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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes a tots i a totes, abans de començar la sessió
d’avui demanaria si hi ha substitucions.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, Sra. Presidenta. Carolina Torres substitueix José Torres

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Sí, Sra. Presidenta, Lluís Maicas substitueix Vicenç
Thomàs.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Jaume Carbonero substitueix Joana Barceló.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 2014/12, 2143/12 i 2760/12.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2012/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a RMI
desnonada per impagament.

En primer lloc passarem al debat de la Proposició no de llei
RGE núm.2014/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
RMI desnonada per impagament. Per tal de defensar-la té la
paraula l’Hble. Sra. Conxa Obrador per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Avui hi ha més pobres en la
nostra comunitat i són més pobres que l’any passat. La pobresa
ja no afecta únicament els perfils tradicionals, aquelles escenes
de marginació que ens havíem acostumat a veure entre els
immigrants o entre les persones sense sòtil, impliquen ara també
les classes mitjanes.

El darrer informe de la Xarxa Europea de Lluita contra la
Pobresa i l’Exclusió Social confirma el que les ONG d’acció
social observen cada dia a peu de carrer, una de cada quatre
persones al nostre país, el 25,5% de la població, viu amb uns
ingressos mensual per sota dels 1.300 euros.

Una parella amb dos fills dins aquest perfil econòmic pot
patir alguna privació material, o no pot pagar el lloguer o no pot
pagar el menjar, la calefacció o l’escola. Aquest nou perfil de
pobres el conformen persones que abans estaven en una situació
normalitzada i han estat la crisi econòmica i la desocupació els
motius que han provocat la seva pobresa o exclusió.

Aquestes famílies estan entre nosaltres, poden ser els nostres
veïnats o els pares dels amics dels nostres fills. No falta quedar-
se sense feina per estar en risc de pobresa, moltes vegada es
tracta de treballadors, com ja hem dit, gent que està treballant a
jornada completa, però que continua per sota del llindar de la
pobresa, a pesar de treballar vuit o deu hores cada dia.

Segons l’informe publicat aquest mes pel Ministeri
d’Ocupació i Seguretat Social la xifra d’aturats a les Balears és
de 96.122 persones, així mateix, segons la darrera enquesta de
població activa a les Balears, a la nostra comunitat hi ha un total
de 52.500 llars en tots els seus membres en situació d’atur
durant el primer trimestre del 2012, el que suposa el 15,55% del
total. D’aquesta manera Balears presenta un percentatge de llars
amb tots els seus membres en situació de desocupació d’2,25%
superior a la mitjana nacional. 

Les ajudes d’emergència social són l’última contenció per
evitar el desencadenament de la misèria en aquests nous pobres
treballadors i tenen la finalitat de facilitar doblers per cobrar
aliments, per pagar el lloguer, la hipoteca o el llum abans que
els tallin la corrent, o el deute també amb la comunitat de
veïnats o la calefacció en hivern.

Aquestes ajudes que donen les entitats locals a aquests
ciutadans es poden convertir en un absurd administratiu que
podríem resumir de la següent manera: l’ajuntament -un
ajuntament- concedeix una ajuda econòmica d’emergència, una
vegada ingressada al banc el mateix ajuntament pot recuperar
aquests doblers mitjançant una ordre de desnonament dictada
per una altra regidoria si el ciutadà tingués deutes municipals
pendents, com a multes o imposts. També es podria donar el cas
que un solAlicitant d’ajuda que reuneix els criteris de concessió
no la pogués obtenir per tenir deutes amb l’Administració local.

La realitat indica que quan s’està en dificultats el darrer que
es deixa de pagar és el menjar, el llum, l’aigua, el gas, el vestit
i l’habitatge, molt abans s’haurà deixat de pagar l’Impost
Municipal de Vehicles, una multa per mal aparcament o l’IBI,
si és que encara no els han desnonat. No parlam de persones
moroses per irresponsabilitat, sinó de milers de víctimes del
brutal impacte d’aquesta crisi. No sabem si tots els ajuntaments
o totes les entitats locals procedeixen d’aquesta manera, no
sabem quants ho fan o quants no ho fan. 

És per això que volem conèixer quina és la situació, si s’està
produint aquest fet a la nostra comunitat, tal i com han
denunciat treballadors socials d’altres regions i, si finalment es
confirma aquesta circumstància, demanam que es trobin
solucions senzilles i eficaces aplicant el sentit comú i regulant
la inembargabilitat d’aquestes ajudes econòmiques. Ara que la
societat clama per una regulació amb força suficient per a la
protecció dels particulars i insolvents front les entitats
financeres resulta que les famílies empobrides es poden trobar
amb un altre creditor: la mateixa administració.

Per tot l’exposat el Grup Parlamentari Socialista ha presentat
la següent proposició no de llei: 

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a coordinar les seves polítiques socials de manera
interinstitucional entre el mateix govern i les corporacions
locals. 
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar les iniciatives legislatives necessàries
per tal de donar suport i protecció a les famílies que no tenen
recursos acreditats, per tal de preservar-les de les accions
recaptadores que pugui executar la mateixa administració
evitant així que les persones que cobren les ajudes socials
puguin ser requisades íntegrament o parcialment pel fet de no
estar al corrent de pagament dels seus deures fiscals amb
l’Administració.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. 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 a totes, el Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca
donarà suport a la proposició no de llei que ha presentat el Partit
Socialista perquè coincidim en la seva argumentació.

Ens sembla que les dues propostes encaixen molt bé amb
una situació de crisi com la que vivim i que van dirigides a
sectors molt concrets i insta el Govern que es coordini, que
segurament ja ho fa, però supòs que ho vol dir en aquest sentit,
que es comença a detectar... i a més a més es dóna llibertat
també al Govern perquè ho faci de la manera que consideri més
prudent, vull dir que és un manament més de caràcter polític
que de caràcter de gestió, com ha de ser l’acció parlamentària.

Estam d’acord en l’argumentació perquè aquesta crisi, una
de les conseqüències més negatives que han succeït és que ha
augmentat de manera molt considerable el nivell de la pobresa,
cada vegada tenim més pobres en la nostra comunitat autònoma,
igual que a la resta de l’Estat espanyol; ha augmentat el nivell
de vulnerabilitat, vull dir, aquell conjunt de persones o de
ciutadans que estan en risc d’entrar en pobresa o entrar en risc
d’exclusió social,  i cada vegada més aquesta vulnerabilitat no
afecta les persones que permanentment estaven en una situació
de vulnerabilitat i que podíem classificar o qualificar en
determinats perfils, sinó el que habitualment es considera
població normalitzada, població que fins ara tenia -i té- moltes
habilitats socials, habilitats econòmiques, habilitats de tot tipus,
però que la manca d’ingressos d’una forma permanent, constant
ha impossibilitat o els ha duit cap a aquesta vulnerabilitat.

Paradoxalment aquesta crisi, una de les conseqüències ha
estat que la despesa en objectes de luxe ha augmentat, és una de
les paradoxes... la crisi sembla que només afecta un conjunt de
la població, molt ample, perquè afecta des de la classe mitjana
que podríem dir més popular i amb més dificultats i en canvi, el
perfil de persones que tenien capacitat de despesa en objectes de
luxe ha augmentat.

Efectivament, aquestes persones que no poden pagar el que
vénen a ser taxes o impostos administratius no és a causa de una
incapacitat de no entendre que s’ha de pagar ni a una voluntat
de no pagar, sinó que és a causa que no hi ha ingressos perquè
es troben en una situació d’atur, vull recordar que a la nostra
comunitat autònoma hi ha més de 53.000 famílies que no tenen
cap tipus d’ingrés i que les famílies nuclear o la família extensa
els fa de matalàs, però que aquest matalàs cada vegada és més
petit i cada vegada es dificulta més que les necessitats bàsiques
es puguin cobrir i si les necessitats bàsiques no es poden cobrir,
amb menys dificultat es podran cobrir altres tipus d’obligacions
de caràcter administratiu.

Parla també que la nostra comunitat autònoma és una
comunitat autònoma que, malauradament, està per damunt de la
mitjana estatal. Hem de dir que aquest estar per damunt de la
mitjana estatal a la nostra comunitat autònoma és una constant,
vull dir, ho és ara i ho era quatre anys enrere i dos any enrere i
sis anys enrere i això és a causa a la nostra estructura
socioeconòmica que no aconseguim canviar, tenim les pensions
més baixes de l’Estat perquè tenim unes cotitzacions molt
baixes, perquè els nostres contractes temporals..., la nostra
economia és de contractes temporals, contractes que estan per
davall del sou mitjà de l’Estat i, entre els sous més baixos,
pensions més baixes, efectivament el risc de pobresa sempre és
més elevat.

