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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sra. Presidenta, Jaume Carbonero substitueix Conxa
Obrador.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 8270/12 i 8272/12.

A petició del Grup Socialista, farem una alteració de l’ordre
del dia. Per tant, en primer lloc...

(Remor de veus)

Sí, si els altres grups hi estan d’acord. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 8272/12, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a accés a l'habitatge.

Passaríem en primer lloc al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 8272/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
accés a l’habitatge. Per defensar-la té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Fina Santiago, per un temps de deu minuts. 

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tots i a totes, aquesta
proposició no de llei és una proposta de crear una sèrie d’ajudes
de caràcter econòmic per a totes aquelles persones que s’han
vist implicades o que s’han vist afectades per la crisi econòmica
i que tenen dificultats per mantenir o accedir a una necessitat
bàsica que tenim tots els humans, que és l’habitatge.

La Constitució Espanyola, com saben, en el seu article 47
explícita d’una manera clara que tots els espanyols tenen dret a
gaudir d’un habitatge digne i adequat i que els poders públics
han de promoure les condicions necessàries i establir les normes
pertinents per tal de fer efectiu aquest dret.

En aquest moment, les persones que tenen escassos
ingressos econòmics o cap ingrés econòmic tenen dificultats per
accedir o per mantenir el seu habitatge. Les xifres de
desnonaments que diàriament surten i que el Poder Judicial
adverteix que s’hauran d’executar durant l’any 2013, els que
s’han executat durant el 2012, i que els caracteritza, el Poder
Judicial, com a un drama humà, un drama social, que ells no en
poden fer res mentre no sigui modificada la Llei
d’enjudiciamemt i la Llei d’hipoteques, situa molt bé aquesta
necessitat que les forces polítiques, que els partits polítics,
l’Administració pública mogui el que sigui necessari per
preservar aquest bé de necessitat.

Un dels colAlectius també que cal anomenar, que té greus
dificultats per poder emancipar-se, no només per la manca de
feina, sinó que els que tenen feina també per poder accedir a un
habitatge digne. 

És cert que els preus s’han reduït, és cert que una de les
característiques o una de les conseqüències positives d’aquesta
crisi és que els preus de lloguer i els preus d’adquisició, però els
preus de lloguer sobretot, s’han reduït, la mitjana estatal de
l’any 2007 era de 10,12 euros per metre quadrat, l’any 2012 està
en 16,56 i TINSA establia a l’informe anual que Balears a
s’eixample, per posar un exemple, el metre quadrat de lloguer
està en 7, 77.

Si bé això seria un moment satisfactori perquè semblaria que
l’habitatge de lloguer està en unes condicions més raonables,
s’ha de tenir en compte també que s’han baixat els sous, s’ha de
tenir en compte també que ha pujat l’IVA, que han pujat altres
impostos i que la gent té tal vegada menys poder adquisitiu per
poder pagar aquests preus. 

El que assenyala, però, aquesta proposició no de llei és que
tot i que s’hagin rebaixat els preus el que no han baixat en cap
moment són les condicions per accedir a l’habitatge, més al
contrari, el que ha passat és que s’han endurides en moltes
ocasions: garanties addicionals que l’any 2005 no es
demanaven, ara es demanen; no els és suficient la garantia d’una
nòmina, sinó que demanen la garantia de dues nòmines, fins i
tot si en un matrimoni només un té garantida una nòmina,
demanen la d’un pare, la d’un padrí, la del sogre, demanen avals
al marge d’aquestes nòmines. 

Per tant, cada vegada més hi ha dificultats per tal que la
població pugui adquirir aquest habitatge digne i quan dic
adquirir no em refereix a la compra, em refereix a un lloguer.
Moltes persones que en aquest moment no tenen contracte fix,
però sí tenen contractes temporals, que és la majoria de població
de la nostra comunitat autònoma que no tenen aquest contracte
fix, tenen dificultats molt serioses per poder adquirir, per poder
llogar un habitatge, en un moment en que l’economia ens indica
que... o les dades sobre l’atur ens indiquen que el tema d’un
contracte fix cada vegada és més improbable que te’l facin, que
la fórmula de contractes són contractes temporals de tres, sis
mesos, dos mesos, una setmana.

Per tant, tenim dos problemes en aquests moments, un és el
problema de l’accés i l’altre és el problema de manteniment. Les
persones que varen poder adquirir, varen poder llogar un
habitatge en determinades condicions d’un lloguer determinat
ara tenen dificultats per mantenir aquest lloguer, els
desnonaments són una clara demostració, el nombre de
desnonaments és una clara demostració que això succeeix cada
dia, que és una realitat de la nostra comunitat autònoma. 

Els afectats per l’hipoteca assenyalaven que es produeixen
9 desnonaments diaris a la nostra comunitat autònoma, 9
famílies que es queden sense habitatge a la nostra comunitat
autònoma per impagament i d’aquestes 9, segurament, i sense
ser exagerats, podem dir que 8 deuen estar afectades pels temes
econòmics, per la crisi econòmica, per no dir les 9, gent que
pagava normalment i que, a causa del seu problema de manca
d’ingressos, no pot pagar el lloguer o la hipoteca.



ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 41 / 4 d'abril del 2013 559

 

Després tenim també un altre problema, és del manteniment,
que també comença a ser un problema que està assenyalant a
determinats colAlectius professionals que és el tema de mantenir
en condicions l’habitatge. Si era habitual mantenir el
condicionament de l’habitatge o determinats habitatges que per
la seva antiguitat necessiten petites reparacions anuals o de
manera periòdica ara no es poden produir.

També succeeix que moltes famílies no poden pagar els
rebuts comunitaris, això ha provocat que diverses comunitats de
veïns que tenen comptadors de llum o d’aigua comunitaris
deixin de pagar, perquè hi ha un percentatge de famílies que no
ho poden pagar, se’ls paga i això ha ocasionat que, quan no es
paguen els rebuts corresponents, edificis sencers es queden
sense llum i sense aigua per manca de pagament, sense
electricitat, sense un element bàsic com l’aigua, dos elements
imprescindibles per a la qualitat de vida. O perquè no es poden
invertir petites quantitats que necessiten anualment aquestes
cases per a les seves reparacions, progressivament aquestes
condicions d’aquest habitatge es van deteriorant, i això farà que
d’aquí a cinc anys, d’aquí a quatre anys, sigui molt més difícil
la reparació o molt més costosa la reparació d’aquests
habitatges.

És una proposició no de llei que va en aquest sentit, veuran
vostès que no hi ha una xifra a cadascuna de les peticions, que
no es demana una gran inversió pública, no es demanen
rehabilitacions integrals, es demana ajuda per a determinats
colAlectius de població que són afectats per la crisi. 

S’ha donat molta ajuda als bancs, això s’ha dit en moltes
comissions, nosaltres demanam una petita quantitat per a una
ajuda a les famílies. 

Per tant, aquesta proposició no de llei té quatre punts. Un
d’aquests, el qual valoram positivament, la feina que ha realitzat
l’IBAVI per facilitar l’accés a l’habitatge, però pensam que s’hi
han de dedicar encara molts més esforços, per facilitar
l’ocupació d’aquests habitatges. Les darreres xifres que teníem,
propiciades pel conseller que té les competències en temes de
l’IBAVI, el Sr. Company, va dir que hi havia més de 350
habitatges que encara estan pendents d’assignar via lloguer o
per via d’adquisició. Per tant, pensam que encara es poden fer
esforços. I també ens agradaria que es garantís la igualtat i
l’equitat en els accessos, vull dir que no fos un procediment sols
ràpid, sinó que aquest procediment també garantís la igualtat i
l’equitat.

