
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL PM 1094-2011 Fq.Con.núm. 33/27 VIII legislatura Any 2014 Núm. 62
 

Presidència
de l'Honorable Sra. Maria Assumpció Pons i Fullana

Sessió celebrada dia 13 de febrer del 2014 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 8384/13, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a potenciar els instruments d'atenció directa al ciutadà en risc
d'exclusió. 874

2) RGE núm. 8385/13, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a flexibilitat horària. 879



874 ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 62 / 13 de febrer del 2014 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, Sra. Presidenta. Catalina Palau substitueix José Torres.

LA SRA. PRESIDENTA:

No n’hi ha més.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, sí, perdó, presidenta. Esperança Marí substitueix Joana
Barceló.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 8384/13 i 8385/13.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8384/13, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a potenciar els
instruments d'atenció directa al ciutadà en risc d'exclusió.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 8384/13, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a potenciar els instruments
d’atenció directa al ciutadà en risc d’exclusió, té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Carolina Torres, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras diputadas, señores
diputados, buenas tardes. El Grupo Parlamentario Popular
presenta esta proposición no de ley, que estoy segura que puede
conseguir la unanimidad de todos los grupos de esta cámara
dado que es una propuesta muy asumible, que lo único que
busca es que de este parlamento salga una propuesta unánime de
todos los grupos políticos aquí presentes, de que estamos de
acuerdo que se promuevan medidas y acciones concretas
dirigidas a la atención de los grupos más vulnerables y a que se
potencien los instrumentos de atención directa al ciudadano en
riesgo de exclusión y que por supuesto todo esto lo promueva el
Govern de les Illes Balears en coordinación con el Gobierno del
Estado español.

La lucha contra la pobreza constituye una de las prioridades
de las diferentes administraciones, tenemos el diagnóstico de en
qué situación se encuentra nuestra sociedad, hemos hablado
mucho de este tema a través de las diferentes iniciativas que se
han debatido aquí en los plenarios y en esta comisión. La
coyuntura económica ha transformado nuestra realidad social,
se han incrementado el número de personas en situación de
vulnerabilidad social y ha cambiado el perfil de quienes se
encuentran en situación de pobreza. La lucha contra la pobreza
exige una acción integral, transversal y coordinada de todas las
administraciones y de los agentes sociales relevantes ya que
dada la naturaleza multidimensional del problema no puede

abordarse únicamente desde la perspectiva económica sino que
se tiene que abordar de una manera integrada. 

La estrategia Europa 2020 establece entre sus objetivos el de
disminuir antes del 2020 en al menos 20 millones las persones
que en la Unión Europea están en riesgo de pobreza y de
exclusión social. En España, según el Plan nacional de inclusión
social, que recoge los logros de los anteriores planes, pero
adaptándolo a un nuevo contexto socioeconómico y a las
directrices de Europa, cuantifica este objetivo global a nivel
nacional de una reducción entre 1,4 y 1,5 millones de personas
en riesgo de pobreza y de exclusión social.

Según este Plan nacional de inclusión social 2013-2016, que
recoge otros objetivos de la estrategia Europa 2020 que de
alguna forma contribuyen a la reducción de pobreza, las
medidas deben pivotar sobre tres ejes, favorecer el crecimiento
económico y la creación de puestos de trabajo, garantizar las
prestaciones mínimas para todos los ciudadanos y garantizar la
viabilidad y la sostenibilidad de los grandes pilares del
bienestar, pensiones, educación, sanidad, dependencia y
servicios sociales.

En este sentido, todos coincidiremos en que el paro es el
principal motivo por el que tenemos que luchar contra la
pobreza, que hay que ayudar a las familias con hijos
fomentando el acceso al mercado laboral de los padres y de las
madres adoptando medidas de conciliación, apoyando a los
hogares con bajos ingresos y facilitando el acceso a los servicios
de calidad. 

Si bien es cierto que este plan contempla todos los grupos
que pueden estar en situación de exclusión y prevé programas
de urgencia social dirigidos a cubrir necesidades básicas y hace
suyas las recomendaciones europeas que instan a los estados
miembros a aplicar su gasto social de forma más eficiente y
efectiva, sólo con un enfoque global se conseguirá reducir la
tasa de pobreza y de exclusión social.

También es cierto que a pesar de este panorama tan
complicado en Baleares vivimos una situación más optimista
con los últimos datos del paro donde Baleares lleva quince
meses consecutivos reduciendo las cifras del desempleo y
nueves meses creando empleo neto, es un rayito de sol en este
cielo encapotado. El paro ha disminuido en 480 personas
respecto al mes anterior y en 4.674 personas respecto al mes de
enero de 2013, convirtiéndonos en la única comunidad que
registra una caída de desempleo en este mes de enero. 

Hay indicadores económicos que nos dan un poco de
oxígeno, como los datos de afiliación a la Seguridad Social en
Baleares, que indican que se ha registrado un aumento de 1.354
afiliados más en comparación con el mes de enero de 2013; o
que el comercio minorista generó en el 2013 un volumen de
negocio de 4.430 millones, 280 millones más que en el 2012. 
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Pero al margen de estos datos positivos, que tímidamente
van dibujando un panorama un poco más optimista, no podemos
perder de vista la realidad que nos rodea y que todavía queda
realmente mucho camino que recorrer para ayudar a mejorar el
bienestar de los colectivos más desfavorecidos. La verdad es
que todavía los índices de pobreza en Baleares son demasiado
elevados para relajarse.

