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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. En primer lloc els
demanam disculpes pel retard perquè no havia acabat la
Comissió d’Economia.

Com he dit començarem la sessió d’avui, i en primer lloc els
demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, Sra. Presidenta. En tot cas la gent, quan vagi arribant,
que s’adrecin a la lletrada i que li puguin assenyalar si hi ha
substitucions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, per part meva cap problema.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Sí, presidenta. Lluís Maicas substitueix Cristina Rita.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE 11041 i 11042/13.

1) Proposició no de llei RGE núm. 11041/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació
urgent del Projecte de pressuposts generals de l'Estat per
a 12014 en matèria d'ocupació.

En primer lloc, i per defensar la Proposició no de llei RGE
11041/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
modificació urgent del projecte de pressuposts generals de
l’Estat per al 2014 en matèria d’ocupació, té la paraula l’Hble.
Sra. Joana Barceló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i fonamentalment aquesta
proposta de modificació -imaginin- urgent del projecte de
pressupostos generals de l’Estat per al 2014 en matèria
d’ocupació, evidentment en aquests moments els pressupostos
ja s’estan executant. Però així i tot ens agradaria assenyalar la
preocupació que volem manifestar des del Grup Socialista per
una actuació que no només fa referència als pressupostos de
l’Estat per a l’any 2014, sinó que ja és una estratègia, una
manera d’actuar del Govern de l’Estat l’any 2013, i esperem en
tot cas que es corregeixi de cara al 2015, en el fet que, malgrat
-i a més ho hem d’assenyalar així- malgrat que les dades
macroeconòmiques el Govern valori que van en creixement,
amb una tendència positiva, el fet que hi ha moltes persones en
aquest moment sense feina, o bé amb feines vertaderament
precàries, o multitud de joves que ni estudien ni treballen,
evidentment no hi ha cap indicador que pugui justificar una
baixada dels recursos de les polítiques actives que gestionen les
comunitats autònomes.

És a dir, les polítiques d’ocupació per part de l’Estat és cert
que creixen per a l’any 2014 un 7,9%, però és un 7,9% que
amaga en definitiva un decreixement dels recursos que arriben
a les comunitats autònomes, perquè aquest creixement l’Estat
l’inverteix d’una manera directa fonamentalment en dos
programes, els d’incentius a la contractació, uns incentius a la
contractació que també les xifres d’impacte sobre les Illes
Balears són molt magres, moltíssim, sobretot els dos tipus de
contractes, contractes per a emprenedors, contractes dins
empreses menors de 50 treballadors, que mes rere mes es
mantenen en unes xifres molt baixes, i amb aquest programa,
amb aquesta excusa, es rebaixen els recursos de polítiques
actives a les comunitats autònomes en un 9,3%. Per tant ens
trobam que la comunitat autònoma disposa de menys recursos
per fer polítiques actives d’ocupació. 

Però l’Estat, a més a més, estalvia des d’un altre indret, que
és en les rebaixes de prestacions d’atur, perquè -i la comparació
és molt clara i ho hem vist aquest mes de març- l’atur baixa en
relació, per exemple, a l’any 2011 un 2,5%, però el nombre de
prestacions baixa un 6%, és a dir, cada vegada més hi ha més
gent sense prestacions, i açò vol dir que la comunitat autònoma
obligatòriament ha d’invertir més en polítiques actives, en
prestacions socials, perquè tenim més gent a rel de la política de
l’Estat que minva els recursos a les comunitats autònomes.

Per tant i en aquest sentit creim que val la pena mantenir els
dos punts que avui volem proposar, és a dir, que els recursos de
polítiques actives, d’increment pressupostari de l’Estat en
polítiques actives, vagi íntegrament a les comunitats autònomes,
i cada comunitat autònoma estableixi les polítiques que cregui
oportunes, lligades normalment a plans d’ocupació, per millorar
l’ocupació de la gent; i rebutjar aquestes retallades
pressupostaris que fa l’Estat a les comunitats autònomes en
matèria de polítiques actives d’ocupació. 

Per tant demanaríem, i evidentment si hi hagués qualsevol
possibilitat de transacció que anés en el sentit de reclamar a
l’Estat que millorin els recursos destinats a polítiques actives,
evidentment nosaltres hi estaríem d’acord, però fonamentalment
volíem deixar constància d’aquest doble retall, el primer a
través de pressupost, un 9% han baixat els recursos dins l’any
2014, i el retall que a més a més suposen els retalls de
prestacions. Pensin que en un mes, el mes de març, el retall de
prestacions suposa 6,5 milions menys d’euros a Balears, en un
mes. Clar, açò són recursos que van a la gent que no té feina, i
6,5 milions d’euros són molts de doblers que s’estalvia cada
mes l’Estat, cada mes, i que per tant, home, tots sabem que
vivim uns moments molt complicats, però evidentment creim
que s’han de millorar els recursos que arriben a la nostra
comunitat autònoma.

Per tant mantenim els dos punts. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. Passarem al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Fina Santiago també per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tots i a totes. Coincidim
amb els arguments que ha plantejat la Sra. Barceló, del Grup
Socialista, i per tant donarem suport a aquests dos punts que
proposa aquesta proposició no de llei. 

