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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sra. Presidenta, Pilar Sansó substitueix Vicenç Thomàs.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Sra. Presidenta, Margalida Serra, María José Bauzá.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sra. Presidenta, Antoni Camps substitueix Alejandro Sanz.

EL SR. MONERRIS I BARBERÀ:

Sra. Presidenta, Manuel Monerris substitueix Pepe Torres.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 7601/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació d'un
subsidi per a les persones aturades sense prestacions amb
fills al seu càrrec.

Aquesta presidència proposa una alteració de l’ordre del dia,
en el sentit de debatre en primer lloc la Proposició no de llei
RGE núm. 7601/14 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
creació d’un subsidi per a les persones aturades sense
prestacions amb fills al seu càrrec.

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

(Remor de veus)

(...) bé, perquè la diputada ha hagut de sortir, era aquí, ha
hagut de sortir i m’ha demanat si, per favor, es podia...

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

No, no hi ha cap...

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo ho he demanat a la lletrada, m’ha dit que no, ... no...

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

No, però sí estaria bé...

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo li he demanat..., a veure, jo ho he demanat...

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

No hi ha cap problema, però està bé que als portaveus se’ns
comuniqui.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Jo, Sra. Barceló, he demanat a la lletrada i,
textualment, i ella és aquí, m’ha dit que no calia, vull dir que es
podia fer, que era una qüestió..., açò és el que se m’ha indicat.

Bé, en qualsevol cas, idò, disculpin. Si hi estan els portaveus
d’acord, idò.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, no hi ha cap problema, simplement és cortesia
parlamentària, de tenir preparats els papers pensant que et toca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, d’acord, idò, deman disculpes als portaveus.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Bé, bones tardes, Sra. Presidenta, senyores diputades,
senyors diputats. Bàsicament aquesta proposta va molt lligada
a intentar resoldre i corregir una situació de dificultat d’accés a
les prestacions per atur. La comunitat autònoma de les Illes
Balears a més a més, viu aquesta dificultat d’accés a les
prestacions d’atur d’una manera més dura que altres indrets, o
altres comunitats autònomes. Balears és la comunitat autònoma
amb la taxa més baixa de protecció per atur. En aquest sentit,
per tant, tenim que només un 26% de les persones en atur tenen
una cobertura de prestació. Per tant, aquesta és una realitat molt
lligada a la temporalitat i a la parcialitat de les contractacions
que dificulta, repetesc aquest accés, quan es fa feina poder
arribar a cobrar una prestació.

Açò fa que a l’Estat mes rera mes li suposi un estalvi a
Balears entorn dels 12 milions d’euros mensuals. És a dir, que
en relació amb fa dos anys, veim que aquesta comunitat
autònoma de Balears, que és la que més baixa protecció per atur
té, va lligat a una reducció mes rera mes de les quantitats
lligades a prestacions per atur. Per tant, repeteix, una mitjana de
12 milions d’euros mensuals que l’Estat s’estalvia a Balears.

Aquesta situació vertaderament és difícil, sobretot a un
moment que, malgrat es creïn nous llocs de feina, també al
costat d’aquesta realitat, ens trobam amb una cronificació dels
colAlectius que més difícil tenen l’accés a la feina. Aquest
trimestre, avui hem conegut les dades de l’EPA del tercer
trimestre del 2014, on trobam que les famílies que tenen tots els
seus membres a l’atur continuen incrementant-se, són 27.000,
quan fa un any eren 26.500, vull dir que s’incrementen. Igual
que s’incrementa l’atur de llarga durada, sobretot el que fa
referència als que duen més de dos anys a l’atur. Aquest més de
2 anys a l’atur suposa moltíssimes vegades l’esgotament de les
prestacions.
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Per tant, davant d’aquesta realitat que tenim colAlectius amb
moltes dificultats per accedir a una protecció, perquè la reforma
laboral també ha dificultat encara més aquest accés i la realitat
de Balears, amb una contractació molt temporal i parcial, ho
vivim d’una manera més dura amb les xifres que he assenyalat,
valoràvem que era important que el Govern de l’Estat, que és el
que estalvia a costa de les nostres prestacions, plantegés de
manera urgent la creació d’un subsidi per a les persones en atur
que no reben cap prestació amb fills al seu càrrec.

I no basta el Pla prepara el qual també s’ha retallat, amb les
dificultats de poder-hi accedir i que també ha suposat la
reducció d’aquesta prestació entorn d’un 40%.

Per tant, creim que hi hauria d’haver, sobretot quan rallam
de pobresa infantil, quan rallam de pobresa en general, famílies
amb fills al seu càrrec que no reben cap prestació, seria bo a
partir de l’estalvi que l’Estat fa a la nostra comunitat autònoma
en matèria de prestacions, que establís una mesura en aquest
nivell. I a més a més, quan el president de l’Estat es va
comprometre a ampliar el suport a les persones en atur de llarga
durada. Ho va fer amb una foto d’un acord amb els sindicats,
Comissions, UGT, amb les patronals, que ens assenyalaven que
a partir del mes d’octubre s’establirien mesures d’aquest tipus.
Però evidentment veim que, passat el mes d’octubre, ja som al
final i no sabem res de cap mesura extraordinària lligada a
aquest colAlectiu, el més afectat pel que fa referència la crisi.

Per tant, demanam d’una manera clara la creació d’un
subsidi per aturar a un moment en què la gent té moltes
dificultats i sobretot quan s’esgoten les prestacions i hi ha fills
al seu càrrec. Aquesta és la proposta que avui duim aquí perquè
sigui debatuda i per a la qual demanaríem evidentment que
s’aprovés.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. Passam al torn de fixació de
posicions. I per part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta, bones tardes a tots i a totes. El nostre
grup parlamentari donarà suport a iniciatives que apuntin, com
aquesta que avui debatem, a prestacions de caràcter social, de
caràcter econòmic per cobrir la mancança de feina que tenim a
la nostra comunitat autònoma i jo crec que a la resta de l’Estat
espanyol. 

Avui es proposa aquesta, després crec que hi ha el debat
posterior també d’una renda bàsica, o d’una renda mínima
d’inserció, per tant, el que és necessari efectivament és crear
prestacions socials, prestacions econòmiques quan la feina no
garanteix els ingressos de les famílies per poder cobrir les
necessitats bàsiques.

