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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, presidenta, Esperança Marí substitueix Joana Barceló.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Sí, presidenta, Lluís Maicas substitueix Conxa Obrador.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 10133/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a enfortir la Llei
1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral
contra la violència de gènere.

Els voldria comentar abans de començar amb l’ordre del dia
previst per avui, atès que la presidenta de la comissió no ha
pogut assistir a la sessió d’avui per causes meteorològiques i
que jo hauria d’intervenir en el debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 10133/14, i ningú no podia presidir la comissió, els
proposo, d’acord amb l’article 73.2 del Reglament del
Parlament, l’alteració de l’ordre del dia d’avui en el sentit
d’ajornar el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
10133/14 per a una propera sessió.

Hi estan d’acord? Puc entendre per tant aprovada per
assentiment aquesta alteració de l’ordre del dia. No fa falta
sotmetre-ho a votació, no? Molt bé.

2) Proposició no de llei RGE núm. 11528/14, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a persones sense
sostre.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
11528/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a persones sense
sostre. Té la paraula per tal de defensar-la 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. Aquesta
proposició no de llei que vàrem registrar a principis del mes de
desembre de l’any passat, de l’any 2014, va ser motivada per
dos fets. Un, que en els mitjans de comunicació va sortir com
una persona sense sostre va morir a un portal molt a prop d’una
tenda i que moments abans havia passat la policia municipal,
crec que era, que li havien ofert poder anar a qualque banda, ell
va demanar un cafè, li varen dur un cafè i aquella persona al cap
d’unes hores va morir. No sabien qui era, no sabien la història
d’aquesta persona.

Després, el mes de desembre, en una roda de premsa
conjunta de Creu Roja i Càritas, assenyalen que les persones
sense sostre a la nostra comunitat autònoma han augmentat de
forma considerable des de l’any 2009 a l’any 2012, l’any 2012
hi ha una espècie d’aturada del creixement, tot i que creix més
a poc a poc afortunadament, i es calcula que en aquests
moments hi ha més d’un miler de persones a Mallorca sense
sostre. Per tant, aquests varen ser els dos motius que va motivar
al Grup Parlamentari MÉS a fer aquesta proposició no de llei:
el fet que morís una persona sense sostre, que la policia
municipal la tengués detectada, però que es conegués res d’ella.

Quan aquesta proposició no de llei ja va estar registrada en
el Parlament, a finals del mes de gener d’enguany, concretament
el 26 de gener, apareix a la premsa que es troba un cadàver d’un
home, en aquest cas, sota el pont del torrent del Malpàs de
Palma. Duia dos dies mort, no se sabia qui era i duia molts de
mesos, un any i mig, que vivia davall el pont, amb unes fustes
i cartrons i peces amb què s’havia fet un sostre on dormir.

Per tant, aquesta proposició no de llei té un objectiu concret,
que el Parlament de les Illes Balears insti el Govern de les Illes
Balears que, conjuntament amb els consells insulars i
ajuntaments, elaborin un cens de persones sense sostre. Està
variant, aquesta és una realitat molt canviant a la nostra
comunitat, fa pocs anys se sabia més o manco que hi havia un
centenar de persones, que es caracteritzaven com cròniques,
eren persones normalment homes molt majors, tot i que també
hi havia dones, i es caracteritzaven com a crònics -insistesc-,
que no volien estar a cap tipus d’alberg, però ara això està
variant i poden ser gent que entra i que surti d’aquesta situació
d’estar sense sostre. Són persones que -moltes d’elles- fa tres,
quatre anys escassos tenien sostre, tenien unes condicions que
podíem dir normalitzades.

Per tant, pensam que s’ha de fer aquest cens de persones
sense sostre i mantenir-lo viu, i és un cens que ha de fer el
Govern, l’ajuntament i els consells insulars. Pensam que s’han
de recollir totes les circumstàncies que han duit a aquestes
persones a estar en aquesta situació. És ver que les estadístiques
ens parlen de xifres, però si coneixem les històries de les vides
de les persones que fa quatre, cinc anys tenien una situació
normalitzada i han passat a estar sense sostre, possiblement
tendrem dades qualitatives importants que ens permetran veure
o millorar aquesta situació, o prevenir-la. I aquest cens es
mantengui actiu. Aquest és el primer punt.

