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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?

No hi ha cap substitució.

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 7603 i 9214/14.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7603/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a fons social
d'habitatges, execució i millora a les Illes Balears.

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 7603/14 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fons
social d’habitatges, execució i millora a les Illes Balears, té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Joana Barceló per un temps de
deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Simplement vull recordar dues coses per introduir el
tema del fons social d’habitatges. Primer, el Reial Decret Llei
27/2012, de 15 de novembre de mesures urgents per reforçar la
protecció dels deutors hipotecaris, un reial decret llei que es va
tramitar com molts d’altres de manera urgent, semblava que
aquest era un dels problemes amb voluntat que s’ajudés a
resoldre i, per tant, protegir a tantes famílies que tenien
problemes en allò que feia referència al manteniment de les
seves cases, dels seus habitatges. I a partir d’aquest reial decret
llei de mesures urgents per reforçar aquesta protecció dels
deutors hipotecaris, el Govern de l’Estat el mes de gener de
2013 signava un conveni amb moltíssima gent, on es constituïa
aquest fons social d’habitatges. Aquest fons de lloguer
d’habitatges que signaven el Ministeri d’Economia i
Competitivitat, el Ministeri de Sanitat i Serveis Socials, Igualtat,
Foment, Banc d’Espanya, Federació de Municipis i Províncies,
Plataforma del tercer sector, patronals bancàries, 33 entitats de
crèdit, ..., bé, un festival de gent signaren aquest acord,
constitueixen aquest fons social d’habitatges, amb prop de 6.000
habitatges, propietat dels bancs, que posaven a disposició d’uns
mecanismes i d’uns acords, amb la finalitat de poder oferir
oportunitats de lloguer assequibles a les famílies que estaven
patint tot allò que feia referència a aixecaments o embargaments
d’habitatges.

Al cap d’un any, el mes de maig de 2014, el mateix Govern
constata que la mesura ha estat un total fracàs. Dels 6.000
habitatges que s’havien posat a disposició, només 410 havien
estat entregats en lloguer. Dels 6.000 disponibles al cap d’un
any, només 410 s’havien pogut entregar en lloguer. A partir
d’aquí es modificaren les condicions, amb la intenció de
facilitar l’accés al lloguer d’aquests habitatges a colAlectius
especialment vulnerables, persones o unitats familiars en
circumstàncies de vulnerabilitat detectades pels serveis socials
municipals, per organitzacions no governamentals, per als quals
l’habitatge suposi un actiu indispensable per mantenir la seva
inclusió social.

Així i tot, ens trobam a la darrera actualització d’aquest fons
social d’habitatge, que ben segur hauran consultat, en data del
mes d’octubre de 2014, ens trobam que a les Illes Balears
només hi ha 4 municipis que hi estan adherits i existeixen
habitatges a diferents indrets de la nostra comunitat. Per tant,
una baixa resposta a nivell municipal a l’hora de sumar-se a
aquesta iniciativa. Açò evidentment pot ser pel fet que les
condicions d’accessibilitat a aquest fons social d’habitatge
siguin molt complexes, complicades o que vertaderament sigui
difícil el seu accés i açò desmotiva els municipis a presentar-se.
He de pensar que evidentment ha de ser una qüestió on és molt
complicat tècnicament, com per poder-ho fer assequible als
ciutadans que necessiten habitatges, perquè a les nostres illes hi
ha malauradament, a totes i cada una de les illes, prou
embargaments d’habitatges i per tant, famílies que queden sense
aquesta accessibilitat a un habitatge digne a un preu assequible.

Per tant, si vertaderament hi ha aquestes dificultats, també
estaria bé que, així com s’ha modificat al cap d’un any, també
hi hagués iniciativa per part dels municipis de la nostra
comunitat, per modificar o instar a la modificació de la
regulació d’aquest fons d’habitatge. En tot cas, creim que és un
tema que obliga com a diputats, com a Parlament i, per tant,
també creim que com a Govern que té competències en
habitatge, encara que no és part signant d’aquest acord, que es
fa a través dels municipis i de la FEM, de fer un pas al front, per
tant, un pas més actiu, com per aprofitar totes -encara que siguin
poques i petites- les oportunitats existents de facilitar l’accés a
l’habitatge de persones amb dificultats, evidentment de les que
han patit desnonaments i si s’ha de modificar, d’aquests
colAlectius que tenen vertaders problemes per arribar a un
habitatge.

Per tant, atès que existeix aquesta iniciativa, que és
modificable, que existeixen 6.000 habitatges a disposició, que
és una quantitat a més a més que les entitats bancàries diuen que
poden créixer, vull dir que és simplement un fons d’habitatges
de sortida, creim que és important -repetim- la participació
activa del Govern. I per açò demanam la implicació del Govern
a millorar l’execució d’aquest fons d’habitatges a les nostres
illes.

I per aquest motiu podríem plantejar tres coses. En primer
lloc, que el Govern constitueixi una comissió de seguiment amb
la participació dels ajuntaments de les illes, potser a través de la
FELIB, amb les entitats del tercer sector i amb les entitats
financeres, a fi de facilitar, de coordinar aquest fons que tenim
a disposició de la nostra comunitat i possibilitar que els
ajuntaments s’hi sumin. 

En segon lloc, recollir les propostes formulades per aquesta
comissió de seguiment pròpia de les illes, per millorar i
modificar, si n’és el cas, el propi conveni que regula les
condicions de funcionament del fons a nivell estatal, com ja s’ha
fet, en el maig de 2014 la darrera modificació. 
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I, en definitiva, que el Govern estableixi en colAlaboració
amb els serveis socials municipals i entitats del tercer sector que
treballen en aquest camp, un protocol de criteris per a la
valoració i la informació a l’accés d’aquests habitatges existents
en el fons social d’habitatges de les illes.

En definitiva, aprofitar les oportunitats que l’Estat posa a
disposició de les institucions de la nostra comunitat. És una
mesura molt senzilla i molt petita. Ens encantaria, evidentment
hi ha altres mesures de més contundència per evitar que els
bancs tenguin cases tancades, avui podíem llegir en algun mitjà
de comunicació que la Generalitat de Catalunya, per exemple,
posarà un impost als habitatges tancats. Açò ha tingut una
reacció automàtica, els bancs han posat i s’ha incrementat d’una
manera molt gran el lloguer d’aquests habitatges que estaven
tancats. Per tant, són dades constatables, des del moment en què
un govern autonòmic diu que posarà un impost als pisos tancats
dels bancs, hi ha una reacció i es lloguen i es lloguen
evidentment a preus més assequibles. Aquest és un instrument,
bastant més contundent. 