Avui hem conegut l’EPA, la famosa EPA i ens hem adonat
què, després de set anys d’aplicar polítiques absolutament
neoliberals, després d’aquests set anys d’aplicar aquestes
polítiques, després del copagament, després de les pujades
d’IVA, de la reforma laboral que ha fet que l’acomiadament
sigui pràcticament gratuït, que els treballadores tenguin menys
drets, que se baixi la renda d’ingrés de les famílies, era de
30.000 i ara és de 23.000; després de tot el tipus de retallades,
tenim un 23,69% d’atur. Després de set anys, a l’any 2012 va
pujar, a l’any 2013 va tornar pujar, a l’any 2014 va tornar pujar,
però després de tot això, a més d’altres coses, tenim un 23,69%.
I el problema és que no veim una sortida, ningú no s’atreveix a
dir que això, dos, tres anys més, i després tendrem una sortida
d’aquesta economia.

Anam cap una economia de subsistència, anam cap una
economia de treball en precari. I quan no som capaços entre tots
de produir, de canviar el model econòmic perquè la gent pugui
tenir una feina estable, una feina amb la qual pugui realitzar un
projecte de vida, als joves, als adults i a les persones menors de
65 anys, hem de fer altres tipus de prestacions de caràcter social
i de caràcter econòmic per cobrir les necessitats bàsiques de la
població. 

I som davant d’una situació la qual, després de set anys,
veim que això no canvia, que després de totes aquestes mesures
hem baixat un 1,5% els punts de l’atur, després de totes aquestes
mesures, necessitam complementar-les amb altres coses.
23,69% de la taxa d’ocupació, el percentatge de persones que
treballen a temps parcial ha pujat, la taxa de temporalitat ha
pujat. 1.834.000 llars, tots els seus membres actius estan aturats,
no tenen feina, a la nostra comunitat autònoma ha pujat en 1.000
llars més. Les persones majors de 45 anys i 55 anys sense feina
han tornat pujar. Això és el que explica, això és que tenim a
l’EPA. A la millor temporada turística de les Illes Balears, a la
millor temporada turística del conjunt de l’Estat espanyol, tenim
aquesta situació.

Per tant, mentre no tenguem fórmules econòmiques per
activar realment l’economia i que permeti contractacions
laborals dignes, que les persones puguin tenir un sou digne i a
través d’aquest treball digne i aquest sou digne, fer el seu
projecte de vida, ho haurem de complementar amb qualque
tipus de prestació.

Avui vostè proposa aquesta, o ara debatem aquesta, ens
sembla bé, primer, perquè és una prestació dirigida a cobrir les
necessitats bàsiques, on fa referència a la presència de fills, se
suposa que són fills petits. Tots hem pactat o firmat un pacte per
la infància, que assenyalava precisament aquest tipus de
prioritats, que totes les prestacions socials, totes les polítiques
econòmiques vagin dirigides a protegir la infància. Com vostè
deia, també està recollit en el Pla d’ocupació al qual vam donar
suport el conjunt de grups parlamentaris, i per tant crec que
difícilment s’hi pot votar en contra.
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Quan un enginyer, o quan un arquitecte construeix un pont,
el que fa és, per veure realment la resistència del pont, no valora
la resistència del pilar més gruixut, sinó del més feble, perquè
el més feble és el que li dóna realment la resistència d’aquell
pont. Doncs nosaltres hem de veure les situacions de
vulnerabilitat quines són, perquè si cada vegada tenim més
persones excloses del sistema, que no veuen que el sistema les
suporti, que no veuen que el sistema les ajudi, tendrem exclosos
i tendrem conflicte social. I la responsabilitat d’això és dels que
prenen decisions, dels governs i dels parlaments que han de fer
propostes al Govern.

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa del
Partit Socialista.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. I per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Antònia Vallès, també per un temps de deu minuts.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes a tots i a totes. La
proposició no de llei que presenta el Grup Socialista és un tema
que preocupa tots els grups polítics i tots els ciutadans. Una de
les prioritats d’aquest Govern, tant l’autonòmic com l’estatal,
són les persones i el seu accés i manteniment dels llocs de feina.
Fins ara els majors esforços han estat per poder superar una
herència molt complicada, superar un passat de crisi i
inestabilitat. Però ara podem dir que el futur és més
encoratjador, un futur amb més prosperitat i creació de llocs de
feina.

Amb les reformes estructurals de la nostra economia i
l’estabilitat pressupostària, ens ha permès créixer l’any 2014 i
que hi hagi una creació d’ocupació neta, una pujada de
l’afiliació i la cotització a la Seguretat Social. Per això podem
dir que hi ha 356.258 afiliats més a la Seguretat Social, persones
que han trobat un lloc de feina. I les Balears van al capdavant de
la recuperació, duim 23 mesos baixant les xifres d’aturats i 15
creant ocupació neta.

Les reformes que s’han duit a terme eren les que necessitava
la nostra economia, perquè no hi ha miracles, hi ha esforç, feina
i voluntat de tota la societat espanyola. Unes reformes
plantejades a llarg termini, per a una recuperació duradora i fer
possible el creixement econòmic i la creació d’ocupació durant
anys. És veritat que per aconseguir-ho hem hagut d’implementar
mesures molt severes, però ho aconseguim, sortim de la crisi
amb molt d’esforç i amb moltíssim per fer. Fins que hi hagi una
sola persona que no tengui feina, no ens podem aturar, la millor
ajuda que podem donar als nostres ciutadans és un lloc de feina.

El Partit Popular des del primer minut es va centrar en
polítiques actives d’ocupació, unes polítiques acordades a les
comunitats autònomes a la darrera Conferència sectorial
d’ocupació, amb quatre objectius principals: millorar l’ocupació
dels joves i el suport als emprenedors; millorar l’ocupació
d’altres colAlectius especialment afectats per la desocupació;
millorar la qualitat de la formació professional, i millorar les
polítiques actives i passives de l’ocupació.

Fa un any, quan presentàvem el pressupost de l’Estat per al
2014, dèiem que l’economia podia créixer un 0,7%. Avui les
coses han millorat un poc i parlam de quasi el doble acabant el
mes de setembre. L’evolució de l’EPA durant l’actual any i el
següent, permet dir que serem capaços de crear 620.000 llocs de
feina a Espanya durant els anys 2014 i 2015.

Som molt conscients que el nostre creixement és encara
moderat i que la creació de llocs d’ocupació és insuficient, molt
insuficient, per les xifres d’atur que tenim. Però també volem
fer arribar als ciutadans que el més complicat ja ha passat. La
creació d’ocupació de qualitat i la lluita contra l’atur és el
principal objectiu de la política econòmica del Govern. Tot això
ha donat lloc a diferents iniciatives de les quals les aprovades
més recentment són: l’Estratègia espanyola d’activació per a
l’ocupació 2014-2016; el Pla anual de política d’ocupació per
al 2014, i la implantació a Espanya del sistema nacional de
Garantia Juvenil.

