualsevol govern.
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Coincidim amb la valoració del Partit Popular, però no
podem acceptar l’eliminació del punt 2, perquè jo crec que és
l’objecte central d’aquesta proposició, i vostès no m’han donat
cap argument perquè no puguem demanar al Govern que
prioritzi els pagaments. Vostès ha dit “és importantíssim, fan
una feina fonamental, són insubstituïbles, però no podem dir al
Govern que els prioritzi davant altres”, que els prioritzi. Millor
si els està pagant, idò que continuï, però per què no els podem
prioritzar, si són tan importants? És que no..., tota la seva
exposició ha estat d’arguments a favor d’aquest punt i després
diu que, amb una actitud de protegir el Govern que jo crec que
és excessivament paternalista. Si coincidim en sensibilitat i
coincidim en el reconeixement que és molt important la feina
que facin, diguem al Govern que aquest parlament prioritzi les
seves “daixones”.

Amb les setmanes, que poden ser tres, poden ser quatre,
poden ser cinc, perquè vostès no parlaran de demagògia, però és
que la moció del grup parlamentari anterior ens donava un mes;
nosaltres parlam de setmanes i de priorització, vostè no dirà
demagògia, però varen reprovar tres consellers per un problema
de pagament quan vostès tenen el mateix problema. Nosaltres
no volem reprovar ningú, som molt conscients de les dificultats.
L’únic que demanam és que aquest parlament és sensible a
aquests temes, reconeix la feina i demanam al Govern que els
prioritzi, no volem dir..., ni tan sols no deim “escolti, fins que
hagi pagat a aquesta gent no pagui a ningú pus”, no li ho deim,
això, deim “prioritzi el que consideram que és fonamental”.

Per tant no la podem acceptar; no l’acceptam perquè és
l’objecte central d’aquesta proposició no de llei, i faltaria més
que el Parlament no reconegués al feina que fan aquestes
entitats. Vull dir que el primer punt quasi era d’introducció i
estava convençuda que no tendríem cap problema.

En relació a allò que vostè ha dit de cercar una fórmula, es
va cercar la fórmula, precisament va ser el pla estratègic, el pla
estratègic amb la seva formulació pactada amb la Sra. Estaràs
ja l’any 2008, perquè ja en parlàvem, amb el Sr. Pastor i amb el
Sr. Serra, que el 2.7, la consolidació del servei de tercer sector
que completa l’actuació de l’administració autonòmica en
l’àmbit d’exclusió social, tot el punt 2.7 és la forma que vostè
ha comentat que vàrem concretar en aquella moció. Es va cercar
i es va pactar. Per tant sí que s’ha fet una feina. Per tant no
entenc l’eliminació del manteniment de les subvencions, els
convenis i les concertacions amb les entitats del tercer sector, i
les fórmules de concessió de les subvencions. No ho entenc.

Si volen en el punt 3 podem mantenir aquesta part, que jo
crec que és cabdal, i afegir-hi una part del seu que sigui
“continuar a poder establir instruments i mecanismes necessaris
que garanteixin l’estabilitat i el funcionament de les entitats del
tercer sector”, continuar estudiant sistemes, instruments i
mecanismes per millorar, perquè tots volem millorar aquesta
situació, però el que hem pactat fins ara i que va bé no entenc
per què no es pot mantenir.

Per tant no acceptam l’eliminació del segon punt, i la
tercera, si volen... Bé, si no accepten el segon punt jo crec que
s’ha de votar, perquè per a mi és cabdal el segon punt. No
accepten el manteniment del segon punt.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Passarem a la votació de la
Proposició no de llei 3184/11.

La votació serà de forma conjunta.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
3184/11 per 5 vots a favor i 9 en contra.

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