El segon punt és que el Parlament de les Illes Balears...,
volem o ens agradaria que es creàs un fons per establir una línia
d’ajudes econòmiques per a l’atenció a problemes puntuals per
a pagaments de lloguers i d’hipoteques per poder evitar
desnonaments, una vegada esgotades les vies de mediació entre
bancs, propietaris a tal efecte. Això no només ha d’afectar...,
això és al marge dels lloguers i de les hipoteques que pugui tenir
l’IBAVI, que en aquesta comissió ja es va aprovar una
proposició no de llei en aquest sentit. Això seria un fons
econòmic al marge dels problemes que puguin tenir els lloguers
o els propietaris d’IBAVI.

També el Parlament de les Illes Balears, demanaríem crear
una ajuda per a comunitats d’habitatges per atendre obres
d’urgència, d’emergència, avaries, revisions de gas, electricitat,
poder pagar petits rebuts, per evitar que hi hagi comunitats de
veïns senceres que per problemes econòmics, tal vegada d’un
10%, un 15, un 20% dels seus propietaris o dels seus llogaters,
no puguin fer front al pagament d’aquestes necessitats bàsiques.

Aquesta línia d’ajudes econòmiques, pensam que pot ser a
l’arbitri del Govern, pot ser fins i tot..., no és necessari que sigui
una subvenció, es poden cercar altres vies de futur retorn dels
doblers per part d’aquestes famílies, quan estiguin en situacions
econòmiques de poder-ho fer.

Sens dubte, pensam que s’ha de justificar que aquestes
ajudes econòmiques siguin motivades per una pèrdua
d’ingressos per mor de la crisi i siguin acompanyades d’un
informe social, que pensam que són els professionals
comunitaris els que poden acreditar que aquesta família era una
família integrada, era una família que no tenia problemes i que
era un família que, atès que un dels membres ha perdut la feina
o els dos membres han perdut la feina o reducció d’horaris, etc.,
s’han vist en una situació que ells no han desitjat ni han
provocat.

Com demanava UNICEF a cadascun dels diferents
documents, que ha enviat a aquest document, sempre siguin
prioritàries en aquestes situacions d’ajuda econòmica les
famílies amb presència de menors.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Carbonero, per un
temps, també, de deu minuts.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies també per haver
accedit a modificar l’ordre del dia. 

En relació amb aquest tema, crec que en matèria d’habitatge
avui ens hem d’enfrontar  a dos problemes bàsics, dos
problemes principals: un l’ha explicat la Sra. Santiago, és el dels
desnonaments, i també l’absència d’un parc suficient
d’habitatges en lloguer social.
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Els desnonaments de famílies hipotecades, efectivament és
un gran drama social, és un drama que la nostra societat viu amb
una intensitat molt important i està definit per un sociòleg com
“el límit moral del sistema”; és a dir, el sistema que ens hem
donat té uns semàfors vermells, uns límits i un és que hi hagi
gent, tantíssima gent que, per no poder pagar les hipoteques o
un lloguer, es vegi al carrer i es vegi sense habitatge, el qual,
efectivament, és un dret reconegut per la Constitució, article 47,
però també està reconegut de manera més concreta per la Llei
del sòl estatal.

Nosaltres vàrem proposar i es va acceptar per unanimitat una
declaració institucional del Parlament que posava l’èmfasi en
aquest tema, en el tema d’aturar els desnonaments, la dació en
pagament també retroactiva i el lloguer social. El que passa és
que una cosa..., de vegades passa això, que una cosa és el que es
diu, la manifestació que es fa, i immediatament després ve el dia
a dia i vénen altres consideracions, etc., però no es tradueixen
aquestes intencions en fets, en fets concrets que permetin que
millori la situació de tantes i tantes famílies que ho passen molt
malament.

Els desnonats, les famílies desnonades conformen avui per
avui el primer colAlectiu de risc d’exclusió del nostre sistema.
En conseqüència, precisament per això, vàrem demanar al debat
dels pressuposts i també vaig demanar al conseller Company
que habilitàs una partida, que havíem xifrat en 2 milions
d’euros, per tal de poder ajudar aquestes famílies, poder-les
ajudar a tenir una llar, un habitatge.

No basta dir que tenim un parc, que jo el conec bé el parc
que tenim, tenim un parc ara que possibilita adjudicar 300
habitatges i una part d’aquests podran anar a famílies
desnonades perquè, els problemes, els tenen ara i els tenien fa
una sèrie de mesos, fa un any, etc., i per tant, és imprescindible
que independentment del parc que ara explicaré que ha d’anar
creixent, independentment del parc públic que hi hagi
d’habitatges socials, hi hagi la possibilitat que aquestes famílies
tenguin una ajuda pública per tal de poder accedir a un habitatge
en règim de lloguer. Per tant, voldria insistir en això, que hem
de destinar una partida específica, l’hem xifrada en aquesta
quantia, pot ser la que vostès vulguin, 2 milions d’euros
pensàvem nosaltres per ajudar aquest colAlectiu.

L’altre problema, que també existiria sense la problemàtica
de desnonaments, però que s’agreuja molt més amb els
desnonaments, és l’absència d’un parc suficient de lloguer
social. Miri, nosaltres estàvem històricament a la cua d’Europa
amb un parc de lloguer, el país d’Europa que menys habitatges
té en lloguer en relació amb els habitatges que té en règim de
propietat, i també a la cua d’Europa lògicament en temes
d’habitatges en lloguer social.

Què són habitatges de lloguer social? Doncs no és molt
difícil explicar-ho, aquells que s’adjudiquen a famílies perquè
paguin com a màxim un terç d’allò que ingressen, una tercera
part d’allò que ingressen. És clar, el problema és que hi ha un
petit parc que ve de l’etapa anterior, però no s’ha iniciat cap
altra promoció i per tant, les famílies que estan accedint a una
situació de risc o que directament ja són un colAlectiu
vulnerable, de cara al futur veuen com les seves possibilitats de
tenir un habitatge públic, un habitatge públic amb un lloguer
social, de cada vegada aquestes possibilitats són més minses

perquè quan s’acabin els recursos d’habitatge que teníem ja hi
haurà molt poques possibilitats.

Es diu que no hi ha recursos per fer noves promocions, no se
n’ha feta ni una, no se n’ha iniciat ni una. Bé, la veritat és que
crec que per a segons quines coses sí hi ha recursos i és un tema,
com sempre, de prioritzar, i cadascú té les seves prioritats, però
m’agradaria que aquestes també es tenguessin en compte, n’hi
ha d’altres, però que aquestes també es tinguessin en compte. I
que anassin constituint, en lloc de regalar-los, anassin
constituint patrimonis públics de sòl perquè aquesta és la
matèria prima, necessitam sòl públic per a després poder fer
promocions d’habitatge públic. Si aquest sòl que teníem ja era
molt minso, ja era molt petit i, a més, una part se’n va a altres
usos que no siguin lloguer social, doncs realment estam en una
situació dramàtica des d’un punt de vista de donar resposta
pública a aquests problemes.

