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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sra. Presidenta, Antoni Camps substitueix José Torres.

EL SR. MONERRIS I BARBERÁ:

Sra. Presidenta, Manuel Monerris substitueix Alejandro
Sanz, gràcies.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

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. 5614/14 i 7245/14.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5614/14, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a persones majors de 45 anys
sense feina i prestacions.

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 5614/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a persones
majors de 45 anys sense feina i prestacions, té la paraula l’Hble.
Sra. Santiago per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tots i totes, aquesta
proposició no de llei és en relació amb la darrera informació que
va sortir de l’EPA que és l’enquesta o l’informe més oficial en
relació amb la situació socioeconòmica del conjunt de l’Estat
espanyol i altres estats membres de la Unió Europea. 

Aquesta darrera EPA, que és a través d’enquesta, ens indica
que la taxa de cobertura de prestacions de la gent desocupada
sols arriba als 38,7%, vull dir, no arriba tan sols a un 39 ni a un
40% i és una de les més baixes de l’Estat i quan deim de l’Estat
espanyol podem dir que és una de les més baixes d’Europa en
el seu conjunt.

Hi ha, per tant, unes 93.000 persones aturades que no reben
cap tipus de subsidi. L’altra setmana parlàvem en aquesta
mateixa comissió que hi havia dos tipus de suport al que és
l’activitat laboral des de la llei d’ocupació, un que eren les
polítiques actives de feina i l’altre les polítiques passives i una
d’aquestes línies de la ... política més passiva, que podríem dir
que no és de recerca, sinó més passiva és garantir subsidis
d’atur a les persones que estan en situació d’atur.

El que ens trobam és que any rere any aquesta taxa està
augmentant, no es redueix, sinó que s’està augmentant. Un dels
factors que ha fet que es donàs aquest augment sobretot l’any
2013 era la modificació que va fer el Govern de l’Estat espanyol
presidit pel Sr. Rajoy en relació amb quin perfil, a quines
persones podia anar aquesta cobertura de feina, si abans eren les

persones majors de 45 anys ara han passat a ser persones majors
de 52 o 55... de 55 i en relació amb segons quines situacions a
52, això afecta especialment les Illes Balears perquè a les Illes
Balears és una població jove, no afecta igual a altres comunitats
autònomes que tenen una població major, en canvi afecta la
nostra comunitat autònoma perquè tenim una població jove. Per
tant, d’aquesta manera som una de les poblacions més afectades
per aquesta mesura.

Això concorda, aquestes dades concorden amb tota la
informació que paralAlelament ens donen altres entitats com és
per exemple Càritas o com és la Xarxa de lluita contra
l’exclusió de la pobresa que ens diuen que cada any, des de
l’any 2010, s’augmenta entre un 25 i un 30% la població que
acudeix a les seves xarxes per demanda de serveis socials i quan
deim serveis socials són serveis socials bàsics, estan demanant
alimentació i estan demanant doblers per a la cobertura de
l’habitatge.

El mateix succeeix amb les dades que tenim de tots els
municipis de la nostra comunitat autònoma, no s’està reduint la
demanda assistencial, no s’està reduint la demanda de serveis
socials. Això té a veure amb aquesta gran bossa de persones,
amb aquest conjunt de persones que no tenen cap altre tipus de
subsidi, que no tenen subsidi per cobrir la seva manca d’activitat
econòmica, que no en són responsables ells, sinó algun conjunt
de mesures de caràcter econòmic.

Dèiem que aquesta eliminació del subsidi extraordinari per
a persones aturades majors de 45 anys, que es va eliminar o es
va modificar, s’hi varen introduir noves mesures diferents, el
subsidi ordinari per a persones aturades majors de 52 anys ha
passat a ser per a majors de 55 i es tenen en compte per accedir-
hi els ingressos de tota la unitat familiar, no sols de la persona
aturada. Això també ha suposat un canvi qualitatiu perquè no
s’ha tengut en compte el fet, per exemple, del nombre de
persones que estaven rebent tal vegada aquesta ajuda que hi
havia a la unitat familiar.

S’obliga a accedir a la jubilació a la primera edat possible
eliminant la possibilitat d’esperar fins a complir els 65 anys en
el cas d’aquestes persones i això fa que moltes tenguin unes
prestacions de pensió molt baixa. Nosaltres ho vàrem fer quan
vàrem conèixer aquestes dades de l’EPA, aquesta és una mesura
que ja es va implementar abans de..., que quan nosaltres
ingressàssim aquesta... o registràssim aquesta proposició no de
llei, però les dades apunten a una situació que ha afectat de
manera diferent una comunitat autònoma o una altra.

Per tant, demanam que el Parlament de les Illes Balears insti
el Govern de l’Estat a restituir els subsidis a les persones majors
de 45 anys, a tots els estudis sociològics aquesta edat és una
edat clau, les persones aturades majors de 45 anys són les
persones que tenen més problemes de reinserció laboral
independentment del lloc que hagin deixat de feina, de la seva
línia de treball, fins i tot de l’ocupació i del nivell d’ocupació i
de formació, a tots els estudis sociològics, no comença a partir
dels 55, comença a partir dels 45, és una edat realment crítica.
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Per una altra banda, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a prioritzar la implementació del Pla
d’ocupació 2014-2017 i de manera urgent les accions adreçades
al colAlectiu de persones majors de 45 anys. Tenim dos
colAlectius, alguna vegada ja s’han discutit i s’han debatut aquí
una sèrie de proposicions no de llei en relació amb el colAlectiu
jove, algunes s’han aprovat, altres no, aquesta és específica per
al colAlectiu de 45 anys.

És un colAlectiu que com comprendran amb 45 anys ja té una
estratègia de vida, normalment ja tenen llogada una casa o tenen
hipotecada una casa, han constituït parella, tenen fills, la seva
situació d’atur i de cap tipus d’ajuda econòmica és molt més
dramàtica que tal vegada de l’un alAlot de 25 anys que encara no
ha iniciat el seu procés d’emancipació, tot i que hi té dret, però
-insistesc- és..., ja ho hem discutit en altres proposicions no de
llei. La situació d’aquestes persones majors de 45 anys que ja
tenen un projecte de vida avançat i desenvolupat realment és
una situació bastant dramàtica. Per tant, consideram que han de
ser dels colAlectius prioritaris i instam el Govern que es repensi,
que es restitueixi aquests quaranta... que es redueixi una altra
vegada aquesta edat als 45 anys.

Parlam d’una quantitat mínima, 400 euros, 400, 410 euros,
no parlam d’una gran quantitat, és una qüestió d'apoderar
aquestes persones, de mínimament dignificar-les. Pensam que
a causa que aquesta economia està.., segons el Sr. Rajoy, poca
gent més, però el Sr. Rajoy considera que va tant bé, que ja... no
diu brotes verdes, però pràcticament parla que hi ha una llum al
final del camí que es veu, pensam que aquesta economia,
aquesta situació que diu que comença a anar... a generar
ingressos a l’Estat i que comença a estar en una situació molt
millor que quan ell va ser president, va iniciar la seva
presidència l’any 2011 ha de repercutir els colAlectius que estan
en una situació més vulnerable i pensam que aquest colAlectiu,
sense cap dubte, hi està.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Santiago. Passam 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 aquest tema
volíem destacar que com a punt de partida la reforma laboral i
la legislació aprovada pel Partit Popular a l’Estat ha suposat
l’abaratiment dels acomiadaments, sense que en contra prestació
s’hagi creat ocupació. Aquest fet ha provocat que... ha crescut
la contractació a temps parcial, ha crescut la contractació
temporal, ha caigut la contractació indefinida a temps complert,
s’incrementa per tant, la contractació sense que s’incrementin
els llocs de feina, una contractació que suposa la impossibilitat
d’accedir a prestacions al colAlectiu al qual es referia la Sra.
Santiago, són els nous treballadors pobres, els minijobs , però a
més s’incrementen també els condicionants per accedir a
prestacions i subsidis deixant descoberta tota la prestació als
majors de 52 anys i impedint que els joves puguin acollir-se al
Plan prepara, tot plegat l’Estat està estalviant en prestacions i
subsidis a Balears mes rere mes.