Ella ha incidit molt en el tema de la baixada objectiva dels
pressupostos, perquè és una comparativa entre 2013 i 2014, en
temes de polítiques d’ocupació ha baixat claríssimament, i
després l’altre pressupost que s’està reduint mes a mes, com ella
ha assenyalat, és derivat de les polítiques laborals que estan en
funcionament en el conjunt de l’Estat espanyol i a la comunitat
autònoma a causa especialment de la reforma laboral.

Coincideix aquest debat amb les dades d’ocupació d’aquest
mes, del mes de març, amb un augment de la contractació en un
any d’un 1,7%, però incidim sempre que amb contractes
temporals, el 84% són contractes temporals, i alguns d’ells, un
percentatge molt important, inferiors a 15 dies.

En relació amb l’any 2011, per dir una xifra on vàrem
coincidir dos governs, hi ha 10.000 cotitzants manco, i un dels
problemes que tenim en aquesta comunitat autònoma és que no
generam llocs de feina sinó que generam contractes temporals
de caràcter..., temporals molt reduïts, i això va enllaçat, jo crec,
realment amb el que presenta aquesta proposta, que és crear
polítiques d’ocupació per a uns colAlectius que es veuen més
afectats d’aquests contractes laborals, perquè la reforma laboral
el que ha fet ha estat expulsar del mercat de treball les persones
majors de 45 anys. Quan la ministra va anunciar aquesta
reforma laboral va dir que crearia contractes de feina, però el
primer any de reforma laboral, l’any 2012, es va perdre en el
conjunt de l’Estat 1 milió de llocs de feina, i com que també
entra la nostra comunitat autònoma, vàrem passar de tenir
80.000 aturats el març de 2011, al març de 2012 amb 96.000
aturats. Vull dir que va ser un increment molt important de
persones aturades.

El que s’ha fet amb aquesta reforma laboral és expulsar les
persones majors de 45 anys, especialment de 50 anys, i on hi
havia abans una persona ara se’n recolAloquen dues o se’n
recolAloca una i mitja, o se’n recolAloquen tres quarts, o se’n
recolAloca mitja, o se’n recolAloca el que sigui, perquè les
contractacions poden ser de caràcter temporal i amb horaris
molt concrets, persones més joves, majors de 25 anys, amb unes
condicions laborals pitjors que les que tenien potser les persones
majors de 45 o 50 anys que ocupaven aquests llocs de feina.
Condicions laborals pitjors, contractes temporals, contractes en
pràctiques que poden durar fins a un any, et poden fer un
contracte fins i tot indefinit que al cap d’un any o quan
s’acomiada és pràcticament..., l’acomiadament és pràcticament
gratuït.

I a la vegada ens estan dient que estan modificant la Llei
d’educació perquè el que volen és reforçar l’esforç, i en canvi
les propostes laborals que s’estan donant als joves menors de 25
anys, o majors de 25 anys amb formació qualificada, és un
contractes de tres mesos, quatre mesos, cinc mesos, sis mesos...
Això és l’aspiració que poden tenir en aquest moment els
nostres joves, quan se’ls està demanant que s’esforcin a un
nivell educatiu.

Per tant tenim un colAlectiu de persones majors de 45 anys,
i sobretot de 50 a 55 anys, que estan expulsades del mercat
laboral a causa de la reforma laboral. És més fàcil en aquest
moment, molt més còmode i més barat contractar una persona
major de 25 anys o una persona jove, perquè no té tota una sèrie
de drets laborals adquirits; no hi ha el pagament, per exemple,
del tema de beneficis, que a vegades qualque contracte tenia; el
tema d’antiguitat, etc., etc., surt més barat i per tant són
expulsades, i amb poca capacitat a la nostra comunitat
autònoma perquè es puguin reciclar, poca capacitat perquè el
nostre mercat laboral és molt limitat, és construcció i
pràcticament hostaleria, i tenim per tant un reciclatge..., tenim
una escassa capacitat de reciclatge, tenim per tant una escassa
capacitat de reciclatge per a les persones majors de 45 o 50
anys; una capacitat de reciclatge, repetesc i subratll, per a
persones majors de 45 o 50 anys, i això realment és un problema
per al conjunt de la població. 

I què ens està passant? Idò, efectivament, que aquestes
persones han perdut, per una banda, la seva prestació econòmica
per desocupació perquè no han estat contractades, i les persones
que són contractades, com que són contractades temporalment,
no arriben a aquest mínim, a vegades, d’un any que és necessari
per tenir quatre meso, i sobretot més d’un any per tenir més
quantitat d’aquesta ajuda per desocupació, i per tant tenim cada
vegada més una població que està sense atenció econòmica,
sense possibilitat de cobrir les seves necessitats bàsiques perquè
no té treball i perquè a més a més no té cap tipus de prestació
social o prestació econòmica a la qual es pugui adherir, i el
colAlectiu més gran és el de les persones majors de 45 anys.