Por eso mismo, en esta línea va encaminada esta propuesta
y no está de más que acordemos en esta comisión que se
potencien los instrumentos de atención directa al ciudadano en
riesgo de exclusión. De hecho, Cáritas y Cruz Roja están
haciendo también un estudio de necesidades en las Islas
Baleares y colaborando también con el Govern balear, si bien es
cierto que el Govern balear está muy comprometido con las
políticas sociales. Ya sé que aquí, tal vez cuando llegue el turno
del resto de grupos no les parecerá suficiente, tal vez me
adelante a los acontecimientos, pero si repasamos los datos
hablan ellos por sí mismos.

Para este año se destinan 140 millones a políticas sociales,
que es la cifra más alta destinada hasta la fecha, lo que supone
un incremento de 11 millones de euros respecto al 2013, para
proteger y para consolidar las prestaciones sociales. El Govern
destina 20 millones a las políticas de inclusión social para el
apoyo a los colectivos más vulnerables. En cuanto a la renta
mínima de inserción, aquella destinada a quienes no tienen
ningún otro ingreso, en el 2013 se incrementó en un 152%
respecto al presupuesto de 2012. Y el Plan de prestaciones
básicas triplicó su presupuesto respecto a 2012. Para este
presupuesto de 2014 se consolidan estos incrementos. Por otro
lado, las ayudas de comedores escolares, que dependen de la
Conselleria de Educación, se incrementaron en un 33%.
También el Plan de alquiler social del IBAVI para dar respuesta
a todas aquellas personas que han sido víctimas de los
desahucios. Todas ellas son medidas del Govern balear
destinadas a mejorar la situación de las personas menos
favorecidas. También, para este año, en los presupuestos se ha
producido un incremento de un 20% de los recursos destinados
a la convocatoria de subvenciones para entidades sociales. 

Por lo tanto, pensamos que las administraciones públicas
están implicadas o, por ejemplo, otro caso que leíamos hace
poco en prensa, el Consell de Mallorca a través de Cruz Roja ha
contado con un presupuesto de 500.000 euros para el programa
antidesahucios Espai, que ayuda a familias afectadas por los
desahucios, y ha ayudado a más de 2.400 personas, y tiene
previsto que este año se prorrogue. 

A nivel nacional en plan de medidas volvemos al Plan
nacional de inclusión social que está dotado con 136.000
millones de euros para los próximos cuatro años, lo que supone
93 millones de euros al día destinados a personas de mayor
vulnerabilidad. 

En definitiva, hay una apuesta clara por parte de las
administraciones para luchar contra la pobreza y la exclusión
social, pero se hace necesario establecer una acción coordinada,
complementaria y eficaz de todas las administraciones públicas
y de otros actores relevantes en este campo. Por esto mismo, el
Grupo Parlamentario Popular trae a debate y a votación esta
propuesta que espero que cuente con el apoyo de todos los
grupos de esta comisión.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes a tots i a totes.
Vull dir a la portaveu que ha defensat aquesta proposició no de
llei i que demana la unanimitat o preveu que és possible la
unanimitat perquè és una proposta assumible, que sí, que podria
ser una proposta assumible si la realitat també fos assumible,
però això no és així. La realitat en el nostre país és que lideram
la major taxa de població en risc d’exclusió social, un 28,2%
l’any passat, per mor de l’augment de l’atur, segons l’informe
anual de l’evolució de l’ocupació i la situació social a Europa,
que s’ha duplicat. 

El Partit Popular presenta avui una proposta per tal que el
Govern de l’Estat presenti mesures i accions concretes dirigides
a l’atenció dels grups més vulnerables i a potenciar els
instruments d’acció directa al ciutadà en risc d’exclusió. Una
PNL sorprenent quan la realitat és que l’aposta que fa el Partit
Popular va en sentit contrari, tenim un augment de l’atur, la
precarietat i la desregulació del mercat laboral que va impulsar
el Govern Rajoy i que passa una greu fractura social, només el
35% dels espanyols entre 18 i 59 anys que es troben en situació
de risc de pobresa aconsegueix sortir de la pobresa quan troba
una feina, i el 65% continua sent pobre. Si ja resulta difícil
trobar una feina avui, sabem que tenir-la no és cap garantia per
sortir de la pobresa. La misèria laboral és el nom de les noves
contractacions que impulsa el Govern mitjançant les
continuades reformes laborals. 

El Govern presumeix davant les dades d’ocupació on
l’estrella és el contracte a temps parcial, un contracte que a les
Illes Balears, les darreres dades, demostren que ha pujat un
30%. Aquest és el recurs per estimular la contractació que tenen
les empreses, però és una contractació en precari, és una
contractació que no significa que els treballadors puguin fer
front a les seves necessitats bàsiques. 

Les condicions d’aquest contracte dibuixen un panorama
d’ocupació que afavoreix la precarietat, com he dit, la
subocupació i la misèria i la pobresa on les empreses poden
disposar dels treballadors amb total llibertat, no es poden fer
hores extres, però aquestes són substituïdes per les anomenades
hores complementàries, voluntàries, però sense un preavís
mínim. Són contractes a temps parcial amb jornades completes
infrapagades. 
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Vostè diu que a les Illes Balears hi ha un rayito de sol, una
esperança, però nosaltres no ho veim així, el que veim és que
l’ocupació creada és una ocupació que cada vegada és més
precària, els contractes indefinits cauen en 6.000 en un any, un
2,1% menys, mentre que la contractació temporal s’incrementa
un 30%, gairebé un de cada quatre treballadors a Balears són
treballadors temporals.