S’han rebaixat els recursos destinats a polítiques actives de
les comunitats autònomes, que són els que van directament als
treballadors en atur, atès que el Govern de l’Estat ha prioritzat
els recursos en polítiques actives destinats a les empreses,
bonificacions, reduccions fiscals que gestionin directament. En
tres anys el Govern del Partit Popular a l’Estat i a la comunitat
ha disminuït un 55% els recursos que s’inverteixen en polítiques
actives d’ocupació per als treballadors. De rebre 54,6 milions
d’euros al 2010, passam a rebre 24,7 milions al 2014, la rebaixa
per tant dels recursos en polítiques actives per part de l’Estat no
s’ha compensat amb l’increment dels recursos de la comunitat
que també han baixat. Els recursos ordinaris per a programes de
política de treball han disminuït un 55%, de 22,5 milions a 10
milions d’euros, però a més a més s’ha suprimit tot tipus
d’actuació extraordinària que suposà al 2010 més de 22 milions
d’euros amb el que... la reducció pressupostària més gran que
mai, de 98 milions d’euros al 2010 a 34 milions aquest any, una
reducció del 65%.

Totes aquestes rebaixes tenen un impacte en la manca de
resposta dels serveis públics d’ocupació que han desmantellat
un dels motius de l’increment de les persones inactives que res
no esperen dels serveis públics, un dels motius de la rebaixa de
l’atur, que no ho fa per la creació dels llocs de feina. 

A les Illes Balears avui hem pogut tenir les dades de l’atur,
és cert que el nombre d’aturats de Balears va baixar el mes de
setembre en 7.305, un 10,09%, menys que en el mateix mes de
l’any 2013, però volem destacar que les dades d’atur mensual
incrementen el nombre d’aturats, una de les xifres a destacar és
la destrucció de llocs de feina el mes passat, com hem dit, que
ha arribat a 13.171, una dada que preocupa si tenim en compte
que setembre sol ser un mes turístic a les Illes.

Per tant, la política del Govern no pot contenir l’imparable
augment de la precarietat en la contractació ja que 9 de cada 10
contractes signats el setembre ha estat temporals, a temps
parcial o formatius, contractes per a formació. Aquest fet
pressuposa períodes de feina més curts i són susceptibles de
quedar sense prestació per desocupació després que hagin
finalitzat.

En aquest sentit, volem assenyalar que sols un de cada tres
ha aconseguit tramitar una prestació, el que demostra que la
pobresa continua augmentant a les Illes Balears. Si parlam del
pla d’ocupació que està impulsant el Govern volem dir que les
mesures del pla, les mesures que aquest pla diu que conté, són
les de manteniment dels llocs de feina autònoms. La
sensibilització social de valors positius del treball de les
persones de més edat i el foment del treball autònom mitjançant
les empreses d’economia social. 
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Al pla d’ocupació també es parla de l’atenció personalitzada
en orientació i en la formació...

(Se sent el to d’un telèfon mòbil)

... perdó..., un moment, perdó. 

El pla també parla de l’atenció personalitzada, deia, en
l’orientació i en la formació, així com d’incentivar la formació
per a l’ocupació, la requalificació professional i l’acreditació de
competències professionals en relació amb les persones de més
edat. En aquest colAlectiu les persones de més edat accedir al
treball autònom o la formació moltes vegades és insuficient
perquè necessiten fonamentalment rebre un salari, treballar,
perquè moltes vegades han esgotat ja totes les prestacions i, per
tant, manquen mesures de xoc realistes que permetin treballar,
rebre un salari al mateix temps que es formen per accedir a
l’hora al dret a rebre prestacions.

L’única mesura prevista en aquest sentit dins el Pla
d’ocupació són els tallers d’ocupació, amb els recursos existents
fins avui que són totalment insuficients, ja ho hem dit abans, els
tallers d’ocupació a quants de municipis arribaran enguany?, a
quantes persones podran donar cabuda?, a quin percentatge de
la població en atur de llarga durada majors de 45 anys arribarà
anualment aquesta mesura? 

En tot cas, el més important és que no trobam el compromís
econòmic del Govern en la creació i el manteniment de
l’ocupació, el seu compromís amb un treball decent, com diu el
pla d’ocupació, en uns moments molt difícils per a molts de
treballadors i treballadores, tant per als que fan feina amb total
precarietat com per als que estan a l’atur i esgoten els temps de
les prestacions o els joves, els que no tenen ni estudis bàsics o
els que amb un títol no troben feina i han de marxar. Són
moments durs de creixement de la pobresa i de l’esperança a la
vegada i estaria bé que el Govern en la seva responsabilitat de
governar per a tots fes un esforç per a les persones que més
pateixen per manca de treball. 

En aquest sentit, voldríem donar suport als dos punts que
presenta la proposició no de llei del Grup MÉS en el sentit
d’instar el Govern a restituir els subsidis a persones majors de
45 anys, un colAlectiu molt afectat per la situació d’atur i
precarietat, i també instar el Govern a prioritzar la
implementació del Pla d’ocupació 2014-2017 i de manera
urgent totes aquelles accions adreçades als colAlectius de
persones majors de 45 anys per ser aquest gruix el que més
greument pateix la situació d’atur.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
començaré la meva intervenció en nom del Grup Parlamentari
Popular indicant que les retallades a què es refereix el Grup
Parlamentari MÉS a la seva introducció són conseqüència de les
mesures adoptades per Reial Decret 20/2012, de 13 de juliol, de
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de
la competitivitat; i posteriorment per mitjà del Reial Decret Llei
5/2013, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral
dels treballadors de més edat i promoure l’envelliment actiu, es
varen limitar les rendes de la unitat familiar al 75% del salari
mitjà interprofessional per entendre complet els requisits de
manca de rendes a efectes del subsidi.

En els antecedents del Reial Decret Llei 20/2012 s’indica
que la conjuntura econòmica d’aquell moment i la necessitat de
reduir el dèficit públic sense menyscabar la prestació dels
serveis públics essencials fa necessari millorar l’eficiència de
les administracions públiques en l’ús dels recursos públics per
tal de contribuir a aconseguir l’objectiu inexcusable d’estabilitat
pressupostària derivat del marc constitucional i de la Unió
Europea.

A aquests efectes, en matèria de Seguretat Social contempla
diverses mesures algunes de les quals afecten els subsidis per
desocupació en entendre que les successives modificacions del
sistema li han restat coherència fins al punt de desincentivar la
vida activa i generar situacions contràries al principi d’equitat.
Això desvirtua la finalitat del sistema en el seu conjunt i posa en
risc la protecció dels més necessitats que es veuen afectats per
l’impacte del disseny actual en la sostenibilitat del sistema de
protecció social.

Per això, el reial decret llei introdueix mesures adreçades a
recuperar la racionalitat del sistema i fer-ho més compatible en
la vida activa, indicant que les mesures destinades a treballadors
de més edat també afavoreixen la interacció entre el sistema de
protecció per a desocupació i la jubilació impulsant
l’envelliment actiu.