Per tant nosaltres pensam que són molt adequades aquestes
dues propostes, el punt 1 i el punt 2, perquè insisteixen en
aquest colAlectiu, que realment és el més complicat de reciclar
i també a la vegada és el més complicat de contractar en el
mercat laboral de la nostra comunitat autònoma, i ja no
necessita només polítiques de formació sinó que es necessiten
polítiques d’ocupació activa. Se’ls ha de contractar, i se’ls ha de
contractar a través de plans d’ocupació que normalment es
poden produir a través dels municipis o a través
d’administracions públiques. Això és l’imprescindible que s’ha
de fer, perquè si no tendrem cada vegada més colAlectius de
persones que quan arribin als 65 anys no tendran els anys
suficients per poder tenir una pensió digna, i cada vegada més
tendrem colAlectius de persones amb vulnerabilitat molt
complexa, i cada vegada més en una situació realment en
precari.
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Per tant nosaltres donarem suport a aquestes dues propostes,
perquè ens sembla molt adequat que en una situació d’aquestes
característiques les polítiques actives d’ocupació ocupin un lloc
importantíssim en la política laboral, i especialment per als
sectors més vulnerables.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Seguidament, pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Rosa Maria Bauzá,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
coincidim tots els grups parlamentaris que l’atur és un dels
principals problemes del nostre país i de les nostres illes. 

Des de l’inici de la present legislatura, a pesar del que el
Govern es va trobar i amb molts pocs mitjans, va posar fil a
l’agulla per posar fre a unes taxes d’atur que no deixaven de
pujar. En primer lloc es va fer el que s’havia de fer, que era
crear confiança, impulsar la competitivitat i fomentar l’ocupació
mitjançant l’adopció de mesures contundents, com facilitar
l’accés al crèdit a emprenedors, PIME i autònoms; desenvolupar
el Pla d’ocupació de les Illes Balears 2013-2017 amb el màxim
consens possible; adoptar estratègies i el creixement i
l’ocupació mitjançant el Pla d’energies renovables i l’eficiència
energètica, el Pla de dinamització del petit i mitjà comerç, el Pla
de foment de la inversió, el Pla de ciència, innovació tecnologia
i emprenedoria; la Llei de suport als emprenedors i a la micro,
petita i mitjana empresa. Totes aquestes mesures ens han duit a
millorar i a minvar les taxes d’atur.

Cal constatar la importància dels serveis públics d’ocupació
per atendre els ciutadans de manera integral i personalitzada en
la recerca, preparació, formació i consecució d’un lloc de feina
digne. Si bé és cert que a la convocatòria 2012-2013 es va fer
una baixada dels mòduls econòmics de formació i dins la
mateixa es va incloure, com a criteri d’adjudicació, el principi
d’eficiència, això va possibilitar l’adjudicació de més cursos de
formació. Hem de dir que aquest criteri s’ha seguit mantenint a
la convocatòria 2013-2015.

Pel que fa a la formació del SOIB, a la convocatòria 2013-
2015 s’ha prioritzat el colAlectiu dels joves menors de 30 anys,
s’ha prioritzat el certificat de professionalitat en un 85% de la
convocatòria, i la resta, és a dir, el 15% d’idiomes. A més els
certificats de professionalitat duen un mòdul de pràctiques que
es fa entorn d’allò real, la qual cosa pot facilitar la contractació.
També s’ha prioritzat per illes. La formació es pot fer fins a 31
de març de 2015 per poder aturar dins la temporada alta turística
i facilitar que puguin fer feina i després retornar a la formació.

Quant a la formació per a vulnerables, s’ha impartit
formació al mercat. Dins aquesta convocatòria també hi ha
formació per a joves menors de 30 anys d’exclusió social. El
SOIB, mitjançant el servei d’orientació, deriva a aquests les
persones més adients segons les seves actituds i aptituds per
garantir l’èxit en el seu itinerari formatiu i la posterior
contractació. 

Fruit de l’adopció d’aquestes mesures hem tengut un
increment d’ofertes durant el primer trimestre de 2014 respecte
del mateix període de l’any passat d’un 45%, tenint en compte
que es tracta d’un període en el qual el sector serveis, i
concretament hoteleria i restauració, no han iniciat la seva
temporada turística, per la qual cosa les estimacions són
optimistes pel que fa a la resta de l’any. Les causes d’aquest
increment s’atribueixen, d’una banda, a un major dinamisme
econòmic a les Illes i, d’altra, a la implantació per part de SOIB
d’un model integrat d’intervenció individualitzada que ofereix
al demandant d’ocupació uns itineraris personalitzats adients a
les seves necessitats, i que proporciona als empresaris
treballadors amb les competències, la formació i el perfil més
adequat a la seva demanda. 

Una xarxa de 60 tècnics de mercat de treball, orientadors i
intermediadors atén els demandants d’ocupació i dissenyen un
itinerari específic per a cada treballador, i el deriven bé cap a
cursos de formació amb certificat de professionalitat o
especialitat formativa en idiomes, bé cap a tallers específics
habilitats, com són la recerca activa de feina, com preparar una
entrevista, l’elaboració d’un currículum amb diferents nivells de
dificultat, o directament cap a la intermediació.

D’altra banda als empresaris se’ls ofereix l’assessorament
empresarial que necessiten, tal com incentius, bonificacions a la
contractació, el fet de tenir al seu abast personal format que
repercuteix en una millora contínua de la seva empresa. El
SOIB ajuda l’empresa a la preselecció dels perfils solAlicitats per
aquesta més adients, cosa que facilita la contractació a
l’empresari. Amb aquesta línia d’actuació, durant l’any 2013 un
total de 29.403 serveis d’intermediació s’han duit a terme dins
les oficines del SOIB. El percentatge d’inserció ha estat d’un
41,27%; s’ha establert un feedback entre empresaris que han
utilitzat el servei d’intermediació i el SOIB a l’any 2013,
mitjançant un seguiment en la contractació i un qüestionari de
satisfacció de la gestió de les seves ofertes els quals valoren
molt positivament en un percentatge del 96,03%, certificant que
les polítiques actives que s’han portat a terme van en la direcció
adequada.