Les dades socials són cada dia més dures, 50.000 famílies de
Balears tenen tots els seus membres actius en atur, i la resposta
del Partit Popular amb relació als pressuposts que presenta el
Govern no són suficients per donar una solució a aquestes
famílies que han perdut les prestacions i també les famílies que
tenen feina, però que no tenen possibilitats de poder fer front a
les seves despeses bàsiques. La renda mínima d’inserció social
preveu la mateixa quantitat que a l’exercici anterior quan
l’augment de la demanda d’aquesta renda ha suposat un 30%
quan als ajuntaments, els serveis socials dels ajuntaments, han
dit que no poden donar atenció a tota la gent que demana
aquesta ajuda. La targeta bàsica no es va convocar i el
pressupost que tenia l’any passat s’ha tornat a repetir enguany,
per tant, s’ha perdut aquest 1.400.000 euros que tenia de dotació
la targeta bàsica. 

UNICEF manifesta, diu i demostra que a Balears hi ha
65.000 infants que viuen sota índex de pobresa, un de cada tres
infants. Per tant, les mesures que impulsa el Partit Popular amb
relació al pressupost de la comunitat no donen resposta a
aquestes necessitats de les persones que viuen en situació de
pobresa. Ni la gent que es troba en exclusió ni la classe mitjana
que no pot fer front a aquesta situació tenen resposta d’aquest
govern.

Quant a les mesures que afavoreixen el creixement de la
pobresa a nivell estatal podem dir que l’increment d’un 1% dels
medicaments que han de pagar els pensionistes mentre les
pensions en 2014 varen pujar un 0,25% significa que el
copagament farmacèutic augmentarà sis vegades la pujada de
les pensions. Per tant, els pensionistes que a Balears són els que
cobren les pensions més baixes de tot l’Estat també veuran com
una decisió del Govern perjudica la seva situació i la seva
qualitat de vida. 

La congelació d’un salari mínim que es paga a 2,6 euros
l’hora front els 9,4 euros que es paguen a altres països demostra
que el Govern aplica un ajust per sobre les persones que pitjor
ho passen, milers de famílies que cobren el salari mínim viuen
sota el llindar de la pobresa, que s’han de sumar als més de 6
milions d’aturats. 

La reforma de l’administració local buidarà de contingut els
serveis socials dels ajuntaments, una eina importantíssima per
lluitar contra la desigualtat. Un exemple d’aquesta realitat és la
caiguda pressupostària de la dotació del pla concertat, la partida
destinada a finançar els serveis socials bàsics mitjançant les
comunitats autònomes, que ha sofert una retallada del 71% en
els darrers anys. Prestacions inadequades, la renda mínima
d’inserció social no és una prestació que respongui a les
necessitats de les persones que sí tenen feina perquè no està
contemplada per la situació laboral que viuen ara els
treballadors i les treballadores.

Per tant, la resposta adequada que nosaltres pensam que
donaria solució és caminar cap a una renda bàsica, i el Govern
no treballa en aquesta línia. Les polítiques de protecció al dret
a un habitatge tampoc no s’impulsen. L’altre dia vàrem sentir en
el plenari com la portaveu del Partit Popular, que va marcar la
posició sobre la llei d’insolvència singular, va dir, amb tota
fredor, que no era un problema actual, que no era un problema
d’actualitat perquè teníem només dos desnonaments diaris a les
Illes Balears. I això és inacceptable, això és un drama al qual el
Govern ha de donar resposta i que és fruit de la situació de
pobresa en què viu la població. La resposta del Govern és dur
zero euros per als habitatges de protecció oficial. 

Si parlam del colAlectiu més vulnerable ja hem dit que al Pla
d’Infància ..., el Partit Popular a nivell estatal tenia aquest
projecte, Pla d’Infància i Família, i el va vendre com un projecte
dotat amb 5.000 milions d’euros. Nosaltres hem constatat que
els pressuposts generals de l’Estat no duen ni un euro per a
aquest pla d’infància i familia. I els suports es demostren dotant
econòmicament aquestes intencions. 

Les persones majors, l’atenció a la dependència, el
copagament farmacèutic, la congelació de les pensions i la
baixada amb relació a l’any passat, l’increment d’un 1,5% dels
medicaments, tot això significarà un agreujament en la situació
d’un dels colAlectius més vulnerables quan es parla de pobresa.
Les dones, la precarietat laboral que afecta especialment aquest
colAlectiu ,que tenen un major nombre de contractes a temps
parcial que els homes i que la seva taxa de temporalitat és molt
més alta, tampoc no estan en situació de protecció per part del
Partit Popular que diu que fa feina per als colAlectius més
vulnerables.

El Partit Popular, el Govern, deixa tot el paper de la
protecció en aquests moments a les entitats no lucratives, a les
ONG. Amb el Partit Popular hi ha una disminució dels fons
públics i amb aquesta disminució de fons públics es produeix
una cosa xocant, que augmenta la velocitat en què el Govern
manifesta la importància del paper que juguen aquestes entitats
sense ànim de lucre en l’atenció a les necessitats bàsiques de la
població. Aquí hem sentit i hem escoltat la consellera dir que
realment les entitats del tercer sector que atenen persones en
situació de vulnerabilitat, que ofereixen aliments, juguen un
paper importantíssim...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

... perquè estan ocupant un espai que l’administració en aquests
moments no ocupa. Per tant, nosaltres pensam que, tot el
contrari del que ha dit la portaveu del Partit Popular, anam cap
a un canvi de model social, anam cap a un model de societat que
deixa la supervivència i la situació de benestar social en mans
de cada un i en mans de la solidaritat de les entitats o dels
veïnats. 
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Per això, nosaltres, en aquest moment, no podem donar
suport a una proposició no de llei que va totalment en contra de
la realitat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador, vagi acabant.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

... vaig acabant...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no, ha d’acabar ja.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

... vaig acabant, i dir que en relació amb aquesta proposició no
de llei el nostre grup s’abstendrà.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS
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, la portaveu
del Partit Popular quan ha defensat aquesta proposició no de llei
a la seva exposició oral ha utilitzat la paraula que fa que
nosaltres no puguem donar suport a aquesta proposició no de
llei perquè diu “feim propostes concretes”, em vol dir quina
proposta concreta hi ha en aquesta proposició no de llei?

