
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL PM 1094-2011 Fq.Con.núm. 33/27 VIII legislatura Any 2015 Núm. 88
 

Presidència
de l'Honorable Sra. Maria Assumpció Pons i Fullana

Sessió celebrada dia 12 de febrer del 2015 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) 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. 1206

2) RGE núm. 611/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a finançament íntegre per part del Govern de la renda
d'inserció laboral. 1210



1206 ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 88 / 12 de febrer del 2015 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MONERRIS I BARBERÀ:

Manuel Monerris substitueix José ...

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Margalida Serra, Antònia Vallès.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Presidenta, Lluís Maicas, Vicenç Thomàs.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. 

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 10133/14 i 611/15.

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.

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 10133/14 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
enfortir la Llei 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de
protecció integral contra la violència de gènere, té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Cristina Rita, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes senyors
diputats i senyores diputades. Aquesta proposició no de llei va
ser registrada dia 29 d’octubre, amb la intenció que fos debatuda
al voltant de dia 25 de novembre, Dia contra la violència contra
les dones. Però el calendari parlamentari no ho ha volgut així,
encara que no per aquest motiu hagi deixat de tenir vigència en
la nostra opinió, perquè en aquest mes, el mes i pocs dies que
portam d’any 2015, ja són cinc les dones mortes en el nostre
país, dues a Elx, una a Orba, Alacant, una altra a Terrassa i una
a Ronda, Màlaga. I també perquè coincideix amb el judici d’una
de les víctimes que hi va haver a les Illes Balears el 2013, a Artà
concretament.

Un dels objectius de la proposició no de llei és recordar que
el passat 28 de desembre es van complir deu anys de l’aprovació
per part del ple del Congrés dels Diputats, de la Llei Orgànica
1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral
contra la violència de gènere. Aquesta llei, coneguda
popularment com llei integral, ha suposat un revulsiu en tots els
seus aspectes i s’ha consolidat com un model internacional.
Prova d’açò és que l’any passat va rebre a Ginebra una de les
mencions d’honor del Premi de Polítiques de Futur que les
institucions ONU Dones, World Future Council i la Unió
Interparlamentaria, concedeixen a les millors lleis i polítiques

del món, la finalitat de les quals sigui posar fi a la violència
exercida contra dones i filletes.

Aquesta llei va ser aprovada l’any 2004 per tots els grups
parlamentaris del Congrés i en aquests moments consideram
que s’ha de continuar mantenint aquest consens social i polític,
perquè es pugui culminar el seu desenvolupament, perquè
malgrat el reconeixement internacional, la realitat és que les
dones continuen patint aquest tipus de violència i no s’ha de
baixar la guàrdia ni un moment. L’any 2014 van ser 59 les
dones víctimes mortals i aquest mes de gener, tal com ja hem
dit, n’han mort cinc. Però com ja saben vostès, aquest tipus de
violència no afecta únicament les dones, sinó que també la
pateixen els seus fills. L’any 2014 van ser assassinats també tres
fillets i 40 van quedar orfes, l’any anterior 42.

Però davant d’aquestes xifres, que ens haurien de dur a
intensificar els esforços públics en les polítiques preventives, la
llei integral es veu amenaçada per les contínues retallades
pressupostàries en matèria d’igualtat en general, un 33% aquesta
legislatura i de violència de gènere en particular, un 22%. I
també per algunes de les reformes legislatives que s’han
emprès, entre elles la de règim local i la LOMQE.

En aquest sentit volem insistir que l’eliminació de
l’assignatura de l’educació per a la ciutadania, que formava en
valors els futurs ciutadans i ciutadanes, com són el respecte a la
dignitat de les persones i la igualtat entre homes i dones,
s’elimina també la millor medicina contra la violència de
gènere, que és la prevenció. Coincidiran amb mi que resulta
molt preocupant l’Informe de la percepció social de la violència
de gènere en l’adolescència i la joventut i que hem conegut a
finals de gener, que diu que un de cada tres joves considera
inevitable o acceptable, en algunes circumstàncies, controlar els
horaris de la parella, impedir que vegi la seva família o amistats,
no permetre que treballi o estudiï o dir-li coses que pot fer o no
pot fer. De la mateixa manera, segons estudis de la Delegació
del Govern contra la violència de gènere, sobre ciberacoso,
violència masclista i joventut, el 28% de les adolescents
reconeix que ha patit control abusiu per part de les seves
parelles. 

És per tot açò que es fa necessari augmentar els esforços
contra la violència de gènere, tornar colAlocar-la com a prioritat
política i exigir que es restitueixi el sistema de protecció per a
les dones víctimes i tots els recursos i mesures que s’han
desmantellat els darrers anys.

Quant als punts de la nostra proposta, veuran, senyors
diputats i senyores diputades, que els tres primers insten el
Govern de les Illes Balears perquè les nostres illes no redueixin
els recursos, ni els serveis, ni els pressuposts per combatre
aquesta xacra, sinó que s’incrementi la sensibilització sobre la
violència de gènere, la detecció dels casos i el suport a les
víctimes i als seus fills i filles menors. I que, conseqüentment,
s’incrementi també l’aplicació de la Llei de mesures de
protecció integral contra la violència de gènere, en coordinació
amb tots els poders públics, tant locals com autonòmics i
estatals.
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I els altres dos, el quatre i el cinc, insten el Govern
d’Espanya, per una banda, el número quatre, que els
ajuntaments i els ens locals recuperin les competències que
podien exercir en matèria d’igualtat i violència de gènere, amb
una dotació pressupostària suficient en l’àmbit de les seves
competències, evidentment, amb l’objecte d’aplicar en la seva
integritat i de manera eficaç la Llei Orgànica 1/2004, de
mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