D’altra banda, l’avantprojecte de pressupost per al 2015
incorpora el Pla creix, que és el pla d’acció contra l’atur juvenil.
Dins el projecte de pressupost del 2015, dins aquest mateix pla
es fa ús del fons FEDER per un import de més de 1.067 milions
d’euros, per facilitar el crèdit a la petita i mitjana empresa amb
projectes innovadors. Si a aquests doblers s’hi uneixen els que
es comprometen a les diferents comunitats autònomes, l’import
del pressupost s’eleva a 3,2 milions d’euros. També el
pressupost per al 2015 conté crèdits per un import de 25.000
milions d’euros per cobrir els beneficiaris de les prestacions per
a subsidi de desocupació. I més de 4.764 milions per a
polítiques actives, el que presenta un augment del 16,8%.

Certament l’ocupació és la veritable política social i gràcies
a les mesures realitzades per l’executiu, el nivell de creixement
del PIB moderat ja es tradueix en creació d’ocupació. I mentre
es consolida la millora d’ocupació, el Govern ha volgut posar
l’accent en la protecció de les persones més vulnerables, que
requereixen una major atenció en el seu retorn al mercat laboral.
Precisament per això es va reformar el Programa Prepara,
perquè sigui eficaç, perquè els beneficiaris tornin tenir
oportunitats d’ocupació i per concentrar les ajudes en aquells
que més ho necessiten, els aturats de llargada duració o amb
responsabilitats familiars. Així, des del principi de la legislatura,
504.000 persones han cobrat el Prepara, que es prorroga
automàticament cada sis mesos, fins que la taxa d’atur se situï
per davall del 20%. 

Aquestes mesures són un clar exponent del compromís del
Govern amb els ciutadans en aquest àmbit. Un compromís que
s’ha posat de manifest mitjançant el acuerdo de propuestas
para la negociación tripartita, para fortalecer el crecimiento
económico y el empleo, del passat 29 de juliol, on el Govern fa
feina, en el marc del diàleg i la negociació amb els interlocutors
socials, per millorar les prestacions socials d’aquelles persones
que més ho necessiten. Amb aquest objectiu, el president del
Govern Mariano Rajoy, es va comprometre amb els
interlocutors socials el passat 29 de juliol a elaborar un mapa
complet de prestacions públiques per a tot el territori, per
garantir la protecció social de totes aquelles persones que ho
necessiten.
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En aquest sentit, un colAlectiu que preocupa, i molt, al
Govern és el dels aturats de llarga durada, uns aturats, que deim,
de llarga durada que són persones que duen més de tres anys
sense feina i que han esgotat les prestacions per desocupació
que generalment tenen més de 45 anys i procedeixen, quasi tots,
del sector de la construcció. Es tracta del colAlectiu que més
difícil ho té tornar al mercat de la feina, a la seva antiga
professió.

En aquest sentit, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social
mantendrà vigent el programa de requalificació professional de
les persones que esgoten la protecció per desocupació, que
aquest govern ha dotat de permanència mentre la taxa d’atur no
baixi del 20%, que en el 2015 comptarà amb 285 milions
d’euros. 

Però atesa la difícil situació per la qual passen moltes
famílies, el Govern negocia amb els agents socials des de fa uns
mesos precisament l’extensió de la protecció social per als
aturats de llarga durada amb càrregues familiars per completar
el programa Prepara. Encara que hi ha moltes qüestions que no
estan ben contractades, el que sembla, i està clar, és que aquesta
nova prestació estarà vinculada a la formació; la majoria de
desocupats de més de 45 anys només compten amb el graduat
escolar i difícilment tornaran a la feina on estaven. Per això, els
hem de reciclar i orientar cap a altres llocs de feina.

Per tant, tenint en compte que ja s’ha fet públic i que
existeixen aquestes negociacions que aquesta mateixa setmana
el ministre Montoro confirmava durant la presentació de
l’avantprojecte de pressuposts, nosaltres proposaríem una
redacció per poder votar a favor del punt que presenta el Grup
Socialista, i seria la següent: “El Parlament de les Illes Balears
demana al Govern d’Espanya que continuï negociant amb els
agents socials l’extensió de la protecció social per a les persones
aturades que no reben cap tipus de prestació amb fills al seu
càrrec, per tal de palAliar el sofriment de moltes famílies”.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, la veritat és que m’ha descolAlocat un poc, “... que
continuï negociant”. A veure, tots hem llegit que hi havia un
acord, vull dir, no és un problema de negociació, l’acord es va
prendre dia 29 de juliol i aquest acord s’havia d’executar dins
el mes d’octubre i, evidentment, dins el mes d’octubre no s’ha
executat. Ara veurem quines són les mesures que s’executen per
complir aquest acord, que és el que no sabem. Clar, per tant, no
crec que el concepte sigui continuar negociant, jo, després, en
tot cas puc demanar dos minuts de recés, però entengui que no
és un problema de negociació, hi ha un acord i aquest acord s’ha
de traduir en mesures que el Govern ha de fer públiques. 

Nosaltres, què creim? Jo, evidentment, no posam en dubte
tots els esforços que s’hagin pogut fer, tota la bona voluntat del
món, seriosament, sota cap concepte no ho pos en dubte, però
la realitat que vivim en aquest moment a la nostra comunitat
autònoma és que som líders, líders, en baixa... en la taxa de
protecció per atur de tot l’Estat, només un 26% de la gent que
és a l’atur cobra una prestació, sigui Prepara, sigui subsidi, sigui
prestació contributiva..., la comunitat autònoma més baixa de
tot l’Estat.

És cert que cream ocupació, però aquesta ocupació que
cream, en aquest moment, no té la qualitat ni el temps suficient
com perquè la gent pugui arribar a cobrar una prestació.

I què ens trobam? Que l’EPA d’avui ens diu: les famílies
que tenen tothom a l’atur, malgrat haguem creat ocupació,
aquest nombre de famílies és més gros que l’any passat, més
gros que l’any passat. Aquests colAlectius durs no els resolem,
no els resolem, vull dir, el creixement és insuficient per arribar
a aquests colAlectius.