El segon punt és que el Parlament de les Illes insti el
Govern, també conjuntament amb els consells i els ajuntaments,
perquè elabori un pla de feina per al conjunt d’aquestes
persones censades, que realment es faci un programa, que se’ls
assigni un treballador social, com diu la Llei de serveis socials
que està en vigor, i es faci una feina amb aquest colAlectiu de
persones. Una de les dades també que ens ha de preocupar, i
això no és cap crítica al Govern, això pot passar amb uns i amb
uns altres, però una de les coses que ens ha de preocupar són les
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dades que va treure l’altre dia el Consell Insular de Mallorca,
que va assenyalar que havia augmentat un percentatge de
famílies, de pares i mares, que havien cedit la guarda al consell
insular perquè no tenien casa i abans d’anar a dormir amb els
seus fills al cotxe, precedien cedir la guarda i que els nins
estiguessin a un centre, això són ... pares que són bons pares,
que tenen habilitats com a pares, que tenen capacitats parentals
com a pares i mares, i es tracta d’un problema econòmic.
Separar una família per un problema econòmic és un tema que
ens ha d’alarmar a tots. Per tant, que es faci un pla de feina
conjunt amb aquestes persones.

L’altre és que mentre es produeixi un pla de feina per
millorar aquesta situació, garantir com a mínim a totes aquelles
persones que no volen pernoctar al carrer, perquè és ver que
sempre hi ha un grup reduït de persones que volen pernoctar al
carrer, que tenguin com a mínim un lloc on poder dormir i un
àpat calent. I també instar el Govern de les Illes Balears que
mentre duri l’elaboració d’aquest cens, no redueixi cap partida
pressupostària dirigida a aquests colAlectius, més bé el contrari,
que el consideri un colAlectiu prioritari i una acció prioritària, tal
com estableix la Llei de serveis socials.

Nosaltres, contràriament al que està comunicant el Govern,
que hi ha una millora a nivell econòmic, tal vegada els números
grossos permeten que es pugui interpretar així, el que veim és
que les famílies tenen cada vegada més dificultats econòmiques.
Les famílies ja han perdut els seus estalvis, ja han perdut la
capacitat de demanar ajuda a la seva xarxa familiar més propera,
a les xarxes socials. Moltes d’aquestes persones han perdut les
prestacions econòmiques de l’atur. Moltes d’aquestes persones
no tenen prestació econòmica de l’atur perquè no han
aconseguit com a mínim l’any que s’exigeix per demanar quatre
mesos d’atur. I aquestes condicions es mantendran i segurament
augmentarà, o continuarà, no d’una forma tan massiva com ha
passat des del 2009 al 2012, l’increment d’aquestes persones
sense sostre.

La pèrdua de la llar, ho deia el president de Càritas, és
l’element que fa que una persona tengui més alt risc de caure en
la cronicitat. Mentre les persones poden mantenir la llar, sembla
que és un element fonamental per ser vulnerables i no estar en
situació de marginació, mantenir la vulnerabilitat, però no la
marginació. Per tant, el sostre és com un element central per a
totes les persones.  

Per tant, nosaltres en aquest sentit amb aquesta proposició
no de llei demanam per una banda quin cens real tenim de
persones sense sostre, saber en quines condicions hi han arribat,
mantenir viu aquest cens, fer un projecte..., que tenguin assignat
cada un d’ells un treballador social, un educador social, un
treballador familiar, segons les circumstàncies, que pugui fer un
seguiment d’aquesta situació i fer-los un projecte individual per
millorar aquesta situació. 