I, finalment, el cinquè insta a adoptar un seguit de mesures
que desenvolupen la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre
i a recuperar aquelles altres que s’han perdut els darrers anys i
que llegiré íntegrament perquè en quedi constància: “1. Reposar
els fons pressupostaris retallats aquests tres anys darrers. 2.
Desenvolupar en tot el país el sistema de seguiment integral dels
casos de violència de gènere. 3. Impulsar la implantació dels
mitjans telemàtics i avaluar aquesta implantació, en
colAlaboració amb el Consell General del Poder Subjudicial. 4.
Revisar i avaluar els protocols de coordinació actuals, per
augmentar la seva eficiència i garantir la seva aplicació en tot el
seu territori. 5. Impulsar, juntament amb les comunitats
autònomes, la finalització de la implantació de les unitats de
valoració integral de violència de gènere en tot el territori. 6.
Avançar en una major formació i especialització de tots els
professionals que intervenen front aquesta violència i garantir
que qualsevol modificació que s’hagi de produir en les
estructures desenvolupades per perseguir aquesta violència no
perdi l’especialització. 7. Garantir el compliment del conveni
del Consell d’Europa, sobre prevenció i lluita contra la violència
contra les dones, conegut com a Conveni d’Istanbul. 8. Realitzar
les reformes en el Codi Penal, en la Llei Orgànica del Poder
Judicial, en el Codi Civil, en la Llei de procediment penal, amb
l’objectiu de fer més efectiva la protecció i la tutela penal de la
seguretat dels fills i filles menors, que pateixen la violència de
gènere en el seu nucli familiar, assegurin el pronunciament
exprés del jutge respecte de la necessitat d’adoptar mesures
específiques sobre el règim de custòdia, visites, cura i educació
dels fills i filles, en vista a una major seguretat i atenció, així
com les mesures provisionals concretes, incloent altres mesures
d’assistència, protecció social i integral. I 9. Remetre aquest
acord a la Comissió d’Igualtat de les Corts Generals.”

Quedam, per tant, a l’espera de rebre el vot favorable dels
membres d’aquesta comissió. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tots i a totes. Avui
tractam un tema que ja ha generat durant tota aquesta
legislatura, que ja s’apropa al seu final, molts de debats
parlamentaris i moltes propostes parlamentàries, que s’han
debatut tant en comissió com en plenari. Això jo crec que
mostra la preocupació del Parlament per una de les xacres
socials més greus que tenim en el conjunt de l’Estat espanyol i
que la comunitat autònoma de les Illes Balears no està al marge

i és aquesta violència masclista que es manté i que no hi ha
manera d’eradicar-la.

Ho dic perquè els nostres arguments i els nostre
posicionament com a grup, ja està recollit una vegada i una altra
en els Diaris de sessions, insistesc tant en la comissió com en
el plenari. Per tant, avui el que utilitzaré són arguments d’altres,
informacions d’altres i posicionaments d’altres per veure si som
conscients o agafam consciència de la necessitat d’invertir, de
fer propostes, de mantenir, d’insistir i sobretot de no retirar
recursos contra la violència masclista, que són les propostes de
la proposició no de llei que presenta el Grup Socialista i que
nosaltres li donarem el nostre suport.

És la Memòria de la Fiscalia de la comunitat autònoma de
les Illes Balears. Per tant, els fiscals que tenen el coneixement,
una part dels treballadors públics que tenen el coneixement de
la situació en què es troben les dones que denuncien per
violència masclista i marquen la seva preocupació. “En cuanto
a la evolución de las causas -de la violència masclista- durante
todo el año 2013, como dato destacable es que se ha observado
la existencia de denuncias presentadas por mujeres jóvenes”.
Dones joves, aquesta és una primera preocupació que ens ha
(...), persones nascudes en democràcia, tant la víctima, com
l’agressor, continuen amb aquesta actitud antidemocràtica i
aquesta actitud violenta.

“Se ha observado un elevado número de asuntos, en los que
la víctima perjudicada -és a dir, la víctima, la dona- ha
comparecido en diligencias a renunciar a las acciones”. Dones
que denuncien en una primera passa i després, retiren aquesta
primera passa. I ells diuen: “quizás motivado igualmente por la
grave crisis existente, que aún dificulta más la solución de los
problemas que las mismas presentan”. És a dir, aquí podem
entendre allò que està passant. És a dir, la dependència
econòmica, la manca de pressupost o la manca de capacitat
econòmica de la dona fa que la dependència de l’home cada
vegada sigui més alta, de l’agressor sigui cada vegada més alta.
La manca de recursos econòmics, de prestacions socials fa que
la dona que ha estat maltractada, que ha estat víctima de la
violència masclista, torni enrere perquè té por. Això ho diu la
Fiscalia de la comunitat autònoma.

“Hecho que se viene reproduciendo también con gran
frecuencia durante la celebración de las visitas orales, con la
dificultat de prueba que ello supone para los fiscales”. És a dir,
els fiscals saben que aquella dona ha estat maltractada, tenen
fins i tot un informe, no només el seu testimoni, sinó un informe
en aquest cas, del metge que fa la valoració i no pot mantenir el
judici perquè la dona torna enrere.

“Igualmente se ha constatado por lo que respecta a las
órdenes de protección, que la finalidad de ésta suponía para
proteger a la perjudicada, se ve en gran medida ineficaz por
diversas causas, entre ellas la dificultad de controlar su
cumplimiento por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad
del Estado”. No tenim recursos suficients perquè una ordre
judicial es compleixi, no tenim recursos suficients.
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“Por lo que respecta a las unidades de valoración integral,
en este momento no se encuentra implantada. Como ya
señalamos en anteriores escritos, en la actualidad todos los
servicios se realizan a través del Instituto de Medicina Legal
y en concreto en Mallorca, tanto en Palma, Inca y Manacor, se
carece incluso del médico forense adscrito a los juzgados
correspondientes de violencia sobre la mujer, con el trastorno
que ello supone ...”. I si no està de guàrdia, explica l’espera i
que han d’esperar un parell de dies.

Això és la Memòria de la Fiscalia de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, any 2013. Això, senyors parlamentaris i
senyores parlamentàries, no s’aconsegueix reduint recursos,
reduint el pressupost, no es lluita contra aquesta xacra si no és
de forma seriosa, i la lluita és posant recursos, recursos
policials, recursos judicials, forenses, socials, sanitaris,
econòmics; si no, cada setmana tendrem una dona i mitja,
perquè surt aquesta mitjana, d’una dona i mitja, assassinada. I
el que ha fet el Partit Popular ha estat reduir pressuposts el
2012, el 2013, el 2014 i l’any 2015 augmentar-los. Modificar
aquesta situació que ens diu la Fiscalia no es fa reduint
pressuposts, no es fa reduint pressuposts durant tres anys i l’any
2015 augmentar-los o, com s’ha fet en aquesta comunitat
autònoma, reduir 2012, reduir 2013, augmentar 2014 i
augmentar 2015. Durant dos anys aquesta comunitat autònoma
no ha tengut les 24 hores d’atenció a les dones maltractades que
tenia l’any 2011, el 2012 no les va tenir, el 2013 no les va tenir;
el 2014 les va tenir només mig any. El mateix va passar amb el
tema de la traducció simultània i amb la paralització dels
convenis amb l’IBAVI, que només s’han activat a mitjan 2014.