Si es vol, estic segur que hi ha recursos. Com diuen els
afectats per les hipoteques “Sí se puede, pero no se quiere”.
Miri, sé que és un camí llarg, el conec bé, és un camí llarg, però
hem de començar amb una sèrie de qüestions: primera, el Pla
estatal d’habitatge, per què no es publica el Pla estatal
d’habitatge? Som el mes d’abril de 2013, s’hauria d’haver
aprovat i publicat a finals del 2012, per què no es publica? Al
Pla estatal d’habitatge diuen que s’afavorirà el lloguer, diuen
que s’afavorirà la rehabilitació, hi estam d’acord, absolutament
d’acord, que es publiqui, que vegem els duros que posa l’Estat
per posar en marxa polítiques d’aquest tipus.

Per què no es fa un pacte per l’habitatge entre totes les
forces, amb presències, no només les polítiques, les forces
socials, els empresaris, els sindicats, etc., un pacte per
l’habitatge? Nosaltres en vàrem posar en marxa un, 20.000
actuacions en matèria d’habitatge en quatre anys, 20.000
actuacions en matèria d’habitatge. Ara tal vegada sembla un
disbarat, que és fora de context, etc., però encara que només
siguin 500, 1.000, les que siguin, però posar en marxa algun
tipus de camí.

Com deia aquell “el pitjor és no fer res” i deia “facin alguna
cosa, facin un acte heroic o facin el ridícul, però facin, per
favor, facin qualque cosa”.

Nosaltres en qualsevol cas votarem a favor de la proposició
no de llei. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carbonero. I pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Margalida Prohens,
també per un temps de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tots. La veritat és que
ens alegram avui que el Grup MÉS presenti aquesta iniciativa
per poder posar de relleu una de les tasques més encertades que
està fent aquest govern des del primer dia de la seva arribada:
posar ordre dins la política d’habitatge anterior per adaptar-la a
unes circumstàncies actuals que són especialment adverses per
a moltes persones, i complir així amb el dret a l’habitatge que
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recull la Constitució i que han anomenat els portaveus que
m’han precedit. Per això ens alegram que el grup proposant
d’aquesta iniciativa reconegui en el seu punt número 1 aquesta
tasca que està duent a terme el Govern. 

De la intervenció que ha fet el Grup Socialista, crec que és
una intervenció que passarà a la història, sobretot quan jo
mateixa ja vaig defensar fa uns quants mesos en aquesta
comissió la política que s’estava duent a terme a través de
l’IBAVI i les mesures innovadores que s’estaven posant en
marxa, i alguns portaveus de l’oposició, i veig que encara
continuen, ho reberen amb un cert escepticisme sobre la
viabilitat i l’eficiència d’aquest nou pla, cosa que a dia d’avui
podem afirmar amb satisfacció que ha estat així, i que són
moltes les persones que ja se’n beneficien de forma directa.

A més crec que també ens podem congratular que aquest
parlament, com recordava el Sr. Carbonero, és especialment
sensible a la problemàtica dels desnonaments: ha aprovat per
unanimitat una declaració institucional en aquest sentit, i també
ja en el mes de novembre de l’any passat, una proposició no de
llei del Grup Popular relativa a l’impuls de mesures de protecció
dels subscriptors d’hipoteques immobiliàries a les Balears. I tot
això ho fa des del primer dia que el Partit Popular va accedir al
Govern de les Balears i també al Govern d’Espanya, que té
moltes de les competències, perquè, senyors de l’oposició, -el
Sr. Carbonero ens deia que aquest és un problema d’avui- els
problemes de moltes famílies per accedir a l’habitatge, per
poder fer front a les quotes de la hipoteca o del lloguer, les
clàusules abusives d’algunes entitats bancàries o les persones
que quedaven al carrer per culpa dels desnonaments era un
problema que ja existia abans que el Partit Popular governàs
aquesta comunitat o el nostre país. Jo no sé si vostès n’estaven
assabentats, del que sí estic segura, Sr. Carbonero, és que vostès
no n’estaven conscienciats, i per això no varen posar en marxa
cap mesura concreta per fer front a aquesta situació. 

Ara de sobte pareix que els vénen moltes idees, quan durant
quatre anys a les Balears i a Espanya aquestes brillaven per la
seva absència; al contrari, al Govern central el Partit Socialista
posava en marxa jutjats específics per dur a terme desnonaments
exprés, o protegia els alts directius de les entitats financeres,
fins i tot d’aquelles que feien fallida i precisaven d’ajudes
públiques, i a les Balears tampoc no van quedar enrere. Ens
trobàvem 447 habitatges de protecció oficial desocupats, i
escoltant la intervenció del Sr. Carbonero pareix que eren pocs,
que se n’havien de fer més. El Sr. Carbonero ens demana més
pisos; per ventura era la fórmula que volia emprar a un poble
com Campos, amb centenars de pisos buits, i ell en volia fer no
sé si eren 300 més al mòdic preu, això sí, de 19 milions d’euros
el solar que va adquirir el Sr. Carbonero a Campos per fer els
habitatges de protecció oficial.

Tenien un procés d’adjudicació lent... Jo entenc que es posi
nerviós, però jo li he escoltat totes les seves barbaritats...

LA SRA. PRESIDENTA:

Els pregaria un poc de silenci, per favor.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

...un procés d’adjudicació lent i excessivament burocratitzat,
amb una nulAla capacitat de resposta davant situacions de
necessitat, o amb cap pla favorable als colAlectius més
vulnerables.

Per això, davant aquesta situació, el Partit Popular ha pres la
iniciativa, i ha decidit prendre cartes. A nivell estatal es van
aprovar mesures urgents per frenar els casos més greus de
desnonaments; s’ha creat un fons d’habitatge de lloguer social
que compta amb més de 6.000 habitatges a baix preu per a
aquelles famílies que ja han perdut la seva casa; es va plantejar
per primera vegada la dació en pagament -el Sr. Zapatero va
manifestar en diverses ocasions estar-hi en contra-; i s’ha creat
i ampliat un codi de bones pràctiques. Es tramita una reforma de
la Llei hipotecària amb mesures per reforçar la protecció dels
deutors, com ara limitar els interessos de demora i els terminis
d’amortització del deute a 30 anys; la condonació del deute per
part del jutge als deutors que no puguin pagar els seus deutes
per causes imprevistes, o que el procés de desnonament no
pugui començar fins al tercer impagament del deutor en lloc del
primer, com passava fins ara. 

I a nivell de les Balears s’ha posat en marxa el Pla de lloguer
2012 i 2013, que a més ha interromput de manera pràctica la
interposició de demandes per manca de pagament, ja que des del
mes d’abril de 2012 no s’ha duit a terme cap alçament de béns.

Per això tornar a reiterar que ens alegram del seu punt
número 1, tot i que per poder-lo votar a favor els proposam una
transacció, ja que vostès proposen destinar més recursos del que
es fa actualment, cosa que a dia d’avui és inviable. I el Sr.
Carbonero ens deia que si se quiere se puede, que hi ha recursos
per al que es vol; idò bé, jo els diré que és inviable no per
voluntat d’aquest govern, sinó perquè vostès ens van deixar dins
l’IBAVI una llosa ben difícil de suportar, 120 milions d’euros
de deute, la qual cosa suposa el triple del deute que mai no
havia tingut l’IBAVI històricament, un deute al qual s’han de
destinar molts de recursos, com entendran. Per això els
proposam modificar aquest punt número 1 i instar el Govern a
continuar-hi destinant els recursos i esforços necessaris.