D’aquesta manera, entre d’altres mesures, s’elimina el
subsidi essencial per a majors de 45 anys que exhaureixen la
seva prestació contribució, però -i repetesc-, però només per als
nous beneficiaris a partir de l’entrada en vigor de la norma i
afirma que el fet d’eliminar el subsidi no suposa una
desprotecció per a les persones desocupades, ja que poden
acollir-se al subsidi ordinari. Igualment es racionalitza el règim
de subsidi per a majors de 52 anys a l’objecte de garantir la seva
sostenibilitat al llarg termini i per incentivar el perllongament de
la vida activa.

Per la seva part el Reial Decret 5/2013, de 15 de març,
s’adreça a assegurar la viabilitat del sistema de pensions a llarg
termini i a mantenir unes pensions adequades per al benestar els
ciutadans de més edat. Per això contempla mesures per afavorir
el perllongament de la vida laboral i fomentar l’envelliment
actiu. Entre altres disposicions modifica la Llei general de la
Seguretat Social per limitar les rendes de la unitat familiar al
75% del salari mitjà interprofessional, perquè entén acomplert
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el requisit de manca de rendes a efectes del subsidi per a majors
de 55 anys. Cal recalcar que el Govern del Partit Popular ja ha
garantit per llei que les pensions com a mínim es congelaran, la
qual cosa garanteix que els pensionistes no veuran baixar les
seves pensions, el que permetrà a aquest colAlectiu donar més
garanties mínimes que suposen seguretat i tranquilAlitat. De fet
a la previsió dels pressuposts generals de l’Estat per al 2015 es
preveu un lleu pujada. Els he de recordar que va ser un govern
del Partit Socialista que va deixar de destinar més de 10.000
milions d’euros de romanent a la guardiola de pensions
incomplint el Pacte de Toledo.

Pel que fa al segon punt de la proposició no de llei, la
primera setmana del mes d’octubre es preveu aprovar la
convocatòria d’incentius a la contractació de colAlectius
prioritaris, entre els quals consta la incentivació de la
contractació indefinida per a persones de 45 anys o més.
L’import dels incentius és de 4.000 euros per cada contracte
indefinit a temps complert i de 5.000 euros en el cas que la
persona contractada es trobi en situació d’atur de llarga durada.

Per altra banda podem dir que a les reunions de la Comissió
de coordinació i desenvolupament del Pla d’ocupació de les
Illes Balears 2014-2017 s’ha posat de manifest que a les
polítiques actives d’ocupació que gestiona el SOIB es prioritza
el colAlectiu de majors de 45 anys. A títol d’exemple es preveu
la realització de 28 tallers d’ocupació per a aquest colAlectiu. De
fet el mateix pla d’ocupació parla de cinc colAlectius prioritaris,
un dels quals els majors de 45 anys.

Respecte de la implementació del programa d’inserció
laboral adreçat a persones majors de 45 anys en situació d’atur
de molt llarga durada, és a dir, més de dos anys, s’està preparant
la infraestructura per poder posar-lo en marxa a partir del 2015,
primer any en què està prevista l’existència d’assignació
pressupostària. El programa d’inserció laboral contempla en el
Pla d’ocupació una assignació de 12 milions d’euros per a tres
anys, començant el 2015, seguint el 2016 i el 2017. Es tracta
d’una mesura inèdita i que es pren de model a altres comunitats
autònomes del nostre país. Aquest programa d’inserció té com
a mesures destinades a aquest colAlectiu de majors de 45 anys,
entre d’altres, la de promoure la inclusió en convenis colAlectius
de clàusules que afavoreixin la no-discriminació per raó d’edat,
sempre respectant l’autonomia colAlectiva; mesures com la de
desenvolupar campanyes d’informació i sensibilització per
promoure el manteniment de llocs de feina d’aquelles persones
amb més edat; mesures com la d’incloure en el Pla de seguretat
i salut laboral actuacions dirigides a seguretat i salut en el lloc
de feina de persones de més edat. Per tant no és un pla destinat
només a autònoms, com ha intentat fer referència la Sra. Conxa
Obrador. Un dels objectius principals d’aquest pla és promoure
la igualtat d’oportunitats. 

A més podem dir que el conseller Sr. García, el director
general de Treball Onofre Ferrer i la directora general de
Comerç i Empresa Lourdes Cardona es varen reunir el dia 29 de
juliol amb l’Asociación de mayores parados por el empleo.
Anteriorment a aquesta cita el director general de Treball
s’havia reunit dues vegades amb aquesta entitat, els dies 31
d’octubre de 2013 i 21 de gener d’enguany. Aquí tenim notes de
premsa en què el conseller propone que los parados mayores de
45 años formen parte de las prioridades de los empresarios.
Aquesta actitud és la que volem, és la que ens demostra la

preocupació del Govern per aquelles persones aturades de més
de 45 anys, que és una de les seves prioritats.

Per tant, quant al segon punt de l’ordre del dia de la
proposició no de llei presentada pel Grup MÉS estaríem
disposats a donar-hi suport sempre que hi puguem incloure la
paraula “continuar prioritzant”, ja que aquest grup entén que
aquesta colAlectiu ja és en aquests moments una prioritat per al
Govern, i fets hi ha aquí que demostren que així és.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, gràcies. Estam d’acord amb vostè, Sra. Obrador, que
aquesta reforma laboral ha facilitat molt l’acomiadament, l’ha
abaratit fins a moments que no s’havien vist mai, ha fomentat el
treball en precari, ha debilitat els treballadors sindicalment, hi
ha hagut una reducció de sous que ja ningú no pot discutir, els
contractes són de caràcter temporal, i aquests contractes de
caràcter temporal fan que les persones no accedeixin a la
prestació d’atur, perquè no tens contractes de sis mesos, vaja,
d’un any, tens contractes de mesos, de setmanes, de dies, i
necessites quasi dos anys o dos anys i mig, si has tengut sort
d’anar contractant, per tenir un any de contracte i per tant tenir
accés al mínim, que és un any per tenir quatre mesos. 

Per això cada vegada, per això quan les dades aquestes
d’atur que tan content posen el Partit Popular, cada vegada són
més bones perquè la gent no s’apunta a l’atur, perquè no té per
què apuntar-se perquè, primer, les polítiques actives d’ocupació,
com bé ha dit la parlamentària del Grup Popular, ens ha posat
com a exemple 28 tallers per a majors de 45 anys, 28 tallers per
abordar una problemàtica social com poques vegades s’ha vist
en aquesta comunitat autònoma, 28 tallers, la gent no s’hi
apunta, i a més no s’hi apunta perquè no pot tenir temps
suficient cotitzat per cobrar l’atur no s’hi apunta, i cada vegada
tendrem menys gent apuntada a l’atur. El que és important és
l’EPA; l’EPA sí que són enquestes, i aquestes sí que
reflecteixen la realitat, o, bé, el que pot reflectir una enquesta.