Tenim una bona llei d’igualtat i ara simplement ens falta que
hi hagi la voluntat política que aquesta llei d’igualtat es reactivi
i es reactivi de forma seriosa. 

Mirin vostès el que ha mobilitzat l’assassinat d’aquests
periodistes francesos, el que han mobilitzat a nivell
internacional, doncs cada any, només a l’Estat espanyol, moren
moltes més dones assassinades pels seus homes, i aquí la
resposta ha estat la paralització dels pressuposts, la paralització
dels recursos -i dic paralització per ser generosa-, la paralització
dels recursos. I, en canvi, a nivell internacional, amb tota la
legitimitat i amb més contundència, si és possible, s’ha
mobilitzat tothom, s’han posat més recursos policials, s’han
posat més recursos judicials per aquesta amenaça que tenim. En
canvi, una cosa que és permanent, sembla que ens hi estam
acostumant massa.

Nosaltres donarem suport a cadascun dels punts, perquè
pensam que mentre hi hagi aquesta amenaça tan permanent, que
suposa, com a mitjana, una dona i mitja assassinada cada
setmana, no ens podem permetre simplement estar relaxats.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula la diputada Sra. Carolina Torres, per un temps també de
deu minuts.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Señoras diputadas, señores
diputados. Mire, no podemos estar más de acuerdo con el título
de la proposición no de ley, reforzar la Ley 1/2004, de 28 de
diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia
de género. Y es justo por esto que tanto el Gobierno central
como el balear trabajan en este sentido, en el de reforzar la
lucha contra la violencia de género, sobre todo como accedemos
a estudios o documentos como los que acaba de citar la portavoz
de MÉS sobre la Memoria de la Fiscalía de la comunidad
autónoma, pone de manifiesto que todavía qued amucho trabajo
por realizar, pero lo que quiero dejar claro es que es
rotundamente falso que desde la llegada del Partido Popular al
Gobierno se estén desmantelando servicios y que el desarrollo
de la ley esté amenazado. Yo quiero dejar bien claro que esto es
falso.

Soy de la opinión que usar estos temas como arma
arrojadiza no es una postura muy constructiva, sino más bien
todo lo contrario y ayuda muy poco a luchar de manera efectiva
contra esta lacra, y la verdad es que no se crea precisamente un
clima de diálogo entre grupos políticos, y eso lo que hace es
alejarnos de lo que realmente necesitan los ciudadanos.

Pero bueno, puedo entender perfectamente cuál es el papel
de la oposición, que muchas veces les encanta hacer reproches
y muchas veces están cargados de demagogia, incluso en temas
en los que estamos prácticamente de acuerdo. Yo respeto
profundamente los distintos planteamientos de trabajo y estoy
de acuerdo que todo es criticable y mejorable, pero creo que en
casos como estos, las acusaciones sobran y no voy a entrar en
este juego.

Lo que sí quiero hacer es un repaso a la historia, y ya le
adelanto que desde nuestro grupo nos sentimos muy orgullosos
de que nuestro país tenga unas normas jurídicas de las más
avanzadas de Europa para combatir la violencia de género. En
julio de 2003 se aprobó la Ley 27/2003, reguladora de la orden
de protección de las víctimas de violencia doméstica, que fue un
primer paso, y posteriormente en diciembre de 2014 la Ley de
medidas integrales contra la violen cia de género, y todo eso con
consenso de todas las fuerzas políticas. Ahora bien, no es
suficiente tener un marco jurídico avanzado, en eso creo que
estamos todos de acuerdo, sino que también hay que aplicarlo.
La aplicación de este marco jurídico ha contado con un
importante esfuerzo económico por parte de todas las
administraciones, especialmente de las comunidades autónomas
en cuanto a puesta en marcha de servicios y recursos a
disposición de las víctimas, para poder normalizar su situación
lo antes posible. Ustedes saben que los cambios culturales son
procesos largos y cambiar toda una sociedad fundamentada
patriarcalmente lleva su tiempo y trabajar por una sociedad más
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igualitaria nos corresponde a todos, a los partidos políticos, a los
agentes sociales, a las administraciones, ... y además es
responsabilidad de toda la sociedad que esta tendencia cambie,
aunque desgraciadamente siguen asesinando a mujeres y en
algunos casos también a sus hijos.

Es verdad que si hacemos un repaso a los datos, que el año
pasado murieron 53 mujeres, muertes que duelen todas, todas y
cada una de ellas, las 53 del año pasado, las 54 del 2013, las 52
del 2012, las 61 del 2011, las 73 del 2010, las 56 del 2009, las
76 del 2008, las 71 del 2007, y así podríamos seguir. Y, aunque
ya ven que no es cierto que las muertes aumenten, siguen siendo
demasiadas, son muchas muertes, incluso si fuese una sola
muerte por violencia de género ya sería demasiado.

Cuando escucho a los portavoces de la oposición hablar de
recortes y de desmantelamiento, pues yo lo único que puedo
decir es que es ofrecer una versión sesgada y mal intencionada
de los presupuestos destinados a la lucha contra la violencia de
género, y de nuevo se limitan a criticar lo que hace un actual
gobierno, en este caso del Partido Popular.