En els seus punts números 2 i 4 proposen una línia d’ajudes
econòmiques específica, cosa amb la qual no poden estar a favor
per aquesta manca de recursos econòmics, però que com he dit
específicament ja s’està fent amb un parc d’habitatges públics
en el qual el Govern ha reduït en un 15% els preus aprovats el
2012 i en un 20% els preus dels contractes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Carbonero, per favor, li pregaria silenci.
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LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. ...i en un 20% els preus dels
contractes de lloguer existents, i ampliant l’oferta d’habitatges
a preu reduït per a persones en situació d’especial vulnerabilitat.
I donats els bons resultats del pla de 2012 esperam que les
noves mesures, encara més favorables, puguin ajudar encara
més persones a accedir a un habitatge digne en unes condicions
fetes en la mesura de les seves circumstàncies.

A més també, com ja hem apuntat, donada la dramàtica
situació econòmica de fa uns anys i que té, si cal, més
incidència en aquests colAlectius als quals pertanyen els llogaters
de l’IBAVI, s’està intentant arribar a acords de pagament
individuals amb els deutors per tal d’evitar interposar una
demanda, que suposa l’inici del procediment de desnonament.
Si agafam per exemple el que passava els anys del pacte veim
que se seguia un procediment molt més dur per operar davant
una situació de morositat de quotes, ja que aquesta morositat es
comprovava mensualment i amb més de tres rebuts pendents ja
s’interposava sempre aquesta demanda de desnonament, que ni
tan sols, perdó, que tan sols se suspenia si es procedia al
pagament, sense tenir en compte cap altra circumstància. De fet
des del mes de maig de 2009 al mes de maig de 2011 es van
interposar, Sr. Carbonero, 110 demandes per impagament, es
van executar 62 sentències de desnonament a les Balears, a les
Balears per part del Govern, eh?, i es van produir 18 entregues
de clau o 44 llançaments, tots aquests en colAlectius
especialment vulnerables als quals fa referència la PNL i per als
quals ara el Partit Socialista es posa les mans al cap.

Per això el vot del Grup Popular serà en contra, ja que
reconeixem una millora substancial en totes les polítiques
d’habitatge actuals, amb mesures específiques i concretes per a
aquests colAlectius que van encaminades a un major
aprofitament dels recursos disponibles, una simplificació dels
tràmits burocràtics, perquè he de dir a la Sra. Santiago que la
rapidesa en aquests casos evidentment s’ha de garantir, i es
garanteix una equitat i una igualtat per accedir-hi, però la
rapidesa també és un factor clau quan te trobes en una situació
d’emergència pel que fa a habitatge.

En el seu punt número 3 fan referència a una línia d’ajudes
per a comunitats d’habitatges. Els hem de dir que adequar una
línia d’ajudes amb aquests conceptes de manteniment, obres,
millores, per a totes les comunitats susceptibles de rebre-la de
les Balears seria inabastable, en primer lloc perquè ni tan sols
no podem saber de quins recursos estam parlant; es tracta d’una
proposta que al nostre parer ens sorprèn per la seva inviabilitat
pràctica i per la seva manca de realisme total i absolut. Crec que
hem de ser seriosos i saber què proposam, i com es pot dur a
terme això a la pràctica. No obstant això i per a la seva
informació també els hem de dir que dins les comunitats de què
el Govern forma part, és a dir, aquelles en què hi ha pisos
propietat de l’IBAVI, sí que s’estan duent a terme actuacions en
aquest sentit de manera acotada i concreta, i és l’IBAVI que està
avançant i pagant les despeses d’aquestes comunitats, de manera
que és el Govern que suporta el deute dels veïns; no ho fan ni
els mateixos veïns ni tampoc els proveïdors de
subministraments bàsics i essencials com puguin ser aigua, llum
o gas, cosa que suposa un benefici substancial també per a
aquestes famílies.

Per tant reiteram el nostre suport a la política d’habitatge
d’aquest govern posant de manifest el canvi i la millora soferta,
amb el pas del que va ser una nefasta gestió tant per a les arques
públiques com per a les famílies que més ho necessitaven, i les
millores que ha sofert des que aquesta gestió està en mans del
Partit Popular.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. Supòs que vol fer ús de la
paraula per contradiccions la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Carbonero, he d’agrair-los el
seu suport, i efectivament estam d’acord amb la necessitat de
més habitatges socials; el que passa és que ja sabem la resposta
del Govern del Partit Popular: no hi ha doblers. Mentida, perquè
hi ha 45 milions diaris per a armament en aquest país, però
sembla que no hi ha doblers per a altres necessitats.

Jo crec que el límit moral a què vostè feia referència ja està
superat en aquest país; quan es rescaten els bancs i hi ha
persones que pateixen fam a la nostra comunitat autònoma i en
el conjunt del país, i no es fa cap mesura, cap mesura, per evitar
això s’ha superat en molt la línia moral, no sé si amb l’habitatge
o amb el tema que la gent no pot accedir a tenir la garantia
d’una ingesta adequada.

És vera el que vostè diu, que als polítics ens és molt fàcil
aprovar manifests; per això nosaltres cada vegada més som més
reticents a aprovar manifests, perquè després quan aquest
manifest s’ha de concretar en coses com per exemple votar a
favor de la dació en pagament, veim que el Partit Popular no
vota a favor de la dació en pagament.

Però aquesta PNL no tenia la pretensió de tocar tots els
problemes de l’habitatge, sinó sobretot n’hi havia dos: afavorir
el manteniment o facilitar el manteniment d’aquelles persones
que tenen un habitatge i que tenen dificultats per mantenir-lo, i
després que l’IBAVI no tengui habitatges buits, que encara en
té i pensam que encara es poden fer més esforços per fer-ho.

Sra. Prohens, una vegada més hem de lamentar que el Partit
Popular sigui tan insensible a les necessitats de la població.
Vostè ens diu que el punt 3 és inabastable, i com que no podem
resoldre-ho tot no resoldrem res; un polític ho resol tot o no
resol res. Si de 100 problemes o de 100 família arribam a 20,
idò haurem resolt un 20%, però segons el seu criteri, com que
hi ha molts de problemes, el que ha de fer el Govern és tancar
els ulls, anar-se’n a dormir i no resoldre res. Això sí que és un
argument escassament polític. De totes formes li vull donar
l’enhorabona per la seva defensa de l’IBAVI, pareixia avui més
vostè la directora de l’IBAVI que una parlamentària del
Parlament, del Grup del Partit Popular. Sí, sempre ho duen
escrit, sempre.
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Nosaltres valorarem més..., hem valorat la feina realitzada
per l’IBAVI, però li puc garantir que encara valoram millor la
feina feta per l’IBAVI amb l’anterior govern, perquè si en
aquests moments el Sr. Company pot donar habitatges a una
banda o a l’altra és perquè va trobar habitatges fets, perquè si no
tendria el triple de problemes que té ara, perquè no tendria
habitatges fets, perquè, habitatges, vostès no n’han fet cap, i si
avui poden repartir habitatges i ho poden fer d’una forma ràpida
és perquè hi havia habitatges fets, i no estaven fets pel govern
d’en Matas, varen ser fets pel segon govern del pacte.

Vostès diuen que estan sempre molt d’acord amb el tema del
manifest, ha recordat la unanimitat d’aquest manifest, però el
seu partit a Madrid votarà en contra de la dació en pagament, i
vostès aquí són capaços de manifestar-se en el plenari a favor de
la dació en pagament, però quan han d’aixecar la mà per dir que
votaran en contra de mantenir la dació en pagament el seu partit
impedirà que això es canviï a la legislació. Per tant seran vostès,
i aquí hi ha el famós sí se puede pero ustedes no quieren.