Per tant vull agrair el seu suport i el del seu grup, i al Grup
Popular dir-li que de tot el que ha dit del Pla d’ocupació també
pot dir que ha estat pactat amb l’oposició. Sí, sí, no, ho dic
perquè com que vostè ha fet una gran exposició del que és el Pla
d’ocupació, nosaltres el vàrem treballar i molt amb el conseller;
vull dir que està pactat, per tant sabem molt bé què diu, sabem
molt bé què diu i sabem molt bé cap a on va. No, no, i el Partit
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Socialista també va ser molt actiu, vull dir que una de les
propostes del Partit Socialista va ser incidir en el tema dels
joves i els 45 anys, i incidir en els temes de les polítiques
d’ocupació, conjuntament amb MÉS. Vull dir que sí, i varen ser
de les esmenes que va presentar l’oposició que va acceptar el
conseller, però insistesc que les va presentar l’oposició per
concretar, perquè tot eren campanyes i vàrem anar concretant
punt per punt. Alguns objectius no es varen acceptar i uns altres
sí es varen acceptar, i per tant nosaltres no hem fet una crítica al
Pla d’ocupació perquè consideram que, bé, que està amb els
mínims pactats; no és el nostre pla d’ocupació però està amb els
mínims pactats. Per tant això..., ho sabem, el que és el Pla
d’ocupació, i li puc contar amb detall els debats i com ens va
venir: vostè vegi el primer document que ens va donar el
Govern i com ha acabat, i moltes de les concrecions que vostè
ara diu que el conseller està realitzant varen ser propostes de
l’oposició. Ho vull dir perquè tot quedi clar, vull dir que ho
sabem molt bé. 

Per tant no tenc cap problema d’acceptar el segon punt igual
que vostè ho diu, perquè sabem que en aquest pla d’ocupació hi
ha aquest colAlectiu com a tal, és un pla d’ocupació que no ha
passat pel Parlament i per tant pensam que ho podem introduir
com un element parlamentari, com un debat parlamentari, i que
arribi al Govern. 

Ara, respecte del primer punt no ha dit res, més enllà d’un
element descriptiu del perquè es va fer, a través d’una llei, a
través d’un decret llei, etc., etc., però no em diu..., no hi ha cap
argumentació del perquè les persones abans... Clar, vostè em diu
“les que ja ho cobraven ho continuaran cobrant”; és que faltaria
més, si una persona té un dret, que se li retiri aquest dret, faltaria
més. Són els nous de 45 anys, que lògicament tots tenen aquest
conflicte d’aquesta dificultat d’accedir a un lloc de feina, i
s’està recollint a tots els informes i a totes les enquestes que
surten en relació amb temes laborals que aquestes persones no
puguin tenir accés a un mínim d’una prestació social
econòmica, que es tengui en compte la situació familiar, perquè
si una dona cobra 700 euros, si una dona cobra 700 euros i té
tres fills ja no se l’ajuda, i no és el mateix una persona de 45
anys que visqui tota sola o una situació familiar determinada, i
per això s’ha de fer un esforç perquè aquesta gent tengui
cobertura. Si no invertim en cohesió social hi haurà conflicte
social.

Vostès, supòs que com nosaltres, s’han reunit recentment
amb la Federació d’entitats que lluiten contra la pobresa, i què
els han transmès?, què els han transmès? Què està passant als
barris?, els ho han dit?, perquè a nosaltres ens varen dir que si
això continua així d’aquí a dos anys hi haurà un conflicte social
semblant al que hi va haver a França fa sis anys. No li ho han
dit, a vostè, això textualment? Quan els que fan feina amb la
realitat toquen a les portes dels grups parlamentaris, ens avisen
que està passant això, nosaltres no hem de tenir accions?, no
hem de presentar accions?, o hem de dir que el decret, i la llei,
i tal... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Nosaltres, quan escoltam això, presentam propostes d’aquest
tipus, i vostès ens diuen que la sostenibilitat, i que el decreto, i
que la llei... Doncs escolti, miri, tenim una percepció de la
realitat absolutament diferent.

Al segon punt accept la proposta del Grup Parlamentari
Popular, i el primer deman que es passi a votació.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Passarem, idò, a votació el primer punt de la
proposició no de llei.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 8.

En conseqüència quedaria rebutjat aquest primer punt.

Sí, perdó, i el segon punt quedaria aprovat per assentiment.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 7245/14,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a serveis
socials municipals.

A continuació passarem al debat de la Proposició no de llei
7245/14, també del Grup Parlamentari MÉS, relativa a serveis
socials municipals. Té la paraula, per tal de defensar-la, l’Hble.
Diputada Sra. Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. La Llei 27/2013, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, de 27 de desembre,
adapta la normativa bàsica en matèria d’administració local per
l’aplicació dels principis d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera. Una de les parts fonamentals de la
citada llei se centra en la prestació de determinats serveis locals,
entre ells el de serveis socials. 

He de recordar que és una llei que en aquest moment a
través de la comunitat autònoma d’Andalusia té presentat un
recurs davant el Tribunal Constitucional, perquè considera la
comunitat d’Andalusia que és una alteració del marc
competencial vigent, i un principi de vulneració de la
descentralització que contempla la Constitució Espanyola. Però
afecta sobretot, i aquest és el punt que va, perquè està
pràcticament en recurs davant el Tribunal Constitucional
pràcticament en la seva integritat, aquesta proposició no de llei
va en relació amb el tema de serveis socials. 

Els serveis socials de les Illes Balears s’han desenvolupat
sempre des dels ajuntaments, sempre des dels ajuntaments; des
dels primers anys de la dècada dels vuitanta, quan comença a
parlar-se dels serveis socials, els ajuntaments són els que han
anat estructurant i tenint iniciatives en l’organització dels
serveis socials. Però això ja la Llei general de beneficència de
l’any 1849 ja parlava de la necessitat que fossin els municipis,
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l’any 49; després a la llei del 85, la Llei de bases de règim local,
també es recull així. L’article 148 de la Constitució Espanyola
també assumeix que les competències dels serveis socials són
competències de la comunitat autònoma, i la nostra llei de
serveis socials, la primera que hi va haver i la segona que està
en vigor, també parlava de les competències municipals. Avui
en dia a la nostra comunitat autònoma les competències dels
serveis socials, d’una gran majoria dels serveis socials, estan en
mans dels municipis.

De fet un altre dels eixos que més va fomentar i més va
promocionar els serveis socials municipals precisament va venir
de l’Estat, encara en vigor: el Pla de prestacions bàsiques, que
és de l’any 88 i que ara encara està en vigor, tot i que s’està
extingint perquè no hi ha ingressos pressupostaris, des de l’any
88 el que feia era estructurar els serveis socials des dels
municipis, els serveis socials, sobretot d’atenció primària, des
dels municipis, i tot el que fos treball comunitari des dels
municipis. És un pla que encara està en vigor i que encara està
pressupostat, i que el Govern dóna pocs doblers però encara en
dóna, perquè els municipis encara tenguin serveis socials
municipals. Si vostès miren dades del Ministeri de Sanitat i
Serveis Socials en relació amb l’any 2011, que són les darreres
que he pogut tenir, diuen que des de les dades que recull el
Govern de l’Estat a través del Pla de prestació bàsica que l’any
2011 es varen atendre en els serveis municipals 6.890 persones,
perdonin, 6.890.741 persones, 6.890.000 persones; perquè es
facin una idea del volum i de la importància que tenen els
serveis socials municipals l’educació dels 6 als 16 anys
obligatòria és de 4.488.000 nins, en aquest cas, o nines, menors.
No se’ns ocorreria amb una llei no consensuada modificar tot el
sistema escolar -s’ha fet a través de la Llei Wert, però no en
l’edat obligatòria- perquè canviassin les competències de qui ha
de tenir els serveis educatius perquè afecta 4.480.000 persones;
doncs un servei que l’any 2011, servei municipal, va atendre
6.890.000 persones es modifica amb tres o quatre articles d’una
llei de racionalización y sostenibilidad de la administración
local, amb una contestació de tots els municipis, ja siguin del
Partit Popular, del Partit Socialista o d’altres partits, que no hi
estaven d’acord. A part que aquesta proposta, que és elevar els
serveis que ara es donen als municipis a les comunitats
autònomes, fa que el tractament de barris, el comunitari, que és
fonamental, no es pugui realitzar de forma efectiva.