Pero por esa misma regla de tres sería también conveniente
que se fijaran en qué hicieron gobiernos no gobernados por el
Partido Popular, en el gobierno del PSOE, que, a nivel nacional
en la última legislatura del Sr. Zapatero, empezaron con 43,2
millones de euros y terminaron la legislatura con 40,5 millones
de euros, casi 3 millones menos de euros. En esta legislatura el
Sr. Rajoy, de momento, ya lleva 4 millones de euros más de lo
que se encontró, para el 2015 hay presupuestados 44.557.200
euros. Y si hablamos de Baleares, el presupuesto del Institut
Balear de la Dona, que bajó más de un 30% con el anterior
gobierno del pacto, y es verdad que en esta legislatura también
empezó bajando este presupuesto, y creo que no hace falta
perder mucho tiempo en recordar en qué situación estaban las
cuentas de esta comunidad al principio de legislatura.

Pero, gracias a otra manera mucho más eficaz de gestionar,
los últimos presupuestos han ido aumentando y para el 2015 hay
previstos más de 2,5 millones de euros, una gran diferencia. El
próximo equipo de gobierno que entre en esta comunidad
encontrará una economía mucho más saneada y el presupuesto
de partida un poco más alto de dónde lo dejó el anterior equipo
de gobierno, de 3,8 millones de euros que se encontró el Sr.
Antich, a menos de 2,5 millones de euros que encontró el Sr.
Bauzá, hay bastante diferencia.

Pero centrándonos ya en el objeto del debate y en las
propuestas de acuerdo de la proposición no de ley, el sentido del
voto del Grupo Parlamentario Popular será el siguiente:
votaremos a favor del punto 1, del punto 2 y del punto 3 y por
eso pediríamos, Sra. Presidenta, si sería posible la votación
separada de estos tres puntos.

El punto 4, lo votaremos en contra, pensamos que quien
tiene que liderar, planificar y coordinar las políticas de género
es la Administración autonómica, independientemente de que a
la hora de ejecución lo haga en colaboración con otras
administraciones, como de hecho lo hace por ejemplo con los
consells insulares. Desde nuestro punto de vista el Govern es el
único que puede garantizar la equidad territorial con servicios
y recursos para las víctimas de violencia de género. 

Por otro lado tampoco podemos votar a favor del punto 5, el
desarrollo de la ley está hecho, ahora bien, lo que se está
haciendo es la revisión de su aplicación dentro del seno del
Observatorio estatal de violencia sobre la mujer. Ha quedado
aclarado que no sólo no se han recortado presupuestos, sino que
en los últimos ejercicios han aumentado y que se ha gestionado
de forma más eficaz, pero es que además se están revisando y
actualizando los protocolos, se sigue haciendo formación
específica a los sectores profesionales que intervienen como son
los cuerpos policiales, judicatura, sanidad, servicios sociales,
educación, y se está garantizando con el ello el cumplimiento
del convenio del Consell de Europa en España, en vigor desde
el 1 de agosto del 2014.

Precisamente, ya se está trabajando en este sentido y
acciones como la violencia física, psíquica, sexual, mutilación
genital femenina, matrimonio forzoso, acoso, etc., son
considerados como violencia hacia la mujer.

Estas conductas ya están perseguidas dentro de nuestro
marco legal y lo único que no está regulado, que es el
matrimonio forzoso, actualmente está en tramitación
parlamentaria en el Congreso de los Diputados dentro de la
nueva reforma del Código Penal. Además de otras medidas
también contempladas dentro de esta reforma, ya está en vigor
desde el 1 de agosto el Estatuto de la Víctima del Delito, que
protege especialmente a los menores y a las personas con
discapacidad, evidentemente a menores que son considerados
víctimas de violencia de género también, junto con otras
medidas que refuerzan los derechos de las víctimas.

Así pues, como pueden ver, no solamente es falso que se
esté desmantelando y recortando, sino que más bien es todo lo
contrario, se ha empezado haciendo lo mismo con menos, o sea,
ser más eficaces a la hora de gestionar y además se han ido
aumentando las partidas presupuestarias dedicadas a la lucha
contra la violencia de género.

Queda demostrado que ni el Gobierno central ni el Govern
balear se han quedado de manos cruzadas, el balance de
acciones ejecutadas deja muy claro que es y que siempre ha sido
una prioridad para gobiernos del Partido Popular trabajar para
hacer una sociedad más igualitaria entre mujeres y hombres y
para combatir la violencia de género, y así lo demuestran todas
las acciones realizadas. 

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Torres. Té la paraula per contradiccions
la Sra. Cristina Rita, per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Santiago, pel
seu suport i també li agraïm la lectura que ha fet de l’informe de
la Fiscalia que ha complementat un poc la nostra intervenció,
una intervenció que anava adreçada a explicar l’objectiu de la
proposició no de llei el qual era -com hem dit- recordar, en el
desè aniversari, l’aprovació de la Llei Orgànica 1/2004, que és
la primera llei orgànica que varen aprovar els socialistes en
aquesta segona etapa enfront del Govern d’Espanya, va ser
justament aquesta, la primera llei que s’aprova, llei orgànica, és
justament la de protecció integral contra la violència de gènere,
una llei que, a més, s’ha consolidat -com hem dit- com a un
model internacional, una llei que tenia tres objectius clars: el
primer, prevenir la violència i donar suport i protegir les
víctimes, fills i filles; segon, perseguir l’agressor, i tercer,
sensibilitzar la societat espanyola de la necessitat de combatre
la violència de gènere i deixar enrere aquests segles d’opressió
i de silencis còmplices. 

Idò, aquesta llei, al nostre entendre, ha estat sotmesa a una
paràlisi per part del Partit Popular que ens amenaça a tornar una
altra vegada a temps passats. Comprenc els esforços que ha fet
la portaveu del Partit Popular, del Grup Popular, a dir, com fan
sempre, que no s’han reduït pressupostos, que no s’han reduït
serveis, però bé, és evident que açò no és així, vull dir, s’han
reduït serveis, açò està claríssim, açò ho veu tothom, vull dir, les
oficines de víctimes de delicte on fonamentalment anaven
dones... ja no existeixen, no existeixen mols dels suports a les
dones que han patit violència, suports en els jutjats, etc., unitats
específiques que també han desaparegut, ara a Menorca per
exemple a la Delegació del Govern on hi havia una funcionària
específica per a açò ja fa dos anys que no hi és, vull dir, és
evident que s’han reduït pressupostos i que s’han reduït també
serveis, per molt que es digui que no. Jo no sé..., si els
pressupostos diuen una cosa, però ja saben que després es gasta
o no es gasta, però és que fins i tot eren més petits també, s’han
disminuït un 20%.