També, paradoxalment, a la nostra comunitat autònoma
tenim la renda per càpita més  elevada, de les més elevades
d’Espanya. Vull dir que tenim una riquesa molt mal distribuïda,
tenim molts de pobres, però tenim les riqueses personals o
familiars més elevades, tenim un problema d’estructura
econòmica que fa que la gent pugui subsistir en unes
situacions... molt bones a nivell del que podria ser...
geogràficament, però amb moltes dificultats socials i
econòmiques.

No els canviarem amb proposicions no de llei, aquests
problemes estructurals econòmics, necessiten realment canvis
molt importants, però en una situació de crisi com la que vivim
ara hem de practicar situacions extraordinàries, no? Si s’han
aplicat situacions extraordinàries argumentant la crisi, com és
una amnistia fiscal per a tots aquells que han defraudat Hisenda
i que ara és important i que surtin els doblers que han defraudat
i que puguem recaptar, si també justifica la crisi que es
descompti un 15% a totes aquelles famílies que tenen sanitat
privada, també sembla que és adient que les persones que no
poden pagar, no és que no vulguin, és que no poden pagar
perquè moltes..., la majoria tenen trajectòria d’haver pagat
sempre que han pogut, l’Administració pública tengui una
consideració especial.

Per tant, donarem suport a aquesta iniciativa i confiam que
sigui aprovada també per unanimitat.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Sra. Margalida Duran per un temps
de deu minuts.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La renda mínima d’inserció
a les Balears està regulada pel Decret 117/2001, de dia 28 de
setembre. És un programa que s’articula a través de dos
subprogrames complementaris. 

Per una banda, la prestació econòmica de la renda mínima
d’inserció, la finalitat de la qual és assegurar uns ingressos
mínims a persones soles, a nuclis o a unitats familiars que es
troben en situació de vulnerabilitat o d’exclusió social perquè
puguin cobrir les seves despeses vitals mínimes. Per altra banda,
la inserció social i laboral a través de dues vessants: la primera,
una sèrie d’accions formatives amb l’objectiu d’assegurar
oportunitats d’inclusió social per a les persones destinatàries i
la segona, disposa d’un servei d’acompanyament per a
l’ocupació de persones amb situació d’exclusió social.

Segons estudi recent de l’Observatori Social de les Illes
Balears de l’any 2009, entre les persones que tenen accés a la
renda mínima d’inserció predominen les dones adultes, joves,
els més grans de 55 anys i les persones separades o fadrines.
Segons el sexe, el perfil -segons l’informe de l’any 2007- és
fortament feminitzat, un 73,2%. Quant a tipologia de família,
les famílies monoparentals i les llars unipersonals són
majoritàries i han augmentat en els darrers anys. 

Pel que fa a la procedència dels titulars, la major afluència
de persones estrangeres originàries de països en vies de
desenvolupament a les Illes Balears, sobretot a partir de l’any
2000, ha ocasionat un canvi de perfil de les persones
beneficiàries de la renda mínima d’inserció, mentre que el
període comprès entre el 1996 i l’any 2001 el percentatge de
persones estrangeres era d’un 11%, segons l’informe del 2007
ja representava el 59%.

Així i tot, avui dia, la crisi econòmica actual ha fet que els
darrers anys hi hagi hagut un augment important de persones
que a causa de la pèrdua de feina per part de tots els membres
de la família o bé a la disminució important dels ingressos, ja
que un d’ells tal vegada té una feina, però no és suficient, ha fet
que s’hi incorpori un gran nombre de ciutadans de molt ampli
aspecte.

L’any 2010, l’índex de pobresa era de 25,5% a l’Estat
espanyol, amb una pujada del 2,1 respecte a l’any 2009. En
canvi, a Balears se situava per sobre de la mitjana amb un
25,8% i un increment de la població en risc de 2,2 punts.

L’indicador emprat per mesurar el risc de pobresa és el
proposat per la Unió Europea, que es diu AROPE, valora tres
factors. En primer lloc es té en compte la renda, es consideren
en risc de pobresa les persones que viuen en llars amb una renda
inferior al 60% de la renda mitjana. La segona variable és la
privació material severa, que inclou ciutadans que declaren que
no es poden permetre quatre de nou ítems seleccionats a Europa,
com pagar el telèfon, pagar la renda i pagar la despesa comú

d’un habitatge. La tercera variable és la població amb baixa
intensitat de treball per llar, és la relació entre el nombre de
persones que fan feina en una casa i les que estan en edat de
treballar.

Considerant aquests tres supòsits, es defineixen com a
persones en situació o risc de pobresa aquelles que viuen amb
ingressos inferiors al 60% de la renda mitjana o les que pateixen
privació material severa o les que tenen una intensitat de feina
per davall del 0,2, aquest grup de persones s’anomenen
AROPE.

He de dir aquí que Espanya està integrada en la (...) europea
per la lluita contra la pobresa i l’exclusió social i que té com a
objectiu la reducció del nombre de persones amb risc d’exclusió
social a Europa per a l’any 2020 i en la qual estam totalment
implicats.

Des del Partit Popular sempre s’ha apostat per l’aportació a
la renda mínima d’inserció, prova d’això és que en la legislatura
2003-2007 en els Pressuposts Generals de la comunitat es va
augmentar aquesta partida en més d’un 60%. És a dir, es va
passar d’1.800.000 euros a 2.815.000 euros l’any 2007, en canvi
a la passada legislatura l’augment en tot el període dels quatre
anys darrers va ser d’un 5%, passant de 2.815.000 euros al
pressuposts a 2.957.215 als pressuposts darrers de l’any 2010.

He de dir també que el Partit Popular és sensible
especialment amb les persones que es veuen afectades per l’atur
i que no tenen cap prestació, prova d’això és que en aquests
moments, en què s’ha presentat una reforma important al
pagament dels medicaments, en la qual es contempla que els
aturats de llarga durada, les persones que tenguin pensions no
contributives i les persones de renda mínima d’inserció no
paguin els medicaments, quan fins ara pagaven un 40%
d’aquests fàrmacs.

És a dir, la persona que cobrava renda mínima d’inserció i
li havien receptat medicaments per exemple per un valor de 20
euros fins ara pagava 8 euros, un 40% d’aquests 20, i ara
després d’aquesta reforma del Partit Popular, li costarà 0 euros.

Quant als tributs mencionats, per exemple l’IBI o l’impost
de vehicles, he de dir, primer, que en matèria tributària regeix
el principi de reserva de llei, per la qual cosa les entitats locals
que manquen de potestat per dictar les lleis o normes amb rang
de llei només poden regular en matèria tributària aquells
aspectes que la llei permet.

Segon, he de dir que (...) que la creació dels tributs locals,
així com la regulació de tots els seus elements essencials només
podrà fer-se per llei, s’ha de tenir en compte, a més, que aquesta
llei és estatal, atès que és en l’Estat en qui recau la potestat
originària per establir els tributs mitjançant aquesta categoria de
norma jurídica. 
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D’aquesta manera, la regulació bàsica en matèria d’hisendes
locals és competència exclusiva de l’Estat i es troba
fonamentada en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals. 

En relació amb els imposts municipals, obligatoris o
potestatius, ni respecte a les contribucions especials... el Reial
Decret Legislatiu (...) que aprova el Texto Refundido de la Ley
reguladora de las haciendas locales no preveu cap benefici fiscal
ni obligatori ni voluntari atenent la situació econòmica de
l’obligat tributari.

Segons el previst a l’article 169.5 de la llei tributària, la Llei
58/2003, en relació amb l’article 607 de la Llei d’enjudiciament
civil, l’embargament del sou, salari, pensió, retribució o el seu
equivalent estarà sotmès a certes limitacions. En qualsevol cas,
estaríem parlant de modificar una legislació d’àmbit estatal en
matèria de recaptació. 

Per tot el dit i ja passant al punts de la seva iniciativa avui
presentada, en el primer punt no hi tenim cap emperò, vull dir
que en el punt allà on diu “el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a coordinar les seves polítiques
socials de manera (...)”, hem de dir que ja s’està fent, que des de
sempre s’està fent i que des de la direcció general es tenen
reunions periòdiques mensuals, cada tres o quatre setmanes es
fan, per la qual cosa proposaríem que allà on posa “el Parlament
de les Illes Balears insta el Govern a coordinar...”, digui “... a
continuar coordinant...” o “...a mantenir la coordinació...”,
perquè de fet es fa mensualment.