Per tant la nostra proposició no de llei és que aquesta llei
suposaria un canvi de model de la prestació de serveis que no
està recollit a cap legislació vigent de la nostra comunitat
autònoma, ni respon a cap tipus de demanda social ni a cap tipus
de demanda de política municipal; no està liderada ni per batles
ni per regidors, és més, està contestada per batles i per regidors
de tots els partits polítics.

El nostre Estatut d’Autonomia, en el capítol cinquè, article
76, referit als municipis, va en la línia contrària del que
estableix aquesta llei 27/2013. La Llei de serveis socials -ja ho
dèiem- al títol tercer, del règim competencial i organitzatiu, al
capítol I, les competències de l’administració, parla de totes
aquelles competències que han de tenir els municipis, i a més a
més, com que és conscient des d’aquesta llei, quan s’elabora
aquesta llei, que va ser aprovada sense cap vot en contra, amb
una abstenció en positiu per part del Partit Popular, establia la
forma com des de la comunitat autònoma, des del Govern de les
Illes Balears s’havien de finançar aquests serveis municipals,

perquè enteníem que els municipis no tenien a vegades
suficiència econòmica.

Per altra banda el nostre Estatut d’Autonomia, i això el
Govern ho sap perquè ho ha utilitzat de forma massiva, existeix
la possibilitat d’aprovar un decret llei per raons d’extraordinària
i d’urgent necessitat. Nosaltres pensam que estam davant d’una
situació d’una raó extraordinària i d’urgent necessitat, una raó
extraordinària perquè ens estan canviant un model
competencial, que no hi estam d’acord, que cap llei de la nostra
comunitat autònoma elaborada en els parlaments per majories
progressistes o per majories conservadores mai no ha anat en
aquesta línia, mai no ha anat en aquesta línia quan es referia a
la Llei de serveis socials, perquè els nostres batles i els nostres
regidors han dit que no estan d’acord, han manifestat la seva
preocupació; perquè els colAlegis professionals que en saben,
d’aquests temes, i competents en aquesta matèria com és el de
treballadors socials, el de psicòlegs, el d’educadors socials, etc.,
que fan feina en aquest sector, han manifestat i han fet públics
manifests que no estan a favor d’aquesta modificació de la llei;
per tant estam davant una situació extraordinària perquè
extraordinàriament ens obliguen a complir una llei que la nostra
comunitat autònoma no considera necessària; i una certa
urgència perquè si no feim qualque cosa tendrem que a 1 de
gener de 2016 s’haurà d’aplicar aquesta llei. Sabem, perquè s’ha
(...) tot al Parlament, que hi ha una mesa on són presents
representants de tots els municipis, conjuntament amb el Govern
i conjuntament amb els consells insulars per arreglar aquest
tema, per arribar a acords, per arreglar aquest tema. Nosaltres
pensam que això, ja a hores d’ara, és insuficient i instam el
Govern de les Illes Balears, “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears que, en base en l’Estatut
d’Autonomia, en la Llei de serveis socials de Illes Balears,
elabori un decret llei per garantir que els serveis socials
municipals continuïn amb les competències atribuïdes per la
legislació autonòmica anterior a l’entrada en vigor de la Llei
27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local, de 27 de desembre”.

Això no és cap bogeria, això ho han fet altres comunitats
autònomes, ho ha fet Andalusia: “La Junta blindará las
competencias de los ayuntamientos frente a la reforma de la
administración local emprendida por el Gobierno”. Ho ha fet
Andalusia, Andalusia ja té publicat el decret llei. Ho ha fet
Galícia, del Partit Popular, a través també d’un projecte de llei,
aquest no ha utilitzat la via de decret llei, no conec l’Estatut
d’Autonomia gallec però ho ha fet amb prou temps, una
proposta de llei per fer precisament, expressar el que avui
demanam el Grup MÉS. Ho ha fet Castella i Lleó, un decret llei,
exactament el mateix: “Las competencias atribuidas a las
entidades locales de Castilla y León por las leyes de la
comunidad autónoma anteriores a la entrada en vigor de la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la administración local, se ejercerán por las
mismas, de conformidad a las previsiones contenidas en la
norma de atribución, en régimen de autonomía y bajo su
responsabilidad.” Per tant, diu que són anteriors a aquesta llei,
i explica com s’ha de fer. Els deuen conèixer a Castella i Lleó,
als gallecs també els deuen conèixer, als d’Andalusia no sé si
tant.
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Els del País Basc els he de dir, davant aquesta
competència..., intromissió en les competències que són d’àmbit
autonòmic per la Constitució, que diu que los servicios sociales
són exclusius de la comunitat autònoma i la comunitat
autònoma, a una llei que encara és en vigor, perquè hi ha
aquesta tradició, no per capritx, sinó perquè hi havia aquesta
tradició i continua havent-la, va repartir, va definir les
competències de cada una de les administracions de la nostra
comunitat autònoma, el Govern, els consells i els serveis socials
-perdoni- i els ajuntaments.

Per tant, pensam que som davant una situació, una petició
raonable, és una petició que estic convençuda que la gran
majoria dels municipis, tant del Partit Popular com d’altres
partits, acceptarien, i després podríem parlar amb aquesta
garantia d’altres temes que preocupen els ajuntaments com el
tema de finançament, com els tipus de convenis que s’han de
determinar, quin tipus de concertació. Però així garantiríem i
donaríem tranquilAlitat, no només als polítics, sinó als
treballadors i sobretot als ciutadans els quals són els que estan
acostumats a anar als serveis municipals, que aquest model que
funciona, que ha permès que creixin els temes de serveis
socials, que han permès una proximitat molt clara, no és el
mateix anar a veure un conseller per parlar d’una problemàtica
que anar a veure un batle o un regidor, i parlam de coses que
afecten directament la població.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, vagi acabant.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, Sra. Presidenta. Situacions de necessitats bàsiques,
situacions de dependència, del servei d’ajuda a domicili, de què
he de fer amb mon pare en una situació determinada, que tenc
un problema amb el nin, que tenc un problema amb el meu jove;
això, per a un ciutadà, la proximitat que dóna un ajuntament no
la dóna cap altra entitat. Per tant, pensam que és una qüestió
raonable, que ho han fet altres partits polítics i per tant pensam
que es pot aprovar en aquest parlament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula l’Hble. Diputada Sra. Conxa Obrador, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Santiago, expressar el
nostre màxim suport a aquesta iniciativa. Nosaltres vàrem
presentar una proposició semblant a aquesta que es va debatre
a la Comissió d’Institucionals, li he de dir que no va tenir molt
d’èxit perquè no es va aprovar; es va plantejar també, però
l’enfocament que s’ha de donar avui aquí, per reforçar una altra
vegada la necessitat d’elaborar una norma pròpia que doni
suport a les competències municipals als ajuntaments, es debat
a la comissió més social i la que s’ha de posar devora les
persones.

Nosaltres pensam que la reforma de l’administració local
vulnera dos principis: vulnera el principi de protecció social a
les persones en una situació de vulnerabilitat; vulnera el principi
de proximitat d’aquestes persones que van als seus ajuntaments,
com vostè diu, al regidor de Serveis Socials; moltes vegades es
troben els batles pel carrer i els demanen ajuda directament.
Vull dir que tot això, amb la reforma de l’administració local,
desapareixerà i per tant nosaltres estam totalment en contra que
els ajuntaments, en virtut del compliment de l’objectiu de
dèficit, siguin els castigats amb un càstig que no es mereixen
perquè precisament els ajuntaments no tenen cap culpa del
dèficit d’aquest país. Per tant, vulnera el principi d’assistència
social a les persones en situació de vulnerabilitat i també
vulnera el principi de competències que tenen els municipis i
aquesta comunitat autònoma per ordenar tots aquells serveis que
entren, com ja he dit, dins les seves competències.