“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure en coordinació amb el Govern d’Espanya
mesures i accions concretes dirigides a l’atenció dels grups més
vulnerables i a potenciar els instruments d’atenció directa als
ciutadans en risc d’exclusió”, alguna proposta concreta?, una
renda bàsica universal, alguna proposta concreta?, vostè ens
demana que nosaltres com a parlamentaris li donem una carta en
blanc, firmada a baix, i que els governs posin el que els doni la
gana a aquesta carta.

Ha fet referència a l’Informe Europa 2020, vostè... nosaltres
som un parlament d’Europa, vostè pensa que aquesta proposta,
si cada parlament d’Europa enviàs aquesta proposta a Europa en
relació amb aquest informe Europa 2020, què podrien fer els
governs?, el parlament que diu al govern què ha de fer?, que es
portin bé amb els ciutadans que són pobres, ve a dir això: els
governs s’han de portar bé amb els ciutadans que són pobres. 

Propostes concretes?, cap ni una, això i dir que hem de ser
bones persones, pràcticament és el mateix. És clar, perquè tal
vegada el concepte de vulnerable, el concepte de risc d’exclusió,
el concepte de ciutadà, el concepte d’instrument, tal vegada el
tenim absolutament diferenciat i per això estam, segurament, a
partits polítics diferents perquè jo consider o nosaltres
consideram que és vulnerable un jove que ha estat tutelat, que
compleix 18 anys, que als 18 anys l’Administració li diu “ja no
ets competent..., ja no puc tenir cura de tu, ja no ets tutelat” i el

deixa al carrer, perquè abans teníem en aquesta comunitat
autònoma un decret que li permetia tenir una renda
d’emancipació fins als 21 anys, una renda que era flexible, que
podia entrar al mercat de treball i sortir, depenent de si tenia
feina. El Govern del PP se’l va carregar. No és vulnerable
aquest alAlot?

No és vulnerable un ciutadà immigrant que no tengui papers,
perquè ja té xarxa social, no té xarxa familiar?, jo el consider
vulnerable, doncs aquest govern l’ha exclòs de la sanitat
normalitzada, no és vulnerable?, l’ha exclòs de la renda bàsica
d’inserció amb l’excusa que no té NIE, però té passaport i té
cartilla bancària, però com que no té NIE no té dret a una renda
bàsica, no és vulnerable aquest ciutadà? Tal vegada per a vostès
ni és ciutadà perquè com que no té papers ...

No és vulnerable un dependent, que ara vostès volen que
s’incorpori l’habitatge habitual a passar la comptabilitat dels
seus... del pagament mensual de les residències? No és
vulnerable un pensionista que cobra escassíssims doblers, a les
Illes Balears és on hi ha les pensions més baixes, quan li fan
pagar els medicaments que abans no li feien pagar?

És clar, és que tal vegada no entenem el que és el concepte
de vulnerable igual i per tant, no podem donar suport a aquesta
carta absolutament oberta que li dic, que és com una carta
blanca a la qual el Parlament diu al Govern que faci el que li
doni la gana, quan ha de ser a l’inrevés: els parlaments han de
dir el que han de fer els governs i ells han de gestionar.

Vostès, el Partit Popular al qual representa, hi havia un...,
una cartera de serveis, aprovat, un decret, que és tan vàlid si
s’aprova dos mesos abans com el primer dia de govern i vostès
l’han posposat al 2015 i en aquell decret s’establia que una de
les obligacions fonamentals del Govern ha de ser garantir les
prestacions bàsiques, és a dir, garantir les necessitats bàsiques
de la població. Vostès ho han posposat al 2015. 

És clar, és que possiblement no entenem els mateixos
conceptes i per tant, davant això, no li podem donar el vot
positiu, podem entendre la bona voluntat, però no li podem
donar el vot positiu, perquè després tenim... i cregui’m que... i
això tots els economistes o bona part dels economistes ho estan
destacant, fins i tot economistes que podríem dir de dretes, ja no
economistes que defensen el capitalisme, que ja ho estan dient,
que la reforma laboral ha generat uns colAlectius vulnerables que
abans no existien. Això ho diuen economistes que no són ni
socialdemòcrates, economistes que diuen “la reforma laboral ha
creat bosses de persones molt vulnerables”.
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Un govern del Partit Popular que congela el sou mínim, un
govern del Partit Popular que, un dels colAlectius més
vulnerables que són els pensionistes perquè no tenen capacitat
de competir en aquest mercat que a vostès els agrada tant perquè
només poden cobrar la pensió perquè no tenen capacitat de
competir en el mercat, no poden tenir una doble feina, no poden
competir en aquest mercat, el màxim que se'ls puja és un 0,25%
aquest any les pensions, a una pensió mitjana de la nostra
comunitat autònoma de vídua això suposarà 0,95 cèntims... -és
que està interessada en el que li diu la parlamentària del PP.

És clar, jo puc veure la bona voluntat que té i la
parlamentària que ha signat aquesta proposició no de llei, però
cregui’m que no li podem donar suport en positiu, ens
abstendrem perquè no tenim la mateixa concepció ni del que és
vulnerable ni del que és risc d’exclusió ni del que és potenciar
els instruments, uns instruments que aquí, així com estan
establerts pot ser tant fer una enquesta com pagar una renda
bàsica universal per a tothom, és que no sabem aquest
instrument a què es refereix.

Aquesta falta de concreció fa que no puguem donar suport
en positiu a aquesta proposició no de llei. Després, li vull
recordar que els pressupostos més elevats liquidats, més elevats
en aquesta comunitat autònoma en serveis socials varen ser
l’any 2010 de moment amb 150 milions d’euros, ens encantaria
que l’any 2014 superassin aquesta quantia.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Vos fer ús de la paraula per
contradiccions la Sra. Torres?