Avui en duim un de molt més senzill. El posa en marxa -
repetim- el Govern de l’Estat, l’ha modificat perquè funcionés
i continua sense funcionar a la nostra comunitat autònoma. Per
tant, com a mínim aprofitem els recursos que tenim i a partir
d’aquí, intentem que es pugui millorar aquest recurs. Aquesta és
la voluntat d’aquesta iniciativa i creim vertaderament que
valdria la pena. Repetim, des del concepte i la competència que
té el Govern de la comunitat autònoma, d’habitatge, de
compromís social -la Conselleria de Serveis Socials- d’atendre
la gent que té problemes socials, d’inclusió social lligats al tema
d’habitatge. I per tant, aquests dos àmbits competents podrien
ajudar -repetim- a fer una passa per accedir a aquests habitatges
propietat dels bancs i que avui estan tancats a la nostra
comunitat.

Per tant, esperem tenir el suport a aquesta iniciativa i
puguem, encara que sigui un poquet, avançar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta. Bones tardes a tots i a totes. Quan el
Govern de l’Estat, com ha dit la Sra. Barceló, el gener de 2013
signava aquest conveni per a la constitució del fons social
d’habitatge, se li varen fer dues crítiques, una ja l’ha comentat
vostè, la dificultat tècnica, que no era senzilla la seva aplicació;
i l’altra la voluntarietat, no obligava el Govern, ni cap banc, ni
cap ajuntament que s’incorporàs a aquest conveni, no feia una
normativa, feia un conveni facilitador de voluntats. 

Davant d’una necessitat clarament expressada que moltes
famílies quedaven sense habitatge, un habitatge fins i tot que a
vegades estaven a punt de pagar, perdien l’habitatge moltes
vegades per desnonament, per via hipotecària o per via de no
pagar el lloguer, i que era una necessitat, famílies o persones
sense habitatge. I, en canvi, teníem una oferta d’habitatges buits,
que era socialment molt difícil entendre com hi podia haver
habitatges buits, molts d’habitatges buits i moltes famílies sense
cap tipus d’habitatge. Per tant, es va establir aquest conveni.
Efectivament, la dificultat tècnica i la voluntarietat per part dels
bancs i per part dels ajuntaments, segurament ha fet que aquest
tema fracassàs i que s’hagin mobilitzat molts pocs habitatges.

Aquesta és una forma d’intentar fer qualque cosa,
possiblement amb bona voluntat, però sense resultats clars. I
una altra és l’alta capacitat que té el Govern, a través de
normativa, com ha fet com vostè ha explicat la Generalitat de
Catalunya, que només l’anunci d’un possible impost sobre
habitatges buits als bancs, ha fet que a Catalunya 5.400
habitatges es posassin en lloguer, amb preus els més baixos de
350 euros, lloguers de caràcter social, només l’anunci. Això és
una mesura eficient, eficaç que clarament assenyala les
situacions, en aquest cas les entitats bancàries o les situacions
que el que volen és especular amb l’habitatge. L’habitatge és
una necessitat i si no és al mercat a preus raonables, el Govern
té la responsabilitat com a necessitat social que tenim totes les
persones, de mobilitzar aquest habitatge. O en construïm per
llogar o els que hi són, facilitam que es posin al mercat a preus
raonables. Això és el que ha de fer un govern. Va fer aquest
conveni que -insistim- amb voluntarietat i aquesta dificultat
tècnica ha impedit que realment fos un èxit.

Nosaltres estam totalment d’acord amb la seva exposició, no
m’allargaré molt més. Des del Grup MÉS pensam que per
lluitar contra la pobresa s’han de garantir dues coses: una, uns
ingressos periòdics per poder cobrir les necessitats bàsiques,
això ho has de fer a través d’un treball digne i que garanteixi un
sou decent i que, a més a més, sigui constant. No podem pensar
que treballs de 3 i 4 mesos possibiliten fer projectes personals.
Per tant, el treball, si no hi ha treball les persones han de tenir
ingressos bàsics. Per això nosaltres defensam aquesta renda
bàsica per cobrir aquestes necessitats. I després ha de ser
l’habitatge, a través d’aquests ingressos es pot pagar l’habitatge,
però aquest habitatge no pot ser en mans dels especuladors,
perquè si no, fan que els preus siguin salvatges i amb sous
baixos, o prestacions econòmiques socials, o de l’atur molt
baixes, no es pot accedir a aquests habitatges.

Els desnonaments han baixat, però continuen. Han baixat
perquè pràcticament fa cinc anys que no es donen hipoteques
per comprar pisos i han baixat des de 2010. Però encara, a
efectes de 2014, encara en aquests moments hi ha
desnonaments, per tant, aquesta situació perdura. 

Vostè ha caracteritzat aquestes tres propostes de petites, i
són petites, però jo diria que són assenyades, molt assenyades,
no crec que vagin al nucli del problema, però sí que poden
afavorir una millora en aquest conveni que de totes formes es
mantendrà. Vostè parla que siguin els propis protagonistes els
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que elaborin, conjuntament amb el Govern, que el Govern sigui
el coordinador, el que estimuli a constituir aquesta comissió,
que siguin els propis protagonistes des de l’experiència que han
tengut de com poden millorar tot el tema de l’accés a aquests
habitatges, tenen l’experiència produïda, però una experiència,
poden tenir altre tipus de coneixement que afavoreixi les
modificacions de petits aspectes del conveni que puguin facilitar
accedir a les famílies i a les persones a l’habitatge. 

I per altra part parla del protocol, un protocol que es
considera absolutament necessari perquè aquests habitatges han
de ser facilitats a persones que realment ho necessitin, persones
que estiguin en situació de necessitat d’aquest tipus d’habitatge.
Tenim experiències a la nostra comunitat autònoma, nosaltres
podem entendre que són de bona voluntat, però que nosaltres no
entenem, des de l’IBAVI per determinades pressions, es
concedeixen habitatges a famílies sense cap tipus d’informe
social, sense haver passat per cap tipus de protocol. Tenim
famílies que tenen situacions econòmiques precàries, que tenen
dret a un habitatge social i que estan esperant aquest habitatge
i, en canvi, per altres pressions, sense informe social, se
cedeixen habitatges socials sobretot de segona ocupació. Per
tant, pensam que aquest protocol és imprescindible per a aquest
conveni.

Per tant, nosaltres donarem suport als tres punts, consideram
com vostè ha dit, que és una resposta molt cenyida a aquest
conveni, i jo crec que amb molt de seny és difícil dir que no.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Margalida Prohens,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo crec que aquest parlament ha
estat sensible, especialment sensible aquesta legislatura amb les
problemàtiques d’habitatge, amb les problemàtiques de
desnonament, hem vist diferents propostes tant en comissió com
en plenari. Hi va haver una declaració institucional que va sortir
per unanimitat i també una proposició no de llei del Grup
Popular, relativa a l’impuls de mesures de protecció dels
subscriptors d’hipoteques immobiliàries a les Balears.