Per tant, són retalls d’aquests darrers anys que no es poden
camuflar perquè són evidents. Sobretot, també, veim que no hi
ha campanyes de prevenció, no sé si vostès han vist campanyes,
però és que és evident que no n’hi ha, s’han reduït, s’ha reduït
tot. I no es poden tampoc camuflar altres passes regressives que
es donen.

Nosaltres... bé, acceptarem la votació separada si vol
d’aquests punts. I ens estranya molt que no entenguin el quart
i el cinquè punts, el quart perquè parla dels ajuntaments que
feien una feina important, perquè és al primer lloc on van les
dones maltractades, és el primer que fan, el primer lloc on es
detecta que hi ha un problema d’aquest tipus són els
ajuntaments. I després, el cinquè, perquè diu coses molt
interessants, ens estranya que no vulguin garantir el compliment
del conveni del Consell d’Europa sobre prevenció, és a dir, ens
estranyen aquests punts als quals han dit que no, però bé, què
hem de fer? Perquè, com dic, també s’observa aquesta regressió,
aquestes passes regressives que es veuen. 

Per exemple, ara hi ha en marxa l’avantprojecte de
corresponsabilitat parental, que no sé si vostès coneixen, del
Partit Popular, el qual contempla que un jutge pugui establir una
custòdia compartida encara que cap dels progenitors ho hagi
solAlicitat, i que pugui atorgar la custòdia, tant la custòdia com
el règim de visites, a un maltractador condemnat en sentència
ferma per violència de gènere. Clar, és que açò no es pot ni
admetre. Vull dir, es fan passes enrere, tant si ho volen vostès
reconèixer com si no, vull dir açò es veu clarament i açò és el
que nosaltres volíem posar damunt la taula.

Res més, no m’estendré massa perquè crec que ja m’hauré
passat dels cinc minuts.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita, no havia superat el temps encara, eh?

Entenc idò que quedarien aprovats per assentiment els punts
1, 2 i 3.

I ara passaríem a la votació del punt 4 i de tot el punt 5.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

2) Proposició no de llei RGE núm. 611/15, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a finançament
íntegre per part del Govern de la renda d'inserció laboral.

Passam ara al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
611/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a finançament
íntegre per part del Govern de la renda d’inserció laboral. Per tal
de defensar-la, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Joana
Barceló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Com molt bé ha citat el títol
de la PNL que presentam avui, de la proposta socialista que
presentam avui, bàsicament solAlicitam el finançament íntegre,
del cent per cent del programa de la renda d’inserció laboral per
part del Govern de les Illes Balears.

Al llarg de tota la legislatura, perquè ja som al final de la
legislatura i també serà etapa evidentment de balanç, durant tota
aquesta legislatura el Partit Popular ens ha repetit d’una manera
contundent dos eixos fonamentals de la seva acció política, el
primer que lluitàvem contra l’atur i el segon que feien feina per
la racionalització de l’Administració pública.

Aquest programa de la renda d’inserció laboral demostra
d’una manera contundent que aquestes dues afirmacions s’han
convertit en dues grans falsedats i ho deim així de clar i ho hem
d’assenyalar així de clar: la primera... de la feina contra l’atur,
ens trobam a finals de legislatura després de quasi quatre anys
de govern, es posa en marxa per primera vegada un programa de
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contractació pública d’aturats de llarga durada, amb unes
condicions que engloben el colAlectiu amb més dificultats, els
majors de 45 anys, i que no reben cap prestació, cap renda i que
duen dos anys a l’atur, colAlectiu que vertaderament necessita
del suport de l’Administració. I davant... i és cert i ho hem
d’assenyalar així, és una bona mesura, és una mesura de
contractació pública a través de les corporacions locals que du
inclosos contractes de sis mesos, amb formació, seguiment i
orientació, i a través de programes d’interès general, un
programa del SOIB- corporacions locals, de tota la vida, que fan
moltes comunitats autònomes i que aquí li han posat aquest títol
de renda d’inserció laboral.

Per tant, un bon programa, inclòs en el Pla d’ocupació que
encara en aquest moment no està en funcionament ni hi ha en
aquests moments la convocatòria dels projectes que han de
presentar els municipis i els consells insulars per donar
cobertura a la contractació dins el 2015 d’aquestes 1.111
persones.

Com els deia abans, però, lluitar contra l’atur, hem esperat
per fer aquest primer programa damunt aquest colAlectiu quasi
a final de legislatura, acabarem la legislatura parlamentària i
veurem si està en marxa. I a més, ho constaten les xifres, i així
que aquí m’agradaria assenyalar tres coses: la primera, la taxa
de protecció per atur per als majors de 45 anys a Balears, en
aquests darrers tres anys, desembre 2011-desembre 2014, ha
baixat un 13% i estam sis punts per davall de la mitjana de
l’Estat; només dos de cada tres aturats majors de 45 anys reben
una prestació a la nostra comunitat. Un colAlectiu que en els
darrers quatre anys, el colAlectiu d’aturats majors de 45 anys,
s’ha incrementat un 5%, dades de gener d’aturats inscrits al
SOIB, davant una baixada de l’atur en general, però que aquest
colAlectiu de 45 anys, d’edat superior a 45 anys, s’ha
incrementat un 5%. Taxa de cobertura, 13% menys; nombre
d’aturats majors de 45 anys, 5% més. I els que duen més de dos
anys a l’atur, que és l’atur de llarga durada, més de dos anys,
s’ha incrementat de gener 2011 a gener 2015, dades de la
Conselleria d’Economia, ha passat d’un 17,2% a un 29,3%.

Per tant, un colAlectiu que pateix d’una manera directa els
efectes de l’atur i repetesc: 3 anys sense que s’hagi fet cap
actuació directa en aquest colAlectiu i per tant, les xifres
evidentment són pitjors.

Després, però, l’altra gran premissa, que és la racionalització
de l’Administració, el Partit Popular n’ha fet bandera: hem de
racionalitzar-ho tot i cada administració ha de fer una cosa. I
així, s’aprova la llei estatal, s’aprova la llei de la comunitat
autònoma per corregir l’estatal, perquè així mateix es passava
en serveis socials, però en polítiques actives d’ocupació no diu
res.