Un altre punt que cal suportar és l’esforç del Govern per
aconseguir un millor sistema de finançament per a les nostres
Illes. En moltes ocasions el president ha manifestat que el
sistema de finançament actual és totalment injust i que no
correspon als esforços dels ciutadans de les nostres illes, punt en
el qual crec que estam tots d’acord, malgrat que ha estat el
primer a donar una passa endavant, una passa de valentia per
intentar aconseguir que els ciutadans de la nostra comunitat
estiguin en situació d’igualtat que els ciutadans d’altres
comunitats autònomes del país, a les quals el sistema actual de
finançament les afavoreix. Igualtat que reclama sobretot en
aquelles partides pressupostàries destinades a garantir serveis
bàsics com la sanitat o l’educació.
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Així, el president Bauzá es va reunir amb els presidents de
Múrcia i de València, comunitats autònomes que es troben
també en la situació en la qual el sistema de finançament
tampoc els atorga una situació d’igualtat dels ciutadans de les
respectives comunitats autònomes enfront d’altres; reunió que
va tenir com a objectiu fer un front comú més fort per poder
reclamar de manera conjunta i més contundent una modificació
del sistema de finançament.

Però no han estat aquestes les úniques ocasions en què el
Govern de les Illes Balears, encapçalat pel president Bauzá, ha
defensat els interessos dels nostres ciutadans i de les nostres
Illes allà on ha fet falta i davant qui ha fet falta. Hem pogut
veure com en la negociació de pressuposts generals de l’Estat
del 2014, després de molta lluita es va aconseguir incrementar
de manera substancial la partida de pressuposts en matèria de
carreteres. En aquests moments es lluita per evitar les
prospeccions petrolieres a les nostres Illes. Tots els membres del
Govern, a totes les ocasions que tenen, aprofiten per fer sentir
la veu dels ciutadans de les nostres Illes en contra de les
prospeccions, i ho fan sense por i amb molta valentia.

 Aquest tipus d’accions demostren el modus operandi del
Govern des de l’inici de la legislatura i per això estam
convençuts que en el tema de l’atur continuaran lluitant. De fet,
a totes i cadascuna de les reunions de les direccions de les
comunitats autònomes, es defensa l’augment de les partides
pressupostàries destinades a polítiques actives d’ocupació. De
totes maneres, i com ja saben, el 60% de la partida es rep de
manera fixa per mort que va canviar la política de distribució de
fons, i la resta del 40% va segons el compliment d’objectius que
estableix la conferència sectorial, i que són els següents:
orientació, formació, oportunitats d’ocupació, igualtat
d’oportunitats d’accés a l’ocupació, emprenedoria i millora del
marc institucional del sistema nacional d’ocupació, en el sentit
de la coordinació, comunicació i modernització; la qual cosa
significa que durant aquest 2014 se’ns avaluaran aquests
objectius pel que fa al 2013 i en base a aquestes rebérem, per
part dels fons, el qual suposa un 40% del total. De fet, durant el
2013, i en base a la tasca que havia desenvolupat el SOIB en el
2012, la conferència sectorial va premiar, amb 1.200.000 euros
extres, els fons que va enviar a Balears, a causa del bon
compliment dels objectius.

Aquest sistema de treballar, en base a objectius, ens ajuda
perquè ens fa ser més eficients, més eficaços, més transparents
i més responsables, tant de cara als recursos públics com de cara
als serveis que oferim als ciutadans, perquè responguin
efectivament a les seves necessitats reals, i a la vista estan els
resultats amb onze mesos consecutius de baixada de l’atur. Per
tant, i a la vista dels resultats obtinguts i del que ens queda per
fer, que no és poc, donarem suport als dos punts de la seva
proposició no de llei per tal de poder continuar fent feina en
aquest sentit. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. Vol fer ús de la paraula, durant
cinc minuts, la Sra. Barceló?

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, la veritat és que m’ha sorprès i li agraesc la votació a
favor d’aquests dos punts, i m’ha sorprès, sobretot després de
totes les explicacions donades, així i tot li agraesc. Però no puc
fer de menys de dir-li o simplement assenyalar tres cosetes, i em
cregui que ho faig amb tot l’ànim, repetesc, d’agraïment al seu
suport.

Primer, és cert que tots hem intentat sempre aconseguir el
màxim de recursos econòmics, no ho pos en dubte per part del
president actual, no ho pos en dubte, però els fets són molt durs;
en polítiques actives hem baixat un 60%, de 55 milions a 24,
aquests són els números i per tant a aquests em remet. Per tant,
hem tingut una rebaixa duríssima en polítiques actives
d’ocupació.

Confiança, evidentment i les macroxifres econòmiques van
molt bé; d’acord, tampoc no li discutiré, no ho vull discutir,
però tenim 10.000 llocs de feina menys, menys, que el març del
2011, que li record que era en gran drama nacional, i tenim avui
10.000 llocs de feina menys. I tenim, a més a més, quasi 6.000
persones més que no cobren res, que ho han esgotat tot, perquè
la reforma laboral ha suposat un impacte de rebaixa de gent que
té dret a tenir una prestació. I açò, a més a més, té un impacte
econòmic, clar, és que la quantitat és molt dura, són 6.700.000
euros que cada més deixam de rebre amb sous, amb prestacions.
I per tant, açò obliga el Govern a haver de fer un esforç més
gros per complementar les ajudes, per exemple, dins l’acció
social. I és duríssim, açò és un cercle duríssim i per tant en
aquest sentit crec que és fonamental fer tot el possible per
millorar aquest finançament en polítiques actives.