En el segon punt, allà on diu “el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar les
iniciatives legislatives necessàries...” és on nosaltres trobam que
hi ha un problema de competències. Com hem dit fins ara, la
competència d’aquests imposts que diuen és una competència
estatal, i aquí instam el Govern de les Illes Balears a impulsar
iniciatives legislatives de les quals no tenim competències. Però
sí que consideram que és un punt important i sí que consideram
que s’ha de donar suport i s’han de protegir aquestes rendes
mínimes, i proposàvem, si bé no es pot votar estrictament aquest
punt tal i com està redactat, cercar una manera de redacció
perquè en aquest segon punt s’avaluàs el tema de quina manera
es podrien impulsar a l’Estat o de quina manera es podria fer un
estudi de quins imposts són matèria de l’Estat i quins imposts
no per saber de quina manera millor no quedin afectades
aquestes rendes mínimes d’inserció, a les quals nosaltres en
principi estam d’acord que no tenguin per què afectar aquests
tipus d’imposts, però no exactament amb la redacció com està
redactat aquest segon punt.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Duran. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant?

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies. L’objectiu d’aquesta iniciativa era posar
damunt la taula uns fets que estan passant, que n’estam
assabentats, que han sortit publicats als mitjans de comunicació,
en els quals estan implicats els treballadors socials, que són els
mateixos que estan donant els recursos i les eines a aquestes
persones que tenen les ajudes desnonades per intentar salvar
l’embargament de la mateixa entitat local. Són els mateixos
treballadors socials els que dirigeixen els usuaris a salvar el
desnonament administratiu. 

Per tant la iniciativa plantejava, en el primer punt, coordinar
les seves polítiques; o continuar, seguir, és igual. Jo accept
aquesta proposta, però m’agradaria..., jo em referia a
coordinacions amples amb tots els sectors implicats que tracten
amb pobresa. Jo no sé en aquests moments fins on arriba
aquesta coordinació, però crec que és necessari en els moments
en què estam, amb les dades que tenim damunt la taula, incidir
en el fet que les polítiques han d’estar coordinades a tots els
nivells. Fins i tot li diria que és necessari convocar una cimera
de la pobresa que actuï en totes direccions, de manera
transversal amb totes les entitats i entre totes les institucions,
perquè crec que el punt al qual hem arribat és molt greu i jo no
sé si s’està donant resposta adequada a les persones que estan en
aquesta situació.

En el punt 2 he de dir que quan posa “impulsar les
iniciatives legislatives necessàries” es refereix al fet que dins les
competències de cada un s’impulsin allà on pertoqui; si és el
Govern, el consell o ajuntaments, o l’Estat, que sigui el mateix
govern que digui cap on vol anar en matèria d’impulsar aquestes
iniciatives legislatives. Per tant jo obria el ventall de
possibilitats que podria tenir el Govern en aquests moments per
poder donar suport a aquestes persones, i aconseguir finalment
que no siguin desnonades pel fet de tenir deures amb
l’administració. Era una porta oberta perquè el Govern actuàs
davant aquestes persones afavorint que no s’enfonsin més en la
pobresa i en la misèria pel fet que la mateixa administració sigui
la que actuï contra elles.

I una matisació referent a les despeses de la renda mínima.
M’agradaria concretar i rectificar el que ha dit la portaveu del
Partit Popular. A l’anterior legislatura la despesa justificada de
renda mínima en convenis 2009 va ser de 2 milions inicials,
2.800.000, però es varen gastar 3.800.000; i en el 2010, dels
inicials 2.800.000, es va arribar als 4 milions. En referència a les
ajudes econòmiques 2009-2010 he de dir que varen ser 3
milions els que es varen gastar via ajuntaments i via ONG. Per
tant sí que es va fer un esforç important per dotar aquestes
partides perquè poguessin arribar a les persones amb més
necessitats, es va fer un esforç i és el mateix esforç que
demanam, ja no de mantenir les mateixes partides, perquè
sabem que no s’han mantingut i que han baixat, i només era
aquest punt concret un cop d’atenció a aquesta situació i perquè
el Govern vagi caminant per veure si es pot arreglar això. 

Res més, moltes gràcies, i acceptam el suggeriment per tal
que es pugui..., l’esmena. Quedaria..., quedaria, en el primer
punt, “el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar coordinant les seves polítiques socials
de manera interinstitucional entre el mateix govern i les
corporacions locals”. I en el segon punt, “el Parlament de les
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Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a..., a treballar
per aconseguir les iniciatives legislatives necessàries que donin
suport..., que puguin donar suport i protecció a les famílies...”,
etc. No, no, continua tot el punt igual, no? 

És un condicional. No, instar, instar... 

(Conversa inaudible)

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

(Inici de la intervenció no enregistrat)

...punt quedaria: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a iniciar les accions necessàries per
donar suport i protecció a les famílies que no tenen recursos
acreditats per tal de preservar-les de les accions recaptadores
que pugui executar la mateixa administració, evitant així que les
persones que cobren les ajudes socials puguin ser requisades
íntegrament o parcialment pel fet de no estar al corrent de
pagament dels seus deures fiscals amb l’administració”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Entenem que la Proposició no
de llei RGE núm. 2014/12 quedaria aprovada per assentiment.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2143/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a millor finançament a les entitats del
tercer sector.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 2143/12, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a millor
finançament de les entitats del tercer sector.

Per tal de defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Fina Santiago per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. No és la primera vegada que el
Parlament de les Illes Balears, en comissió o en plenari, ha
reconegut la importància que té el tercer sector a la nostra
comunitat autònoma, un tercer sector que es caracteritza
especialment per treballar amb les persones de major
vulnerabilitat, i que amb aquesta tasca, que és una tasca que
alguns d’ells -per exemple AMADIB acaba de celebrar 50 anys,
vull dir que és una tasca constant- participen a promoure i a
facilitar la cohesió social, un tercer sector que es caracteritza
perquè no té ànim de lucre tot i que hi ha un treball molt
professional; es caracteritza també per la presència de
voluntariat, que condiciona l’acció del servei perquè, insistesc,
hi ha aquesta professionalitat; que està molt dirigit a sectors en
situació de risc i que durant tota la seva trajectòria la majoria -hi
pot haver casos excepcionals- la majoria ha demostrat una
constància i un treball molt persistent.

A la nostra comunitat autònoma aquest tercer sector
especialment és important per al colAlectiu de persones amb
discapacitat, pràcticament el total de residències, centres de dia,
centres ocupacionals, etc., el gestiona el tercer sector; és
escassa, molt escassa la presència del sector públic, i del privat
inexistent. En persones en risc d’exclusió social també és molt
semblant, una importància molt destacada de les ONG, tot i que
en el servei públic en aquest cas hi ha una major presència. En
persones amb diagnòstic de salut mental tota la part sanitària és
pública, però en la part de treball comunitari i d’atenció als
crònics la presència d’ONG és molt important i la privada
pràcticament inexistent. I el mateix succeeix amb joves i menors
en risc, que aquí hi ha una important presència pública i més
minvada del sector d’ONG, però també molt important.

També és conegut per tots, però perquè quedi constància,
que l’administració pública, responsable en temes de serveis
socials, com diu la Constitució i com diuen els estatuts i com
diu la Llei de serveis socials, utilitza en moltes ocasions aquests
serveis del tercer sector per derivar els casos que ella mateixa
detecta o que ella mateixa valora, i els deriva als serveis que
aquestes entitats gestionen mitjançant convenis de subvenció,
mitjançant convenis de concertació, i han demostrat tenir
realment una capacitat d’acolliment ràpid, són molt eficients en
la seva gestió, i el cost a vegades, en la majoria d’ocasions, és
més baix; en qualsevol cas no és més alt per a l’administració
pública. 

Però quan tant un...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Duran, per favor...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

... partit, el Partit Popular, o quan hi ha pacte de progrés, està
gestionant amb aquestes entitats ens topam amb una dificultat
molt seriosa, que tractam el tercer sector com si fos un sector
privat, com si tengués voluntat d’enriquiment, vull dir que
volgués obtenir benefici, perquè per gestionar amb ells, per
arribar a tenir una concertació amb ells, només tenim dues lleis,
una que és la Llei de subvenció i l’altra que és la Llei de
contractes, i la Llei de subvencions és una llei molt limitada per
donar cobertura econòmica a totes aquelles entitats que estan
realitzant serveis permanents, estan realitzant serveis de forma
permanent.