I sí que es varen fer coses durant la legislatura anterior, es va
fer el fons del segon lloguer, es varen baixar els preus de
l’habitatge i es va fer una ajuda econòmica que en aquell
moment estava dotada amb 150.000 euros per poder ajudar
famílies en el punt 2 i en el punt 3 que vostè rebutja, i fins a
l’any 2011 vostès varen gestionar aquest fons econòmic, i l’any
2012 i l’any 2013 aquest fons econòmic va desaparèixer dels
pressupostos, però fins a l’any 2012, mig any del seu govern, ho
varen gestionar, i així consta a la memòria de la Direcció
General de Benestar de la Conselleria de Salut. L’any 2012 i
l’any 2013 varen desaparèixer, perquè no totes les famílies que
tenen necessitat d’habitatge estan a l’IBAVI, hi ha moltes altres
famílies que tenen necessitat de mantenir l’habitatge o
d’adquirir un habitatge i no estan a les llistes de l’IBAVI.

I cregui’m, que vostè també ha fet referència a tota una sèrie
de problemes, de problemes polítics amb què nosaltres no estam
d’acord, que va impulsar el Sr. Zapatero, però un d’ells que
vostè ha anomenat, que diu que es premiaven els executius dels
bancs, li puc garantir que el millor premi per a un executiu que
va fer una fallida d’un banc és nomenar-lo ministre, cosa que va
fer el Sr. Rajoy, va nomenar ministre d’Economia la persona
que va ajudar, essent executiu d’un dels bancs internacionals
més potents i que va generar, va ser un dels que va generar la
crisi financera que s’ha convertit en crisi...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies. ...en crisi bancària.

I miri, jo li diré on hi ha recursos econòmics, encara que
siguin pocs, i potser no arribam als milers de famílies que
necessiten ajuda, però potser arribam a un parell: 60.000 euros
per a la regata Reina Sofia, 60.000 euros més per a la regata del
rei, 120.000 euros. Digui vostè a les famílies, ja que se’n riu
tant, vol que sortim a la plaça Major i demanem a la gent que
passa per allà a què vol destinar aquests doblers, si a regates o
a ajudar al seu familiar o al seu veïnat que demà el desnonen?
Vol que hi anem? Idò hi anam, anem-hi, anem-hi, a veure la
gent què vol, a veure si ajudam a un o ho donam a les regates!

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, disculpi. Sra. Santiago, disculpi un moment.
Pregaria a tots els grups parlamentaris un poc de respecte i un
poc de silenci. Vagi acabant, ja, però, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Jo he tengut molt de respecte. Ho podem fer. Vostès se’n
riuen, s’estimen més, el seu govern s’estima més donar 120.000
euros als regatistes de luxe que dedicar-los a les famílies.
Aquesta és la política del Partit Popular.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Procediríem, idò, entenc, a la
votació separada dels punts... No, tota. Idò passarem a la votació
de la Proposició no de llei 8272/12. 

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
8272/12.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8270/12, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a pressuposts per a
la igualtat.

Seguidament passam ara al debat de la Proposició no de llei
RGE 8270/2012, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
pressupostos per a la igualtat. Té la paraula per defensar-la
l’Hble. Diputada Sra. Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. És una proposició no de llei que va
dirigida al Govern de l’Estat per rectificar i facilitar la
modificació de totes les partides relacionades amb la igualtat
entre homes i dones amb l’objectiu que, com a mínim, es quedin
amb el mateix pressupost de l’any 2012.

Això era una proposta que sortia, que es va registrar
l’octubre, amb la voluntat que es pogués debatre abans i per
poder enviar aquest pressupost o aquesta proposició no de llei,
en el cas de què fos aprovada, al Govern de l’Estat perquè no
modificàs els pressuposts que van destinats a la lluita contra el
maltractament de les dones i sobretot a la lluita per la igualtat
entre homes i dones. 
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Si vostès han fet una lectura de la proposició no de llei, jo
crec que no tenc perquè estendre’m, la proposició el que vol
demostrar és que encara hi ha un recorregut ample per realitzar
en temes d’igualtat entre homes i dones; hem constatat alguns
indicadors sectorials, els més rellevants, la mitjana estatal de
salari; l’atur de llarga durada, que afecta més les dones que no
els homes; la mitjana a l’Estat del salari és per sota la de la dona
que la de l’home; la mitjana de pensió de viduïtat, que és
significativament diferent; els perceptors de la pensió no
contributiva, que és la pensió més baixa de l’Estat espanyol, el
70% són dones; els perceptors de renda mínima, que no consten
en el text de la proposició no de llei, però són majoritàriament
dones amb càrregues familiars i moltes d’elles totes soles; el
90% d’educadors familiars de persones amb dependència són
dones, i les dones emprenedores encara estan molt per sota dels
homes.

Davant tota aquesta situació l’Estat espanyol fa una proposta
de proposició de pressuposts que és reduir considerablement
tots aquells pressuposts destinats a la lluita per a la igualtat entre
homes i dones. Però el que ens sembla més significatiu és que
hagin reduït tots aquells programes dirigits, que hagin reduït el
pressupost de tots aquells programes dirigits contra el
maltractament a les dones, no només de caràcter preventiu, no
només reduint els programes i les prestacions per lluitar, per
evitar, el maltractament sinó que també tots els doblers destinats
a les comunitats autònomes, a municipis, a entitats i a
associacions una vegada que la dona ha denunciat, una vegada
que la dona es valorada com a mereixedora de suport social, tots
aquests pressuposts s’han vist reduïts i en aquest moment tenim
manco doblers que l’any 2012 per poder assumir la demanda,
cada vegada més gran, que les dones denuncien i els
maltractaments que es produeixen.

Malauradament, a la nostra comunitat autònoma ja s’han
produït dos casos reconeguts com a violència de gènere, n’hi ha
un tercer en què la mort ha estat produïda pel fill i no es
considera violència de gènere, sí violència domèstica, però no
violència de gènere. A l’Estat espanyol no baixam de
l’estadística d’una dona i mitja, i això d’una dona i mitja sona
fatal, però parlam d’estadística, de dones assassinades per
violència masclista cada setmana. Davant aquest fet l’Estat la
proposta que ens feia era reduir els pressuposts, els pressuposts
ja estan aprovats, aquesta esmena no es va poder valorar o
aprovar o discutir dins els terminis que a nosaltres ens hagués
agradat, però pens que el Parlament de les Illes Balears sí que
pot remetre un missatge clar al Govern de l’Estat perquè faci el
possible per modificar, perquè això es pot fer, es poden
modificar els pressuposts, per lluitar contra aquesta xacra que és
el maltractament cap a les dones.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per al torn de fixació de
posicions, per part del Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Cristina Rita, també per un temps
de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyors
diputats i senyores diputades. Compartim el fons d’aquesta
proposició no de llei del Grup MÉS. Hem de dir que és cert que
els pressuposts de l’Estat varen ser aprovats ja fa uns mesos,
però fets un pressuposts aquests pressuposts són modificables,
és a dir, es poden fer modificacions de crèdit, per tant, tampoc
no queda descontextualitzada la proposició no de llei.

Nosaltres compartim també la necessitat què allò que és
legal que sigui també real, és a dir, que la igualtat que tenim
assegurada per lleis, legal, necessitam ara, encara, que
s’esdevengui real. Les dades que apareixen a l’exposició de
motius de la proposició no de llei són molt aclaparadores, és
molt gràfic tot el que expressen, i que es pot resumir que quant
a nivell social de la societat vénen mal donades, és a dir, per
expressar aquesta situació de crisi de manera popular, les que
més ho pateixen sempre són les dones.