Creim que no ens podem permetre tornar a passar per trobar
un cadàver, un home, una persona, una dona, davall un sostre i
que faci dos dies que hi sigui i que ningú no conegui qui és, que
no se sàpiga qui és. No sabia qui era. Això passava a un
quilòmetre i mig de Marivent, passava a 800 metres d’un centre
comercial molt important de Palma, a 200 metres d’una escola
infantil... Això ha passat aquí. Crec que no ens ho podem
permetre com a societat i aquesta és una proposta, i estic

disposada a pactar-ne d’altres, però crec que com a parlament
hem de fer qualque acció, hem de fer qualque proposta al
Govern perquè millori la situació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Ara en el torn de fixació de
posicions tindrà la paraula el Grup Parlamentari Socialista, el
Sr. Vicenç Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bona tarda a tothom. Primer de tot ja deixam clar des del
principi que donarem suport a aquesta iniciativa del Grup MÉS.
Després de sis anys de destrucció massiva de llocs de treball i
de cinc anys de caiguda de la renda familiar disponible, la
capacitat de les llars per resistir tot el conjunt d’embats de
problemes econòmics derivats d’atur, de la manca d’ingressos,
de la pèrdua de prestacions socials, són fets que han anat
erosionant notablement i que han provocat a les famílies i a les
xarxes de relació social de proximitat, han anat provocant que
s’hagi perdut d’una manera important la seva capacitat de
reacció solidària.

L’increment de persones sense llar i de les que es troben
sense sostre és, com s’ha dit ara, una expressió molt visible d’un
empobriment econòmic generalitzat de la nostra societat, i d’una
sensible extensió d’un altre concepte que és la vulnerabilitat
social. Si al constant degoteig de persones que requereixen
l’atenció de serveis socials especialitzats afegim les dificultats
cada cop més grans d’impulsar itineraris d’inclusió per a les
persones ateses, les entitats i els serveis socials especialitzats
tenen per davant la difícil tasca de donar atenció a unes
necessitats i demandes que van creixent, tot i superant les
retallades destinades a les partides socials i l’amenaça de la llei
de reforma local, que allunyarà precisament aquests colAlectius
més vulnerables de l’accés a un suport institucional com són els
ajuntaments.

Així la crisi de l’estat del benestar ha provocat l’extensió
dels riscos socials entre extensos grups de les àmplies classes
mitjanes. Tenim, per altra banda, una classe treballadora
empobrida que es veu afectada pel deteriorament de les xarxes
de relació i de suport mutu, la devaluació dels salaris reals i les
reformes laborals que redueixen la protecció de llocs de treball,
essent aquest conjunt alguns dels factors que fan que el risc de
caure en situacions d’exclusió social s’estengui més enllà del
que es podrien considerar colAlectius tradicionalment marginats.

Així, les noves circumstàncies laborals i de desprotecció
social han provocat que la desigualtat hagi augmentat un 22%
en els darrers anys, i que les Illes Balears sigui una de les
comunitats amb un major risc de pobresa i d’exclusió, perquè
ens situam un 27% superior a la mitjana estatal. Així són moltes
les entitats i els estudis que conclouen que la intensitat amb què
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els individus es veuen afectats per l’exclusió social està
íntimament relacionada amb l’accés a un habitatge. Trobar-se
en la situació de no tenir un sostre significa haver esgotat tots
els recursos personals i socials per accedir a un allotjament
estable que permeti una vida privada i social mínimament
satisfactòria, i és per tant el resultat d’un seguit de factors
d’exclusió social que es van acumulant i que fan que les
situacions de marginalitat s’accentuïn progressivament fins que
una persona perd els vincles amb el conjunt de la societat. 

No fa gaire vàrem tenir coneixement de l’informe FOESSA,
que determinava que aquí a les Illes Balears el 47,8% de les
llars amb sustentador principal en situació d’atur és vulnerable
a una exclusió residencial, una proporció que puja a 6 de cada
10 llars quan ens trobam que els principals sustentadors en
situació d’atur duen en aquesta situació més d’un any. En
definitiva, són xifres que el que ens diuen és que l’exclusió
social que està relacionada amb l’habitatge a les Illes Balears
pot arribar a un 22% de les llars a Balears. 