Hem de ser conscients, però, que els problemes per accedir
a un habitatge, o per poder fer front a les quotes de la hipoteca
o a les clàusules abusives d’algunes entitats bancàries és un
problema que ve d’enrere i que passava fa estona. I ha estat
durant aquesta legislatura que s’han posat mesures específiques,
tant a nivell de les Illes Balears com també a nivell de l’Estat.
Per posar alguns exemples, hem de dir que a nivell de les Illes
Balears ens vàrem trobar amb 447 habitatges de protecció
oficial desocupats a totes les illes, no només eren els bancs que
tenien habitatges buits, sinó que el mateix Govern de les Illes
Balears del pacte de progrés tenia 447 habitatges buits, quan ja
hi havia famílies amb greus problemes per accedir a un
habitatge.

També ens vàrem trobar amb un procés d’adjudicació lent
i excessivament burocratitzat, amb nulAla capacitat de resposta
ràpida, amb situacions de necessitat o cap pla específic per als
colAlectius més vulnerables. Vostès parlen de la burocratització
del pla del Govern i la veritat és que aquí el Govern de les Illes
Balears ha hagut de fer un vertader esforç per canviar també
aquest procediment d’accés als habitatges de l’IBAVI.

A nivell estatal s’han aprovat durant aquesta legislatura
mesures per frenar els casos més greus de desnonaments. S’ha
creat aquest fons d’habitatge de lloguer social, del qual avui
parlam. S’ha creat i ampliat un codi de bones pràctiques. S’ha
aprovat una reforma de la Llei hipotecària, amb mesures per
reforçar la protecció dels deutors hipotecaris, com ara limitar els
interessos de demora que exigeixen les entitats de crèdit i els
terminis d’amortització de deute a 30 anys. També la
condonació del deute per part del jutge als deutors de bona fe,
que no puguin pagar els seus deutes per causes imprevistes, o
que el procés de desnonament no pugui començar fins que el
tercer impagament del deutor, en lloc del primer com passava
fins ara. Això també creim Sra. Santiago, que són causes que ha
baixat aquest de nombre de desnonaments en el nostre país.
Creim que hi ha hagut una acció contundent que té uns resultats.

Quant a les Illes Balears, hi ha hagut els diferents plans de
lloguers de les Illes Balears a més d’un pla de xoc que ha
interromput de manera pràctica la interposició de demandes per
manca de pagament i des del mes d’abril de 2012 no s’ha duit
a terme cap alçament de béns a habitatges de protecció oficial
del Govern.

S’han reduït també un 15% els preus aprovats en el 2012 i
un 20% els preus de contractes de lloguer existents amb
anterioritat i s’ha ampliat l’oferta d’habitatges a un preu molt
reduït per a persones en situació d’especial vulnerabilitat.

A més, s’ha arribat a acords de pagaments individuals amb
deutors per tal d’interposar una demanda. i això també és
radicalment diferent al que es feia abans, que durant el pacte es
comprovava mensualment si s’havia fet efectiu o no el
pagament i amb tres rebuts pendents s’interposava sempre
aquesta demanda de desnonaments. A més, hi ha hagut una sèrie
de convenis de pisos de l’IBAVI per atendre dones víctimes de
violència de gènere.

Per fer una breu comparativa, del mes de maig al maig de
2011 es varen interposar a les Illes Balears als habitatges de
protecció oficial 110 demandes per impagament, es varen
executar 62 sentències de desnonament, es varen produir 18
lliuraments de claus o 44 de llançaments, a més en l’àmbit
estatal a l’any 2008 el PSOE crea els jutjats especials per a
desnonaments, en el 2009 s’aprova al Congrés una llei de
desnonaments exprés, i a l’any 2011 s’estaven produint 300
desnonaments al dia.
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El que tenim darrerament, el que s’ha aprovat al Consell de
Govern de fa un parell de setmanes, seguint amb aquesta línia
que ha marcat el Partit Popular, de legislar per una banda i per
l’altra afavorir l’accés a l’habitatge a totes les persones, el
Govern va aprovar el conveni de colAlaboració amb el Ministeri
de Foment i la comunitat autònoma per a l’execució del Pla
estatal de foment del lloguer d’habitatges, la rehabilitació i la
regeneració i renovacions urbanes per als anys 2013-2016 amb
una aportació de 13 milions d’euros. De fet, el programa
d’ajuda al lloguer d’habitatges té l’objectiu de facilitar l’accés
i la permanència a un habitatge en règim de lloguer a sectors de
la població amb escassos mitjans econòmics, i s’han convocat
i es convoquen ajudes de fins a un 40% de la renda anual amb
un màxim de 2.400 euros per habitatge.

Això també és una mostra més d’aquesta voluntat de posar
en marxa mesures específiques perquè les persones amb rendes
més baixes o que s’han quedat sense un habitatge hi puguin
accedir.

Per altra banda, pel que ens proposen avui en aquesta
proposició no de llei, com bé han dit, aquest conveni es firma
entre les entitats bancàries i els beneficiaris són aquelles
persones que hagin perdut el seu habitatge habitual per un
impagament i també s’ha ampliat a famílies d’especial
vulnerabilitat.

Com també han dit les portaveus que m’han precedit, les
comunitats autònomes queden fora d’aquest conveni i de
qualsevol tipus d’intervenció sobre el seu objecte. La finalitat és
que a aquestes persones se’ls pugui oferir un habitatge a un preu
social i, com deia, ha estat ampliat també a altres colAlectius a fi
de poder corregir, com qualsevol norma que surt nova i
qualsevol pla, aquelles mancances que tenia el primer pla. Hi ha
un protocol, Sra. Santiago, hi ha un protocol també en aquests
fons d’habitatges, se seleccionen els beneficiaris i sempre
prèviament per accedir a algun d’aquests 6.000 habitatges que
es varen posar hi ha d’haver un informe dels serveis socials dels
ajuntaments colAlaboradors, és a dir, o bé d’ajuntaments o bé
també en el cas de les Illes Balears serien els consells insulars
que s’hi hagin adherit voluntàriament.

La Federació de Municipis i Províncies és part d’aquest
conveni i la seva funció dins aquest conveni és fomentar i
tramitar l’adhesió de noves entitats locals. Per tant, nosaltres no
entram a valorar les seves propostes específiques ja que
consideram que el Govern en aquest cas no hi té competència,
que són propostes que s’han d’adreçar a la FELIP o que s’han
d’adreçar als ajuntaments i consells insulars perquè s’adhereixin
a aquest conveni per fomentar la seva adhesió i perquè s’hi
impliquin al màxim, però -com deia- ja que el Govern de les
Illes Balears no és part d’aquest conveni ni en forma part,
consideram que les seves propostes no tenen a veure amb les
competències que té en aquests moments el Govern de les Illes
Balears pel que fa a l’objecte específic d’aquest conveni. 