El desplegament legislatiu i execució en matèria de règim
local, correspon, com ha dit vostè, a la comunitat autònoma de
les Illes Balears, d’acord amb allò que disposa l’article 11.2 de
l’Estatut d’Autonomia, dictat a l’empara del que estableix
l’article 148.1.2 de la Constitució vigent. En desenvolupament
d’aquesta previsió estatutària, aquest parlament va dictar la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears, una llei que estableix les competències pròpies
dels municipis de les Illes Balears, una llei que diu, a l’article
29, que a més a més de les competències derivades de la
legislació bàsica de l’Estat i de l’exercici de les que puguin ser
delegades per l’Estat, per la comunitat autònoma, pels consells
i per altres administracions, aquesta llei garanteix als municipis
un nucli de competències pròpies que han de ser exercides per
aquestes entitats amb plena autonomia i únicament subjectes al
control de constitucionalitat i de legalitat. I aquest nucli de
competències pròpies s’estableix en el punt 2 d’aquest article
29, que diu que els municipis de les Illes Balears, en el marc de
les lleis, tenen en tot cas competències pròpies en una sèrie de
matèries, que no les llegirem totes ara, però que sí volem
destacar, precisament, la competència, la més important per a
nosaltres des del nostre punt de vista, perquè és la que dóna la
protecció a les persones en situació de risc, que és la regulació
i prestació de serveis d’atenció a les persones dels serveis
socials públics i d’assistència primària i el foment de les
polítiques d’acollida a les persones immigrants.

Continua dient aquest mateix article, en el seu punt 3, que la
distribució de les responsabilitats administratives tindrà en
compte la capacitat de gestió i es regirà per les lleis aprovades
pel Parlament de les Illes Balears, per aquest parlament, i
observarà, en tot cas, el principi de subsidiarietat, d’acord amb
allò que estableix la Carta Europea d’Autonomia Local, el
principi de diferenciació, les característiques que presenta la
realitat municipal i el principi de suficiència financera. Aquest
darrer principi, com es veu, ja estava garantit amb la justa
mesura per la legislació autonòmica del 2006, per tant no és
necessari aplicar-los una llei de reforma de l’administració local
que està basada en el principi de sostenibilitat, perquè ja estan
sotmesos al principi de suficiència financera.



ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 79 / 2 d'octubre del 2014 1093

 

El principi d’autonomia local, a més de ser reconegut per la
Carta Europea, va ser recollit per la Constitució del 1978 com
a un reconeixement, com a un èxit dels ajuntaments democràtics
els quals deixarien de ser considerats entitats menors, sotmeses
a la tutela de l’Estat, com ho havien estat durant el règim
dictatorial del general Franco. Jo encara record la regulació
predemocràtica, aquella regulació franquista en què tot el poder
es concentrava com més prop del dictador molt millor. Ben
contràriament, la Constitució, no només es va preocupar de
reconèixer l’autonomia local i la personalitat jurídica pròpia i
plena dels municipis, que ja mai més no s’haurien de veure
sotmesos a la tutela de l’Estat, sinó que també va consagrar el
principi de descentralització com a un dels principis que han de
regir l’organització de l’administració pública; sota aquest marc,
la Llei reguladora del règim local del 1985 es va dictar
precisament amb total garantia de l’autonomia local i establia a
l’article 25 que els municipis, per a la gestió dels seus interessos
i dins l’àmbit de les seves competències, podien promoure tot
tipus d’activitats i prestar tots els serveis públics que
contribuïssin a satisfer les necessitats de comunitat veïnal.

Aquest era fins fa molt poc el marc legislatiu competencial
que regia la nostra organització territorial, una organització
descentralitzada, conscient que els municipis constitueixen
l’administració més propera a la ciutadania i com a tal més
adient per gestionar els serveis més bàsics, aquells serveis més
necessaris per assegurar una vida digna als seus habitants.

Però tota aquesta configuració s’ha vist modificada per una
llei aprovada amb la majoria absoluta del Partit Popular que
suposava novament un sotmetiment dels principis dels
municipis a la tutela de l’Estat, una invasió de les competències
autonòmiques i un atac directe a l’autonomia municipal, que ens
retorna a l’ordenament jurídic predemocràtic i
preconstitucional.

La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, toca l’estructura
competencial establerta mitjançant la Llei 7/1985, de 20 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i envaeix la
competència autonòmica de les Illes Balears i la resta de
comunitats autònomes. El meu grup considera preconstitucional
el model que configura la Llei 27/2013, que lesiona l’autonomia
local i per això comprenem que s’hagin interposat recursos
d’inconstitucionalitat en contra d’aquesta llei, perquè altera el
marc competencial i vulnera el principi descentralitzador
recollit a la Constitució Espanyola. Han posat recursos les
comunitats autònomes d’Extremadura, governada pel Partit
Popular; Navarra, Andalusia, Astúries, Catalunya. Nosaltres
mateixos vàrem demanar també a aquesta mateixa cambra que
instàs el Govern també a interposar un recurs
d’inconstitucionalitat, no es va fer. Però en qualsevol cas, és una
llei que està sotmesa en aquest moment a la decisió final del
Tribunal Constitucional.

En qualsevol cas, i encara que siguem a temps a posar un
recurs d’inconstitucionalitat, sí pensam que, en ús de les
competències que ens atribueix el nostre Estatut d’Autonomia,
tant el Govern de les Illes Balears com aquest parlament tenim
la possibilitat de dur a terme accions que palAliïn d’alguna
manera les conseqüències perverses que tendrà l’entrada en
vigor de la nova Llei 27/2013 en el gener del 2016.

A parer nostre, resulta imprescindible un pronunciament
urgent d’aquest parlament a favor de l’autonomia local, tal com
estava configurada abans de l’aprovació d’aquesta llei, i per
això pensam que suposa la vulneració de l’autonomia local i de
les competències de l’Estatut d’Autonomia aquesta llei que es
vol impulsar i que entrarà en vigor, i també perquè recentralitza
el model d’administració local i, a més, en la línia del que ja han
fet altres comunitats autònomes, com ha dit la portaveu del
Grup MÉS, com Andalusia o el País Basc, però també Castellà
i Lleó o Galícia, governades pel Partit Popular, consideram
possible l’elaboració i l’aprovació d’una norma amb rang de
decret llei per garantir l’exercici de les competències municipals
i sobretot per al manteniment del servei bàsic que actualment
presten els ajuntaments de les nostres illes, en matèries, també,
com l’educació, la sanitat, els serveis socials, el transport,
l’ocupació i el consum.