LA SRA. PRESIDENTA:

Preg silenci, per favor.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. ...estan realitzant serveis de forma
permanent. La Llei de subvencions és una llei que està pensada
per si una entitat vol fer una setmana, per exemple, de cinema,
però no està pensada per donar cobertura econòmica, per
exemple, a una entitat que està gestionant un centre d’estades
diürnes per a persones amb problemes de salut mental, perquè
aquesta entitat que contracta persones, que dóna un servei, que
moltes vegades a aquest servei n’hi envia l’administració
pública, es troba que cada any ha de demanar una subvenció que
li podrà arribar o no li podrà arribar, depenent del nombre de
propostes que s’hi presenten, que un any pot ser de 45.000 euros
i un altre any pot ser de 30.000 euros. Això crea molta incertesa.
Tenim una llei de subvencions que per a aquest tipus de serveis
no és una llei adequada. A més a més la Llei de subvencions els
obliga pràcticament a tenir els doblers que necessiten per al
servei. El que fa és que aquestes empreses o aquestes ONG,
perdonin, estan contínuament endeutades a través de pòlisses
que a més a més ara no aconsegueixen.

I després tenim una llei de contractes que li és igual, o que
és una llei que no diferencia entre donar un servei d’aquestes
característiques o contractar una empresa que ha de fer 200
quilòmetres de carreteres. I ens trobam que si obligam a
aquestes ONG a anar a un concurs públic, moltes vegades ho
perden perquè les empreses tenen una capacitat de contractació
molt més alta que elles i ens dificulta molt poder, a través de la
Llei de contractes, poder treballar amb aquest sector. Per
exemple, per continuar concertant les places que tenim
actualment a la comunitat autònoma amb tot el colAlectiu de
persones amb discapacitat, la Llei de contractes ens obligaria,
amb l’articulat actual, a fer un concurs públic, i a aquest concurs
públic es podria presentar el tercer sector, però també podria
presentar-se qualsevol entitat amb ànim de lucre que competiria
amb aquest tercer sector, un tercer sector que a la nostra
comunitat autònoma és un sector que està molt arrelat, que fa
bona feina, que no té ànim de lucre, i això fa que contínuament
les administracions públiques, gestioni qui gestioni, cerquin
fórmules que a vegades freguen la irregularitat.

Per exemple, amb la Llei de subvencions t’aculls moltes
vegades a l’article d’excepcionalitat, però a l’article
d’excepcionalitat només t’hi pots acollir un any perquè, si no,
el Tribunal de Comptes diu: “Escolti, vostè no pot fer una
excepcionalitat quatre anys seguits”, perquè no hi ha res
d’excepcional quatre anys seguits.

Per tant jo crec que el Parlament de les Illes Balears ha de
reconèixer no només l’esforç, com ha volgut reconèixer en
moltes ocasions, sinó que hem d’instar el Govern central perquè
modifiqui la normativa estatal, especialment la Llei de
contractes del sector públic i la Llei general de subvencions amb
l’objectiu que es puguin realitzar convenis de concertació
específics i singulars amb les entitats del tercer sector que
garanteixin una assignació adequada i estable dels recursos, i
una estabilitat i eficàcia de les accions garantint en tot cas la
rendició de comptes públics i el sistema de control.

Això és una demanda que fa molts d’anys que el tercer
sector està demanant, i jo crec que tots els partits polítics quan
gestionen ens adonam d’aquesta necessitat, però som incapaços
de fer propostes concretes. Jo crec que avui el Parlament hauria
d’aprovar aquesta proposició no de llei i fer un seguiment a
nivell de govern i de parlament centrals perquè realment aquesta
llei de contractes del sector públic o aquesta llei de subvencions
es puguin modificar o se’n faci una d’adequada per a aquest
colAlectiu d’entitats del tercer sector.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. 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, Sra. Presidenta. Sra. Santiago, compartim la
seva exposició i l’afirmació que les entitats del tercer sector
duen a terme una feina cabdal per a la cohesió i la inclusió
social en el nostre país i a la nostra comunitat. El tercer sector
actua com a defensor dels drets dels colAlectius més vulnerables
com a prestador de serveis destinats a satisfer les necessitats de
les persones més desprotegides, i acaba representant moltes
vegades l’última xarxa de protecció social.

Les xifres de les Illes Balears indiquen que el tercer sector
està constituït per 103 entitats que donen atenció a 120.000
persones, que ocupen 3.200 treballadors i que compten amb
5.000 voluntaris. Ens referim a serveis que donen prestacions
bàsiques a colAlectius ja de per si mateixos vulnerables; a través
de les entitats del tercer sector social de les Illes Balears s’atén
a persones majors, a persones amb discapacitat, a joves, a
dones, a menors i a les seves famílies, a immigrants i a asilats,
a persones amb malalties mentals, a malalts crònics, a persones
amb conductes addictives, a persones amb dificultat d’inserció
laboral, a reclusos o exreclusos i a la població en general. 

Malgrat aquestes xifres, l’acció del tercer sector es troba a
la nostra comunitat amb un obstacle que dificulta molt el
funcionament de les entitats; com ha dit la Sra. Santiago el
finançament és un problema en aquests moments per al seu
desenvolupament, i és que el model de finançament existent al
tercer sector no s’adequa avui a la realitat, les necessitats i la
funció social que totes aquestes entitats sense ànim de lucre
realitzen, ni pel que fa a l’aportació dels recursos que aporten
les administracions públiques, el 60%, ni dels que provenen de
les vies privades, 23%, ni els recursos de fons propis, un 14%.
Dels recursos públics, el 16,5% prové de la via de la
contractació, és a dir, de l’accés a concursos públics; el 44,5%,
de les subvencions; i el 39%, de convenis, molts dels quals són
tan sols una fórmula per concretar les subvencions, i tenen una
periodicitat anual o inferior. 

La feina de les entitats socials no lucratives és una
contribució indispensable per a la cohesió social i la inclusió
d’aquelles persones més vulnerables, com ja hem dit, i juguen
un paper que teòricament correspon a les administracions. Les
entitats no lucratives aporten, a més, un valor afegit respecte
d’altres entitats privades, perquè no cerquen el benefici
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econòmic sinó el benefici de les persones destinatàries dels
serveis. 

Les dificultats de finançament del tercer sector s’expliquen
pel sistema pel qual les administracions públiques financen les
entitats, un sistema insuficient que suposa un entrebanc per al
desenvolupament del sector. Actualment aquest sistema general
i els endarreriments en els pagaments per part de les
administracions representen uns inconvenients enormes que
provoquen una falta d’estabilitat que no permet desenvolupar
correctament els projectes i no garanteix la seva continuïtat. 

Per tot això es fa necessari crear un nou context de
finançament per a les entitats socials que permeti que aquestes
puguin continuar exercint la seva funció. En aquest sentit
trobam adequada la proposició que fa el PSM-Entesa per
Mallorca-Iniciativaverds i Més per Menorca, la Llei general de
subvencions, perquè es tracta d’una llei que no té en compte les
especificitats de les entitats socials i, per tant, és necessari
adaptar-la a la realitat del sector.

Respecte de la proposta de modificar la Llei de contractes
del sector públic i la Llei general de subvencions, hem d’afegir
que un dels entrebancs del finançament del tercer sector es troba
en la contractació pública dels serveis, perquè cada vegada més
les administracions opten per concedir la prestació de serveis
socials mitjançant concursos, als quals tot tipus d’entitats i
empreses es poden presentar. És necessari considerar dins el
procediment d’adjudicació criteris no únicament econòmics,
perquè aquests entren dins la lògica d’un mercat que no té en
compte cap altra consideració, i que no posa atenció en el valor
afegit de les entitats socials. Per tal d’evitar aquestes
conseqüències, defensam la introducció de clàusules socials en
els processos de contractació pública per tal que, a part del preu,
es mesurin els valors diferencials que aporten les entitats no
lucratives. Es tracta que les administracions tenguin en compte
criteris com la satisfacció de les persones receptores del servei
o la creació d’ocupació entre colAlectius vulnerables a l’hora de
procedir a les contractacions.