Per tant, en aquest sentit, és necessari que l’Estat actuï, i
som conscients que deim l’Estat perquè és l’Estat que fa caixa
de les retallades de prestacions. I repeteix, a Balears són 12
milions cada mes en prestacions, per tant, són molts de recursos
açò, és molta gent afectada. A més, provem de trobar
mecanismes per ajudar, encara que sigui transitòriament,
temporalment, com sigui, ajudem la gent que veritablement no
pot arribar, i d’una manera prioritària els aturats que no reben
res i tenen fills al seu càrrec. És una cosa... la mesura que faci
falta, no ho discutim, però que es posin en marxa aquestes
mesures fruit de l’acord al qual vulguin arribar. Tot és
benvingut, com deia la portaveu del Grup MÉS, qualsevol cosa.

Per tant, no volem posar cap problema, però no sé si la
redacció alternativa és la de “...continuar negociant”. En tot cas,
si ens dóna dos minuts la presidenta, demanaríem la voluntat de
poder ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, facin, idò, dos minuts de recés per tal de cercar una
redacció que pugui anar bé.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si ens poden donar la redacció.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí. “El Parlament de les Illes Balears demana al Govern
d’Espanya posar en funcionament, a la major brevetat possible,
els acords fruit de la concertació social lligats a donar suport a
les persones aturades que no reben cap prestació amb fills al seu
càrrec, per tal de palAliar el sofriment de moltes famílies”.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Amb aquesta redacció hi estarien d’acord els tres grups? Per
tant, s’aprovaria aquesta proposició no de llei RGE núm.
7601/14, per assentiment.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7599/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a les
persones que no poden fer front a les seves necessitats
bàsiques.

Seguidament, per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 7599/14, també del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a suport a les persones que no poden fer front a les seves
necessitats bàsiques, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Conxa
Obrador, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. És evident que la proposició
no de llei que m’ha precedit entronca directament amb aquesta
que ara exposarem. I per entendre precisament d’on venim,
respecte de la protecció de les persones amb risc d’exclusió, és
necessari referir-nos precisament que les rendes mínimes es
varen crear, o varen néixer per garantir uns ingressos bàsics als
exclosos del sistema i es varen constituir com l’única xarxa de
protecció social d’aquells que no tenien absolutament res.

A les Illes Balears es va aprovar el Decret 36/1995, de
creació d’un suport transitori comunitari, aquesta nova figura
incorporava la idea de la prestació econòmica periòdica, i feia
especial esment al caràcter transitori i al principi de la
reciprocitat del beneficiari, que necessàriament havia de
participar en programes d’activitats socials tendents a la
inserció. 

El Govern del pacte de progrés, sorgit de les eleccions del
99, es plantejà entre les seves prioritats articular un conjunt
d’actuacions en el camp de la política social dirigides a millorar
el sistema públic de protecció social per al colAlectiu de
persones en situació de risc, es tractava d’enfortir el programa
Renda Mínima d’Inserció i modificar el requisit d’accés,
ampliar-ne la cobertura i situar aquest programa en el marc d’un
conjunt d’estratègies d’inserció laboral per trencar amb el
caràcter residual que l’havia caracteritzat fins llavors.

Per aquest motiu, el Govern de les Illes Balears va aprovar,
el 28 de setembre de 2001, un nou decret que regula la renda
mínima d’inserció, i aquesta és la normativa vigent a
l’actualitat. Amb el decret de 2001 la renda mínima d’inserció
s’estableix com un instrument propi dels serveis socials per
aconseguir la inserció i la integració de les persones que es
troben en situació de vulnerabilitat o immergides en processos
d’exclusió social. 

La renda mínima d’inserció a les Illes Balears, en definitiva,
tal com es configura al Decret de 2001, s’articula sobre dos
eixos complementaris, per una part, la prestació econòmica amb
la finalitat d’assegurar uns ingressos a les persones i a les unitats
familiars per tal de cobrir despeses bàsiques de supervivència i,
per l’altra part, els plans d’inserció i reinserció social i laboral,
amb la finalitat d’integrar programes i activitats per aconseguir
la inserció social i/o laboral de les persones destinatàries de la
prestació econòmica.

A les Illes Balears el beneficiari de la renda mínima
d’inserció és individual, encara que la prestació va destinada al
conjunt de la unitat familiar, per tant, els requisits són
bàsicament de caràcter personal. Segons la interpretació que es
faci de la normativa hi ha un titular de la unitat familiar que rep
l’ajuda econòmica i els altres membres són considerats com a
càrregues familiars. És el titular, per tant, qui disposa dels
doblers i el que té accés a una pla individual d’inserció.

Amb la crisi econòmica, que va començar a sentir-se ja a
començament de l’any 2008 i que s’ha agreujat al llarg dels
anys posteriors, el nombre de persones que avui viuen en
situació de risc de pobresa i exclusió a la nostra comunitat ha
augmentat considerablement. Els joves i les dones concentren
els índex més elevats d’atur i precarietat. 

Les noves circumstàncies econòmiques i socials que
envolten els fenòmens d’un atur que castiga cada vegada un
major nombre de colAlectius, dones, famílies monoparentals,
joves i majors de 50 anys, entre d’altres, i la creixent dificultat
per superar les situacions de pobresa per via de la feina han
superat els plantejaments en el qual s’assenta l’actual sistema de
prestacions a les Illes Balears, per la qual cosa s’evidencia la
necessitat de reconsiderar un instrument creat fa molts anys per
situar-lo d’acord amb la magnitud d’una realitat social a la qual
hem de donar resposta. És necessari, per tant, prendre
consciència colAlectiva de la dimensió que representa el
fenomen de la nova pobresa. 

Actualment a les Illes Balears la taxa de risc de pobresa o
exclusió, pel que fa a l’indicador de l’estratègia europea,
AROPE, que mesura el risc de pobresa a llars de baixa intensitat
laboral i privació material severa, és del 27,8%, una taxa molt
superior quan parlam de pobresa infantil, que afecta més de
70.000 menors de les Illes Balears. 

L’anunciada recuperació econòmica, juntament amb
l’augment dels índex de pobresa, deixen en evidència que
caminam cap a una societat dual on els rics són més rics i els
pobres, més pobres. No compartim, per tant, el triomfalisme del
Govern del Partit Popular, les dades que ha manifestat, o ha
donat, la diputada que m’ha precedit ho confirmen, no hi ha
símptomes d’una creació d’ocupació estable, al contrari, el
mercat laboral que creix ho fa precaritzant els contractes, amb
jornades reduïdes i amb retribucions reduïdes. D’altra banda,
baixen les prestacions per atur i no baixa significativament el
nombre d’aturats de llarga durada.