Probablement el que és més trist, impactant i més injust,
efectivament, són les dones mortes per violència de gènere, de
les quals ja n’hem de lamentar dues o tres, com deia la Sra.
Santiago, a la nostra comunitat autònoma en el que va d’any.
Per açò, he volgut començar per aquesta qüestió, per la
violència de gènere, perquè aquesta és la major discriminació
que pateixen les dones. La vida de les dones sembla, fins i tot,
que valgui manco que la dels homes.

No voldria, però, que es malinterpretessin aquestes paraules
perquè tenc clar que la culpabilitat de les morts i també dels
maltractaments, que no surten de la mateixa manera als mitjans
de comunicació encara que hi haurien de sortir i que es
produeixen, la culpabilitat, com dic, és dels homes violents, que
se senten propietaris de vides que no són seves, que són alienes.
No obstant això, i sobretot per aquest motiu, és molt important,
també, que l’administració pública actuï de manera molt
didàctica en les seves activitats, entre les quals les que inclouen
les pràctiques de discriminació positiva, a què nosaltres donam
suport. 

És per aquest motiu, també, que aquesta proposició no de
llei fa esment, pensam, sobretot a la disminució d’aquests
pressuposts d’igualtat de l’Estat i, entre ells, de la prevenció de
la violència de gènere que és de gairebé 2 milions d’euros.
També és igualment preocupant la baixada en programes de
formació i de foment del treball perquè, tal com hem dit, quan
hi ha problemes econòmics les dades d’atur o de precarietat
laboral són molt pitjors sempre quan parlam de dones. I també
el descens en altres apartats pressupostaris com és l’educatiu, el
descens, per exemple, en els ajuts al Pla Educa3 o a les
escoletes dificultarà més la conciliació de la vida laboral i
familiar, i ja se sap que açò també va en detriment de les dones
i de la seva trajectòria personal.
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Per una altra banda, quan parlam també de la nostra
comunitat autònoma, que jo crec que n’hem de parlar també,
aquest mes hem tengut ocasió de tenir a les nostres mans un
monogràfic de Gadeso que s’ha dedicat als efectes de la crisi a
Balears i que es titula La crisi manté la desigualtat real de les
dones illenques, on apareixen aquestes xifres més rellevants i es
veu un poc que són paralAleles, amb les diferències naturals de
comunitat autònoma, però són paralAleles a les que es donen a
l’exposició de motius de la proposició no de llei, hi apareixen
les xifres més rellevants i es veu com a les nostres illes és
donen, aproximadament, com dic, aquests mateixos indicadors.

Jo no repetiré les dades, perquè estan publicades i tothom
pot tenir-hi accés, però també hem llegit en els mitjans de
comunicació que amb les crisis econòmiques hi ha manco
denuncies, el que no sabem és exactament el motiu, si és perquè
hi ha manco possibilitats de separació i les dones aguanten més
o perquè no es troben ateses quan van a fer les denuncies,
perquè hi ha manco serveis de l’administració i pensen que no
val la pena, i açò seria molt preocupant.

Sí vull dir també, malgrat ja sabem que la proposició no de
llei va dirigida als pressuposts de l’Estat i demanar que es
modifiquin o es rectifiquin les partides, que el mateix podríem
fer amb els pressuposts d’igualtat del Govern de les Illes
Balears, que han disminuït en 360.000 euros d’un pressupost
que no és massa gran, que és de 2 milions, un poc més, però
amb la gravetat que aquests no es poden gastar tots, perquè el
Pla econòmic i financer el ha bloquejat o no estan disponibles,
i concretament hi ha retencions de crèdit, l’any passat estaven
anunciades en 1.091.000 euros, i després un crèdit indisponible
de 600.000 euros.

Fa un parell de setmanes vàrem fer unes preguntes sobre
aquest tema al conseller, sobre els pressuposts dedicats a atenció
de dones víctimes de violència de gènere i ens va dir que
s’havien dedicat 989.845 a atenció a dones de violència, res a
prevenció ni res tampoc a subvencions a entitats que es
preocupen d’aquesta qüestió.

En definitiva, nosaltres pensam que entre aquest gairebé
milió d’euros dedicat a les dones víctimes de violència, doncs,
és pràcticament tot, l’únic que ha dedicat a l’Institut Balear de
la Dona perquè en açò hi estan incloses les partides que van als
consells insulars de Menorca, d’Eivissa i de Formentera. Per
tant, és el pressupost total que es va gastar.

En definitiva, pensam que quan més falta fa la inversió en
igualtat, perquè la crisi econòmica el que fa és aprofundir en
aquesta desigualtat real, en el nostre país i en les nostres illes el
que es fa és aplicar un retrocés les conseqüències del qual no
coneixem, però sí que ens fa por suposar. No em queda més que
anunciar el vot favorable del nostre grup a aquesta proposició
no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula l’Hble. Diputada Sra. Maria José Bauzá, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Antes de empezar mi
intervención quiero dedicar en mi nombre y en el de mi grupo
mis primeras palabras a la última víctima de violencia de género
de esta comunidad que ha tenido lugar hace unos días. 

Yo creo que en numerosas ocasiones que hemos hablado de
estos temas, saben que es un tema del que a mí no me gusta
hacer guerra, pero sí que tampoco creo que es acertado los
términos que se utilizan en esta propuesta presentada por el
Grupo MÉS, creo que se utiliza un tono totalmente desajustado,
un tono totalmente injusto que vamos, que me parece totalmente
fuera de lugar.

Yo, como ustedes, también soy defensora de todo aquello
que tenga que ver con la lucha por la igualdad de las mujeres y
la lucha contra la violencia de género, pero entiendo que
tampoco los grupos de la oposición se pueden desentender de la
situación que se vive actualmente a nivel económico. 

Supongo que no tendré que recordarles que los primeros
responsables que en esta comunidad rebajaron el presupuesto
del Instituto de la Mujer fueron precisamente ustedes, bajaron
un 21% el presupuesto del IB Dona entre el 2008 y el 2010.
¿Debería yo también hablar aquí, como hacen en su PNL, de la
más indecente bajada en los presupuestos de igualdad? Creo que
no. ¿También debería recordarles que con respecto a las ayudas
del artículo 27 de la Ley Orgánica de medidas de protección
contra la violencia de género, mientras en otras comunidades
autónomas llevan tres años cobrándolas, en esta comunidad
gobernada por el pacto no lograron ponerla en marcha en toda
la legislatura? ¿Tengo que acusarles de falta de consideración
con las víctimas de la violencia de género? A mi personalmente
no me gusta entrar en estos términos porque no me parecen
acertados.

Creo que también convienen que les haga una reflexión,
¿saben ustedes que la mayor partida de los presupuestos
generales del Estado, que lastran a todos los ministerios, y no
sólo el Ministerio de Sanidad, son los 38.500 millones de euros
de intereses de deuda del Estado del Gobierno de España?
¿Saben que entre todos los españoles tenemos que pagar 100
millones de euros diarios por el despilfarro del Gobierno
socialista? Y eso es una realidad.