Per tant el creixement de famílies sense llar suposa un gran
repte en la manera de lluitar contra l’exclusió residencial, i avui
els recursos d’atenció prevists per respondre a aquestes
necessitats de persones soles no s’adapten a les d’un nucli
familiar ni a les que necessiti un menor. Per tant l’aposta
preventiva passa per incrementar el nombre de pisos d’inclusió,
la creació de nous equipaments dirigits específicament a
famílies, i l’esforç per evitar que les llars més vulnerables
perdin l’habitatge. Evidentment aquestes han de ser les primeres
respostes a una realitat difícil de quantificar, doncs no disposam
de dades fiables que ens puguin permetre aproximar a quantes
famílies estan en un risc de desnonament o d’exclusió
hipotecària, com tampoc no sabem quantes d’aquestes no
disposen de xarxa social o familiar de suport.

En relació amb les dades de les persones sense sostre,
tampoc no coneixem la situació real a dia d’avui. Ens hem de
referir a les estimacions de l’Institut Nacional d’Estadística
recollides a l’informe FOESSA per avaluar les persones sense
llar o que viuen en exclusió residencial, sense sostre i sense
habitatge, una xifra que l’Institut Nacional d’Estadística
fonamenta en dades del padró municipal d’habitants a 1 de
gener de 2012 i que podria suposar -diu aquest informe- al
voltant de 700 persones a les Illes Balears. Per tant aquestes
dades no recullen un colAlectiu que s’ha vist incrementat per un
nombre de persones afectades pel deteriorament de la seva
situació econòmica.

Abans la Sra. Santiago ens comentava casos que hem
conegut a través de mitjans de comunicació. Deixin-me recordar
també una altra situació que explicava la dimensió que viuen
aquestes persones, i era aquell dia que ens vàrem assabentar que
un ciutadà en situació d’atur, sense prestacions, denunciava que
es plantejava delinquir per entrar a la presó i no haver de viure
al carrer. Tot són situacions que demostren la magnitud
d’aquestes situacions socials. 

Sabem que aquest colAlectiu d’exclosos avui en dia no
mostra senyals de reducció, i per tant existeix una preocupació
del creixement de persones sense llar que evidentment no ha de
provocar que s’oblidin aquells individus que no podran seguir
uns itineraris inclusius i que per tant sempre requeriran un
suport social públic o d’altres entitats. Ja sigui per la seva edat,

per problemes de salut física o mental, o a causa de llargs
processos de destrucció social, una part de les persones que avui
es troben sense llar requeriran l’acompanyament de
professionals i d’entitats, i cal garantir que aquestes noves
necessitats derivades de la crisi no les desplacin generant una
doble exclusió. Sabem que cada vegada tenim sistemes de
protecció social cada cop més magres i un mercat laboral en què
un sector de la població no trobarà mai un lloc; el colAlectiu de
les persones sense sostre, per tant, constitueix una cara visible
d’una exclusió molt estesa que requereix una profunda reflexió
sobre els models d’atenció social i sobre els rols de les
institucions en la lluita contra la pobresa.

Per tant, com he dit abans, nosaltres donarem suport a
aquests quatre punts de la proposició no de llei, perquè
consideram que és urgent impulsar accions per intensificar la
tasca de conèixer exactament quina és la situació i quin és el
nombre de persones que formen aquest colAlectiu. Estam
d’acord que s’elabori un pla de feina, que concreti protocols
d’atenció, que es pugui garantir un lloc per dormir i un menjar
calent a totes aquestes persones que no vulguin dormir al carrer
i que no es redueixi, com diu el quart punt, cap partida
pressupostària dirigida a donar atenció a aquest colAlectiu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicenç. Ara per part del 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. Sin duda alguna yo creo
que todos somos muy conscientes que la actual crisis económica
mundial, a la que España no ha permanecido ajena, ni tampoco
las Islas Baleares, vimos recientemente los datos del informe
FUNCAS, donde entre los años 2007 y 2011 esta comunidad
había pasado a ser la comunidad con menor índice de pobreza,
a estar entre las cinco primeras, con ese aumento de la brecha de
pobreza, la caída de la renta y el crecimiento de las
desigualdades; sin duda alguna a quienes más ha afectado ha
sido a los colectivos más vulnerables, como puedan ser las
personas sin hogar, las personas con discapacidad, las personas
mayores o las víctimas de violencia de género.