Una vegada que les entitats s’adhereixin a aquest conveni,
quan hi estan adherides sí que ja formen part de la comissió de
coordinació i seguiment i es poden fer totes aquestes propostes
que vostès proposen de coordinació, també es poden anar
introduint millores que com he dit és el més habitual a un pla
que ha nascut de bell nou aquesta legislatura amb el Partit
Popular.

Per tant, nosaltres no valoram si són adequades o no
aquestes propostes, simplement valoram que no és el Govern de
les Illes Balears l’administració competent per dur-les a terme.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. Té la paraula per
contradiccions i per un temps de cinc minuts la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. Mirin, la possibilitat de 6.000 habitatges
tancats propietats dels bancs i no importa fer res, això és la
resposta del Partit Popular. Creuen vertaderament, en primer
lloc, que no hi ha gent amb problemes d’inclusió social lligats
a habitatge en aquesta comunitat autònoma?, que açò al final
recau damunt la Conselleria de Serveis Socials, ajudes
d’emergència que es donen per pagar lloguers, recursos que
surten de la Conselleria de Serveis Socials? I, a partir d’aquí,
són polítiques d’accés a l’habitatge de colAlectius amb moltes
dificultats que la Conselleria de Serveis Socials ha d’ajudar a
finançar, o no?, no és ver que ajuden? 

És clar, per tant, sí que hi ha una implicació, hi ha una
competència de la Conselleria de Serveis Socials, és clar que sí,
precisament actua perquè té competències, i la Conselleria de
Serveis Socials té competències a evitar l’exclusió social lligada
a habitatge, la conselleria responsable d’habitatge a la nostra
comunitat autònoma, han fet mil coses, molt bé, però no toquem
els habitatges dels bancs. Ho tenim tot resolt vertaderament en
l’àmbit de l’habitatge en aquesta comunitat autònoma? Creuen
que poden dir açò, que no hi ha gent que té problemes per
accedir a llogues assequibles? Per tant, crec que hi ha un
problema, eh?, segurament de colAlectius vertaderament
complicats, de moltes persones que no hi poden accedir, mentre
tenim els habitatges dels bancs tancats.

El Govern de l’Estat -repetesc- fa un anunci, treu un acord,
crea un fons social d’habitatges, i Balears es pot permetre el
luxe de no participar-hi. Vertaderament troben que és així?
Quatre municipis, quatre, i durà dos anys constituït, troben que
no hem d’animar a moure’s perquè això burini? 

La veritat crec que quan hi ha oportunitats a favor de la gent,
a favor de la gent que manco té i a l’hora ajudar a resoldre
problemes a la gent el Govern s’hi ha d’implicar, i s’hi ha
d’implicar perquè té les competències en habitatge i s’hi ha
d’implicar perquè té les competències en benestar social, dues
conselleries que fan feina en aquest sentit i crec que no es poden
permetre el luxe de no utilitzar els pocs recursos que l’Estat els
posa a disposició. Per tant, lament profundament que al final
tots els grans anuncis i les fotografies quedin -repetim- en un
fracàs i tots tan contents, en dos anys, eh?, de 6.000 habitatges,
410. I Balears al marge.
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Lamentam la manca, creim, ... segurament vostès han fet
molta feina, ho fan tot molt bé, però avui aquest recurs que
tenim a disposició no l’estan emprant i, per tant, lamentam que
aquest tancament de mesura estreta, d’açò em toca a mi o no em
toca a mi i no pensem en clau dels ciutadans que tenen
necessitats, perquè les competències al final és la responsabilitat
que els ciutadans estiguin bé. Aquest és el límit de la
competència i a favor de la cooperació. 

Per tant, lamentam que no els interessi avançar un poquet
més i res més, supòs que tota la gran intervenció prèvia per
justificar que aquí no tenim problemes..., molta gent en aquesta
comunitat autònoma malauradament continua tenint problemes
d’inclusió social per la dificultat d’accés a l’habitatge.

Lamentam la manca de suport del Grup Popular a una
iniciativa del seu govern i per tant, la veritat és que resulta, si
més no, un poc estrany.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. Passarem idò a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 7603/14.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada aquesta proposició no de
llei.

2) Proposició no de llei RGE núm. 9214/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a recuperació de
les polítiques d'igualtat de tracte entre homes i dones.

Passam ara al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
9214/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recuperació de les polítiques d’igualtat de tracte entre homes i
dones. Per tal de defensar-la té la paraula l’Hble. Sra. Cristina
Rita, per un temps de deu minuts. 

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyors diputats i
senyores diputades, l’Instituto de la Mujer en l’àmbit nacional
va ser un dels primers projectes socialistes a posar-se en
funcionament just després d’un any de guanyar les eleccions del
canvi en el nostre país, concretament es va crear en virtut de la
Llei 16/1983, de 24 d’octubre, trenta-un anys va complir per
tant la setmana passada i es va crear com a organisme autònom
de l’Administració Central. 

L’Instituto de la Mujer va iniciar en el nostre país un
important camí en la lluita cap a la igualtat entre dones i homes,
feia tot just cinc anys que s’havia aprovat la Constitució
Espanyola quan es va crear i la Constitució instituïa en el nostre
país la igualtat legal entre homes i dones, una igualtat que havia
estat enterrada durant quaranta anys, un temps en el qual les
dones tenien la condició d’éssers legalment i econòmicament
dependents i la seva única missió era ocupar-se de la llar i de la
criança dels fills i filles.

L’Instituto de la Mujer va ser l’organisme encarregat de fer
que la igualtat legal proclamada per la Constitució s’anés
convertint en igualtat real, i encara no s’ha aconseguit, però va
ser l’inici del camí cap a aquesta igualtat entre homes i dones en
el nostre país i també ens apropava a Europa on ja se’ns advertia
que havíem de fer polítiques d’igualtat des d’organismes
especialitzats, organismes que s’havien d’ocupar d’açò i
implicar més al Govern i als diferents agents socials. 

Per aquest motiu l’Instituto de la Mujer es va convertir des
del primer moment en la casa de totes les dones, per dir-ho
d’una manera gràfica. 

Des d’aquell moment s’ha fet feina de la mà de les
organitzacions feministes i de dones en reconeixement que
varen ser elles que varen lluitar per la seva existència i que han
estat elles les protagonistes dels canvis legislatius tan necessaris
que han millorat molt positivament la vida de totes les dones.

En les comunitat autònomes també es varen crear
organismes d’aquestes característiques i amb les mateixes
funcions, no he de recordar aquí el paper de l’Institut de la Dona
de les Illes Balears.