Però ens preocupen molt especialment els efectes d’aquesta
llei en l’atenció a les persones majors i als infants, ens preocupa
que la llei tracti els ajuntaments com a un problema, quan són
normalment la solució. Ens preocupen els efectes d’aquesta llei
sobre l’ocupació pública, sobre els serveis públics més propers
i més necessaris, i per això donarem suport a aquesta proposició
no de llei del Grup MÉS.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Bueno, lo primero que hay
que aclarar sobre la Ley de reforma local es que se trata de una
ley que nace, precisament, a raíz de la petición de los propios
ayuntamientos por la asunción de competencies impropias,
porque de eso es de lo que estamos hablando, de las
competencias que no les toca asumir y que han estado
asumiendo. Y muestra de que existe esa petición por parte de
los ayuntamientos es que esta ley ha pasado por la Comisión
Nacional de la Administración Local, que está integrada por
igual número de representantes de las administraciones locales
como de la Administración general del Estado y esta comisión
ha dado su informe favorable al anteproyecto de ley, o sea que
el máximo órgano de consulta en lo referido a nuestros
municipios, otorgó su apoyo a esta ley.
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Yo creo que en los tiempos que corren debemos alejarnos de
tantas demagogias y de tratar los temas tan frívolamente, y yo
creo que evidentemente los ciudadanos, a día de hoy, nos piden
cambios, nos piden cambios en muchas cosas, y nos piden
cambios yo creo que también en cómo funcionan nuestras
administraciones. En este caso, yo creo que, como en tantos
otros, el Gobierno de España prefiere asumir su responsabilidad
y asumir riesgos y tomar decisiones, que pueden gustar o no,
pero que creemos que son imprescindibles.

En una crisis en la que todo se ha cuestionado, yo creo que
nadie pone en cuestión la apuesta por lo local, la apuesta por la
administración más cercana al ciudadano, sabemos que es la
institución más valorada, tenemos la convicción de que en
cualquier pueblo de España, ya sea grande o pequeño, su
ayuntamiento se ha convertido en un auténtico baluarte del
estado de bienestar, y esta reforma de la administración local,
pese a lo que muchos piensan o quieren hacer pensar, no es una
reforma ni para reducir ni para recortar, es una reforma para
profundizar en lo que funciona y para cambiar lo que no
funciona. De hecho, esta misma ley reconoce el papel
fundamental de las corporaciones locales en la configuración
del Estado y ofrece propuestas a sus problemas económico-
financieros.

Todos sabemos que partimos de una ley, ya bastante antigua,
la 7/1985, después de 28 años de vigor de esta norma se han
dado múltiples disfuncionalidades, se da concurrencia
competencial entre muchas administraciones públicas, se están
dando duplicidades en la prestación de servicios, y lo más grave
de todo es que hay ayuntamientos que están ejerciendo
competencias de las que carecen precisamente del título
competencial que les tocaría.

Yo creo que esta ley, lo que destacamos de esta ley es que
precisamente actualiza las competencias municipales; separa
muy claramente las competencias estatales y las autonómicas y,
gracias a esto, precisamente nuestros ayuntamientos van a poder
ejercer su ámbito competencial, con un título competencial muy
claro, muy diáfano que les ampare.

Evidentemente, también esta ley potencia la figura de las
diputaciones provinciales y los consells, precisamente para que
estas entidades supramuncipales coadyuven a los ayuntamientos
precisamente a gestionar aquellos servicios obligatorios en
municipios inferiores a 20.000 habitantes, que en muchos casos
se ven con numerosas dificultades para gestionar todas estas
competencias, y fomentando así garantizar una mejor prestación
de los servicios y siempre con una financiación mucho más
adecuada y más barata para muchos municipios.

Pero yo quiero recalcar que..., no sé si en algún caso se han
leido la ley o no, pero que el artículo 7.4 de esta ley
precisamente reconoce la posibilidad de las entidades locales
que puedan ejercer competencias distintas a las propias y de las
atribuidas por delegación, eso sí, con una seria de requisitos
materiales y procedimentales, como por ejemplo que no se
puede poner en riesgo la sostenibilidad financiera del
ayuntamiento, cosa muy razonable; o que no puede incurrirse en
un supuesto de ejecución simultánea con otra administración,
otra cuestión muy razonable. Y ¿esto qué significa? Pues, que
dos administraciones no pueden ejercer la misma competencia
-yo creo que en eso deberíamos estar todos de acuerdo- y que

una delegación de competencias siempre, y en todo caso, tiene
que ir acompañada de una dotación presupuestaria, con una
cobertura al cien por cien. Y además, es más, les garantiza a los
ayuntamientos que van a cobrar sí o sí, porque dice que si la
administración autonómica no pagara eso, se lo detraerá de su
financiación autonómica.

O sea que yo creo que todo lo contrario a lo que ustedes
están vendiendo, no sólo se protege al ayuntamiento, sino que,
además, se garantiza que cuando ejerza sus competencias lo
haga con todas las garantías, y cuando ejerza competencias que
no son propias y están delegadas de la comunidad autónoma lo
hagan a costa de la administración autonómica, porque es muy
fácil poner a los ayuntamientos una competencia que no es suya
y después desentenderse y no financiarla. ¿Cuántos
ayuntamientos han estado endeudados por todo lo que les debía
el consell insular o todo lo que les debía la comunidad
autónoma? Yo creo que evidentemente eso no es ni cuestionar
la autonomía local, ni es poner en cuestión las competencias que
están ejerciendo de la mejor manera posible los ayuntamientos,
todo lo contrario, es garantizar que, cuando ejercen
competencias que no tienen asumidas por la normativa, cuando
ejercen competencias que alguien les ha delegado, esa
administración tiene que garantizar que se las va a pagar, no
podemos dedicarnos a endeudar a los ayuntamientos y después
dejarles a su suerte a ver cómo gestionan una competencia que,
además, no es suya.

Yo creo que es muy bonito encargar cosas a los demás y que
después ya se apañarán cómo las pagan.

Yo creo que es muy urgente aclarar los diferentes ámbitos
de responsabilidad competencial y mucho más en el ámbito de
lo social, porque no se trata de decir si no lo hacen los
ayuntamientos no se va a dar ese servicio; todo lo contrario, hay
que aclarar y tenemos la responsabilidad de aclarar quién es el
responsable y que esa administración que es responsable asuma
la responsabilidad ante el ciudadano; el ciudadano tiene que
tener muy claro quien es el responsable de cada competencia y
tiene que tener muy claro a dónde tiene que acudir para cada
servicio. Y eso no es poner en peligro ni a los ayuntamientos ni
al servicio en si mismo, porque esta ley, en ningún caso, dice
que sus servicios no se van a dar, lo que dice es que se tiene que
aclarar quién los va a dar y con qué financiación.

Así que yo creo que en estos casos no demos mensajes
alarmistas.

También esta ley introduce mucho más rigor en el control,
y yo creo que más rigor en el control de las cuentas públicas no
debería perturbar a nadie, a no ser que alguien entienda de otra
manera el uso de las cuentas públicas.
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También pone un criterio de igualdad y de homogeneidad en
cuanto a las retribuciones de los alcaldes, de los regidores, de
los funcionarios y de los directivos de los entes públicos, yo
creo que ahí también ha habido muchas diferencias entre unos
municipios y otros, y yo creo que es importante profundizar en
este orden de criterio.

Por otra parte, ¿qué hemos hecho en Baleares con la
aprobación de esta reforma local? Como muy bien ha dicho la
Sra. Santiago, lo primero que ha hecho el Gobierno de las Islas
Baleares, para abordar la aplicación de esta ley, es crear una
comisión de trabajo, con responsables y representantes de todas
las áreas de servicios sociales de los Consejos de Mallorca,
Menorca, Eivissa y Formentera; también está presente la
FELIB, con todos los ayuntamientos, y a propuesta de la propia
FELIB, el Ayuntamiento de Palma tiene una representación
especial y representantes de determinados municipios con más
y menos de 20.000 habitantes, y representantes de municipios
de Eivissa y de Menorca para que esté todo el mundo
representado. Esta comisión ¿que ha acordado? Ha acordado
también nombrar un equipo de carácter técnico de cada
administración para que trabaje este tema.