I el SOIB funciona molt bé; ja tendrem temps de discutir-ho
amb mil programes, tampoc no vull obrir el debat en aquest
moment, però cregui’m que agafant les xifres que vostè em
donava, de 60 treballadors orientadors i intermediadors, per
atendre 85.000 aturats, sense comptar els inactius que no estan
apuntats, saps què suposa? 1.300 persones que ha d’atendre
cada persona, necessiten un parell d’anys per veure-les totes.
Per tant, no pot ser personalitzat, malgrat diguin que el servei és
personalitzat, no ho és perquè no ho pot ser perquè no tenim el
personal necessari, perquè hem reduït més del 50% aquests
serveis.

Per tant, tot açò és molt dur, perquè, com a mínim, atendre
la gent hauríem de fer-ho possible. Però repetesc que aquest serà
un altre debat, tenim el Pla d’ocupació damunt la taula;
intentarem fer propostes per millorar els serveis públics lligats
amb els recursos de Garantia juvenil, doncs tot el que faci falta.
I repetesc, és molt dur que en aquests moments tan difícils es
retallin recursos en ocupació laboral i ho facin sobre les
comunitats autònomes que són les que tenen les competències
més dures i més difícils.

Per tant, així i tot, li repetesc agraïment per donar suport a
aquesta proposta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. Entenc, per tant, aprovada per
assentiment la Proposició no de llei RGE núm. 11041/13.

2) Proposició no de llei RGE núm. 11042/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a equiparació
urgent del finançament del Govern en els serveis d'atenció
a la dependència.

Passam ara al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
11042/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
equiparació urgent del finançament del Govern als serveis
d’atenció a la dependència.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Barceló,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Intentaré explicar-ho el
millor possible, sé que la cosa és complexa, perquè és
complexa, el repartiment dels recursos, execució de la
dependència i la pròpia consellera, en el darrer debat de
pressuposts que vam tenir, va assenyalar que era un dels seus
objectius dins enguany establir un estudi de costos per plaça, a
fi d’anar equiparant els costos per plaça en els diferents indrets
geogràfics de la nostra comunitat autònoma. Vull dir que, per
tant, evidentment crec que açò hauria de ser el camí de tenir la
certesa que els recursos arriben amb el mateix criteri a tots els
indrets de la nostra comunitat autònoma.

Clar, tot açò és molt embullat, sobretot en el moment que
discutim el sistema de finançament dels consells insulars, on
s’agafa la base zero any 2012, tenim aquest finançament que
entrarà en vigor el 2014 i enmig, 2012-2013, tenim com a un
forat negre, per dir-ho d’alguna manera, on la comunitat
autònoma a serveis socials posa 3 milions d’euros damunt la
taula per finançar les places de dependència, lligats a les
famoses bestretes econòmiques, i al nostre judici amb un dèficit
d’equiparació de preu per plaça que ens preocupa, perquè açò es
consolida. I per tant, en aquest sentit ens agradaria avançar en
un sistema més transparent i que, per tant, sigui quin sigui el
resultat es tingués en compte ja a partir de l’any 2013.

Clar, açò ens sorprenia quan, repetim, les places
residencials, conveniades del Govern amb els Consells de
Menorca i Eivissa i places de centre de dia, quan visualitzes el
nombre de places amb els recursos que reben aquests convenis
específics, els números evidentment no surten, o hi ha una
diferència molt grossa amb el que val una plaça a Eivissa del
que val una plaça a Menorca i per tant no ens quadra res.

I aquest increment a l’any 2012 s’ha incrementat, via uns
convenis que no són transparents i per tant, repeteix, ens
preocupa molt, ens preocupa, perquè, repetim, creim que la
transparència és clau i els números que ens ha donat la
conselleria són els que aquí hem posat damunt la taula;
convenis, recursos econòmics amb nombre de places. Eivissa
consolida les bestretes via conveni, per tant consolida recursos,
amb una proporció molt superior al que consolida Menorca, que
incrementa places.

Per tant, què demanam? Demanam que la Conselleria de
Benestar Social equipari, en aquest moment ho assenyalaven a
càrrec dels pressuposts del 2013, els costos per plaça residencial
i de centre de dia que el Govern finança a cadascuna de les illes,
per aconseguir uns convenis equilibrats, suficients i justos entre
les illes per al finançament de les places de centre de dia i
residencials. I en tot cas que compensi el Consell Insular de
Menorca a l’exercici 2013 de les diferències de cost que
nosaltres creim que es produeixen, amb les dades, repetim, que
tenim, i que voldríem evidentment que s’estudiessin, es posessin
damunt la taula i es corregissin.