Respecte de l’altre vessant de les contractacions que se citen
al punt 2 de la proposició no de llei, i que compartim plenament,
és la referent al règim de concertació i les fórmules dels
convenis que s’estableixen entre administracions i entitats. Ens
sembla més que òptim exportar als serveis socials altres models
que ja fa temps que s’utilitzen en els sectors com l’educació o
la sanitat, que permeten la possibilitat de colAlaboració en un
marc estable i amb un finançament adequat mitjançant la
realització de convenis singulars.

Per tot l’exposat donarem suport als dos punts d’aquesta
proposició no de llei; pensam que serà positiva i que podrà
contribuir com a aportació dins el nou marc regulador que ha
anunciat la ministra Mato. En aquest sentit esperam que es faci
des del diàleg i el consens, i que es tenguin en compte les
consideracions d’aquesta iniciativa, si és que finalment s’aprova
en aquesta comissió. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Pel Grup Parlamentari Popular
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. Tradicionalmente la
respuesta a las necesidades sociales la han liderado en muchos
casos las entidades sociales y en ocasiones incluso antes de que
lo hicieran los poderes públicos, y por este motivo y de manera
natural el tercer sector social ha sido siempre el principal aliado
de las administraciones públicas en la gestión y en la prestación
de servicios sociales, y queremos que lo continúe siendo en el
futuro, entre otras cosas porque el tercer sector social aporta
unos valores y representa un capital social del que la sociedad
no puede ni quiere prescindir. Hoy la acción social en España
no podría entenderse sin la intervención de la sociedad civil
organizada, las ONG, que, además de completar el trabajo que
tradicionalmente vienen realizando las administraciones
públicas, están aportando un valor añadido difícilmente
evaluable en la construcción del estado social al que se refiere
la Constitución.

Las organizaciones del tercer sector fomentan la cohesión y
la integración social, ya que actúan como creadoras de redes
sociales impulsando el voluntariado y la participación de la
ciudadanía, en definitiva, acciones que atenúan el riesgo de
exclusión social de los colectivos menos favorecidos y que
transforman nuestra sociedad en una sociedad más cohesionada
e integradora.

Las entidades del tercer sector también desarrollan una tarea
muy importante en cuanto a la prestación de servicios. De hecho
sin la iniciativa y la intervención de estas entidades muchos
sectores sociales quedarían casi descubiertos. La elevada
presencia del tercer sector en este ámbito y el contacto cercano
con las personas lo convierte también en un buen detector de
nuevas necesidades sociales precisamente por su mayor
flexibilidad y proximidad a los usuarios. Estas entidades
contribuyen además a dar voz y proyección pública a los
intereses y a las demandas de los ciudadanos y de los colectivos
excluídos. En este sentido el sector es un agente de la sociedad,
junto con los gobiernos y el sector empresarial, con capacidad
de representación y de interlocución con las administraciones
públicas, es decir, como herramienta de participación en el
diálogo social.

El papel que juegan es ya incuestionable en nuestra
sociedad. De hecho se hace un reconocimiento expreso en la
Ley de promoción de autonomía personal de las personas en
situación de dependencia, que en su artículo 16.2 habla de que
en su incorporación a la red se tendrán en cuenta de manera
especial los correspondientes al tercer sector. 
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A nivel europeo, y a pesar de las limitaciones de las
competencias comunitarias sobre el tercer sector, su tratamiento
en la nueva directiva europea ha ido adquiriendo con el tiempo
un contenido más relevante. La Comisión Europea ha previsto
en su Libro blanco sobre el gobierno europeo una serie de
medidas importantes para garantizar la participación de las
organizaciones del tercer sector en la elaboración de políticas
europeas y que por su parte se contribuya también a esa apertura
y a la transparencia de estas normativas. Hay que destacar entre
estas normativas el Tratado de Lisboa de 2007, que recoge ya
una cláusula social que establece que en la definición y
ejecución de sus políticas y acciones la Unión tendrá en cuenta
las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de
empleo elevado, con la garantía de una protección social
adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con un nivel
elevado de educación, formación y protección de la salud
humana.

Los últimos años en nuestro país el tercer sector social ha
ido adquiriendo un peso significativo, hasta el punto de
establecerse como un agente social importante desde el punto de
vista económico, como creador de puestos de trabajo y como eje
en la atención a las personas. Por otra parte este sector ha
registrado un fuerte crecimiento, derivado del aumento de las
necesidades sociales y de su complejidad, y de un mayor
compromiso de las administraciones en las políticas sociales,
que ha tenido su traducción en un aumento significativo de los
presupuestos públicos destinados a esta finalidad en los últimos
años. De hecho el tercer sector está integrado en España por
más de 30.000 organizaciones no lucrativas y representa ya casi
9 millones de personas en nuestro país. Además en estos
momentos de crisis atiende a las necesidades de más de 8
millones de personas en España, suponiendo ya el sector un 2%
del Producto Interior Bruto. 

Desde el Partido Popular creemos firmemente en la enorme
importancia que tienen estas entidades. En este sentido, ya la
ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato,
ha anunciado recientemente la puesta en marcha de un nuevo
marco regulador de las organizaciones sociales a través de la
Plataforma del tercer sector, un instrumento con el que el
Gobierno pretende liderar el camino hacía un modelo social
renovado y de mayor eficiencia.

La plataforma se constituye en enero del 2012, a instancias
de 7 de las organizaciones más representativas en el ámbito de
lo social, entre ellas la Plataforma de la ONG Acción Social, la
Plataforma del Voluntariado de España, la Red Europea de
Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social en el Estado
español, el Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad, la Cruz Roja Española, Cáritas y la Organización
Nacional de Ciegos de España. La Plataforma del tercer sector
es una entidad sin ánimo de lucro, que pretende defender el
valor de lo social, desde una voz unitaria, a la vez que intenta
promover soluciones a favor de los colectivos más
desfavorecidos.

La ministra ha mostrado su plena disposición a mantener un
diálogo permanente e institucionalizado con la entidad y se ha
comprometido a trabajar estrechamente con la Plataforma del
tercer sector, actuando como interlocutor ante los demás
ministerios y en todas aquellas decisiones y políticas que tengan
relación directa o transversal con los intereses y necesidades del

sector. Por otra parte, ha expresado la intención de su gabinete
de crear un marco regulador, que permita ejercer el liderazgo
hacía este nuevo modelo social, ya que es consciente de la
responsabilidad del Gobierno de promoverlo. Así, la intención
es desarrollar un nuevo marco normativo, que sea acorde con la
realidad y la evolución del sector en los últimos años, que
profundice y defina sus especificidades así como las relaciones
con la administración, e intensifique su participación en el
diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas estatales
en el ámbito social. 

En este sentido, el ministerio ha anunciado la redacción de
una ley del tercer sector, destinada a garantizar la estabilidad y
el futuro a aquellas entidades y ONG que presten servicios
sociales y que son muy importantes para la sociedad, no sólo
por su solidaridad, sino por la labor fundamental que prestan. La
nueva ley, según ha indicado la ministra, perfeccionará el
diseño, la evaluación y la ejecución de las políticas estatales en
el ámbito social y también favorecerá la articulación de una
serie de medidas destinadas a consolidar la imagen pública del
voluntariado. Estas iniciativas ofrecen una respuesta positiva y
una oportunidad para las organizaciones que se encuentren en
situación de debilidad, pues al participar en el diseño común de
las políticas sociales, comprobarán cómo se potencia su acción
y (...) sus actuacines. Como vemos, desde el ministerio de está
trabajando en esta ley y se espera que esté lista en el más breve
plazo posible. Unida a esta ley también, el ministerio ha
anunciado que se pondrá en marcha un Plan de integración de
discapacidad y un pacto sociosanitario. Es algo que propondrá
a todas las comunidades autónomas, ya se trabaja en ello y así
mismo se propondrá en el Congreso y el Senado. 

Creo que en un ámbito como este, todos los partidos
políticos debemos de estar unidos y procurar que las políticas
sanitarias y sociales no sean un punto de conflicto, sino que nos
centremos en que la persona sea el centro del sistema y que sea
lo más importante. 