Des del moment de la seva creació, però, l’Instituto de la
Mujer ha complert una funció social de, en el nostre entendre,
primer ordre en relació amb aquestes polítiques d’igualtat, de
promoció i de participació de les dones en la vida social,
cultural, política i econòmica d’Espanya i també com element
de contacte i coordinació entre les organitzacions feministes i de
dones i l’administració.

A més de les funcions esmentades, n’ha realitzat unes altres
com són les de coordinar les tasques dels diferents ministeris i
altres organismes específicament relacionats amb la dona, ha
donat suport a la creació de serveis d’atenció a les dones amb
dificultats, ha colAlaborat i informat l’aplicació de lleis
fonamentals en el nostre país com la Llei integral contra la
violència de gènere, la Llei d’igualtat efectiva entre homes i
dones, la Llei de dependència, la Llei de salut sexual i
reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs, etc.

No és manco important -i ho volem destacar aquí- una altra
tasca fonamental en la lluita a favor de la igualtat i en contra de
la discriminació portada a terme per aquest organisme estatal
d’igualtat pràcticament des de la seva creació, que és la
recopilació de dades bàsiques i desagregades per sexes sobre la
situació de les dones en els diferents àmbits que s’ha vingut
denominant Mujeres en cifras, aquests indicadors de gènere
s’han utilitzat per al diagnòstic previ a la formulació de mesures
en els successius plans d’igualtat. 
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Pensem que no és fins a la Conferència Mundial de Dones
de Beijing de l’any 1995 que no es comencen a desenvolupar
aquestes metodologies de recollida de dades desagregades i la
seva anàlisis des de perspectiva de gènere per valorar les
polítiques que s’estaven posant en marxa, però aquesta àmplia
i dilatada trajectòria sembla que no és suficientment important
ni necessària ja, i en virtut de la Llei 15/2014, de 16 de
setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de
reforma administrativa, ha desaparegut l’Instituto de la Mujer
com a organisme que s’ocupa en exclusivitat de la igualtat
d’homes i dones i s’han unit sota la denominació d’Instituto de
la Mujer y Para la Igualdad de Oportunidades, les polítiques de
igualat entre homes i dones i les polítiques contra la
discriminació de persones en general per a qualsevol altra
circumstància personal o social. 

I açò no és el mateix, senyors diputats i senyores diputades,
perquè en realitat significa, el que en realitat amaga aquest nom,
és la fusió entre la Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats i
l’Instituto de la Mujer. Dit d’una altra manera, ja no hi ha un
organisme específic que entengui de la igualtat de tracte entre
homes i dones i les funcions que es relataven abans queden
absolutament diluïdes i, a més, també se li resten capacitats
d’acció davant de la resta d’organismes públics i en canvi se li
suma les responsabilitats de les polítiques contra la
discriminació de persones per raó de naixement, sexe, origen
racial o ètnic, religió i ideologia, orientació d’identitat sexual,
edat, discapacitat o, com hem dit abans, qualsevol circumstància
personal o social.

I una altra conseqüència d’aquesta decisió és que el
pressupost d’aquest programa queda totalment difús per
distingir aquells programes i partides destinats directament a les
polítiques d’igualtat entre homes i dones.

Atès tot açò el Grup Socialista al Parlament de les Illes
Balears, igual que ho ha fet també el nostre grup al Congrés de
Diputats, presenta les següents propostes que esperam que rebin
el vot favorable dels membres d’aquesta comissió i que no són
altres que instar el Govern d’Espanya a mantenir l’Instituto de
la Mujer com a organisme autònom especialitzat en la igualtat
d’oportunitats entre homes i dones, no només pels seus valors
intrínsecs, sinó perquè és també un manament de les polítiques
europees.

En segon lloc, instam a modificar els objectius d’aquest
organisme que li atorga la Llei 15/2014 i que li retorni la
capacitat d’acció que abans tenia centrada en la igualtat entre
homes i dones per, entre altres coses, coordinar les polítiques
d’igualtat amb la resta de ministeris i organismes públics, així
com per fer el seguiment de tota la legislació relativa a la
igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

També instam el Govern d’Espanya a augmentar la dotació
pressupostària de l’Instituto de la Mujer amb l’objectiu que es
continuï ocupant de temes tan prioritaris com són l’eradicació
de la violència de gènere, l’ocupació de les dones, l’educació no
sexista o el tràfic de persones amb finalitats d’explotació sexual,
etc. També instam a continuar apostam des de l’Instituto de la
Mujer per un treball conjunt i en colAlaboració amb les
comunitats autònomes i les entitats locals. 

I finalment, instam a tramitar la Llei integral d’igualtat de
tracte i no discriminació amb la finalitat d’aprofundir en el valor
de la igualtat, més enllà del seu reconeixement legal, i que
garanteixi la igualtat de tracte i la lluita contra la discriminació.

Recordaran que a l’any 2011, governant encara els
socialistes, es va aprovar el projecte d’aquesta llei que pretenia
ser una llei general de prevenció, eradicació, protecció i
reparació de les víctimes davant qualsevol discriminació i, a
més, transposava diverses directives comunitàries front a la
discriminació i també completava el desenvolupament de
l’article 14 de la Constitució que reconeix el dret a no ser
discriminat per naixement, origen racial o ètnic, sexe, religió,
opinió i a més també a no ser discriminat per edat, discapacitat,
malaltia o per orientació i identitat sexual. En resum, nosaltres
consideram que l’Instituto de la Mujer ha de continuar amb les
seves competències, amb les seves comeses, i en canvi les altres
funcions que se li han afegit seria més adequat poder tramitar
aquesta llei, aquest projecte de llei que va quedar en un calaix
i que fins i tot sabem que en el Congrés de Diputats s’ha votat
en contra quan s’ha volgut tramitar com a projecte de llei.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Rita. Pel Grup Parlamentari MÉS té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Efectivament, l’Instituto de la Mujer des
de l’any 83 ha complit un paper fonamental i decisiu per
avançar cap a la paritat i la igualtat de gènere, des de l’edició de
llibres de temes tots relacionats amb el feminisme i la paritat,
estudis, estadístiques que permetien veure realment en quina
situació es troba la dona, campanyes publicitàries en favor de la
igualtat, contra el maltractament, etc.; subvencions a entitats per
promoure, per crear una xarxa d’associacions de dones, que
també va ser molt important; les primeres cases d’acollida que
es varen configurar a l’Estat espanyol varen ser gràcies a
l’Instituto de la Mujer, presència a tots els ministeris per aplicar
polítiques de no-discriminació de la dona, fins i tot de la defensa
d’aquell concepte de discriminació positiva en favor de la
igualtat de gènere... En definitiva, va fer una funció social i
política molt important per la visualització de la situació de
desigualtat entre homes i dones.