Vull tornar a repetir que a la nostra comunitat només un
26% dels aturats cobra subsidi per atur, i això és una dada que
s’ha de tenir molt en compte a l’hora de valorar aquesta
iniciativa.
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Les dades de la gestió de la renda mínima confirmen la tesi
que hem de plantejar una protecció més ample i flexible. El
darrer informe de gestió de la renda mínima publicat de l’any
2012, perquè el del 2013 no està publicat encara, ni el que fa el
ministeri ni el que es refereix a les dades de la renda d’aquesta
comunitat, idò, el darrer informe és del 2012, indica que va ser
un any amb un nombre de persones sense prestació per atur que
superava la xifra de 50.000 persones, tot i que va descendir el
nombre de persones titulars en un 6,2. És a dir, en el 2012, amb
50.000 persones que no cobraven cap prestació per atur va
descendir el nombre de persones titulars de la renda mínima en
un 6,2%.

Diu l’informe, i cito textualment: “S’ha de dir que des dels
serveis socials municipals s’ha fet una feina de contenció de les
noves demandes i, en molts casos, també s’ha limitat el temps
de la prestació, la qual cosa ha significat ajustar les persones
titulars al pressupost disponible”. Per tant, aquest informe de la
gestió que fan els mateixos tècnics i que publica el Govern
balear indica que s’han ajustat les necessitats de les persones a
la disponibilitat pressupostària. De les 1.091 solAlicituds
admeses aquest mateix any, 2012, només 61 es varen integrar al
mercat laboral. Això és un indicador que realment la renda
bàsica, si lligada a la formació i a la inserció laboral, no dóna
respostes adequades.

Nosaltres pensam que s’ha de reformar el concepte de renda
mínima i aquesta reforma no és una qüestió que es planteja com
a nova. Des de fa molt de temps hi ha sectors, partits polítics,
agents socials, entitats socials i ajuntaments que comparteixen
la conveniència i la importància d’un canvi per adaptar-lo a les
noves necessitats socials, i les necessitats d’aquest canvi
s’evidencien d’una manera molt més important arran de la crisi
econòmica.

Tenim l’obligació d’adaptar als nous perfils de la pobresa i
l’exclusió un nou concepte de prestació, un nou instrument
bàsic per a la inserció laboral de les persones més allunyades del
mercat de treball i també pels que fan feina i fent feina no poden
assolir les despeses de les seves necessitats bàsiques, es tracta
de garantir uns ingressos bàsics, però suficients, que donin
cobertura a les necessitats econòmiques imprescindibles per dur
una vida digne, plantejam l’adequació de la prestació de la
renda mínima als canvis socials esdevinguts en les darreres
dècades. 

Per tal de fer front a una pobresa creixent és necessari tenir
una concepció més ample i flexible de la prestació que asseguri
una capacitat de resposta a la diversitat de les situacions de
pobresa, factors de risc, desigualtat i exclusió social i un mercat
laboral que aboca a la desigualtat i a la cronificació de la
pobresa entre els treballadors. És una prestació garantida, no
plantejam un concepte de renda bàsica com un ingrés pagat per
l’Estat a cada membre de la ciutadania que ho demani,
indistintament de la seva situació laboral i personal; parlam que
aquells que no puguin arribar a un mínim tenguin el dret a rebre
una prestació mentre es manté la seva situació de precarietat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

En definitiva, és necessari redefinir consensuadament un
nou concepte de renda mínima. Per tots aquests motius, hem
presentat quatre propostes: la primera, instar el Govern a crear
de manera urgent, abans de dos mesos, un grup d’estudi integrat
per entitats socials, sindicals i polítiques que impulsi una nova
regulació; el segon punt, dotar econòmicament la partida
pressupostària que es destinarà a la renda mínima en el proper
2015; el tercer punt és crear, de manera complementària, les
ajudes d’emergència social, finançades dins el marc del Pla
concertat de prestacions bàsiques, un programa extraordinari per
al subministrament del mínim vital perquè el colAlectiu que està
en situació de precarietat no pot esperar que nosaltres constituïm
i analitzem quin serà el nou concepte de renda bàsica, per tant,
és necessari aquest programa extraordinari, i el quart punt, instar
a fomentar una major i millor colAlaboració entre els equips
humans de les administracions locals, insulars i autonòmiques
i el tercer sector.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Vostè ha fet referència, Sra. Obrador, a
la història de la renda mínima d’inserció, la renda mínima
d’inserció sempre va lligada a governs progressistes. La primera
renda d’inserció que hi va haver a la història de la comunitat
autònoma va ser en el Consell de Mallorca quan hi va haver un
pacte progressista l’any 95, i només es donava a l’illa de
Mallorca. Això va ser amb el primer pacte de progrés, el
conegut com a pacte de progrés, l’any 2001 que, per primera
vegada en el conjunt de la comunitat autònoma, a través d’un
decret, es va fer la renda mínima d’inserció.

Com vostè ha dit, era una renda mínima d’inserció com un
instrument que tenien els treballadors socials, els educadors
socials, en general tots els professionals de la cosa social, per
poder afavorir la inserció social de determinats colAlectius que
estaven en situació de risc i de vulnerabilitat. Era molt ample i
sempre anava lligat a la possibilitat d’ingressar aquests doblers
amb una prestació que ells havien de realitzar, hi havia casos de
tot tipus, avui hem parlat de salut mental, per exemple, es podia
donar a una persona amb problemes de salut mental amb la
condició que passés cada dia pels serveis socials, perquè si tenia
una esquizofrènia pogués prendre davant el treballador familiar
les pastilles que garantien que no tendria cap tipus de problema
dirigit a la malaltia; o a través d’una mare que era fadrina o que
era mare tota sola, se li donava aquesta prestació social a canvi
que s’ocupàs de forma adequada amb els fills.
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Hi va haver doblers fins a l’any 2008, dels 2.800.000 euros
que es dedicaven a aquesta prestació econòmica i que la
gestionaven els consells insulars, es tornaven doblers, perquè
estava molt lligada a una situació de precarietat social, no
precarietat econòmica, i es tornaven doblers. És a partir de
2008, amb l’arribada de la crisi, amb la instauració de la crisi a
les economies, quan aquests doblers comencen a no ser
suficients i quan aquesta prestació d’inserció social es
transforma progressivament en una prestació per cobrir les
necessitats bàsiques de la població.