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. ¡Qué excusas más peregrinas
para no apoyar esta propuesta!, creo que aquí lo único que pasa,
la única excusa es que va firmada por miembros del Grupo
Popular, sinceramente. 

Ustedes que hablan de la importancia de las medidas
concretas...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, els preg silenci, per favor.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Yo les he escuchado com mucha atención y con mucha
tranquilidad, luego ustedes son los primeros que reclaman
silencio para que les escuchen a ustedes.

Ustedes que hablan tanto de medidas concretas, la cartera
básica de servicios sociales de la que tanto habla usted, la
aprobaron dos días antes de acabar su legislatura, tuvieron
cuatro años y dos días antes de acabar la legislatura fue
aprobada esta cartera básica, bueno, es una medida interesante,
pero un poco tarde, se ve que no era tan importante.

Sinceramente, si no fuéramos conscientes de la situación
real que existe no habríamos presentado esta propuesta, pero
veo que hasta con un debate en tono positivo, o al menos es lo
que pretendía en un principio, también salen reproches, pero
claro, es que con ustedes..., es que al final es difícil mantener un
clima de cordialidad, ahora bien, de la gestión que ustedes
hicieron tanto a nivel de Baleares como a nivel estatal también
hay mucho que reprochar porque a nivel nacional es que dejaron
un sistema casi quebrado, que ha costado mucho sacrificio a los
ciudadanos sanearlo y precisamente para garantizar la viabilidad
y la sostenibilidad de los grandes pilares del bienestar, de las
pensiones, de la educación, de la sanidad, de la dependencia, de
los servicios sociales es fundamental una gestión eficiente.

Bueno, y el Partido Socialista, la Sra. Obrador que ahora da
lecciones, nos dejaron un país a punto de ser intervenido, de eso
ya nadie se acuerda. Miren, a mi no me gusta tampoco en plan
hablar del pasado, pero es que ustedes cuando aquí se escuchas
según qué cosas, una es que tiene que saltar, tema de
desahucios, no sé si se acuerdan de quien en este país defendía
los desahucios exprés, ¿eh?, un gobierno socialista y ahora
vienen aquí a rasgarse las vestiduras, ¡hombre, por favor!, por
favor.

Mire, en Baleares, el pacto en el 2010 con la tasa de pobreza
de un 20,6% y la tasa de paro que se había triplicado ¿qué
medidas se tomaron en Baleares para luchar contra la pobreza?,
ninguna de refuerzo, sólo se bajó el 2,5% del presupuesto de la
Conselleria de Benestar Social. No sé de qué subidas hablan
ustedes aquí.

En la legislatura pasada se bajó el presupuesto de asuntos
sociales, se recortó en becas de comedor y transporte escolar, un
30% entre 2007 i 2011, bueno, la convocatoria de 2011 la
dejaron por pagar, eliminaron el bonus infancia y la tarjeta de
nadó, se dejaron deudas de 900.000 euros en menores, más de
12 millones de deudas con las entidades del tercer sector -
hombre, si no pagamos a las entidades tampoco éstas podrán
llegar a los ciudadanos-, se dejaron de pagar los convenios con
los ayuntamientos para dependencia y discapacidad desde
octubre de 2010, en fin... y la disminución del presupuesto de
asuntos sociales de 98 millones en 2009, pasaron a 94 millones
en 2010 y en 2011 cuando la crisis ya llevaba dos años
afectando a las familias.

Entiendo..., mire, la buena voluntad y la filosofía está muy
bien, pero las acciones y los hechos y una buena gestión es
todavía mejor. Si ustedes no quieren apoyar esta propuesta, para
mí, sinceramente, y se lo digo, ¿eh?, creo que es porque viene
firmada por el Grupo Popular porque realmente es una
propuesta que lo único que está pidiendo es que se inste a
promover en coordinación con el Gobierno de España unas
medidas y acciones concretas, ya les he dicho que hay entidades
trabajando con el Govern haciendo una foto de la situación que
tenemos en las islas y de qué medidas se deben tomar. Hay un
plan de inclusión a nivel nacional, en Baleares se están haciendo
muchas medidas por parte de las administraciones públicas, si
ustedes no quieren aprobarlo, pues bueno, ¿no quieren
apoyarlo?, pues nada, lo apoyaremos únicamente con los votos
del Grupo Popular.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam idò a la votació de la
proposició no de llei.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 

Abstencions? 5.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 8384/13 per 9 vots a favor i 5 abstencions.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8385/13, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a flexibilitat
horària.

Passarem ara al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
8385/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a flexibilitat
horària. Per defensar-la té la paraula l’Hble. Sra. Antònia
Vallès, per un temps de deu minuts.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyores
diputades i senyors diputats, avui presentam aquesta proposició
no de llei per instar al Govern de l’Estat a promoure la
flexibilitat horària. La flexibilitat horària és fonamental per
poder conciliar millor la vida professional, familiar i personal.
A Espanya els horaris laborals són difícils de compatibilitzar
amb la vida familiar i personal, els nostres horaris en generals
són més rígids que el de la resta de països de la Unió Europea.
La falta de temps i les dificultats per poder distribuir d’una
forma racional el temps de treball minven considerablement la
qualitat de vida de les persones, els treballadors disposen de
menys temps del desitjat per a la satisfacció de les seves
necessitats familiars i personals. 

Està provat que unes bones pràctiques en matèria de
conciliació repercuteixen en la millora de la qualitat de vida de
les persones i que aquesta reverteix positivament en les
empreses. Actualment al nostre país està molt estesa una cultura
empresarial que valora la permanència en el lloc de treball més
enllà de l’hora de sortida. No obstant això, dedicar més hores al
treball no és sinònim d’una major productivitat.