Podem entendre tot tipus de necessitat d’equiparació de
places, només faltaria. Creim que, a més, el concepte més que
igualtat és equitat, vull dir que, per tant, hem de respondre a les
necessitats que té cada illa, però ho hem de fer amb uns criteris
transparents, que es puguin explicar i que siguin equitatius i
aquesta és la demanda que des del Grup Socialista fem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. Per al torn de fixació de posicions i
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. Vostè ha assenyalat l’any 2012 com a
un element diferenciador, perquè crec que fins a l’any 2012 sí
que hi va haver un intent d’equiparar Menorca i Eivissa, i es va
fer a través de dos sistemes: un sistema que era, que encara és
públic, que encara funciona, que encara és en vigor, que són la
concertació de places residencials i de centres de dia a través
dels municipis, independentment d’on estaven ubicats a cada
una de les illes, a Menorca, a Eivissa, a Formentera és un cas
especial, però a Eivissa, a Menorca i a Mallorca i es pagava la
plaça residencial i el centre de dia al mateix preu per persona.
Per tant, aquí hi va haver un increment important fins a l’any
2011 de places concertades per a atenció a la dependència a les
tres illes que ara debatem avui, Mallorca, Menorca i Eivissa, i
el preu era el mateix.

I després hi havia una altra via que era la que vostè es
refereix, que són els convenis que feia el Govern amb cada una
de les Illes, i aquí a Eivissa i a Menorca li puc garantir, perquè
en vaig firmar prou, que es feia el mateix preu per a plaça
residencial i per a cada una de centre de dia. Per tant, hi havia,
per Santa Rita es pagava una quantitat concreta que ara ja no
record, per una altra plaça a Eivissa es pagava la mateixa
quantitat que es pagava a Menorca.
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El que sí hi havia era un dèficit de nombre de places
residencials i un dèficit de places de centre de dia a Eivissa,
perquè per polítiques diferents els municipis i el Consell Insular
de Menorca havia invertit més en centres d’estades diürnes i en
residències que no havia invertit el Consell d’Eivissa i els
municipis d’Eivissa, però, vostè ho ha dit, des del Govern ens
preocupava aquesta equitat i molt per als ciutadans i molt més
en el moment que es va posar en funcionament o es va haver de
desenvolupar la Llei de dependència, que els ciutadans
reclamaven centres de dies i reclamaven places residencials. Per
tant, fins a l’any 2011 aquest nombre de places, aquest
pagament per preu/plaça era el mateix.

Un altre tema era Mallorca, que sempre ha tengut un tracte
especial, perquè mentre a Eivissa i a Menorca es podia treballar
bàsicament amb dos perfils, que eren el municipal i amb els
consells insulars, a Mallorca, a part del municipal hi havia les
del Govern, que gestionava directament el Govern, i després hi
havia la del consell insular, que havia creat pròpiament ell, més
les del consell insular que havien estat transferides als consells
insulars a través del Govern. Per tant, era molt més complex,
però en comparatiu Eivissa i Menorca sempre havien rebut el
mateix tractament.

Per tant, el que vostè avui ens planteja aquí és que, a partir
del 2012, es produeix un tractament diferencial entre Eivissa i
Menorca. I les dades que vostè en diu, que a Menorca hi havia
o hi ha 84 places residencials del Consell, perquè hi ha més
places municipals, més 30 places de centre de dia del Consell,
també insistir que hi ha més places municipals, en el Consell de
Menorca els surten aquestes places a 19.000 euros/any, en el
conjunt entre plaça residencial i centre de dia, matisant que les
residencials sempre són més cares; però en aquesta suma, si
vostès divideixen els 2.168.823 entre aquest nombre de places
de 84 més 30, al Consell Insular de Menorca se li dóna a 19.000
euros la plaça, i, en canvi, si fan la mateixa operació de les 154
d’Eivissa i de les 28 d’Eivissa per aquests 4.146.271, el que rep
Eivissa són 22.780 euros per plaça. Per tant, sí que hi ha un
tractament diferenciat del que fa el Govern en relació amb les
places residencials i de centres de dia en el Consell.

No així en els municipis, perquè continua en vigor el model
que es va establir, es va començar a posar en funcionament
l’any 2009, en què els municipis reben la mateixa quantia per
una plaça residencial o per un centre de dia. I és ver que tal
vegada a un municipi li és més costosa, però, des del punt de
vista de l’equitat i de la igualtat, el Govern els tracta igual i
reben el mateix i un fa menys esforços i l’altre fa més esforços.
Però, amb les dades que vostè avui ens ha donat, que ens aporta
aquí, es crea un tracte diferencial amb Eivissa i Menorca i
potser que hi hagi situacions concretes que a un moment
determinat una illa necessiti més ajudes econòmiques i es pot
entendre i es pot pactar i es pot parlar i es pot ser transparent,
però no s’ha de consolidar aquesta diferència perquè això es
mantendrà després durant els anys.

Per tant, nosaltres pensam que és adequat el primer punt,
aquest primer punt en què es demana una equiparació i en
qualsevol cas que hi hagi una compensació i que hi hagi
clarament una transparència de futurs pressuposts per equiparar
aquestes dues places. Jo no sé la informació exacta que ha pogut
tenir Eivissa, sospit que aquí, en aquest increment de places que
ha tengut Eivissa, perquè a l’any 2011 no tenia 154 places

residencials per la via de serveis socials, supòs que s’han
incorporat les places de Can Blai, les quals eren de caràcter
sanitari, la qual cosa ha suposat que Sanitat inverteixi menys,
sembla que serveis socials inverteix més, però en el conjunt del
Govern la inversió és pareguda, i hi ha hagut un traspàs de
sanitat a serveis social, però que és molt semblant.