Per tant, ens trobàvem que les treballadores socials, com que
no tenien altre instrument, a famílies que estaven absolutament
normalitzades, però que tenien un problema econòmic, se li
donava la renda mínima d’inserció. Això, a l’any 2009 ja es va
haver d’incrementar el pressupost, tot i que l’inicial eren
2.8000.000 es va acabar en uns 3.100.000 i a l’any 2010, tal
com assenyalen les estadístiques de la Conselleria de Familia i
Serveis Socials actual penjades a la pàgina web, a l’any 2010 es
va acabar amb 5.800.000 euros dedicats a la renda mínima. És
cert que no eren els pressupostats, però varen ser els liquidats,
tal com està a la pàgina de la conselleria actual l’any 2014.

Es recorden que a través de diferents esmenes que va fer
l’oposició el Govern, no el Grup Parlamentari Popular, sinó el
Govern, perquè vaig ser jo mateixa que ho vaig negociar amb el
director d’Economia, avui conseller d’Economia, l’esmena, es
va pujar l’any 2013 per primera vegada a 8 milions i l’any 2014
s’ha mantingut en 8 milions, i ens trobam que, efectivament, la
memòria assenyala que no és suficient, la memòria de 2012 no
és suficient, amb els 5.800.000 euros que es varen practicar, o
es varen afegir, l’any 2010 es va cobrir la demanda, en
colAlaboració també amb els consells que varen afegir una part
cada un d’ells. L’any 2012 a la memòria de la conselleria, que
són dades que li dóna el consell, diu que aquests doblers no són
necessaris.

Amb la situació de gravetat per a mi, que aquí també
s’exclouen, igual que amb la targeta sanitària, les persones
immigrants en situació d’irregularitat, com si no fossin éssers
humans amb necessitats bàsiques, el Partit Popular les exclou.
I d’això hi ha denúncies al ColAlegi de Treballadors Socials, el
Partit Popular exclou persones que resideixen a la nostra
comunitat autònoma i pel fet de no ser residents sembla que no
tenen necessitats bàsiques, i això és ja al ColAlegi de
Treballadors Socials com una denúncia i crec que alguns han fet
una denúncia via penal perquè efectivament el decret actual en
vigor estableix que no es poden excloure les persones per una
situació administrativa, sempre que estiguin censats en els
municipis pertinents.

Per tant, sí que som davant d’un canvi del que era la renda
mínima d’inserció a una renda bàsica, que jo la vull caracteritzar
com una renda bàsica, el que vostè diu que és una renda pel fet
de ser ciutadà és una renda de ciutadania, que no és el moment
de debatre-la, i jo aquesta renda bàsica per cobrir necessitats
bàsiques li don aquest concepte de renda bàsica. Som davant
d’aquesta necessitat pel que hem explicat abans, que si
l’economia no genera llocs de feina estables per cobrir les
necessitats bàsiques de la població haurem de crear altres
sistemes socials perquè així sigui. N’hem discutit una fa poc
dirigida al Govern de l’Estat espanyol, ara en dirigim una al
Govern de la comunitat autònoma perquè té les competències en
temes socials.

Per tant, nosaltres li donarem el nostre vistiplau, li donarem
el nostre suport. En el primer punt, simplement, seria afegir
“una nova reformulació de la renda mínima d’inserció cap a una
renda bàsica que s’adapti a les necessitats de les persones que
no poden fer front a les seves despeses bàsiques”. Pensam que
aquest concepte de renda mínima d’inserció ha de desaparèixer
i ha d’anar cap a renda bàsica. 

I després, en el segon punt, li demanaríem que, “el
Parlament de les Illes Balears dotarà econòmicament la partida
pressupostària que es destini a aquesta renda mínima d’inserció
que ha d’anar dirigida cap a una renda bàsica per al proper any
2015, tal com està establert en el decret de cartera de serveis
mínims actualment en vigor”. I que el Partit Popular, el Govern
del Partit Popular ho va posposar al 2015 i havia d’entrar en
vigor el juny del 2013 i que el Govern del Partit Popular ho va
posposar a 2015. Per tant, el 2015 aquest decret de cartera serà
en vigor, el juny del 2015 la renda bàsica ha de ser una prestació
garantida, lligada a situacions de precarietat econòmica i no
lligada a la situació d’integració social.

Li faria aquesta daixona perquè, ja que tenim l’instrument i
no ha estat derogat en aquests quatre anys, es faci... es
mantengui. 

Al tercer punt també li donarem el nostre suport, és
absolutament necessari perquè a vegades fins i tot la renda
bàsica no cobriria totes les necessitats, independentment
d’aquestes renda hi ha altres situacions i més mentre hi hagi
aquesta evolució cap a la renda bàsica. 

També el quart punt, que proposa una colAlaboració per,
diguem, fer rendibles els recursos disponibles.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. I pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Margalida Prohens, per un temps
de deu minuts.
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LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, senyores i senyors
diputats. Crec que, tot i que sabem que a la nostra comunitat
autònoma hi ha persones que ho passen malament, i aquestes
són la prioritat del Govern i han estat la prioritat d’aquest
govern del Partit Popular des d’un primer moment, avui no és
el dia per venir aquí a fer discursos que a dia d’avui les coses
estan més malament, que l’atur arriba a més colAlectius, que
estam pitjor que abans, sobretot avui que hem conegut les
enquestes de l’EPA del tercer trimestres, i no pretenc fer un
discurs triomfalista, perquè no el faré i no el fa el Grup Popular,
però sí que a dia d’avui és una realitat que tenim 17.000
persones manco a l’atur que el segon trimestre, que l’atur ha
baixat a les Illes Balears un 14,42%, i que hi ha 5.400 persones
manco a l’atur que fa un any, que és la major caiguda percentual
de l’atur a nivell d’Espanya, que la taxa d’atur se situa a un
15,94%, i que s’han creat 30.909 nous llocs de feina.

Jo crec que això, lligat també a les previsions de creixement
econòmic, que són pràcticament el doble per a l’any que ve del
que han estat per a enguany, implica que hi ha més persones
fent feina, més persones que surten d’una situació de risc, i
també que aquestes persones són aportadores al sistema públic.
Per tant tenim un sistema públic que s’ha fet una feina de
sanejament i que, com que hi ha més persones en actiu, tenim
més doblers de recursos públics per a les persones que realment
ho necessiten. Com dic això no és un discurs triomfalista, és un
discurs de la realitat, sobretot d’una realitat que hem conegut
avui i que crec que és important.