Por esto vamos a votar que sí al primer punto, no tenemos
ningún problema en reconocer que el tercer sector gestiona
programas y servicios que hacen uso las administraciones y que
necesitan nuevas fórmulas de financiación; pero respecto del
segundo, dado que se desarrollará esta nueva ley del tercer
sector, creo que habrá que esperar cómo recoge esta parte de la
financiación. Por lo tanto, consideramos mejor poner una
redacción en cuanto a que el Parlamento de las Islas Baleares
insta al Gobierno del Estado a que estudie la manera más
adecuada para establecer los instrumentos oportunos que
garanticen la estabilidad de las entidades del tercer sector.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant?
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Donar les gràcies als dos grups pel seu
suport al primer punt, al Partit Socialista per als dos. I el Partit
Popular, pens que estam d’acord i no fa falta incidir-hi massa en
la importància del tercer sector i amb la necessitat de modificar
la normativa actual. Com que serà necessari, dins aquesta
voluntat que ha expressat el Partit Popular, que el Govern de
l’Estat modifiqui la Llei de contractes i la Llei general de
subvencions, tot i que faci una normativa específica, el que li
propòs és que sigui: “el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l’Estat que modifiqui la normativa estatal,
especialment la Llei de contractes del sector públic i la Llei
general de subvencions i/o un marc normatiu específic per al
tercer sector”, amb l’objectiu que es puguin realitzar aquests
convenis, perquè aquesta llei que vostè anuncia, Sra. Bauzá,
segurament serà molt més ampla i recollirà molts altres
aspectes. Jo crec que el més important d’aquesta proposició no
de llei és centrar-se que la contractació tengui una característica
especial i que no sigui una característica com pugui ser una
subvenció per a una activitat concreta que no es torna a repetir
durant anys, o una contractació que no ha de ser a través d’un
concurs en el cas del tercer sector. Per tant, la nostra proposta
seria afegir darrera “general de subvencions”, “i/o un nou marc
normatiu, amb l’objectiu que es puguin realitzar convenis...”.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Acepto la redacción, pero en lugar de instar a que
modifique, a que estudie la posibilidad de modificar. Creo que
es necesario un estudio previo de ver un poco qué es lo
necesario para ello.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que estudiï la normativa estatal, especialment la Llei de
contractes del sector públic i la Llei general de subvencions i/o
l’elaboració d’un nou marc normatiu, amb l’objectiu que es
puguin realitzar convenis...”. Seria així, substituir "modificar"
per "estudiar"?

LA SRA. PRESIDENTA:

Entenc idò que la Proposició no de llei RGE núm. 2143/12
quedaria aprovada per assentiment.

3) Proposició no de llei RGE núm. 2760/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a habitatge (IBAVI).

I ja per acabar passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 2760/12, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a habitatge
IBAVI. S’ha presentat una esmena a la proposició no de llei per
part del Grup Parlamentari Socialista RGE núm. 3446/12.

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Avui per calendari parlamentari, s’han
tractat dos temes que són molt semblants, la necessitat davant
d’aquesta crisi d’aplicar fets excepcionals o extraordinaris per
part de l’administració pública per poder protegir les famílies
dels més vulnerables davant d’aquesta crisi.

Comentàvem a una proposició no de llei anterior que un dels
efectes de la crisi ha estat generar més pobresa i generar més
famílies en situació de vulnerabilitat. I una de les demostracions
que ha afectat de forma molt decisiva un conjunt molt important
de la població aquesta crisi, han estat el nombre de
desnonaments que s’estan produint en el conjunt de l’Estat i
com no pot ser d’altra manera, a la nostra comunitat autònoma.
Segons el Consell del Poder Judicial, només entre el 2007 i el
2008, a l’Estat espanyol s’han produït prop de 300.000
execucions hipotecàries i les provisions són que a finals de 2012
es podria arribar a 500.000. A la comunitat autònoma de les
Illes Balears hi ha diverses xifres, però totes estan entre 3.000
i 4.000.

Perdre l’habitatge per a moltes famílies és perdre les
condicions mínimes de qualitat. I moltes vegades, si aquestes
famílies no tenen una xarxa familiar que les pugui acollir, o una
xarxa social que les pugui acollir, és sens dubte l’inici de
l’exclusió social. L’altre dia sentia la presidenta de l’Institut
d’Afers Social de Mallorca que deia que hi ha hagut pares que
han hagut de deixar els seus fills al Servei de Protecció de
Menors perquè ells vivien en el cotxe i necessitaven que els nins
poguessin estar a un centre per no dormir amb ells en el cotxe.

Aquesta situació també afecta totes les persones de lloguer
de l’IBAVI, que abans tenien ingressos, de fet se’ls va donar
una casa de protecció oficial perquè varen demostrar tenir uns
ingressos permanents, però aquestes famílies també han patit
l’efecte de la crisi que ha fet que aquestes famílies que abans
tenien ingressos, ara no en tenguin o en tenguin menys.
Nosaltres estam demanant de forma constant que els bancs
siguin generosos i que puguin aplicar polítiques per evitar els
desnonaments, que siguin capaços de negociar amb els clients
que estan afectats pels desnonaments bancaris, que puguin
negociar altres formes de pagament, o que el pagament es pugui
realitzar d’una altra manera, o que durant uns mesos aquest
pagament no es produeixi i després s’apliqui d’una altra manera,
i pensam que l’Institut Balear de l’Habitatge ha de tenir també
aquesta complicitat amb el conjunt de la població afectada.

Sabem que el conseller ha presentat una iniciativa, a
nosaltres ens sembla adequada, reduir o abaixar els preus dels
lloguers perquè les famílies hi puguin accedir, o perquè hi hagi
més famílies que hi puguin accedir, ja que s’ha adequat a les
circumstàncies de la crisi. Però pensam que també hi ha dos
colAlectius que en aquest moment es poden veure afectats, de fet
un ja es veu afectat per aquesta situació de crisi. És tot un
conjunt de persones que ja tenen un avís de desnonament i que
són persones que tenen pisos llogats a l’IBAVI. Pensam que
cada cas s’ha d’estudiar, pensam que no és el mateix una
persona que no vol pagar o una persona que no pot pagar i creim
que hi ha tècnics a l’IBAVI que poden valorar cada situació i
s’ha de negociar amb aquestes famílies altres formes de
pagament i altres formes de poder en un futur pagar aquest
deute.
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Per això el primer punt de la nostra proposició de llei va
dirigit a evitar aquest desnonament per part de l’IBAVI de totes
aquelles famílies que estiguin a punt de tenir un desnonament,
que s’aturi aquest desnonament amb una negociació que ha de
ser cas per cas i que tengui garantia en un futur un pagament
posterior. I després també que l’IBAVI continuï estudiant cas
per cas de totes aquelles persones que ocupen un lloguer de
l’IBAVI, per valorar si aquestes famílies poden continuar
pagant el preu inicial que varen signar en el moment del
contracte, o si és necessari reduir en aquest moment aquest preu
de lloguer, amb l’objectiu que aquestes famílies puguin pagar i
puguin cobrir altres necessitats bàsiques i que no tenguin
l’angoixa que poden ser desnonats en qualsevol moment. 

Insistesc que el govern autonòmic i el govern central
apliquen mesures extraordinàries a altres colAlectius que són
molt més poderosos que aquestes persones que tenen habitatges
llogats a l’IBAVI, que ja de per si són famílies que accedeixen
a un pis de protecció oficial perquè han demostrat tenir uns
ingressos limitats, i pensam que han de tenir aquesta
consideració d’aquesta situació. Aquest és el sentit del segon
punt, que per a aquestes famílies que actualment tenen pisos
llogats, es pugui revisar la renda i adaptar-la a les possibilitats
econòmiques reals de les famílies, amb l’objectiu d’evitar futurs
desnonaments.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Per defensar l’esmena RGE núm.
3446/12 té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Jaume Carbonero per
un temps de deu minuts.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Anunciar d’entrada que
nosaltres donarem suport a la proposició no de llei que ha
presentat la Sra. Santiago. Li donarem suport, encara que no
tenguin èxit les esmenes que nosaltres hem presentat, perquè
són esmenes d’addició, són esmenes que s’afegeixen al
contingut de la seva proposició no de llei. Per tant, nosaltres
estam d’acord amb la proposició no de llei. Exclusivament
voldríem afegir unes esmenes que gairebé són tècniques, en el
sentit d’intentar aclarir la situació que s’està produint ara a
l’hora d’adjudicar els habitatges de l’IBAVI. 