En concreto las personas sin hogar se caracterizan
precisamente por tener una realidad personal en la que se suelen
acumular diferentes elementos de vulnerabilidad, como pueda
ser esa falta de apoyo familiar y social, padecer alguna
enfermedad crónica o alguna enfermedad mental, o tener
incluso alguna discapacidad, el abuso o la adicción a alcohol o
a otras sustancias, problemas económicos, o falta de vivienda es
lo que por supuesto les convierte en el colectivo más
gravemente afectado por la exclusión social.
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Sin duda actualmente son muchas las personas que viven i
duermen en la calle en España y el actual contexto de crisis
evidentemente ha provocado que esto haya aumentado. Y como
el Gobierno del Partido Popular es consciente de esta realidad
y por mucho que vemos que los datos van mejorando, somos
conscientes de que sigue habiendo mucha gente que lo pasa mal,
ya en el año 2013 se aprobó un plan nacional de acción para la
inclusión social que abarca el periodo 2013-2016, se trata de un
marco regulador que está diseñado en consonancia con los
objetivos de la estrategia Europa 2020 y que pretende
precisamente avanzar en la defensa del estado del bienestar
asegurando su sostenibilidad y su viabilidad a través de la
modernización de protección social, pero buscando sobretodo
dar una respuesta a las necesidades derivadas de la pobreza y la
exclusión social. Este nuevo plan contempla, entre otras
medidas, un paquete de actuaciones específicas que va dirigido
a las personas sin hogar, que dada su especial situación precisan
de una intervención mucho más concreta. En concreto este plan
recoge 19 actuaciones divididas en cuatro objetivos estratégicos,
con más de 6 actuaciones específicamente dirigidas a personas
sin hogar, entre ellas, facilitar el acceso, especialmente a
familias vulnerables con hijos, impulsar el régimen (...) para
familias con bajos recursos económicos, la protección de
deudores hipotecarios en recursos y con hijos, la mejora de la
seguridad, salubridad y habitabilidad de las viviendas y su
entorno, ... 

Sin embargo, el 30 de abril de 2014, ya en el Congreso de
los Diputados, a propuesta del Grupo Popular en el Congreso,
se debatió una proposición no de ley donde se instaba al
Gobierno del Estado a poner en marcha dentro de este plan
nacional de acción para la inclusión social y en colaboración
con las comunidades autónomas, los entes locales y el tercer
sector, incluida la federación de entidades de apoyo a las
personas sin hogar, se pedía que se elaborara una estrategia
nacional específica integral para las personas sin hogar, que
integre las perspectivas de política social y de vivienda, así
como de salud, trabajo o educación.

Esta estrategia comprende precisamente la elaboración de un
sistema estadístico en la administración pública que permita
conocer en todo momento la situación real y la evolución de las
dificultadas para adaptar los recursos necesarios. Se está
trabajando ya en el establecimiento de los mecanismos de
prevención que detecten estos procesos de exclusión, antes de
que la persona se encuentre en la calle y se está trabajando en
una actuación integral que contemple, como he dicho antes,
necesidades socio-sanitarias, educativas, de vivienda, la mejora
de la empleabilidad y la inserción laboral, para lograr lo que es
la erradicación y dar una respuesta definitiva a la situación de
las personas sin hogar. Se van a impulsar programas para la
creación de alojamientos transitorios y también se prevé que
esta estrategia contemple mecanismos de control y seguimiento.
En definitiva, supone crear un marco integral de actuación,
implicando a todos los actores relevantes en esta materia.