Se está recopilando toda la información que haga referencia
a los programas, los servicios o diferentes iniciativas sociales
que llevan a cabo cada una de las administraciones. Lo que se
trata precisamente con estas comisiones de trabajo y estos
grupos es de hacer una fotografía real de cuáles son las
competencias y los servicios que se ejercen en esta comunidad
autónoma por cada una de las instituciones y, posteriormente,
estudiar en qué medidas les puede afectar esta ley de
racionalización y sostenibilidad de la adminsitración cuando
entre en vigor.

Yo creo que lo que no podemos es perder esta oportunidad
precisamente para ordenar lo que a veces se ha convertido en un
caos entre administraciones en esta materia.

También hay que decir que hay reuniones más periódicas
por parte de grupos de trabajo que son más pequeños, como
servicios concretos de planificación o de presupuestos, que son
por lo menos una vez al mes. En este caso, la voluntad de la
Conselleria de Familia y Servicios Sociales es estudiar, de
manera conjunta, con el resto de administraciones con
competencias en este ámbito cómo vamos a llevar a cabo la
aplicación de esta norma, teniendo siempre en cuenta la realidad
de cada administración y con el objetivo principal, por
supuestísimo, de que se dé la prestación del servicio de la forma
más beneficiosa para el ciudadano, aquella que le sea mucho
más cómoda. Aquellos servicios que requieran una proximidad
con la ciudadanía seguirán siendo prestados por los
ayuntamientos, por convenio o por delegación, eso sí,
garantizando que les vamos a financiar de la forma que sea
correcta.

Yo creo que aquí, lo que me sorprende es que ustedes, que
son partidos que tienen una teoría..., una tendencia a intentar
cambiarlo todo, parece que son como más conservadores que
nadie en cuanto a la administración se trate, yo creo que el
propio ciudadano nos pide que hagamos este ejercicio de
reordenar la administración, de aclarar las competencias y de
saber a quién tiene que pedirle responsabilidades en cada caso
y sobre todo a quién se tiene que dirigir cuando demanda un

servicio, porque a veces los ciudadanos tienen un caos de quien
lleva cada cosa.

Evidentemente, esta adaptación a la ley se tiene que hacer
antes de 31 de diciembre de 2015, que es la fecha máxima hasta
la que existe esta obligación, y yo creo que, precisamente por
este mismo motivo que les he estado contando, de que hay unos
equipos de trabajo, de que hay un montón de personas
implicadas en este trabajo, lo que no creemos es que sea este
parlamento quién tenga que decir cuál es la solución más
adecuada, precisamente sería una falta de respeto a todos los
grupos de trabajo que están trabajando en cómo aplicar esta ley
y en cuál debe ser la mejor solución en este sentido, creo que
sería una falta de respeto que sea precisamente este parlamento
quién les diga cómo tiene que hacerse. Esperemos a las
conclusiones de los grupos de trabajo y una vez planteadas, pues
ser hará lo que los propios técnicos hayan dicho, lo que las
propias administraciones hayan acordado, y esa será la decisión
que asuma el Gobierno de esta comunidad autónoma.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Gràcies al Grup Socialista per donar-nos
el suport.

Sra. Bauzá, vostè s’haurà llegit la llei, però el que no s’ha
llegit és la proposició no de llei, perquè vostè em fa una
referència a totes les competències i a la garantia de pagament
i aquí fem una cosa molt concreta: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears que, en base a
l’Estatut d’Autonomia i a la Llei de serveis socials...”, i tot el
seu discurs va en contra de l’Estatut d’Autonomia i la Llei de
serveis socials, “elabori un decret llei per garantir els serveis
socials municipals amb competències atribuïdes actualment.”

I vostè, que coneix tant el funcionament d’aquesta comissió,
una comissió que es va aprovar en el Parlament a través d’una
moció i que es realitza, també sabrà que són molts els batles que
demanen aquest decret llei i que la consellera no ho vol fer. Vull
dir..., no, ho expliqui, perquè nosaltres també tenim
representació en aquest, hi ha persones presents nostres aquí, i
els batles demanen un decret llei com a Andalusia, un decret llei
com a, i la consellera diu que no, és la consellera la que no vol
fer el decret llei.
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Per tant, quan els nostres batles ja han anat a la Mesa, han
convençut altres batles del Partit Popular i en aquella Mesa li
diuen que no, nosaltres utilitzam el Parlament, faltaria més, la
màxima institució on resideix la sobirania, no en aquella Mesa,
que està molt bé, resideix aquí la sobirania. I en aquesta Mesa
ja s’ha parlat i hi ha hagut ja una definició clara d’uns batles i
regidors que volen un decret llei per al tema de serveis socials.
Per què si no, sap el que pot passar? I li ho hem dit, també li
haurà arribat, batles que diuen: jo no faré els serveis socials
municipals, perquè la llei aquesta, en vigor, com que jo tenc
menys de 20.000 habitants no m’obliga. I altres batles que
diuen: jo no vull renunciar per a res al Punt d’Informació dels
Serveis Socials Comunitaris.

I això que vostè diu que ho arreglaran tant, dependrà de cada
batle, ah, ah, ah!, clar, si li és igual. Ara tenim clarament que els
serveis comunitaris són municipals, i això no ho dubta, ningú,
podem millorar el finançament i podem aclarir tot el que vostè
vulgui del finançament, però amb aquesta llei que a vostès els
sembla tant, un batle de menys de 20.000 habitants dirà: jo fa
trenta anys que tenc un servei comunitari i no vull deixar-lo, i
un altre dirà, doncs per al Govern. I això que vostè vol evitar,
que tothom sigui igual, que es clarifiquin les competències serà
un caos; un centre de dia dependrà de l’ajuntament i un centre
de dia dependrà del consell. Ah, ah, sí, sí!

El que tenim fins ara, molt més millorable, no, un caos no,
molt més millorable en temes de finançament és aquest model
que tenim, atenció primària molt àmplia, consell insular menys
àmplia i Govern poqueta cosa. I vostès ara poden canviar,
capgirar això, Govern moltes competències en serveis socials,
el consell menys i els ajuntaments menys. I aquest ajuntament
sí i aquesta ajuntament no i aquest ajuntament s’ho pensa fins
l’1 de gener del 2016, això és el que vostès proposen.

Nosaltres, davant això, que és el caos, proposam un ordre.
I com a Govern, el qual ha de garantir que tots els ciutadans de
les Illes tenguin un mínim, pensam que aquesta és la proposta.
I a més, una defensa d’autogovern, d’autogovern, i això ho ha
entès perfectament Castella i Lleó i ho ha entès perfectament
Galícia, i Galícia també ho va entendre quan amb el seu Estatut
va dir aquí targeta sanitària per a tothom, i el Partit Popular del
Sr. Bauzá no entén què és l’autogovern. En Rajoy diu fem això
i aquí s’acompleix sense cap tipus de discussió. I en canvi hi ha
polítics del Partit Popular que sí defensen el seu autogovern,
defensen els Estatuts, perquè els ciutadans els han posat per a
això, per defensar uns estatuts.

Vostès, amb aquest discurs, es carrega l’Estatut
d’Autonomia, la Llei de serveis socials actual i permet que hi
hagi, si continuen així, l’any..., l’1 de gener del 2016 un caos.
Confiem que hi hagi un canvi de govern i aquest sigui dels
primers decrets llei que faci el nou govern.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Passarem a la votació de la
proposició no de llei.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 8.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 7245/14, per 8 vots en contra i 5 vots a favor.

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



ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 79 / 2 d'octubre del 2014 1097

 



1098 ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 79 / 2 d'octubre del 2014 

 



ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 79 / 2 d'octubre del 2014 1099

 



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