D’aquesta feina progressiva, d’aquesta feina que es va
començar amb l’Instituto de la Mujer i va seguir durant molts
d’anys, vàrem aconseguir que l’any 2007, l’any 2007, l’informe
de fons econòmic mundial situàs per primera vegada Espanya,
l’Estat espanyol, entre els deu països que tenien un índex
d’equitat de gènere millor; hi havia 111 països, o estudia 111
països, i Espanya estava situada al desè lloc, per primera vegada
havíem aconseguit aquest rànquing de top ten, precisament per
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aquesta funció, per aquesta voluntat decidida que havien
demostrat els diversos governs de mantenir aquest Instituto de
la Mujer amb aquestes funcions. L’any 2013 aquest informe de
fons econòmic mundial situa Espanya al lloc 29 de l’índex
d’equitat de gènere; de l’any 2007, que estàvem al lloc 10,
estam en el 2013 al lloc 29. I..., jo no sé com funciona això, vull
dir que sí que sé com funciona això; perquè tenguin una idea és
com el rànquing aquest de tennis, que si perds un torneig et
castiga; doncs passa el mateix amb aquest índex o amb aquest
informe del fons econòmic: si tu has aconseguit una fita i tornes
enrere et puntuen, et penalitzen, vull dir que no només et lleven
sinó que a més et resten, et penalitzen, i vàrem baixar a causa de
la manca de paritat en càrrecs polítics -recordin que aquí vàrem
tenir un govern exclusivament d’homes, segurament això va
influir una miqueta en aquest tema-, la paritat en càrrecs
polítics, vàrem baixar considerablement de l’any 2010 a l’any
2013; en salut també vàrem baixar moltíssim, tots els indicadors
de salut de gènere havien baixat, si s’hagués aprovat aquesta llei
d’avortament haguéssim baixat l’any 2014 i l’any 2015
moltíssim més; i la participació laboral de les dones, que tornam
tenir que a tots els indicadors d’activitat econòmica relacionats
amb gènere les dones tornen a ser les més perjudicades.

Per tant tenim una situació que clarament ha afectat un
informe que és absolutament objectiu, que depèn d’entitats
internacionals, com les polítiques de gènere han baixat a la
nostra comunitat autònoma, i en aquest moment tenim
indicadors de gènere que ens diuen que hi ha menys igualtat que
fa una sèrie d’anys.

I efectivament pensam que les polítiques reals es basen en
tres coses, bàsicament: han de ser polítiques actives, no ens
basta només la legislació, perquè en legislació podem estar molt
bé, sinó que s’han de fer polítiques actives en relació amb
aquesta consecució política, amb aquest objectiu polític, sigui
qui sigui, aquí estam parlant de paritat; hi ha d’haver un
lideratge, si no hi ha lideratge, si no hi ha entitats o persones o
un institut o una institució que lideri aquest objectiu, aquesta
persecució d’aquesta finalitat no es dóna; i hi ha d’haver
dedicació, hem de tenir persones, hem de tenir instruments, hi
ha d’haver recursos perquè això es doni. L’Instituto de la Mujer
responia a tot això, responia a tot això. 

Nosaltres ens vàrem alegrar molt també amb la constitució
del Ministeri d’Igualtat; vull recordar que el Partit Socialista a
les primeres mesures que hi va haver en reducció de la crisi
econòmica, o les mesures d’austeritat que va començar a
aplicar, va llevar el Ministeri d’Igualtat; perquè vegin com era
d’important aquest ministeri d’Igualtat en aquest moment, per
allò que són necessaris recursos, és necessari lideratge i és
necessària dedicació, en el poc temps que hi va haver un
ministeri d’Igualtat es varen dur dues lleis fonamentals, la Llei
de l’avortament, que afortunadament no es tocarà o es tocarà
només en determinats articles, i aquesta llei d’igualtat, i que a
nivell pressupostari només representava un 3% del pressupost
de l’Estat. Però també hi va haver aquesta decisió de retirar
aquest ministeri d’Igualtat.

Nosaltres estam d’acord que no és el mateix la igualtat
d’oportunitats que les polítiques d’igualtat; no és el mateix
lluitar contra la discriminació i contra les diferències socials i
intentar aconseguir una millora d’oportunitats, que això ha ser
absolutament... jo crec que és l’objectiu general de la política,

per això sempre defensam l’educació pública, la sanitat pública,
els serveis socials per a tots com a dret subjectiu, etc.; i les
polítiques de gènere i les polítiques d’igualtat entre homes i
dones o les polítiques de paritat, que han de tenir un enfocament
especial.

Per altra banda pensam que l’Estat s’ha de començar a
reduir. Nosaltres l’Instituto de la Mujer, quan ja totes les
transferències de les comunitats autònomes ja tenen aquesta
competència, pensam que l’Estat s’ha de començar a reduir. Per
tant, davant això estam en una certa dicotomia, però com que
pensam que primer s’haurien de llevar ministeris que sobren,
abans que l’Instituto de la Mujer, donarem suport a aquests
punts perquè abans que l’Instituto de la Mujer es podrien llevar
moltes altres estructures, però pensam que l’Estat en el seu
conjunt s’ha de començar a reduir perquè ja hi ha moltes
transferències transferides a les comunitats autònomes, les que
haurien de liderar aquest (...). Vull posar un exemple molt clar;
per exemple, quan es toquen temes d’educació a Europa, els
alemanys no envien el ministre d’Educació, perquè ni existeix
el ministre d’Educació, envien els landers, els consellers
d’Educació de les seves comunitats autònomes, i discuteixen
allà sobre les competències d’educació, (...) es reuneixen i tal.
Aquest model federal és el que a nosaltres ens..., bé, el que a mi
m’agrada, hi ha membres de la meva organització que aspiren
a un altre model d’estat; a mi personalment o a part de
l’estructura política de MÉS, aquest model federal ens agrada.
Per tant pensam que hem d’anar a reduir estructures estatals,
però, efectivament, abans que el Ministerio de la Mujer pensam
que n’hi ha moltes altres.