Les polítiques actives d’ocupació són una competència de la
comunitat autònoma. La renda d’inserció laboral és una
competència de la comunitat autònoma, per què en paga el 50%
i el 50% ho fa pagar als ajuntament que no són competents?

Per què posa més problemes als ajuntaments en lloc
d’ajudar-los? Per què no compleixen aquesta racionalització de
l’Administració? I per què no assumeix el Govern les seves
responsabilitats en polítiques actives d’ocupació?

Per tant, hi haurà ajuntaments que tenen més problemes
econòmics, que han hagut de rebaixar encara més, aquests
ajuntaments, la part de serveis socials i d’atenció a la gent que
seran els que més problemes tendran per sumar-se a aquesta
renda d’inserció laboral, perquè no podran pagar el 50% que els
toca, són 4 milions que hauran de replegar els ajuntaments en un
any per fer front a aquestes contractacions. 

Per tant, creim que no arribarà, per molt que els consells
insulars puguin anar cobrint aquesta equitat que les persones
han de ser en polítiques del Govern de la comunitat autònoma
iguals visquin on visquin, siguin residents del municipi que
sigui. I per tant, repetim, per racionalitat administrativa, però
també per equitat, demanam que el Govern pagui el cent per
cent del programa. Per tant, simplement, aquesta és la
constatació, creim que són pocs els recursos, arribarem a un
12% d’aquests usuaris definits pel projecte que el Govern ha
acordat. 

És una bona mesura, però amb manca de recursos i manca
de compromís per part del Govern de les Illes Balears que fa
recaure damunt els ajuntaments la responsabilitat del 50% del
seu finançament. Per tant, demanam que assumeixin la totalitat
de la seva responsabilitat i si és possible la incrementin.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. En 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. Donarem suport a la proposició no de
llei que presenta el grup socialista i no m’estendré massa en els
arguments ja exposats per la Sra. Barceló. Aquesta renda
d’inserció laboral que al pla d’ocupació va ser proposada pels
sindicats i pels grups de l’oposició i bé està que s’hagi acceptat
per part del Govern i fins i tot que s’hagi convertit en una de les
mesures estrella que anuncia el Govern de les Illes Balears. Però
el cas -i val la pena recordar-ho- és que això, aquests 4 milions,
ha suposat a la vegada que la renda mínima d’inserció tengui
pressupostat 1.700.000 euros més.

Per tant, en el conjunt de lluita contra la pobresa que pot ser
la renda d’inserció laboral i la renda mínima d’inserció no s’han
pujat 4 milions, sinó només 2 milions. I mentre que aquest
programa encara no està en marxa -com molt bé ha dit la Sra.
Barceló- als ciutadans que es dirigeixen als serveis socials i els
serveis socials els gestionen una renda mínima d’inserció, quan
arriben al consell insular se’ls denega aquesta renda mínima
d’inserció, perquè diuen que tenen el perfil de la renda
d’inserció laboral. Com que tenen el perfil de la renda d’inserció
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laboral que és el que varen pactar entre el Govern i el consell,
ara hi ha ciutadans majors de 45 anys que no cobren la renda
mínima d’inserció perquè són perfils de renda d’inserció laboral
i no se’ls concedeix, i no tenen ni una cosa ni tenen l’altra,
persones majors de 45 anys amb càrregues familiars.

I això passa a la nostra comunitat autònoma, perquè el
Govern va donar instruccions que els perfils de renda mínima
d’inserció laboral no s’havien de donar, rendes mínimes, perquè
es donarien rendes d’inserció laboral. El cas és que no es donen
i tenim el colAlectiu de persones més afectades, com vostè diu,
que són treballadors de llarga durada, i quan es diu treballadors
de llarga durada significa persones que han perdut la prestació
per atur, persones que segurament han perdut ja o han esgotat
els seus estalvis, persones que han esgotat la xarxa familiar
d’ajuda i la xarxa social d’ajuda i que només tenen on aferrar-se
a aquests 400 euros.

Per tant, aquesta manca de gestió, no es pot reduir una
prestació econòmica si dius que derives cap a un altra i aquesta
no està en funcionament. I això passa a la nostra comunitat
autònoma.

I després l’altre fet, sabem que la coherència del Partit
Popular, sabem que la coherència del Partit Popular, perquè han
sentit en aquesta comissió i en el Plenari que la coneguda llei
d’administració local era una necessitat per evitar dobles
competències, i això era l’argument principal, que com podíem
consentir que hi hagués dos Punts d’informació de serveis
socials, si era competència de l’ajuntament i era competència de
l’ajuntament, i no podia ser que el Govern en tengués un altre.
Idò, ells mateixos proposen que els ajuntaments que tenen
problemes de finançament financin amb el 50% una de les
competències exclusives, exclusives, del Govern, una de les
competències exclusives del Govern. Sense cap dubte és
aquesta, però ells fan la proposta amb una llei que diu, amb una
llei en la qual han defensat tot el contrari, que siguin els
ajuntaments. Això genera un problema d’equitat, una altra de les
coses que preocupa molt al Partit Popular.

Que la targeta sanitària, si Madrid diu que no n’ha de tenir
Galícia i no n’ha de tenir Balears, ells obeeixen això. Ara bé, si
Búger es pot pagar això i Manacor no, això els preocupa menys,
aquí ho tenim. Modifiquen lleis a nivell estatal perquè hi hagi
equitat a nivell de tot el conjunt de l’Estat espanyol, perquè no
pot ser que una comunitat autònoma tengui més prestacions
sanitàries que una altra i, en canvi això, que ho du un
ajuntament veïnat d’un altre, l’ajuntament pugui pagar el 50%
i l’altre no, això els preocupa molt poc.