I en qualsevol cas, hi ha una diferència que el Govern hauria
de ser sensible a tractar les illes amb les mateixes
consideracions donant els mateixos serveis o donant la mateixa
tipologia de servei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Sra. María José Bauzá, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Para empezar, decir que
creo que es indudable que lo que es la atención a la dependencia
ha sido una de las prioridades para este gobierno y creo que
además se ve continuamente en los presupuestos, creo que ya
nadie duda que la dependencia es un instrumento fundamental
de cohesión social y este gobierno se está preocupando en
mantenerla, pero además mejorarla y hacerla más viable. 

Creo que la muestra es que se ha aumentado este año un
3,1% su financiación hasta llegar a los 75,7 millones de euros,
esto supone ya el 53,9% de los presupuestos de la conselleria,
creo que es evidente un enorme esfuerzo por parte de la
conselleria y también hemos llegado a topes máximos en cuanto
a la nómina de dependencia con los 41 millones de euros en el
año 2013 y que suponen un 28% más que en el año 2011.

Además estamos en el momento en el que el sistema atiende
a más beneficiarios que nunca, estamos ya en las 10.771
personas, que ha supuesto un crecimiento neto durante el 2013
de 1.370 personas y lo positivo es que además estos aumentos
de beneficiarios se están dando en todas las islas, se está dando
en Mallorca con un 14,4%, en Menorca son un 17% más, en
Ibiza es un 14,15 más y en Formentera, un 4,7%. Creo que es
una buena muestra de que todas las islas están siendo atendidas
por igual y con el mismo interés desde la conselleria.

Entrando ya en lo que es el objeto propio de esta proposición
de ley que nos plantea el Grupo Socialista, decirle que el
planteamiento de la proposición es erróneo desde el punto de
vista de partida, precisamente porque no se hace una
interpretación correcta de los datos de la dependencia. Por ello,
decir que Menorca está peor financiada en temas de
dependencia es totalmente erróneo y le voy a tratar de explicar
por qué.
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Lo primero de todo es informarle de que el precio por plaza
es idéntico para todas las islas, esto ya... este estudio ya se hizo
en su momento y evidentemente ya se ha contemplado de cara
a los repartos de los convenios de este año. Lo que sí varía
efectivamente es la diferencia en el tipo de plaza, el coste está
puesto en centro de día con 41,72 euros por día, mientras que la
plaza por residencia cuesta 68,61 euros al día. 

Por otra parte, en el caso de la ocupación de las plazas
residenciales se contabilizan los 365 días al año mientras que en
las de centros de día suman 248 días al año al descontar fines de
semana y festivos. Esta diferenciación, como os digo, es igual
para todas las islas, por este motivo no se pueden coger las
cifras totales dependencia sin hacer esa diferenciación entre
residencias y centros de día porque las cuentas no son idénticas,
si es centro de día o si es residencia. Así tenemos que el número
de plazas de Menorca es de 103 plazas de centro de día y 250
plazas residenciales, lo que sumarían la 353 plazas en total. 

Otro factor que no ha tenido en cuenta la autora de la
proposición es que la dependencia en Menorca se financia por
tres vías, cosa que no pasa con Ibiza. Se financia por una parte
con el convenio de colaboración entre el Govern i el Consell de
Menorca, que es esta cifra de los 2,4 millones por el que se
financia la residencia de Santa Rita, el centro de día de Santa
Rita, el centro de día de Maó, la residencia geriátrica de
Ciutadella y la residencia geriátrica de Maó.

Deje que le diga además que si le parece que está mal
financiado, este convenio es un 24% superior al que se firmaba
en 2010, pero independentemente de eso no se ha tenido en
cuenta que además de ese convenio con el Consell Insular de
Mallorca están los convenios que el Govern firma directamente
con los ayuntamientos, que suman otros 2.743.167,38 euros, con
los ayuntamientos de Ciutadella, de Maó, d’Es Migjorn Gran,
d’Es Mercadal, de Ferreries, de Sant Lluis, d’Alaior i d’Es
Castell, con lo cual estamos ya..., si sumamos los 2,7 millones
de los ayuntamientos con los 2,4 del consell ya estamos en
cinco coma... 157... 146 con 78 euros, a todo esto además hay
que sumar la financiación que viene vía sección 32 de las plazas
de residencias, de 75 plazas concretamente que vienen por la
Ley 2/2003, de 3 de abril, mediante la cual el Consell de
Menorca recibe anualmente del Govern un fondo vinculante
para servicios sociales y funciones (...) de las transferencias.

En el caso de Ibiza todas las plazas de dependencia que el
Gobierno financia se incluyen exclusivamente en el convenio
con el consell insular, que suma esos 4,14 millones de euros, de
forma que se incluyen ahí todas las plazas porque no hay firmas
con ayuntamientos de manera independiente, a parte..., bueno es
verdad que sí que Ibiza ha sufrido un déficit de plazas y de ahí
que se esté haciendo un esfuerzo en incorporar, en crear 120
nuevas plaza, como anunció la consellera hace poco, lo que
supondría un aumento de un 71% hasta ahora y permitiría llegar
a las 289 plazas públicas.