S’ha demostrat que la flexibilitat horària és una de les
millors vies per motivar els empleats i és al seu torn una de les
mesures més efectives per afavorir la conciliació de la vida
laboral i familiar. També és cert que la flexibilitat laboral ha
d’ajustar-se a les necessitats de les empreses, la distribució del
temps de treball, per tant, haurà de ser diferent en cada empresa
d’acord a les seves característiques.

Des del Grup Parlamentari Popular consideram fonamental
que cada vegada hi hagi una major flexibilitat en els horaris de
treball amb la finalitat de conciliar millor la vida personal i la
laboral, aportar una major qualitat de vida als treballadors i que
al seu torn reverteixi de manera positiva en les empreses.

En aquest sentit, el Govern de les Illes Balears ja ha posat en
funcionament nombroses iniciatives de les quals es beneficien
els funcionaris de la CAIB, entre elles podem destacar la
flexibilitat horària que estableix el Decret Llei 5/2012, de
mesures urgents en matèria de personal i administracions, que
amb l’augment de la jornada laboral permet que una part
d’aquesta sigui flexible de manera que els treballadors puguin
conciliar millor la seva vida laboral i familiar.

La part flexible també s’amplia i modifica per a les persones
que tenen reducció de jornada voluntària o per conciliació de la
vida familiar i laboral, com per exemple pugui ser per tenir cura
de fills menors de dotze anys, de fills amb discapacitat, de
cònjuge, de parella de fet o familiars fins al tercer grau de
consanguinitat o segons afinitat o per raó de violència de
gènere, de manera que puguin adaptar-se i ajustar millor els
horaris a les seves necessitats.

Una altra de les mesures és el teletreball, el 29 de juliol va
entrar en vigor el decret que regula el teletreball o treball a
distància que poden exercir els treballadors dels serveis
generals, és a dir, aquells treballadors que puguin desenvolupar
les seves tasques de manera no presencial. Aquesta modalitat té
com a objectiu fonamental la conciliació familiar, aquesta
mesura redueix l’absentisme laboral, millora la satisfacció i la
motivació a la feina i facilita el treball a les persones amb
discapacitat o amb problemes de mobilitat.

L’excedència voluntària també és una altra mesura orientada
a millorar la conciliació familiar i que permet la reserva del lloc
de feina, a més de computar a efectes de triennis i de grau
personal.

També hi ha altres mesures com el permís de lactància dels
pares o la jornada reduïda que fan possible una millora per a la
conciliació laboral i familiar, perquè tots sabem que més hores
de treball no és sinònim d’una major productivitat, s’ha
demostrat que la flexibilitat horària és una de les millors vies
per motivar els empleats, i n'és una mesura més efectiva per
afavorir la conciliació.

Hem d’incidir en la necessitat de canviar el rumb i afrontar
la tasca que suposa reconèixer el valor social i econòmic de la
vida que té lloc fora de la feina. Hem de formalitzar un gran
pacte en el qual tots, les empreses, els mitjans de comunicació,
els centres docents i les administracions públiques caminin junts
en la mateixa direcció per aconseguir una conciliació real i
efectiva.

Per això, volem instar el Govern de l’Estat a promoure en
coordinació amb la resta d’administracions i agents socials la
flexibilitat horària a través de les mesures necessàries per
avançar en l’adequació dels horaris laborals, escolars,
comercials, administratius, d’oci, televisió i transport en atenció
a les necessitats de les persones.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per defensar les esmenes
RGE núm. 9134/13, 9135/13 i 9136/13 del Grup Parlamentari
MÉS té la paraula l’Hble. Sra. Santiago, per un temps de deu
minuts.

(Pausa)

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Bé, demanam disculpes, però retiram aquestes esmenes, les
retiram.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Passarem idò al torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Sra. Obrador, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En relació amb aquesta
proposició no de llei que insta el Govern de l’Estat a promoure
la coordinació amb la resta d’administracions i agents la
flexibilitat horària, nosaltres hem de dir que estam totalment a
favor que s’impulsin les polítiques necessàries per tal que les
empreses, no només públiques sinó que també privades, vagin
cap a una... en aquesta línia de treball, treball a distància, treball
a casa, teletreball, en aquests moments és una de les opcions que
es plantegen moltes empreses que ja tenen incorporats dins els
seus circuits laborals aquesta oferta.

Nosaltres donaríem suport a aquesta proposició si no fos pel
simple fet que pivota sobre la finalitat de conciliar la vida
laboral i la vida personal, i nosaltres pensam que precisament la
conciliació de la vida personal i la vida familiar han estat molt
perjudicades, per no dir quasi quasi eliminades, amb la reforma
laboral, que ha estat la que ha eliminat aquests drets que tenien
les persones per conciliar. 

Moltes circumstàncies de la reforma laboral fan que els
empresaris puguin negociar o puguin imposar directament als
seus treballadors condicions i canviar condicions que abans no
es podien preveure perquè els treballadors estaven protegits pels
convenis que poguessin tenir dins l’empresa, els convenis
colAlectius. En aquests moments aquesta protecció dels
treballadors dins les empreses ha desaparegut, un empresari pot
canviar, com ja he dit, d’un dia per l’altre les condicions del lloc
de feina i imposar hores de feina, i això precisament no
colAlabora al fet que es pugui fer conciliació laboral i familiar.