L’únic punt en què no coincidesc, o si m’ho pot explicar
millor a la seva intervenció, és que el Parlament de les Illes
Balears insti el Govern d’Espanya -és el punt 2- a modificar els
objectius d’aquest organisme. Si per una banda demanam que
l’Instituto de la Mujer es creï, crec que és contradictori demanar
que en aquest creat hi hagi aquest objectiu, si és aquesta la meva
interpretació, no sé si és correcta. Per tant, si aquesta és la
interpretació que s’ha de fer jo m’abstendria, vull dir que per
una banda no deman el manteniment de l’Instituto de la Mujer,
i per l’altra no vull que a aquest que estic criticant li vulgui
donar les finalitats o els objectius que tenia l’Instituto de la
Mujer. Per tant o l’hem de modificar o ho he entès malament.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Yo lo primero de todo sí
que querría decir que en este tema les agradecería que se leyeran
el BOE, exactamente qué es lo que dice, porque cuando entra en
vigor la Ley de racionalización del sector público y otras
medidas de reforma administrativa, lo que hace este BOE es
modificar la estructura del Instituto de la Mujer. De hecho pone
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que se crea el Instituto de la Mujer y para la igualdad de
oportunidades, y de hecho ustedes pueden acceder a la página
web, donde siguen teniendo una directora del Instituto de la
Mujer, o sea que para nada se ha disuelto. Yo creo que están
mal informadas o, como digo, no se han leído exactamente el
contenido de la ley, porque en ningún caso supone esta
extinción del Instituto de la Mujer. Por eso no hace falta que
hablemos del gran valor que tiene el Instituto de la Mujer
porque todos estamos de acuerdo en ese sentido y nadie ha
intentado eliminarlo.

Me hablan de indicadores de igualdad. Yo también invito a
la Sra. Santiago a mirar los indicadores precisamente de cuando
estaba en vigor el Ministerio de la Igualdad, que por cierto
suprimió el propio Partido Socialista dos años después de
haberlo creado, que no es una cosa que los indicadores estén
ahora peor que antes sino que precisamente dedicando el 60%
del presupuesto del ministerio a mantener cargos públicos la
situación de España era bastante peor. 

Como digo esta ley lo único que hace es cambiar el nombre,
y asigna unas competencias que ya tuvo en su momento el
Instituto de la Mujer cuando se creó en su origen, y que con la
creación del Ministerio de la Igualdad se habían llevado a dicho
ministerio y no habían vuelto después de ser suprimido en 2010.
Así que con esta ley se sigue manteniendo el Instituto de la
Mujer como órgano de referencia para el conjunto del Estado y
ante las organizaciones internacionales donde España está
representada, ya sea la Unión Europea, la ONU, el Consejo de
Europa, la OCDE. Simplemente se están unificando recursos,
potenciando así la efectividad y la coordinación de las políticas
de igualdad entre hombres y mujeres, y de la lucha contra
cualquier forma de discriminación. Se está así también
incrementando su capacidad de acción en el fomento de la
igualdad, del empleo y la formación de las mujeres.

Como digo no se ha suprimido ninguna partida
presupuestaria, sino que lo que se hace gracias a esta unificación
es sumar a lo que ya había competencias que se le habían
quitado. Así no estamos eliminando sino reforzando el Instituto
Nacional de la Mujer para evitar la dispersión de actuaciones y
facilitar precisamente, además con la creación de una comisión
interministerial, que la igualdad forme parte de todos los
ministerios. Yo creo que eso sí es integración y eso sí que es
igualdad y tratar de una manera transversal los temas de la
mujer.

Por otra parte, en cuanto a la inclusión de la igualdad de
trato y no discriminación entre los fines del organismo, no sólo
no le resta identidad al Instituto de la Mujer sino que refuerza
sus objetivos al poder actuar de una forma unificada en
actividades que se dirijan a combatir los estereotipos, la
discriminación y la intolerancia social promoviendo
precisamente modelos de convivencia basados en la no
violencia y en el respeto mutuo entre las personas, y además
atendiendo así de una manera singular a los fenómenos de
discriminación múltiple e intersectorial sobre muchas mujeres
pertenecientes a grupos especialmente vulnerables.

Cada vez es más común la aproximación horizontal de todos
los motivos de discriminación, tanto en la garantía del derecho
fundamental a la igualdad de trato y no discriminación como en
las políticas públicas de carácter específico. Tanto es así que en
las directivas de la Unión Europea se abordan de una manera
conjunta los motivos de discriminación cubiertos por la
legislación comunitaria, ya sean de origen racial, étnico, de
edad, discapacidad, religión, creencia, orientación sexual e
identidad de género. Por tanto tener que gestionar un único
presupuesto y una única estructura organizativa va a redundar
sin duda en una mejor eficacia de este instituto y en una mayor
rapidez de respuesta y mejores resultados a las políticas puestas
en marcha. Es una estructura más amplia, con mayor personal
y un presupuesto más elevado, lo que en nuestra opinión es
muchísimo más adecuado que tener una dirección general por
un lado y un instituto por otro. De hecho esta integración ha
dado lugar a que por primera vez contemplemos con un
presupuesto que engloba todas las acciones y los gastos en el
ámbito de la igualdad de oportunidades y la lucha contra la
discriminación.

Hablemos de presupuesto. Precisamente recientemente se ha
presentado el presupuesto para el 2015, donde se aumenta en un
7,8% situándose en los 20,8 millones de euros. De hecho se
incrementan en 6,2 millones los programas del emprendimiento,
la inclusión y la inserción socio-laboral de las mujeres, tanto en
los ámbitos de las entidades locales como de las organizaciones
sociales; también se aumentan los programas para aplicación de
la igualdad de oportunidades para el apoyo asociativo de
mujeres en un 9,9%, también se aumenta en un 50% el apoyo
para estudios universitarios de post-grado en materia de género;
también se crea un programa nuevo de liderazgo y promoción
de las mujeres directivas, todo ello sin perjuicio de seguir
trabajando en otros programas como son la formación y el
fomento del empleo femenino, los programas de incentivación
de planes de igualdad para PIME, el convenio con el Consejo
Superior de cámaras de comercio, el convenio para promover
actuaciones de conciliación de la vida personal, familiar y
laboral en el ámbito local, o el programa Equilibrio balance. Sin
duda con este presupuesto se consolidan políticas en materia de
igualdad y se recuperan, como he dicho, las competencias de
promoción de empleo y de autoempleo con una visión mucho
más abierta y plural. Como digo, son competencias que tenía el
instituto hace 31 años cuando se creó, y que la legislatura
pasada precisamente quedó desdibujado por esa fragmentación
competencial y organizativa que ahora, con esta nueva
reorganización, pues se pone orden. 

Hablan también de lo que puede afectar a..., algunas voces
hablan de que puede afectar al tema de la violencia de género;
en el caso de la violencia de género no tiene ninguna afectación,
porque además lo que es la violencia de género desde el 2005 lo
lleva la Delegación del Gobierno contra la violencia de género,
que no forma parte del Instituto de la Mujer. Seguimos
defendiendo que la lucha de la violencia de género es una
política prioritaria para este gobierno, y además se ve
igualmente demostrado en los presupuesto del 2015, que han
incrementado un 6,86% hasta alcanzar un total de 23,7 millones
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de euros. También creo que un eje principal de la acción de
gobierno en el tema de la violencia de género es precisamente
esa estrategia nacional para la erradicación de la violencia de
género 2012-2016. También están aumentando en un 33% las
subvenciones para programas de atención a mujeres víctimas
de... con fines de explotación sexual; se han aumentado también
las partidas en cuanto a la concienciación, por una petición
propia de las entidades del sector; y todo ello sin merma de
todos los programas que ya llevaba el Instituto de la Mujer,
como (...), el 016 o todo el tema de los brazaletes. 