Dicho todo esto, y dejando de lado el tema de la herencia ,y
a pesar de ella, el compromiso del Gobierno con las políticas
sociales se pone de manifiesto con el proyecto de presupuestos
para el ejercicio 2013. Es un presupuesto que, sin dejar de ser
riguroso, es plenamente respetuoso con las necesidades de los
colectivos más vulnerables de nuestra sociedad y persigue
reforzar los servicios sociales y de igualdad asegurando su
sostenibilidad futura mediante una adecuada y equitativa
prestación de los servicios. Concretamente, los presupuestos
destinados a servicios sociales e igualdad en el 2013 alcanzan
la cifra de 2.563,7 millones de euros, lo que supone un aumento
de 754,3 millones y esto supone un 41,7% más respecto al 2012.
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Aunque no quiero volver a las herencias, es muy importante
destacar que el presupuesto recoge el pago de la deuda heredada
del gobierno anterior de más de 1.000 millones de euros por el
impago de cuotas de la Seguridad Social de cuidadores no
profesionales de la dependencia. Cuidadores que más del 90%
son mujeres. Este gobierno podría haber hecho como en años
anteriores mirar hacia otro lado y dejar que el agujero siga
creciendo y el que venga detrás que lo arregle, pero todos
sabemos que no es la forma de actuar de los gobiernos del
Partido Popular. 

Entrando ya en los presupuestos destinados a temas de
igualdad y violencia de género, decirles que el presupuesto de
la Delegación del Gobierno para la violencia de género para este
año 2013 asciende a 22,197 millones de euros. Todos los
recursos de la Delegación del Gobierno buscan cumplir dos
objetivos principales, primero, atender, apoyar y proteger
personalizadamente a las mujeres que sufran la violencia, a sus
hijos e hijas, y, el segundo, lograr la máxima sensibilización de
la sociedad y la ruptura del silencio cómplice del maltrato. Por
eso, estas partidas destinadas a estos dos objetivos no han
sufrido ninguna bajada en el presupuesto. 

Para la atención social integral con especial referencia a los
menores se dedican 79,3% del total del presupuesto de la
Delegación del Gobierno. Todos los créditos destinados a
mejorar la seguridad, la protección y la atención personalizada
de las víctimas de la violencia de género se mantienen. Ejemplo
de ello es que la partida para la financiación de servicios como
el 016, que es un instrumento fundamental para la lucha contra
la violencia, se mantiene. Se mantienen 90.000 euros del
acuerdo de la derivación de llamadas cuando se trata de
víctimas menores de edad, y el teléfono a tempro, cuya partida
asciende a 7,6 millones de euros. Quiero destacar que, aunque
ninguna de las portavoces anteriores lo ha mencionado, también
se da un incremento importante en el sistema de seguimiento
por medios telemáticos de las medidas de alejamiento, las
llamadas pulseras, que se incrementan en 390.000 euros,
llegando a un total del 5,2 millones de euros.

Por otra parte, las transferencias de las comunidades
autónomas, con el fin de apoyarlas en su competencia de
asistencia social integral a las mujeres y menores a su cargo,
ascienden a 4 millones de euros. Por otra parte, el espacio
económico europeo además nos va a garantizar otro millón más,
sumado a esta finalidad, que viene a compensar la bajada que
tenía este presupuesto.

Finalmente, las ayudas sociales, del artículo 27 de la Ley
Orgánica, para el caso de mujeres con dificultades de
empleabilidad, siguen presupuestadas con un crédito de un
millón de euros con carácter ampliable. Por otra parte, la
Delegación trabaja estos tres objetivos, el de mejorar el
conocimiento, la información, el diagnóstico y la radiografía del
maltrato en nuestra sociedad; la mejora de la coordinación y la
puesta en marcha de una red en España contra la violencia de
género, y por otra la lucha contra la esclavitud del siglo XXI, la
trata de mujeres con fines de explotación sexual. Quiero aclarar
que el Instituto de la Dona balear, por otra parte, tampoco ha
bajado su presupuesto en temas de violencia de género.

De lo anterior se deduce que este esfuerzo presupuestario no
hace más que avalar la decidida apuesta del Gobierno por la
consecución de una sociedad libre de violencia de género.
Quiero aclararles que los ajustes que ha realizado el presupuesto
de la Delegación se han llevado a cabo en ámbitos en los que se
puede lograr idéntico o mejor resultado primando, por una parte,
el personal interno de la Delegación en lugar de externalizar
proyectos o servicios, diseñando, por otra parte, actuaciones
complementarias a las tradicionales y usando servicios y canales
que ya existen y, en tercer lugar, utilizando las nuevas
tecnologías para jornadas, proyectos de coordinación,
desplazamientos, locomoción, reuniones y similares ahorrando
en todo aquello que pueda hacerse de otra manera.

A modo de ejemplo, algunos de los gastos que se han
reducido son 300.000 euros que se llevan en maquetaciones;
40.000 euros en reuniones; 200.000 euros en dietas, que han
pasado de 230.000 a 30.000 euros en dietas, y 70.000 euros en
publicaciones, que ahora pasan a ser publicaciones on line.
Como pueden ver el esfuerzo se ha hecho en aquellos gastos que
no son precisamente imprescindibles.

También me parece importante decirles que en la
convocatoria de subvenciones con cargo al impuesto sobre la
renta de las personas físicas y del régimen general se ha
reforzado los programas que tienen que ver con la violencia de
género y con la atención a las mujeres víctimas de la trata con
fines de explotación sexual. La cifra asciende en este momento
a más de 6 millones de euros para programas de atención a las
mujeres y a sus hijos. En lo que se refiere a subvenciones del
impuesto de la renta hay en torno a 500.000 euros en el régimen
general.

Esto yo creo que es una forma muy clara de demostrar el
compromiso con la causa y también con los agentes sociales que
son los que están en primera línea atendiendo a las mujeres y a
sus hijos y, por lo tanto, tienen un papel muy digno de
reconocimiento. 

Por otra parte, en el ámbito de la igualdad otro de los
objetivos del Gobierno es fomentar el empleo y el
emprendimiento femenino, y con el objetivo de impulsar la
lucha contra la discriminación fomentar el empleo, la formación
de mujeres, el emprendimiento y las políticas de igualdad, se
han presupuestado 18,9 millones de euros. 

Se han creado, por otra parte, cuatro nuevos programas que
serán cofinanciados con cargo al Fondo del espacio económico
europeo, con un total de 2,3 millones de euros. Aquí ha habido
una importante lucha de la Dirección General de Igualdad por
conseguir muchísimos más fondos de la Unión Europea para
poder compensar lo que no tenemos por los pagos de las
herencias mencionadas. Estos cuatro nuevos programas son la
inclusión de la igualdad de género en la formación de puestos
directivos, el fomento del emprendimiento femenino en sectores
emergentes y nichos de mercado, el desarrollo del liderazgo y
promoción de mujeres directivas, la igualdad de género en el
ámbito laboral y la conciliación de la vida personal y familiar.
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Destacar también que el Plan de empleo en el marco de las
políticas de empleo y el Plan integral de apoyo a la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral de mujeres y hombres,
que cuenta todo ello con 19 millones de euros en su conjunto. 