Tot i això la lluita contra la pobresa i l’exclusió social ha
estat una de les prioritats des de l’inici de legislatura d’aquest
govern, ha estat una prioritat no només de boca, no d’eslògan,
sinó una prioritat que s’ha vist reflectida en els pressuposts, fins
i tot en aquells pressuposts dels primers anys d’aquesta
legislatura, que eren uns pressuposts totalment restrictius. En el
2014, per exemple, es destinen -en els pressuposts de 2014- 20
milions d’euros a polítiques d’inclusió social per atendre les
necessitats bàsiques de les persones en situació de pobresa. La
renda mínima d’inserció ha crescut notablement, i també els
plans de prestacions bàsiques: dins el pla de prestacions
bàsiques també en el 2014 s’ha incorporat 1 milió d’euros
específicament per a projectes per a família, infància i
adolescència.

A tot això, i sense ànim de tornar al passat però sí que també
és una altra realitat, s’estan liquidant els deutes contrets i
impagats pel govern anterior, que això també ha marcat els
pressuposts i que això també ha marcat una manera de fer
política aquesta legislatura. Però és que a més per al 2014, tot i
aquesta situació ja sobradament coneguda, s’han incrementat en
un 20% els recursos destinats a la convocatòria de subvencions
per a les entitats socials, i s’ha fet, aquest govern ha fet un
esforç enorme en polítiques socials destinant 140 milions
d’euros, que és la quantitat més alta que s’hi ha destinat mai fins
a data d’avui en aquesta comunitat, a polítiques socials.

També a nivell estatal han estat una prioritat aquests
colAlectius, colAlectius que han sofert de manera especial els
efectes d’aquesta crisi econòmica, i es va crear un fons
extraordinari per a famílies amb menors dotat amb 17,4 milions
d’euros, que es va sumar a altres partides específiques per a la

lluita contra la pobresa infantil. També recentment es varen
destinar 20 milions d’euros de subvencions amb càrrec a l’IRPF
per a ONG, destinats a programes d’urgència social, i 25,6
milions d’euros més a plans d’atenció a famílies i infància.
També un pla concertat de 27,4 milions d’euros, o 40 milions
d’euros per a la distribució d’aliments a persones en situació de
pobresa. També una partida específica d’1,4 milions d’euros
d’ajudes per destinar a famílies d’ètnia gitana; un fons social
d’habitatges, que va ser a través d’aquell acord amb entitats
bancàries, que es va posar a disposició de les famílies; i també
es va crear dins el Consell territorial de Serveis Socials un grup
de treball per elaborar una estratègia, que ha d’estar llesta el
primer trimestre de 2015, per a persones sense llar.

En definitiva, això són polítiques de fets, hi podran estar
més d’acord o manco, però aquest govern no ha escatimat
esforços per poder posar damunt la taula solucions i programes
per a aquest colAlectius. Han dit que la renda mínima d’inserció
és una constant, o que sempre va lligada, ha dit la portaveu que
m’ha precedit, a governs progressistes. També hi ha altres dades
que sempre van lligades a governs progressistes, i és per
exemple un increment de més de 46.000 en el nombre d’aturats,
que evidentment té unes conseqüències a curt i llarg termini; un
increment d’un 56% de la pobresa, que també va lligat al govern
anterior; o un índex de pobresa econòmica a les Balears que es
va incrementar un 287,7% i que va ser la regió on més va
créixer aquest índex. Balears -i això no ho diu el Partit Popular,
sinó que ho diuen diferents informes- va passar de ser el 2007
la comunitat amb manco pobresa econòmica a situar-se el 2011
entre les cinc comunitats amb major índex de pobresa
econòmica, i això ho lligàvem precisament a aquest increment
sagnant de les dades de l’atur. I això els agradarà més o manco,
però tenim uns efectes d’aquestes dades que encara patim avui
en dia, però el que són les dades d’atur, que és la primera causa
d’aquesta exclusió i d’aquesta pobresa, d’estan revertint mes
rere mes.

La renda mínima d’inserció, ja ho han dit, és una protecció
econòmica per establir un nivell mínim de protecció social, i
com també han dit les portaveus que m’han precedit va lligada
a aquest decret 117/2001. Així i tot la implantació d’aquesta
renda mínima d’inserció s’ha anat ajustant a fi de millorar la
seva eficàcia; tenim nous perfils, nous demandants, també a
conseqüència d’aquesta crisi econòmica, i és important que
aquesta renda mínima pugui donar resposta a aquests nous
perfils. Així i tot continuam tenint que la població
majoritàriament beneficiària d’aquesta renda mínima i la que es
troba en posicions més febles continua essent aquella població
o bé que no té un lloc de feina o que està en condicions de
precarietat laboral. Per tant una bona política econòmica, una
bona política que generi llocs de feina i oportunitats per a tots
és el punt de partida per poder donar oportunitats i per
solucionar un problema; el Partit Popular sempre és partidari
d’anar a la causa del problema, i sens dubte una de les principals
causes d’aquesta pobresa i d’aquesta exclusió són els elevats
índexs d’atur i també els aturats de llarga durada, que ja fa més
d’un any en aquesta comunitat autònoma que també es
redueixen mes rere mes.
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Darrerament es va firmar aquí fa 15 dies, en aquesta mateixa
cambra, l’Estratègia de la inclusió social a les Illes Balears, que
ha de posar els pilars per a aquesta actuació de persones en
aquest risc d’exclusió, entre els diferents grups parlamentaris i
també entre les diferents entitats i institucions que treballen a
l’àmbit de l’atenció primerenca.

També volem dir que es va convocar una convocatòria de
subvencions oberta per gairebé 2,5 milions d’euros per a
aquestes entitats, la qual cosa suposa un increment de mig milió
d’euros respecte de la convocatòria de l’any anterior. El
programa destinat a garantir les  necessitats bàsiques s’ha
incrementat en un 142%, i ha passat de 3,7 milions d’euros el
2011 a gairebé 9 milions en el darrer any. També es destinen
més doblers a rendes mínimes d’inserció, concretament un
152% més de pressupost, de gairebé 3 milions d’euros el 2011
a 7,5 milions prevists per a aquest any. També hi ha hagut altres
mesures que han suposat un benefici, com una convocatòria
única i global per a entitats socials a què em referia
anteriorment, i també programes que continuen essent
necessaris i que aquest govern ha continuat apostant, com la
targeta bàsica, que en el 2014 ha sumat una xifra rècord de
8.126 usuaris. També un altre exemple de coses que ha fet
aquest govern és un conveni entre la FELIB i Endesa per
facilitar i agilitar ajudes municipals per a llum i per a energia,
per a gas, a persones en situació de vulnerabilitat, i que s’hi han
pogut acollir moltes persones.