Per tant, si pivota aquesta proposició no de llei sobre un
tema que està essent vulnerat per les polítiques i per les
decisions del Govern, nosaltres no hi podem estar d’acord, i a
més nomena avançar en l’adequació dels horaris laborals,
escolars, comercials, administratius, d’oci, de televisió i
transport en atenció a les necessitats de les persones; les
necessitats de les persones per poder fer conciliació o per poder
dur la corresponsabilitat a l’àmbit familiar, passen per tenir
serveis públics, i en aquests moments els serveis públics per
exercir la corresponsabilitat no existeixen o estan desapareixent.
Em referesc al programa d’escoletes infantils de 0 a 3 anys;

quina millor mesura per a la conciliació és que una família
pugui tenir  l’opció de poder dur un infant a una escoleta de 0 a
3 anys?, i en aquest moments el Partit Popular va decidir que
aquesta no era la línia seva. A Palma, per exemple, no s’ha creat
ni una sola plaça infantil de 0 a 3 anys des que governa el Partit
Popular. No és això una mesura que va contra la conciliació? Jo
diria que sí.

Per tant, abans de parlar de flexibilitzar horaris del que hem
de parlar és de prestació de serveis públics que puguin fer
efectiva la corresponsabilitat i la conciliació laboral.

Si parlam de les persones majors, aquestes que... les dones
i els homes han de tenir cura dels seus familiars, molts
dependents, i la Llei de dependència està essent desmantellada.
A les Illes Balears hi ha més de 4.000 persones, quasi 5.000
persones, que necessiten una plaça residencial; com poden
parlar de flexibilitzar horaris, de flexibilitzar el temps laboral i
fer la feina a casa si han de cuidar una persona que tenen
asseguda, que tenen allitada, i no tenen cap possibilitat de
poder-la ingressar a una residència perquè el Govern no està
incorporant places residencials? Com es pot conciliar?, com es
pot fer feina a casa? Jo crec que abans de parlar d’aquestes
circumstàncies, que està molt bé, que el treball a casa facilita
molt les tasques, però una persona que té càrregues familiars ha
de poder tenir serveis públics per poder donar sortida a les
necessitats de la família.

Per tant ens sembla incoherent potenciar o que es vulgui
potenciar el treball a distància quan no s’està oferint la
possibilitat, a les persones que s’han d’acollir o que es volen
acollir a aquest treball a distància, la possibilitat de poder
accedir a un servei públic per fer efectiu aquest treball a casa.
Per tant nosaltres en aquest punt ens abstendrem per
incoherència del que es vol aconseguir amb el que s’està oferint
per part del Govern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Senyors diputats, pregaria,
per favor, un poc de silenci i poder acabar la proposició aquesta
no de llei.

Sra. Santiago, si vol fer ús de la paraula, ho pot fer durant
deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. El nostre grup parlamentari, igual que
la vegada anterior, pensam que això és una carta en blanc.
Vostès pretenen una carta en blanc on hi hagi les signatures dels
tres grups parlamentaris per dir coses tan genèriques, una altra
vegada, com promoure, coordinar amb la resta
d’administracions i agents la flexibilitat horària a través de
mesures..., etc., etc., sense concretar cap tipus de mesura. 



ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 62 / 13 de febrer del 2014 881

 

I la veritat és que fins ara el que hem vist per part del Partit
Popular han estat mesures que van en contra de la conciliació
familiar. Vostè ha fet referència a la flexibilitat d’horari
d’entrada i sortida, però que un funcionari pugui entrar de 8 a 9
o sortir de 3 a 4 sempre ha estat molt present en la majoria de
funcionaris de la comunitat autònoma, del consell insular i
d’ajuntaments. L’excedència voluntària, fa anys que hi ha
l’excedència voluntària com un dret que tenen els treballadors
de l’administració pública. El que vostès han fet és contrari al
que diu la seva proposició no de llei, que diu que, no obstant
això, dedicar més hores al treball no és sinònim d’una major
productivitat, vostès el que han fet és ampliar 30 minuts a tots
els funcionaris, el contrari del que després diuen: que no obstant
això dedicar més hores al treball no és sinònim de productivitat,
i amb l’argument que han de ser més productius vostès
augmenten a tots els funcionaris 30 minuts, a tots,
independentment de la situació i del que fan, i cregui’m que
això, 30 minuts més, és complicar la gestió de la vida familiar
d’una persona.

I després tenim la reforma laboral. La reforma laboral va en
contra directament de la flexibilitat..., de la conciliació de la
vida familiar. Vostès a través de la reforma laboral han permès
que el 5% de la jornada d’un treballador estigui en mans
arbitràries dels empresaris, el 5% de la jornada d’un treballadors
el podrà establir l’empresari sense negociació colAlectiva i sense
negociació individual; això és a la reforma laboral. L’horari, per
conciliar una vida familiar, és fonamental; si de 7 hores o de 8
hores que tens un 5%, la mitja hora o una hora que pot suposar
això -anar a cercar la criatura a l’escola, deixar-lo a una banda
o a l’altra- és fonamental. Això ho ha permès.

El dret de l’empresari, amb la simple argumentació que
afavoreix la competitivitat, de traslladar de centre als
treballadors; això ho posa la reforma laboral que vostès varen
aprovar. Vostè s’imagina un treballador que faci feina, per
exemple, a un centre a Palma, que el puguin traslladar a
Capdepera?, d’una mateixa empresa a un centre...?, com és de
complicat per a aquesta persona si té criatures petites? Idò això
la reforma laboral ho permet a favor de la competitivitat, sense
negociació colAlectiva, trasllat de centre. I aquí estam parlant de
40 o 45 quilòmetres; imaginin-se a Extremadura o Madrid, que
poden parlar de 150 quilòmetres, amb greus dificultats de
trasllat. Això no té res a veure amb facilitar la conciliació de la
vida familiar.