Han hablado ustedes también del Instituto de la Mujer y de
la reducción del presupuesto, el presupuesto actual es de 13,6
millones de euros, pero como en tantas otras ocasiones este
presupuesto viene condicionado con un grave déficit
presupuestario del gobierno anterior. El Gobierno se ha
encontrado con un agujero en el Instituto de la Mujer de 11,3
millones de euros y ¿qué supone esto? Que si tenemos que
inyectar 11,3 millones de euros a un agujero lógicamente se
resta del conjunto de la partida presupuestaria. Pero a pesar de
ello las transferencias son superiores a las del gobierno
socialista; por un lado, las transferencias del Fondo social
europeo en el año 2011 con el anterior gobierno no llegaban a
1 punto, ahora llegan a 3,9, se ha hecho un esfuerzo
importantísimo porque tampoco sobra el dinero en los fondos
europeos y ha habido que pelearlo mucho, pero se ha
conseguido incrementarlo en 2,9.

Así el total de transferencias, tanto las europeas como las
propias de la Secretaria de Estado, está en torno a un 10,5%,
respecto al 6,9 que tenía el gobierno socialista el 2011. Como
decía, se ha hecho un esfuerzo importante, se han aumentado las
transferencias que recibe el Instituto de la Mujer y se han
aumentado muy considerablemente las transferencias del Fondo
social europeo en un 290%, lo que supone casi 4 millones de
euros.

Señoras y señores diputados, las mujeres y en especial
aquellas que sufren violencia, sus hijas e hijos, su asistencia
integral y la concienciación de la sociedad son la prioridad de
este gobierno, por lo que no puede estar para nada de acuerdo
con los términos de su proposición.

Este gobierno no se rinde ante la lacra de la violencia sobre
las mujeres y espero que entre todos podamos seguir
construyendo una sociedad libre de la misma.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions, Sra. Santiago?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies. Li he donar les gràcies a la Sra. Rita pel seu suport
i al Grup Socialista, efectivament els pressuposts són
modificables, es poden fer modificacions de crèdit com hem vist
recentment en aquesta comunitat autònoma, que es regeix per
un (...) similar, que han passat molts de doblers de temes socials
a IB3, per tant, sí que es poden fer.

Coincidim amb vostè en la preocupació i també amb la Sra.
Bauzá en el tema de les dones assassinades per violència
masclista ,que és la màxima expressió d’aquesta desigualtat
entre homes i dones i aquesta valoració que fan els homes
maltractadors de considerar la dona una cosa, no una persona
que té voluntat pròpia, sinó que "cosifiquen" les dones.

Nosaltres, després de conèixer -i pensam que és un argument
que haurem de repetir moltes vegades perquè la gent en prengui
consciència-, després que el Govern digui d’una forma tan freda
que es gasta 45 milions d’euros diaris -45 milions d’euros
diaris- en temes de despesa militar no ens poden dir que no hi
ha doblers per altres finalitats, bastarien 4 milions d’un dia de
despesa militar per compensar els pressupostos de l’Institut
Balear de la Dona.

Aquesta minva de denuncies, crec que en aquests moments
ve més per una dependència econòmica de la dona cap a l’home.
Sempre que en els indicadors hi ha una dependència econòmica
de la dona sempre hi ha més divorcis i sempre hi ha més
denúncies, perquè una vegada que la dona té una llibertat
econòmica, té una independència econòmica, és capaç de
separar-se, quan no la té ha de pensar en la subsistència, ha de
pensar en la subsistència dels seus fills, se separa menys i
denuncia menys.

Em feia referència a l’Institut Balear de la Dona, que també
havia baixat, nosaltres en aquesta proposició no de llei no la
vàrem incorporar perquè volíem fer esmenes als pressupostos,
pensàvem que s’hi incorporaria, però va ser el mateix conseller
en la seva compareixença als pressupostos el mes de novembre
que va anunciar que baixava un 15% tots els serveis. I també,
Sra. Bauzá, els serveis van destinats a la violència de gènere, un
15% de tots els serveis de l’IB Dona, això és a la compareixença
del conseller.

Jo no sé quantes vegades, Sra. Bauzá, li he explicat això de
la reducció dels pressupostos del 2008 a 2010, això no era una
reducció dels pressupostos, això eren els bons infància que el
Partit Popular tenia posats l’any 2007, i que nosaltres també
vàrem fer el 2008, els bons infància -bons infància- que posava
800.000 euros a l’Institut Balear de la Dona i que a l’1 de gener
o a dia 3 de gener feia una modificació de crèdit cap a la
Direcció General de Família. Nosaltres aquests 800.000 euros
no els vàrem posar a partir de 2009 a l’Institut Balear de la
Dona, per evitar fer una modificació de crèdit i així ja s’evitava
un tràmit administratiu, i perquè pensam que la infància no
només és problema de la dona, sinó que és problema de la
família, dels adults que composen la família, també per un tema
ideològic. Vostès insisteixen en aquest tema, ja els ho he
explicat quatre vegades, ho tornaran dir i tornarem explicar si és
necessari.
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En relació amb l’article 27, demani als seus companys de
partit del consell insular com varen trobar l’article 27, varen
trobar l’article 27 preparat per executar, perquè ho vàrem
preparar durant la legislatura anterior, amb problemes tècnics,
i vostè pot demanar tot l’expedient, igual que el puc demanar jo
com a parlamentària, el puc demanar jo, un debat tècnic a veure
si havia de ser una subvenció o havia de ser un conveni, i això
ens va durar dos anys, aquest debat tècnic. Hi havia la voluntat
política de fer-ho, però hi havia el problema tècnic, i ho varen
trobar fet, varen trobar l’expedient i a punt de gestionar, si
nosaltres haguéssim guanyat l’haguéssim continuat, però es va
gestionar amb l’anterior govern, perquè tenim la mateixa
sensibilitat en aquests temes i, a més, era absurd no fer-ho
perquè són uns doblers de l’Estat. Per tant, era bastant absurd.

En el tema de dependència coincidim amb vostè, el tema de
dependència, el 90% són cuidadores i el Partit Popular el que fa
és llevar la Seguretat Social a les cuidadores, Sra. Bauzá. La
primera vegada que es deia socialment que cuidar una persona
malalta, que cuidar una persona amb discapacitat tenia un valor
econòmic, tenia un valor social i que l’Administració que
representa la societat ho reconeixia i pagava la Seguretat Social
al cuidador, vostès, el Partit Popular li ho lleva i el Partit
Popular té aquesta concepció.

Vostè m’ha fet la lectura de tot, jo li diré el que han reduït:
s’han reduït tots els programes de formació i foment de treball
per a les dones; s’ha reduït l’apartat de famílies i d’institucions,
per tant, les entitats; s’ha reduït el programa d’entitats locals;
s’ha reduït en més de 2 milions l’Institut Balear de la Dona, tot
allò a què vostè es refereix a Europa i que ho considera un èxit
és que Europa ha decidit donar més doblers a Espanya perquè
hem pujat en tots els indicadors de desigualtat, el repartiment
dels indicadors del fons europeus es fan mitjançant indicadors
i, com que en tres anys en lloc d’avançar en igualtat hem fet una
involució, ens han tocat més fons europeus, però perquè els
indicadors són pitjors. No hauríem d’estar contents, hauríem
d’estar preocupats.

Per tant, demanam, lamentam que això no es pugui aprovar,
és molt senzill, és demanar un parell de milions més i que no
puguem, el Parlament, demanar al Govern que sigui sensible a
aquest tema i que ho tradueixi en ajudes econòmiques o en
pressupost semblant al del 2012 en què també estàvem en crisi
i que ahir el Sr. Rajoy va dir que el 2013 era millor que el 2012,
que no puguem arribar a aquest acord, pensam que és
lamentable.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Passarem idò a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 8270/12.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 8270/12, per 9 vots en contra i 4 vots a favor.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió,
gràcies.
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