También aprovechando que hablo de violencia de género sí
que quiero aprovechar este momento para condenar esos 41
asesinatos que llevamos este año por temas de violencia de
género, y un recuerdo para esos menores que se han quedado
huérfanos por esta lacra social. 

Y sin duda yo creo que una apuesta muy clara del Gobierno
por la lucha a favor de la igualdad y contra la violencia es ese
plan estratégico de igualdad de oportunidades 2014-2016 dotado
con 3.127 millones con medidas concretas en muchos ámbitos.

Por tanto creo que queda evidenciado que no hay ningún
recorte en políticas de igualdad, que no es perjudicar las
políticas de igualdad el racionalizar las estructuras, el evitar
duplicidades y el evitar la descoordinación, y sin embargo creo
que sí que facilita la capacidad de actuación, la rapidez y la
eficacia de este instituto esta nueva estructura. Por tanto, como
que a nuestro entender la PNL está mal planteada y creo que no
se ha entendido el contenido de esa ley, no vamos a votar a
favor de esta proposición.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. Té la paraula per contradiccions
i per un temps de cinc minuts la Sra. Cristina Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies. Agraesc molt el suport del Grup MÉS i crec
que podrem arribar a un acord en la redacció aquesta que
planteja. Li he de dir també que jo, com a dona socialista, també
vaig lamentar en el seu moment el fet que les polítiques
d’igualtat, que tenien un ministeri per si soles, tornessin a
quedar integrades en un altre. Quant a la desaparició de
l’Instituto de la Mujer perquè som en un país on han avançat
molt les competències cap a les comunitats autònomes, jo
realment crec que hi ha altres competències que encara no s’han
fet; vull dir que en educació, vostè parla d’educació, podríem
parlar de sanitat i d’altres moltes que podrien significar la
desaparició del Ministeri d’Educació, del Ministeri de Sanitat,
i açò, bé, crec que no passarà per ara, entre altres coses perquè
no tot Espanya està dividida en comunitats autònomes encara,
falten també Ceuta i Melilla.

Quant al Grup Popular, açò és un..., no sé com expressar-ho,
però contínuament ens diuen que no entenem les lleis, que no
sabem llegir, i jo ja l’he duta aquí perquè ja... clar, com que
estic acostumada a partir d’ara la duré, la tenc aquí, aquí mateix,
clar, si parlam el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades, el artículo segundo, fines -dice- el Instituto de
la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades tiene como
finalidad primordial la promoción y el fomento de las

condiciones que posibiliten la igualdad social de ambos sexos
y la participación de la mujer en la vida política, cultural,
económica y social, así como la prevención y eliminación de
toda clase de discriminación de las personas por razón de
nacimento, sexo, origen racial o étnico, religión, ideología,
orientación o identidad sexual, edad, discapacidad o cualquier
otra condición o circunstancia personal y social.

Crec que jo quan he fet la meva intervenció ho he dit, vull
dir, ho havia entès perfectament perquè és que ho posa i m’ho
he llegit. Per tant, s’han ajuntat dos organismes que existien,
una direcció general que...

(Remor de veus) 

... cobria totes aquestes discriminacions...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, té el torn de la paraula la Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

... y l'Instituto de la Mujer que era únicament per a això. Jo crec
que ho entès perfectament. Ho he dit malament? No, ho he dit
tal com ho posa aquí. Em sap greu, però sí que ho entenc, tal
vegada vostè el que passa és que no m’escolta o no m’entén a
mi, que també podria ser.

Bé, en definitiva, jo lament molt que no ho aprovin, crec que
les dones necessitam urgentment que les polítiques d’igualtat
tornin a ser prioritàries per a aquest govern i en lloc d’açò ens
trobam amb un govern que té plantejat fer-nos retrocedir en tot
allò que hem avançat. 

El Govern Rajoy, trobam que el que fa és atacar fins i tot la
llibertat de les dones, i recordaré aquí la reforma de la Llei
d’interrupció voluntària de l’embaràs, o atacar els nostres drets,
i recordaré aquí la reforma laboral, o atacar la nostra autonomia,
i recordaré aquí l’ampliació de la bretxa salarial i de les
pensions, o atacar la nostra salut, recordaré les llistes d’espera
en proves diagnòstiques de malalties específiques de les dones,
i a atacar la nostra dignitat, recordaré aquí les retallades en la
lluita contra la violència de gènere, de la qual jo ja anuncii que
hem registrat aquesta setmana una altra proposició no de llei
també, efectivament, per totes aquestes morts violentes que han
ocorregut enguany. I tot açò s’ha fet utilitzant la crisi com a
coartada, perquè les retallades són socials i de retrocés dels drets
aconseguits. 

I parlant de pressuposts, que ha tret aquí la Sra. Diputada,
nosaltres també pensam que és una constant que es dóna aquí o
que s’ha fet com a argumentari ja tota la legislatura, que primer
es retrocedeix en pressuposts i després tots els petits avanços es
plantegen aquí com si haguessin estat amb relació al pressupost
d’època socialista, no, són relació sempre als seus pressuposts
darrers que eren a la baixa. Li diré que des de 2012 a Espanya
la retallada pressupostària en polítiques d’igualtat ha estat d’un
33%, Sra. Diputada, 10,3 milions d’euros, concretament un 22%
en la lluita contra la violència de gènere. Però bé, com dic,
d'açò, en tendrem ocasió de parlar properament.
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Per tant, nosaltres lamentam... només resta lamentar açò i dir
que significa que el Govern Rajoy, una vegada més, i també
aquí el Govern Bauzá ens desatén i redueix i relega les dones i
les seves necessitats al racó de les coses oblidades.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Amb relació al punt 4 que havia
esmentat...

(Se sent una veu de fons que diu: “Dos, dos”.)

... ah! Era el dos? Disculpi, idò, el punt 2...

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, moltes gràcies, per recordar, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si volen un recés.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

No, jo propòs simplement, és molt fàcil, “El Parlament de
les Illes Balears insta el Govern d’Espanya que retorni a
l'Instituto de la Mujer la capacitat d’acció que abans tenia
centrada”, i ja està, i llevam allò de “la llei”.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, idò, passarem a la votació de la Proposició no de
llei RGE núm. 9214/14.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada aquesta proposició no de
llei.

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