Treballam també dins aquest parlament en la ponència
d’infància, que també el risc de la pobresa d’infància ha estat un
tema de debat, i demà estudiarem les primeres conclusions per
poder fixar objectius comuns i objectius pràctics.

També s’han rebut gairebé 888.000 euros de l’Estat que es
destinaran a menors a la nostra comunitat en situació de risc...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Prohens, vagi acabant, per favor. 

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí. ...especialment per a ajudes a l’alimentació i que
gestionaran els ajuntaments, que són els que coneixen més
aquestes necessitats. 

Per tant als quatre punts que ens proposen jo els proposaria
diferents esmenes. Al punt número 1, en aquests moments ja hi
ha un grup que està treballant; per tant no veim el sentit de crear
un altre grup d’estudi, sinó que el que proposaríem és continuar
treballant a través de la plataforma del tercer sector per treballar
amb l’EAPN en la estratègia d’inclusió social.

En el segon punt, que és el fet de la dotació pressupostària,
és voluntat del Govern continuar apostant per la renda mínima
d’inserció i continuar apostant pressupostàriament; per això
nosaltres el que proposam és una redacció alternativa que digui
“dotar suficientment la partida destinada a renda mínima
d’inserció a les Illes Balears per al proper any 2015, i adequar-la
als nous perfils de demandants”. 

En el punt número 3 proposaríem l’esmena que seria
estudiar la creació de les ajudes d’emergència social. I en el
punt 4, continuar colAlaborant entre els equips humans i les
diferents administracions locals perquè, com he anat relatant, hi
ha hagut tasques que s’han fet amb aquesta colAlaboració.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions la Sra. Obrador?

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, moltes gràcies. Bé, el Partit Popular continua inventant-
se una realitat que només té el focus posat en la creació de
negoci, que augmenta, que augmenta a les Illes Balears, les
dades de l’IBESTAT així ho certifiquen, el volum de negoci a
les Illes Balears està augmentant, estan augmentant per a les
grans empreses els beneficis que genera aquest augment de
volum de negocis, però a la vegada hi ha una altra línia que està
augmentant, que és la línia de les persones que viuen sense
poder tenir assolides les necessitats bàsiques, i són dues línies
divergents, en ascens, que van per amunt, i el Partit Popular
només veu la línia que genera beneficis als sectors que
precisament es beneficien de les polítiques que està impulsant
el Partit Popular, però les persones que viuen dins l’exclusió,
dins la pobresa, no es beneficien de cap mesura nova per
aconseguir un millor futur.

Per tant polítiques de fets, Sra. Prohens. Vostè parla de
polítiques de fets i anomena el Pla de prestacions bàsiques. El
Pla de prestacions bàsiques dels pressuposts generals de l’Estat
2015 està congelat, és una prestació bàsica que va directament
als ajuntaments i l’Estat l’ha congelada, rebrem exactament el
mateix, el mateix que l’any passat, i l’any passat va significar
una rebaixada en tota la legislatura del Partit Popular del 65%
de pressupost de prestacions bàsiques, del pla concertat, un 65%
menys. Per tant no em digui..., no assenyali aquesta política de
fets com un fet positiu quan és un fet totalment negatiu.

Mirin, sap què va significar l’augment de pressuposts de la
renda mínima del 2013? Va suposar que una mitjana de 500
persones més poguessin acollir a la renda mínima. No tenim les
dades, no tenim les dades perquè vostès no han volgut publicar
els resultats de la gestió de la renda mínima, no sé per quin
motiu no els han volgut publicar, però qualque cosa hi ha quan
no volen exposar les dades, però amb 6 milions la renda mínima
en el 2012 va tenir 2.000 titulars; per tant, si augmentam un
20% la renda mínima, que és el que va augmentar quan va
arribar a 8 milions, podríem arribar a 2.500 titulars, 2.500
titulars per donar atenció a la població que no rep cap prestació,
per al 27% de la població que viu sense poder fer front a les
necessitats bàsiques.
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Per tant és necessari caminar cap a un altre model de renda
bàsica que pugui donar atenció a tota aquesta nova demanda
social que s’està produint precisament perquè l’ocupació que
està creant el Partit Popular no és cap garantia per sortir de la
pobresa, i no ho deim nosaltres, és que ho han dit des d’Europa,
és que tenim ocupació en precari, salaris en precari que no
ajuden a sortir de la situació de pobresa d’una gran part de la
població. Per tant, quan es refereixi a les polítiques d’ocupació,
no sigui tan triomfalista, no s’està generant ocupació estable, no
s’està generant ocupació de qualitat, s’està generant ocupació en
precari, que significa treballar molt poques hores i guanyar molt
pocs doblers. Per tant és necessari caminar cap a un altre
concepte de renda que sigui bàsica, que sigui un dret reconegut
per a aquelles persones que no poden assolir, com ja he dit, les
seves necessitats bàsiques.

Polítiques de fets. En el 2010 el pacte de progrés va atorgar
1.800.000 euros de subvencions a entitats per a programes
d’inclusió social. En el 2012 el Partit Popular va atorgar per a
aquest mateix programa zero euros. Això són polítiques de fets.
I en el 2013 la convocatòria ha estat de 500.000 euros.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador, vagi acabant. 

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, vaig acabant. Per a això són les polítiques de fets, Sra.
Prohens, 1.800.000 euros en el 2010, zero euros en el 2010 per
lluitar contra l’exclusió social.

La ponència de la infància, que demà arribam a les
conclusions, el que li vendrà a dir a vostè és el mateix que
nosaltres venim dient ara: que les entitats demanen augmentar
les prestacions a les famílies que no poden assolir les necessitats
bàsiques, i vostès hauran de dir que no, també, a aquesta
demanda de totes les entitats; hauran de dir que no per
coherència amb el que estan dient, que no ara a la proposició
que ara els hem fet.

Miri, no acceptam les seves propostes d’esmena dels punts
que hem presentat, de les propostes que hem presentat, ni la
primera, ni la segona, ni la quarta. Acceptam les esmenes in
voce que fa la portaveu del Grup MÉS a la primera i a la segona
proposició.

I res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Passarem, idò, a la votació de
la Proposició no de llei 7599/14.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
7599/14.

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

Correcció d'errates del Diari de Sessions núm. 81, de dia 16
d'octubre del 2014.

- Sumari, punt II, i pàg. 1112.
Allà on diu:

II. Proposició no de llei RGE núm. 5598/14, ...
Hi ha de dir:

II. Proposició no de llei RGE núm. 7598/14, ...
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