D’entrada també voldria dir que al nostre grup parlamentari
li sembla molt bé la política que ha posat en marxa el conseller
Company i el gerent de l’IBAVI, per tal de treure un gruix
d’habitatges que en aquest moment no estan ocupats en lloguer,
des d’aquest punt de vista res a dir. Ara bé, en el règim normal,
a l’hora d’adjudicar els habitatges que s’adjudiquen en règim de
lloguer, s’ha publicat a la pàgina web de l’IBAVI un anunci en
el Butlletí Oficial, una normativa sota el títol “T’interessa”, que
dóna unes determinades característiques a l’adjudicació que no
tenen a veure amb allò previst en el Decret 8/2011, de 4 febrer,
pel qual es regulen el procediment d’adjudicació d’habitatges
protegits per part de l’Institut Balear de l’Habitatge. 

Per tant, aquí ens trobam en una situació de conflicte entre
un decret aprovat i publicat el 2011 i una espècie d’ordre, no ho
arriba a ser tampoc, unes normes d’adjudicació que no són,
encara que estan una mica orientades pel contingut del decret,
però no tenen a veure directament, no es dedueixen del decret,
de fet, no se’n parla per res del decret, i aquestes normes
directament el vulneren en un seguit d’aspectes. L’aspecte que
a mi em preocupa més és l’aspecte de l’adjudicació a aquells
que més ho necessitin. El decret preveu tres procediments
d’adjudicació: promoció i sorteig combinat, promoció o sorteig.
Però sempre sobre un colAlectiu, un grup de solAlicitants inscrits
en el registre públic de demandants prèviament. És a dir,
prèviament s’han d’haver inscrit en el registre públic de
demandants, han de passar una temporada inscrits i després
sobre aquest grup es produeix una baremació, un sorteig o una
baremació i un sorteig combinat que és la fórmula que combina
les dues anteriors.

El procediment previst en aquesta normativa que s’ha
publicat, "T'interessa", que s’està aplicant pel que jo sé, no
preveu cap tipus de regulació per tal de controlar que els mèrits
socioeconòmics, d’acord amb criteris i procediments que
garanteixin la igualtat d’oportunitats s’estigui aplicant. De fet,
el procediment, el punt 4 de la normativa que s’ha publicat diu:
“les persones inscrites en el registre públic de demandants que
hagin elegit el règim de lloguer i estiguin interessades a accedir
a un dels habitatges que l’IBAVI ofereix en règim de lloguer
que siguin objecte d’aquestes bases, hauran de comparèixer a
les oficines d’aquest institut i formular una petició expressa en
el sentit, segons el model que s’acompanyi com annex. Els
habitatges s’adjudicaran seguint l’ordre de registre de la petició
expressa i no de l’antiguitat d’inscripció en el registre”.
M’imagín que aquest registre darrer a què es refereix és el
registre públic de demandants, però res més i per tant, aquí no
hi ha una baremació dels mèrits socioeconòmics, no hi ha uns
criteris de procediments que garanteixin la igualtat
d’oportunitats, per tant, s’adjudiquen els habitatges a aquell que
primer arriba. Per altra banda, el decret continua vigent, perquè
el decret no s’ha modificat i no s’ha derogat. 

Per tant, jo estaria disposat, tota vegada que els objectius són
lloables, però crec que els mitjans que s’utilitzen no estan ben
enfocats, estaria disposat a acceptar qualsevol tipus de
transacció o d’esmena a les nostres esmenes, si així es pot dir,
sempre i quan quedi garantit el compliment íntegre del disposat
en el Decret 8/2011, que només exceptua la seva aplicació quan
l’adjudicació dels habitatges es fa a través d’altres entitats o
colAlectius sense ànim de lucre, només en aquest cas. 

Per tant, les esmenes que nosaltres hem presentat van en
aquest sentit: "s’ha de garantir que els habitatges vagin dirigits
a les famílies que més ho necessiten social i econòmicament, a
les persones que no tenen altra opció d’habitatge o estiguin
afectades per un procés de desnonament del seu habitatge". I
també que "l’adjudicació es faci d’acord amb uns barems o
mèrits socioeconòmics, d’acord amb uns criteris o procediments
que garanteixin la igualtat d’oportunitats, la transparència i la
concurrència de tots els ciutadans de les Illes Balears".

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carbonero. Passam al torn de fixació de
posició. Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Margalida Prohens per un temps de deu
minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com tots sabem, l’article 47 de la
Constitució Espanyola, reconeix el dret de tots els espanyols a
gaudir d’un habitatge digne i adequat. I per això l’IBAVI és el
principal instrument del Govern en el seu àmbit de
competències per articular i fer complir dins la mesura de la
disponibilitat de la comunitat l’esmentat article 47. Com s’ha
comentat aquí pels portaveus que m’han precedit i com és de
tots conegut, a resultes de la precarietat i la inestabilitat en el
món del treball que concorren davant la situació de crisi
econòmica que patim en aquests moments i atesa, a més,
l’actual realitat social de restricció de la demanda i subsegüent
manca de concurrència a les convocatòries públiques
d’habitatge protegit, l’institut es troba en l’actualitat en un
ingent estoc d’habitatges vacants, gairebé arriben als 500
habitatges, tot i haver estat tots ells objecte d’un o més
procediments d’adjudicació.

Per tant, consideram que és urgent i prioritari arbitrar les
condicions per a una nova adjudicació d’aquests habitatges que
han restat vacants, que permetin adequar àgilment i amb
celeritat l’extensa oferta pública d’habitatges de l’IBAVI, els
requeriments actuals dels ciutadans que demanden un habitatge
digne i assequible a la seva capacitat econòmica, tenint en
compte precisament tots els colAlectius a què feia referència la
portaveu del PSM-Iniciativaverds-Més per Menorca, que són els
colAlectius que més malament ho estan passant. Per això es va
presentar el Pla de lloguer IBAVI 2012, que és un pla de
mesures urgents per a l’aprofitament integral d’aquest parc
d’habitatges protegits. Els objectius són facilitar i simplificar els
tràmits burocràtics per a l’accés a un habitatge, aconseguir el
màxim aprofitament i ocupació d’aquest parc existent i facilitar
un habitatge a aquells ciutadans que pateixen més dificultats
econòmics, que és aquest tercer grup a qui anava dirigida la
PNL del grup proposant.

Per això, aquest pla lloguer 2012 consta de quatre línies
fonamentals. Una és la transformació amb caràcter general de
tota l’oferta d’habitatges buits de l’IBAVI a règim de lloguer.
És a dir, no és ètic, no és moral que en aquests moments el
Govern balear tengui un parc de 447 habitatges sense adjudicar,
quan hi ha gent que realment podria accedir a aquests habitatges
i els podríem solucionar un problema que és realment greu. Així
que s’ha de facilitar al ciutadà l’accés a aquest habitatge i per
això L’IBAVI oferirà tots aquests pisos buits en règim de
lloguer. Ens trobam amb 365 pisos a Mallorca, 52 a Menorca i
30 a Eivissa. 

S’ha fet també una nova taula de preus de lloguer, amb
rebaixes de fins al 20% en el preu del metre quadrat de totes les
promocions i habitatges buits disponibles. És a dir, tots els
contractes nous que se signin a partir d’ara suposarà una rebaixa
significativa, al voltant del 20% respecte dels preus anteriors i
per davall del preu màxim de lloguer, marcat per la legislació
d’habitatges de protecció pública. També hi ha un procediment
exprés d’adjudicació per als habitatges de lloguer. Quan esperes
un habitatge de protecció oficial, el temps que te fan esperar
també pot ser clau i pot ser determinat en molts de casos,
especialment per a aquelles famílies que ho necessiten realment
i que estan en una situació de conflicte. Per això el que ha fet el
Govern és reduir el termini d’adjudicació, entre 7 i 12 mesos
que podríem trobar fins ara a un termini màxim de 30 dies. I
simplificar tot allò que són els requisits d’accés, si bé complir,
i això sí que ho vull tornar reiterar, complir tots els criteris que
hi havia establerts fins aleshores, com no podia ser d’altra
manera.

I el punt número 4 que jo crec que és el punt que ens
interessa més en aquesta proposició no de llei, és que l’IBAVI
implanta una mesura nova d’un marcat caràcter social, amb
l’objectiu de facilitar un habitatge als ciutadans que pateixen
més dificultats econòmiques. Abans hi havia uns 90 pisos amb
aquestes condicions avantatjoses de lloguer i ara el Govern n’hi
ha afegit 60 més, fins arribar a un total de 150 pisos. La renda
mensual d’aquests 150 pisos no serà mai superior als 150 euros,
tenint en compte les condicions d’aquestes persones o
d’aquestes famílies. En l’adjudicació d’aquests habitatges, per
contestar el que deia el Sr. Carbonero, jo crec que la
transparència està totalment justificada perquè se farà
exactament de la mateixa manera com es feia fins ara. És a dir,
amb uns informes elaborats pels tècnics socials de l’IBAVI, que
reflectiran un poquet les necessitats socioeconòmiques dels
solAlicitants, amb un aval i amb la colAlaboració dels serveis
socials de cada municipi i també amb la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social.