Entonces, creo que queda evidenciado que el planteamiento
de la PNL es erróneo porque no existe ningún tipo de perjuicio
para Menorca, todo lo contrario, si suma todas las cifras le
saldría una cifra superior a la de Ibiza, precisamente porque
tiene más plazas, con lo cual es erróneo afirmar que Menorca
está peor financiada que Ibiza, por lo cual no podemos apoyar

su PNL porque el planteamiento es erróneo desde el primer
momento.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. Vol fer ús de la paraula la Sra.
Barceló? 

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, moltes gràcies. Miri, som conscient que hi ha uns
convenis amb els ajuntaments i que hi ha recursos que van
lligats al que fa referència a les transferències de Benestar
Social, perfectament. Simplement, el que faig és comparar els
convenis, els convenis, només el que fa referència a les places
que el Govern convenia amb cadascun dels consells insulars,
Consell d’Eivissa i Consell de Mallorca, no dels ajuntaments
que van a part, els ajuntaments van a part. És clar que a
Menorca hi ha més places de residència i de centres de dia a
través dels ajuntaments, sí. Vull dir, no és la relació del nombre
de places, en som perfectament conscient que tenim més places,
home!, s’ha de notar que l’esquerra ha governat més anys a
Menorca!..., m’ho ha posat molt fàcil, eh?, però és així, vull dir,
ens ha preocupat que hi hagi centres de dia i que hi hagi
residències i s’ha batallat molt...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

D’acord, s’ha batallat molt, jo ho entenc, però com que els
que ho hem batallat, ho hem batallat, bé, idò sí, ha costat molt
tirar endavant cadascuna de les residències, i n’hi ha més?, sí
que n’hi ha més,  i que Eivissa tenia un dèficit?, ben segur. Això
jo no ho qüestion en absolut, que Eivissa ha d’incrementar
places?, també em sembla molt bé, vull dir no pos l’accent aquí.
Aquí pos l’accent en una cosa, que és que el Govern firma un
conveni amb Eivissa i un conveni amb Menorca per a aquestes
específiques places, no per a la resta, per a aquestes, amb uns
nombres que no quadren de cap de les maneres i aquesta és la
realitat, eh? Aquesta és la realitat, que Menorca per 84 places de
residència i 30 de centres de dia, i Eivissa per 154 places de
residència i 28 centres de dia, la diferència de recursos
econòmics idò no quadra, són uns recursos i un finançament
superior que se’n du Eivissa i aquest extra de finançament de 3
milions d’euros que, no ens enganem, abans el Govern ho
donava a través de les famoses bestretes, part es repartia a través
de les famoses bestretes, i ara el Govern ho ha colAlocat dins
aquests convenis. 

Vull dir, aquest gran increment que ha fet aquest govern en
matèria de dependència..., repetesc, segur que han fet un esforç,
però també cregui’m que l’han llevat d’una banda i l’han posat
a l’altra i també és lògic, abans hi havia les bestretes, ara no hi
ha les bestretes i s’han pagat via conveni, molt millor perquè
consolida, és més transparent i, per tant, molt bé, jo li ho dic, em
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sembla molt bé que vagi via conveni, és molt més clar que el
nivell de bestretes i és una passa qualitativa..., bé, vull dir que
per tant..., què vol?, que li doni l’enhorabona?, idò, està molt bé,
sí, també ho hem de dir, ara el contingut, el contingut
evidentment no quadra.

Faci les operacions comptables i no quadra. I aquí no hi pot
sumar ni les places de residència dels ajuntaments ni les de
centre de dia dels ajuntaments ni les de les transferències.
Convenis, jo convenio amb tu, tantes places i et pago tant i
l’altre convenia tantes places i paga tant, i la diferència?...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... i la diferència on és?, la resta!, la resta va a altres convenis,
cada ajuntament té el seu conveni, no embulli, no ho embulli,
aquí hi ha un conveni que diu tantes places, tants de doblers, i
tantes places, tants de doblers en una illa valen una cosa i a
l’altra en valen una altra i aquesta és la realitat. Aquesta és la
realitat.

Jo ho esbrinaré evidentment perquè açò... continuarem fent
aquesta feina i continuaré reclamant que Menorca no perdi un
euros del que li pertoca, que no perdi un euro del que li pertoca.

Ara, cregui’m, el plantejament que fa vostè no és el correcte
perquè aquí no he sumat ni he plantejat les places municipals,
funcionen amb un altre paràmetre i evidentment tenim més
places, perquè sí, perquè la història de Menorca ha estat en
aquest sentit molt més solidària; amb les que tenim -repetesc-
no és just que es paguin a un preu diferent i açò és el que diuen
aquests convenis, es paguen a preus diferents i reclamarem el
que pertoqui amb totes les línies i eines.

La seva companya plantejava que ho havíem de fer davant
Madrid i evidentment moltes vegades les illes ho hem de fer
davant el Govern de la comunitat autònoma i esper poder-los
demostrar quina és la quantificació d’aquests recursos i les
reclamacions que s’hauria de dur a terme. 

Per tant, lament... i ho presentarem d’una altra manera,
lament que no li donin suport, amb més transparència perquè al
final el que demanam és més transparència, si vostès troben que
està bé, idò no hi hauria dèficit, però me temo que sí, eh?, que
hi ha un dèficit bastant considerable.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. Passarem idò a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 11042/13.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 7.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 11042/13 per 7 vots en contra i 5 vots a favor.

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



978 ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 69 / 3 d'abril del 2014 

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

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