En este sentido, para ello se está contando con la
participación de los principales ministerios con competencias en
la materia, también con las comunidades autónomas, también
está colaborando la Federación de Municipios de toda España,
las corporaciones locales a través de un grupo de trabajo, que se
ha llamado de cooperación técnica para la atención de las
personas sin hogar, dentro de esta comisión delegada del

consejo interterritorial; igualmente se ha creado dentro del
grupo del tercer sector, un grupo específico creado dentro de ese
grupo de inclusión social, de empleo y (...) del consejo de ONG
de acción social.

Como ya he dicho, esta estrategia ya está en marcha, en el
esquema de la estrategia se recoge primero un análisis de la
situación y el contexto de las personas sin hogar y las políticas
que existen actualmente en España, un enfoque integral de las
lineas estratégicas y por supuesto también esa financiación de
la estrategia. 

Hay que decir por lo que respecta a Baleares, nuestra
comunidad está participando activamente en la elaboración de
esa estrategia. El representante de Baleares es el IMAS, puesto
que es el competente en esta materia, además es el consell
insular donde efectivamente se concentra la mayor parte de
situaciones de este tipo, y fruto de estas reuniones precisamente
hace alrededor de un año que se está trabajando en colaboración
con Cáritas, Cruz Roja y la Universidad, que además aporta
unos 60 voluntarios, para llevar a cabo este recuento de
personas sin techo, que se prevé tener más o menos cerrado el
mes de marzo próximo. Esta experiencia del IMAS, además en
cuento a su sistema estadístico que se está trabajando en ello, se
está tomando de hecho como modelo a nivel nacional y se
quiere exportar a otras comunidades; ha habido dentro del grupo
de trabajo un interés en como se está trabajando desde el IMAS,
y este sistema se va a exportar.

Por otra parte, en cuanto al punto 3, que el Gobierno
colabore económicamente con los consells, todo lo que es la
financiación del consell en esta materia viene del Govern, está
colaborando económicamente desde el principio de la
legislatura, de hecho esta financiación ha permitido que se
puedan poner en marcha 100 nuevas plazas en albergues,
pasando de disponer de un total de 500 plazas, además de contar
con un equipo que se mueve por distintos puntos, porque, como
muy bien ha dicho la portavoz del Grupo MÉS, no todas las
personas que duermen en la calle quieren ir a un albergue,
entonces este grupo se acerca y hace itinerancias nocturnas.
Debo comentarles que a pesar de las condiciones climáticas más
extremas que hemos estado sufriendo en los últimos meses,
nunca se llega a la ocupación del cien por cien de las plazas, es
decir que no hay una falta de plazas en este sentido porque hay
más de las que se llegan a utilizar. 

Tanto a nivel de Govern como a nivel autonómico se han
reforzado las partidas en materia de inclusión social. Ya
tuvimos un incremento del 15% en 2014 y para el 2015 hemos
llegado a los 20,26 millones en el ámbito autonómico, el Plan
de prestaciones básicas aumentó ya un 142% y la renta mínima
igualmente ha llegado a los 9,46 millones. También en el área
de inclusión social de IMAS se ha incrementado un 23% esta
legislatura, a lo que se deben añadir estos recursos que vienen
de casos de corrupción, gracias a un acuerdo que se llegó en el
Consell de Mallorca, y que supone alrededor de un par de
millones de euros a año extra de los presupuestos.
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Dado que, como le digo, ya existe este grupo de trabajo, se
está trabajando para una estrategia nacional, sí que me gustaría
proponerle al Grupo MÉS si aceptaría una enmienda en el
sentido de que el Parlamento de las Islas Baleares instase al
Gobierno, a los ayuntamientos y a los consells a precisamente
desarrollar esta estrategia nacional íntegra para personas sin
hogar 2015-2020, que es en la que se está trabajando y como
digo llevan alrededor de un año trabajando, con la participación
del IMAS, donde se están siguiendo un poco esos puntos que la
Sra. Santiago propone en esta proposición no de ley.