Per desgràcia, no s’ha previst per al 2012 cap construcció
nova d’habitatges de protecció oficial, si bé, he de dir que
s’estan analitzant els 22 projectes que va deixar l’anterior
govern i que se classificaran en funció de diferents paràmetres,
per veure la seva idoneïtat i viabilitat. Ara, hem de tenir en
compte el parc buit que tenim i que primer s’ha d’omplir, i
també que hem de pagar el deute que hem trobat dins l’IBAVI,
un deute a promotors de 3.500.000 euros i un altre per compra
de sòl de 23 milions d’euros. Tot i això, la intenció de l’IBAVI
és tornar a aquest marcat caràcter social que ha de tenir sempre
una entitat com l’IBAVI, facilitar l’accés a l’habitatge, donar
suport a les polítiques de protecció, mitjançant la promoció
d’habitatge públic, sempre des d’una manera responsable i
assegurant-se poder fer front als compromisos financers. 
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Tot això no vol dir..., per això jo proposaria una rectificació
al punt número 1 de la proposició no de llei, en lloc de posar
“evitar el desnonament de totes aquelles famílies que tenguin un
pis llogat, per tal no crear un efecte d’alarma”, posar: “el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern a estudiar
puntualment i de manera particular els casos de totes aquelles
famílies que tenguin un pis llogat a l’IBAVI i que estiguin en
vies de desnonament, a conseqüència de la crisi econòmica, per
no poder pagar el lloguer per mor d’una solvència sobrevinguda
i  involuntària, per tal de tenir en compte la seva situació
particular, en casos d’especial dificultat i actuar en
conseqüència". Jo donaria suport a les paraules que ha dit la
portaveu del PSM-Iniciativa, que cada cas s’ha d’estudiar en
particular, que hi ha casos que tenen prioritats, com puguin ser
casos de famílies amb nins, o fins i tot de persones amb alguna
discapacitat, o persones que de sobte tots els seus membres han
perdut la feina. Per tant, no crec que ho puguem posar tot dins
el mateix sac, sinó que cada cas s’ha d’anar estudiant.

També s’ha de fer tot des d’una responsabilitat. Vol dir que
en els habitatges públics el que no podem permetre per
exemple..., ens vàrem trobar algunes promocions amb preus de
lloguer d’aquests habitatges amb preus superiors al de mercat.
Aquestes coses s’han d'anar corregint, o fins i tot trasters
ocupats per veïns, que no es feia res per solucionar aquesta
ocupació, també amb unes condicions que no són les adequades
per a un habitatge. Per tant, jo crec que una cosa no lleva l’altra,
es pot ordenar, es pot regular, hi pot haver un control i un ordre,
tenint en compte aquest marcat caràcter social.

Volia aprofitar per acabar i si em permeten, per donar suport
a la política que ha iniciat el conseller Gabriel Company i el
gerent de l’IBAVI, per tal d’adequar aquest parc d’habitatges
que teníem buits a les circumstàncies socioeconòmiques del
moment actual. També recordar, per contestar el que ha dit la
Sra. Santiago, que s’està fent feina a nivell de Govern central
amb un codi ètic, al qual ja s’han afegit les principals entitats
financeres, per tal de poder regular o evitar aquests
desnonaments. No és una cosa que es pugui fer d’un dia per
l’altre, però ja s’ha fet una passa. Ja hi ha un codi ètic regulat,
s’hi han adherit moltes entitats i jo crec que es fan passes...,
sobretot mentre duri aquesta situació de crisi, perquè l’habitatge
sigui un dret per a tots.

En el segon punt de la proposició no de llei, com que ja
s’han abaixat els preus per als nous contractes aquest 20% i que
en els casos que hi ha actualment, s’estudiarà cas per cas, jo
afegiria “seguir mantenint la política de revisió de preus dels
lloguers”. Voldria seguir amb aquesta línia.

I en referència a les dues esmenes que ha presentat el Grup
Socialista. Insten a dues coses que sota el nostre punt de vista ja
s’estan fent. Per tant, nosaltres no instarem el Govern perquè
faci una cosa que ja està fent. O podríem revisar el text per dir
“que segueixi en la línia de destinar els habitatges vacants a les
famílies que socialment i econòmicament més ho necessiten”,
que això, com ja he dit, és el Pla d’aquests 150 habitatges a un
lloguer inferior a 150 euros. I també el segon punt que parla un
poc dels barems o mèrits socioeconòmics, nosaltres consideram,
especialment perquè s’estan emprant els mateixos que hi havia
fins ara, que s’estan complint tots els criteris de transparència i
concurrència. Per tant, o canviaríem el text o nosaltres tampoc

no hi podem donar suport perquè realment consideram que això
ja es fa així.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. Per fixar la posició i
assenyalar si accepta l’esmena o la modificació feta pel Grup
Popular, té la paraula la Sra. Santiago per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Jo perns que avui s’han produït dos
debats. La nostra proposició no de llei era un debat per evitar
desnonaments a l’IBAVI i després s’ha introduït un altre debat,
que és l’adjudicació dels pisos de l’IBAVI. Jo pens que són dos
debats, el nostre estava molt centrat a evitar que les persones
que ja tenen lloguer de l’IBAVI siguin desnonats per una
qüestió de manca d’ingressos. Nosaltres, Sra. Prohens, aquesta
prevenció que vostè ha mencionat, jo crec que el primer punt si
no està reflectit el volem reflectir.

 La situació de manca d’ingressos vendrà justificada a través
d’informes tècnics, aquesta mesura sempre serà de caràcter
temporal, mentre dura la crisi. I a més a més, conseqüència de
la crisi. Jo estic d’acord que vostè vol substituir la paraula
“evitar”, podria ser: “el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a aprovar les mesures necessàries
per estudiar cada cas de desnonament de totes aquelles
famílies...”. Ho dic perquè la part preventiva d’això és clara.

De la mateixa manera no tenim cap problema que “el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar -si és així- amb la revisió de lloguers de
l’IBAVI”.

Per part nostra podem acceptar les dues consideracions del
Partit Popular. 

Al Grup Socialista, al Sr. Carbonero, li agraïm el seu suport.
És un debat d’adjudicació. Per part nostra, si el Partit Popular i
el Partit Socialista es posen d’acord en la redacció, la podríem
incorporar. Ens sembla raonable el que vostè demana, que els
pisos de lloguer de l’IBAVI vagi dirigit a aquells colAlectius de
persones més afectades, amb més necessitat i que, a més a més,
siguin d’un caràcter públic, és a dir, que no només la informació
sigui la que marca la diferència, no només la informació, sinó
la informació i l'accés a l’IBAVI, després hi pot haver persones
que per qüestions de feina, de família, ... no siguin les primeres
en arribar. Per tant, un espai perquè totes les persones puguin
tenir ocasió de poder-se apuntar i poder justificar la seva
situació ens pareix raonable.
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Per tant, si vostès, el Partit Socialista i el Partit Popular,
arriben a un acord en la redacció, nosaltres la podríem
incorporar. No sé si podem tenir cinc minuts per arribar a això.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, procedeix ara a la suspensió de la sessió per un temps de
deu minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, si ens vol dir com quedaria.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, en principi, nosaltres acceptaríem la proposta del Grup
Socialista, d’addició als punts que serien el punt 3 i el punt 4.

I podríem votar el punt 1 i el punt 2, per una banda, i el punt
3 i punt 4, per l’altra. El punt 1, amb les modificacions de
substituir la paraula “per evitar, per estudiar la situació de
desnonament en totes aquelles famílies”.

I en el punt 2, “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a continuar la revisió dels preus”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem, idò, a la votació dels dos punts de la proposició
no de llei, amb les modificacions incorporades.

Hi hauria assentiment de tots els grups, quedaria aprovada
per assentiment.

Passaríem ara a la votació dels dos punts de l’esmena del
Partit Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 2760/12, per 9 vots en contra i 5 vots a favor.

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



ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 19 / 10 de maig del 2012 247

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