La pèrdua de capacitat de negociació dels sindicats, que
varen fer molt per aquest tema. Vostès han permès que si un
conveni no s’aprova, no hi ha acord, idò es continua amb
l’anterior sense avançar en uns dels eixos de qualitat de vida
dels treballadors, que era la conciliació de la vida laboral i
familiar, una conciliació que cada vegada és més necessària per
la presència de les dones fent feina.

Per tant, clar, vostès..., em pareix molt bé això, hi podem
estar tots d’acord, segurament tots aquí estaríem d’acord a dir
que no volem que cap dona avorti, però després a l’hora
d’aplicar una llei d’avortament tendrem criteris absolutament
diferenciats, i vostès volen això, que nosaltres els donem suport
a una proposició no de llei que no proposa res, una proposició
no de llei que parla d’una cosa genèrica, que ningú no hi pot
estar en contra. Com pot estar en contra qualcú que els horaris
s’adeqüin a les necessitats de la població?, i que a més a més
això no afecti la productivitat, no afecti la competitivitat, no
afecti la qualitat dels treballadors; qui pot estar en contra d’una
cosa tan genèrica com aquesta? Però això és un parlament; un
parlament ha de superar la voluntat d’un simple manifest, ha de
concretar coses. Vostès si volen tenir el nostre suport concretin,
diguin, puntuïn coses concretes i potser els donarem suport.

Una altra de les coses que per exemple, vostè que ha parlat,
ha posat com exemple els funcionaris, que realment era el
model a seguir pels temes de la conciliació de la vida familiar
i laboral, la concentració dels horaris amb una certa flexibilitat,
vostès han reduït tot el que eren els assumptes propis dels
funcionaris; molts d’aquests assumptes propis d’utilitzaven
quan un fill estava malalt, i vostès ara els han reduït. Es podrien
regular d’una altra manera, podríem demanar que aquests
assumptes propis no acabassin a final d’any per allargar les
vacances de Nadal, però vostès han reduït els assumptes propis
dels funcionaris que utilitzaven molts d’ells per cuidar pares,
per cuidar fills malalts, que d’un dia per l’altre el nin ve amb 38
de febre i no tens on deixar-lo, perquè no el pots dur a l’escola
perquè a més no te l’hi deixen dur, normal, a l’escoleta... Vostès
han reduït també instruments de conciliació de la vida.

Clar, tots aquests inputs que nosaltres tenim del Partit
Popular ens espanten molt per donar una cosa tan genèrica,
perquè vostès després poden omplir aquesta carta en blanc que
volen d’aspectes que per a nosaltres van contra la conciliació de
la vida laboral i familiar. El darrer exemple està denunciat pels
treballadors de Cabrera. A Cabrera els treballadors a vegades
fan una setmana seguida de feina; els mesos de juliol, agost,
juny, maig, tenen molta feina però el mes de desembre, el mes
de novembre, tenen molt poca feina; abans se’ls permetia que
uns dies a la setmana hi anassin la dona i els fills; vostès ho han
prohibit a través d’una circular, han prohibit que una dona i uns
fills que potser duen una setmana sense veure el pare hi puguin
anar i estar allà, perquè el pare faria feina, simplement estaven
a una espècie de casa que tenen. Vostès ho han prohibit, la
conciliació de la vida familiar de gent que potser està una
setmana allà.

Per tant nosaltres no hi podem donar el vistiplau. Sí que
podem donar l’abstenció, perquè podem entendre la bona
voluntat, però amb les propostes de concreció del Partit Popular
fins ara coincidim molt poc.

LA SRA. PRESIDENTA:

 Moltes gràcies, Sra. Santiago. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions la Sra. Vallès? 
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LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc hem de dir
que és vera que conciliar la vida familiar i la de la feina, en el
tema de funcionaris encara ha estat possible, però en tema
d’empresa privada veim que és molt difícil, i a posta això és una
proposició no de llei perquè, és a dir, que (...) que veim a
l’administració privada, que ha funcionat i que..., que pugui
traspassar-se també a l’empresa privada. És a dir,
l’administració ha de donar llum que una cosa funciona per
poder-se traspassar a altres fronteres.

El que vostès em diuen, senyora del PSOE, de la reforma
laboral, mirau, la reforma laboral ens pot agradar més o ens pot
agradar menys, però el que fot molt i el que és més dolgut és la
pèrdua de la feina, és a dir, a les Illes Balears ara duim quinze
mesos consecutius que reduïm les llistes d’atur, i nou mesos
creant ocupació neta. La precarietat, la precarietat laboral són
els 50.000 aturats que hi va haver la seva legislatura, és a dir,
10.000 aturats cada any. Això és precarietat laboral. Poc o molt,
si tenen feina, més bé o més malament, però la feina és bona.

Després vostè em parla de la Llei de dependència, i aquest
any ha destinat a la nòmina de dependència un total de 41
milions d’euros, una xifra rècord en aquesta comunitat, i un
28% més que l’any 2011. Actualment tenim un sistema de més
beneficiaris de la Llei de dependència que mai...

(Remor de veus)

És a dir... I supòs que sí, i com més doblers...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, no té la paraula, ja.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

...més en destinarem, però no em venguin a parlar..., és a dir,
parlam d’una conciliació familiar, d’una llibertat d’horaris, que
és bona per a tots i vostès mateixos no hi troben traves, i en
canvi ens hi votaran en contra, és a dir, també és una
contradicció per part vostra. És a dir, pareix que sí, com que ho
presenta el Partit Popular no té bones intencions i darrere ell
sempre hi veim coses negres. Em sap greu que aquesta
proposició no de llei no pugui ser aprovada per unanimitat,
perquè crec que és una cosa bona per a tots els nostres
ciutadans. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam, idò, a la votació de
la Proposició no de llei 8385/13.

Vots a favor? 9.

Vots en contra?

Abstencions? 5.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
8385, per 9 vots a favor i 5 abstencions.

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