No sé si nos dejarían unos minutos para hablarlo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Necessiten uns minuts de recés per... Tenen cinc minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Reprenem, per tant, la comissió. Ara té la paraula per
contradiccions o comentaris pel grup proposant la Sra. Fina
Santiago, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, presidenta. Sembla que podem arribar a un acord en
relació al primer punt que quedaria, atès que el Grup Socialista,
al qual vull agrair el seu suport en els quatre punts, amb el Grup
Parlamentari Popular s’intenta arribar a un acord, hem arribat a
un acord en el primer punt que quedaria, més o manco així: “el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que conjuntament amb els consells insulars i els
ajuntaments elabori un registre viu de persones sense sostre; que
reculli les circumstàncies que han duit a les persones que
estiguin en aquesta situació; i que aquest cens es mantengui
actiu”.

En els altres tres punts no hi haurà consens, bàsicament és
canviar la paraula “cens” per “registre viu” de persones sense
sostre, i en els altres tres punts no hi haurà consens perquè sí és
cert que hi ha aquest pla nacional i aquesta estratègia que ha
comentat la parlamentària és... jo de la lectura que en vaig fer en
el seu moment em pareixia que era una cosa un poc més
estàtica. El que volia cercar era una foto de la situació actual, de
fer una comptabilitat, que està molt bé, perquè això és un estudi
d’estadística, veure l’evolució que fa amb relació al grup, al
conjunt de persones sense sostre. 

Parlava d’un perfil que varia, el perfil clàssic de persona
sense sostre, efectivament, era el que mantenia aquest pla
nacional, eren persones adultes, molt adultes, en situacions de
cronicitat, una cronicitat que a vegades venia d’una expulsió
dins l’àmbit familiar per problemes amb l’alcohol o per
problemes amb les drogues. És el típic perfil de persones sense
sostres que hem viscut, que els coneixem, que sempre estan en
la mateixa zona, que es coneixen els mateixos circuits, però
aquest perfil està canviant, ara els sense sostre s’oculten perquè
són persones que no estan acostumades a veure’s en aquesta
situació, no és per mor de l’alcohol, no és per mor del consum
de drogues, es deu a un problema econòmic. Mentre que en els
altres a vegades, el perfil més clàssic, hi havia poca capacitat de
recuperació social i poca capacitat d’integració i per això
sempre s’ha parlat de fer espais amb baix nivell d’exigència per

a aquestes persones, en el colAlectiu nou de persones que
s’incorporen en aquesta classificació de sense sostre, hi ha una
gran capacitat de millora perquè no són persones que estan en
situació de cronicitat de fa molts anys, ni tan sols de cronicitat,
estan en una situació de marginació, però no de cronicitat. 

Per tant, crec que és fonamental aquest cens, que no li volem
dir cens, aquest registre viu on es pugui saber qui és aquesta
persona, fer-li un seguiment amb un professional que li pugui
fer -insistesc-, pot ser un educador, un treballador social, un
educador familiar, un educador social, etc., qui sigui, i veure les
possibilitats de recuperació. I això no és només una fotografia
i una evolució del conjunt d’aquestes persones cap on van, si hi
ha més o si hi ha menys, si amb polítiques preventives es pot
avançar, sinó un treball individual d’aquestes persones. 

Per tant, el punt 1 el podem modificar, però els punts 2, 3 i
4 els mantenim.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Vostè ha parlat del canvi de
la paraula, en el primer punt, “cens” per “registre” que està
posat dues... viu, està posat dues vegades cens, és a les dues?
D’acord. Per tant, aquest punt, arribada l’hora de la votació
pensam que aquest punt està aprovat per unanimitat amb aquest
canvi. 

Votarem ara els altres tres punts conjuntament.

Vots favorables? 

Abstencions?

Vots desfavorables?

Així, queda rebutjada aquesta proposició no de llei per 9
vots en contra i 5 a favor.

Moltes gràcies.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca aquesta
sessió. Bones tardes.
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