Per tant, pensam que sens dubte és una bona proposició no
de llei, és necessari tornar a replantejar-se això i, a més, amb un
dels colAlectius que els ha afectat més la reforma laboral que són
les persones majors de 45 anys. Les persones majors de 45 anys
han estat expulsades del mercat laboral per culpa d’aquesta
reforma laboral, a un empresari li surt més barat acomiadar una
persona de 45 anys, perquè, entre d’altres coses, li pagava un
sou més alt, li pagava antiguitat i tota una sèrie de prestacions,
i contractar un jove de 20, 23, 24, 25 anys que té, a més,
reducció a la Seguretat Social, i amb un sou molt més baix. I el
colAlectiu de 45 anys és dels colAlectiu més afectats
negativament per aquesta reforma laboral que ara crec que hem
celebrat el seu aniversari. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Ens alegram d’escoltar de la
portaveu socialista que aquest Grup Popular ha repetit de
manera constant que la nostra obsessió d’aquesta legislatura ha
estat la lluita contra l’atur i la racionalització administrativa, el
que passa és que hauria de continuar, no s’hauria de quedar així,
hauria de dir quins han estat els resultats d’aquesta obsessió que
ha tengut el Partit Popular. Els resultats són que les Illes Balears
duen 27 mesos consecutius reduint les llistes d’atur, 21 mesos
creant ocupació neta o que duim 40.600 persones més fent feina
que en el 2011, o que hem passat de ser una comunitat que
destruïa 69 llocs de feina cada dia, és a dir, enviava cada dia 69
persones a l’atur, a ser una comunitat que crea cada dia 19 llocs
de feina nous.

Han parlat dels aturats de llarga durada els quals,
evidentment, són un colAlectiu prioritari que és dins el Pla
d’ocupació i que reconeixem que és uns dels colAlectius que els
ha afectat més la crisi econòmica, el que passa és que també
s’han quedat a mitges i no han dit que la nostra comunitat
autònoma du setze mesos consecutius en què es redueix l’atur
de llarga durada, i que hi ha 3.143 aturats manco de llarga
durada que fa un any. Això també són xifres, i ara m’imagín que
diran que aquestes xifres tampoc no són vàlides perquè això és
el darrer eslògan que repetim.

En qualsevol cas, la realitat és que amb el Govern del pacte
érem la quarta comunitat autònoma a nivell estatal en destrucció
del llocs de feina i en aquests moments som la primera
comunitat autònoma en creació de llocs de feina. Crec que hi ha
comparacions que traurien el color a més d’un i aquesta és una
d’elles.

Quant a la renda d’inserció, a què ha fet referència la
portaveu del Grup MÉS que m’ha precedit, dir que encara que
els sàpiga molt de greu escoltar-ho, en aquests moments tenim
el pressupost de serveis socials més alt de la història de les
Balears i que quant a renda d’inserció tenim un 220% més de
renda d’inserció que la que tenien vostès. I que són les mateixes
entitats les que sempre ens han recomanat, en els casos que
sigui possible evidentment, vincular aquesta renda d’inserció
amb una renda d’inserció laboral, que això és així com es va
recollir.

(Remor de veus)

Sra. Santiago, jo entenc que està molt nerviosa...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Disculpi, Sra. Prohens. Sra. Santiago, té l’ús de la paraula la
Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Quant a aquesta renda, a aquest programa de reinserció
laboral per a aturats de llarga durada majors de 45 anys, cal dir
que el Govern..., que s’ha aprovat recentment per Consell de
Govern, aporta 4 milions d’euros anuals durant el període 2015-
2017, això són 12 milions d’euros en total que aporta el Govern
a aquest programa el qual podrà arribar a més de 3.300
persones.

Les entitats locals contracten en funció de les seves
necessitats i possibilitats per un període màxim de sis mesos i
els contractes no poden ser destinats a cobrir llocs de treball
funcionarials o laborals inclosos a la relació de llocs de treball
de l’entitat local, ni suposar la substitució de treballadors
integrats a la plantilla de l’entitat.

És un programa dirigit, com han dit, a persones majors de 45
anys que duguin més de dos anys a l’atur i que compleixin... i
s’entén que es compleix aquest requisit encara que el període
hagi estat interromput per treballs esporàdics que no superin els
90 dies d’aquests dos anys, que hagin esgotat qualsevol tipus de
prestació o subsidi d’atur i que tenguin rendes inferiors a 420
euros. 

La quantitat mensual que aporta el Govern de les Illes
Balears són 600 euros per cada contracte de sis mesos de
durada. La quantitat que aporten les entitats locals, no és cert el
que diu la seva proposició no de llei que sigui el 50% del sou,
la quantitat que aporten les entitats locals és la diferència
d’aquests 600 euros que aporta el Govern a la part salarial no
coberta, fins arribar al sou que marquin els corresponents
convenis colAlectius d’aplicació en el lloc de treball en qüestió.
S’ha de dir que el Govern en un principi, quan va a analitzar
aquest programa, havia previst una aportació una mica inferior
i que després va incrementar fins aquests 600 euros mensuals,
precisament per alleugerir aquesta càrrega i aquesta pressió
pressupostària sobre les entitats locals.

Quan es presenti l’oferta d’ocupació per part de les entitats
locals el SOIB ha de dur a terme la preselecció de demandants
d’ocupació que compleixin els requisits. Es comprovarà
l’adequació dels candidats al lloc de treball sobre l’oferta del
perfil i el nivell de motivació. En igualtat de condicions tenen
prioritat per ser contractades les persones que, reunint tots els
requisits, tenguin al seu càrrec menors o familiars de primer
grau dependents. En el procés de selecció es deixarà una llista
de reserva de persones que reuneixin els mateixos requisits a
l’efecte de possibles substitucions. 

Aquesta iniciativa tampoc no és cert el que diu en el seu text
de la proposició no de llei que hagi estat dissenyada de manera
unilateral pel Govern, no, no és cert, aquesta iniciativa forma
part del Pla d’ocupació de les Illes Balears, a proposta,
precisament, dels sindicat Comissions Obreres, i que va ser
consensuada a la mesa tripartida amb sindicats i patronals. 

Per tant, vull repetir que no podem estar d’acord amb una
proposició no de llei que ja des del seu plantejament diu coses
que no són certes, com aquest 50% que haurien d’incorporar les
corporacions locals. En aquests moments els ajuntaments han
rebut tota la informació i esperen que surti la convocatòria per
poder presentar els seus projectes.

I un, quan sent els discursos que han fet les portaveus que
m’han precedit, sembla que és la primera vegada que es fa un
programa d’aquest tipus o que si es va fer durant el Govern del
pacte va ser un programa de matrícula d’honor, però si anam a
la realitat del que va passar amb les corporacions locals en
temps del pacte, la veritat és que va ser un programa que va ser
un vertader caos. Les corporacions locals, en temps del pacte,
varen deixar en l’aire molts de beneficiaris sense poder cobrar
una prestació perquè varen deixar que les corporacions locals
contractassin els treballadors en dies, en dies... sueltos, és a dir,
que no feien feina, no hi havia l’obligació que tenguessin un
contracte de dilluns a divendres. Així les coses, quan es va
acabar aquest període de contractació, va resultar que molts
d’aquests treballadors no havien cotitzat 180 dies, que era el
mínim per poder accedir a la prestació posterior, i es varen
quedar sense una prestació posterior. Això varen ser les seves
garanties, això va ser el seu programa de corporacions locals.

Ara, està garantit que hi haurà aquesta contractació per 180
dies, que l’objectiu que cerca aquest programa és la inserció a
una empresa ordinària i que només en el cas que aquest
treballador no es pugui o no tengui un contracte quan acabi
aquest programa l’empresa ordinària o bé no se li prorrogui per
part de l’Administració pública rebrà, se li garanteix que rebrà
un ajut econòmic, una prestació per a sis mesos més. 

A més, també podem mirar, ja que ara defensen tant els
ajuntaments quant a aquest tema les corporacions locals, què va
passar quan vostès varen tenir unes corporacions locals. I el que
va passar és que el deute que varen deixar pendent del Programa
de corporacions locals amb ajuntaments i consells era pendent
de revisar gairebé 20 milions d’euros i pendent de pagar gairebé
10 milions d’euros. Això és el que a vostès els preocupava,
ofegar els ajuntaments i ofegar les corporacions locals.

A més, podríem posar l’exemple de l’Ajuntament de Palma
que es va veure obligat a no contractar 343 persones que hi
havia hagut una preselecció i un compromís de contractació
perquè el deute, superior a 6 milions d’euros, que el SOIB tenia
amb l’Ajuntament de Palma els obligava, a més, a avançar les
nòmines, el pagament de les nòmines d’aquests treballadors i
posava en perill tota la seva estabilitat pressupostària i
financera. 

És a dir que crec que vostès han vengut aquí avui a donar
lliçons de com es pot aplicar un programa i la veritat que
nosaltres consideram que està molt millor plantejat així com
està ara dins l’actual pla d’ocupació, comptam amb la
colAlaboració de les corporacions locals i abans de donar lliçons
hi hauria d’haver un poquet de propòsit d’esmena sobre la
gestió caòtica que varen ser les corporacions locals.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. Supòs que vol fer ús de la
paraula la Sra. Barceló, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. Sra. Prohens, evidentment, quan després de
2012-2013 la qüestió laboral va baix de tot ara, clar, les
comparacions de 2014 que milloren en relació amb el 2013? Sí,
fem un balanç de legislatura, Sra. Prohens, i el nombre d’afiliats
del mes de gener, nombre d’afiliats, eh?, que són llocs de feina,
mes de gener de 2015 a mes de gener de 2011, evidentment, han
destruït 4.000 llocs de feina, i aquesta és la realitat. Inscrits,
inscrits, no parlam d’EPA ni d’enquestes, que ara resulta que
són el màxim les enquestes, inscrits en el SOIB 4.000 menys
que el 2011.

Clar, açò és la realitat, per què? Perquè no han fet polítiques
actives, no n’han fet. La realitat de les persones aturades majors
de 45 anys és molt dura, per com molt bé s’ha dit, per
l’aplicació de la reforma laboral, per la temporalitat, que no són
contractes indefinits, perquè ara ens diu que els contractes
indefinits són el màxim, són els contractes de temps parcial que
no permeten a la gent arribar a cobrar prestacions. I tenim que
la taxa de protecció per atur ha baixat un 13% en els seus anys
de govern. I que les persones que duen aturades més de dos anys
han passat d’un 17% a un 29. Açò és la seva gestió, la
desprotecció de la gent més feble. Aquesta és la realitat.

Per tant, amb aquesta situació ara comencen a actuar amb
polítiques actives, molt bé, benvinguts a la gent que creu que la
cosa pública s’ha de comprometre amb les polítiques actives.
Què ho faran més bé que nosaltres? Ben segur i li don
l’enhorabona, només faltaria. Clar que nosaltres vàrem tenir
errors, si vol que els ho reconegui també, sí, clar que sí, però
aquest programa, que és un SOIB-corporacions locals, creim
que per principis de racionalització de l’Administració hauria
d’anar finançat íntegrament pel Govern, íntegrament pel
Govern.

No poden recaure sobre els ajuntaments gairebé el 50% , i
ho repetesc, del cost del programa perquè el Govern segueix
mantenint que posa 4 milions d’euros el 2015 i la resta les
corporacions locals. I punt, no n’hi ha més. El nombre de
contractats són els mateixos i, per tant, una quantitat
aproximada, que ha dit el conseller de manera reiterada en el
Diari de Sessions del Plenari, vol dir el 50% gairebé, gairebé,
posa el 45, d’acord, però la realitat és aquesta.

I l’altra qüestió que preocupa, som el mes de febrer i encara
no han sortit les convocatòries per a la signatura de convenis, un
programa que s’aprova dins el Pla d’ocupació el mes de juny de
2014, el mes de novembre ens diuen: engegat el programa;
estam el mes de febrer, mitjans mes de febrer, i encara no tenim
els convenis amb els municipis.

Per tant, crec que errors n’hi ha per tot, n’hi ha per tot, el
programa és bo, ara, siguem conseqüents, vostès han esperat
quatre anys per posar en marxa un programa. No podrem
valorar la seva efectivitat perquè, clar, ja no tendran temps ni
tan sols de pagar-lo, vostès no n’hauran pagat cap de programa
en quatre anys, cap programa, com a molt el contractaran, però
no l’hauran pagat.

I per altra banda, repetim, molta racionalització molt teòrica,
però quan arriba l’hora de la veritat el que fan és carregar sobre
els ajuntaments i sobre els ciutadans...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

... i els preocupa molt poc el tema de l’equitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passarem, idò, a la votació de
la Proposició no de llei RGE núm. 611/2015.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 611/15, per 9 vots en contra i 5 vots a favor.

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