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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.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sí, Sra. Presidenta, Jaume Fernández substitueix Josep
Torres.

EL SR. MONERRIS I BARBERÁ:

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

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

I, presidenta, Esperança Marí substitueix Joana Barceló.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1628/15, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a pobresa
energètica.

LA SRA. PRESIDENTA:

El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en el
debat de la Proposició no de llei RGE núm. 1628/15, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pobresa energètica i protecció
dels consumidors vulnerables.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Conxa
Obrador, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La pobresa energètica és una
realitat que s’ha instalAlat entre nosaltres, a la societat, entre
aquelles persones amb una situació de vulnerabilitat perquè no
poden fer front a aquelles despeses derivades precisament de la
despesa energètica i per tant pensam que és un tema que
s’hauria d’encetar i de resoldre de qualque manera i una de les
fórmules per resoldre’l entenc que és la proposició que es
presenta a aquesta comissió.

Com ja he dit, la pobresa energètica és una realitat que hi és
i que creixerà cada any que passi perquè el preu de l’electricitat
augmenta cada any, en el mes de gener va augmentar també un
3%, el passat mes de gener, i sembla que no hi hagi cap voluntat
de controlar el preu de l’energia, del subministrament elèctric,
per part del Govern.

Podem dir que les causes de la pobresa energètica,
fonamentalment, serien tres: les baixes rentes, la pèrdua del
poder adquisitiu, un salari mínim interprofessional que ha pujat
3 euros en el 2015 i passarà de 645 euros a 648 euros. No
parlam només de gent que es troba en risc d’exclusió, perquè no
té prestacions, perquè és a l’atur, parlam de treballadors que no
poden fer front a les despeses energètiques bàsiques tampoc
perquè cobren salaris que no donen suport a aquestes despeses
bàsiques de les famílies. Per tant, les baixes rendes, els alts
preus de l’energia que augmenten i que s’han incrementat un
50% des del 2006 fins al 2012, segons l’Institut Nacional

d’Estadística, i també una altra conseqüència és la mala qualitat
dels edificis.

Hi ha comunitats que han regulat aquesta situació, han donat
una resposta a les famílies que no poden fer front a les despeses
d’energia, com és Catalunya, per exemple, la qual ha inclòs dins
el seu codi de consum el dret al subministrament bàsic de les
famílies vulnerables, perquè no es talli el corrent per part de les
companyies. Aquesta va ser també una de les propostes que es
va fer a la ponència, quan es va discutir la Llei de consum de les
Illes Balears durant aquesta legislatura i va ser una proposta que
es va rebutjar, però que és una proposta que és una bona solució
i que han regulat altres comunitats.

També a altres països europeus es proposen la creació de
fons solidaris per fer front a la pobresa energètica per tal que es
puguin cobrir amb una taxa les factures de les companyies.

També nosaltres pensam que aquesta situació serà una
situació que no s’aturarà, que continuarà en augment, com ja he
dit abans, i que, en definitiva, l’Estat ha de posar una solució
damunt la taula, una solució que sigui definitiva, per exemple
que s’acompleixin les directives europees sobre aquesta matèria;
que s’estableixi un sistema tarifari progressiu amb exempcions
per a les famílies vulnerables; que es permeti un IVA reduït de
les factures d’aquestes famílies i que s’obligui les empreses
subministradores, com passa a altres països, a du terme
programes preventius i d’informació per a les famílies, per
exemple, en el Regne Unit hi ha un programa que obliga les
companyies de gas i electricitat més grans a donar suport als
consumidors vulnerables per implementar mesures d’estalvi
energètic, com aïllament de façanes i teulades o el canvi de
calderes; a França i a Itàlia compten amb deduccions fiscals
aquells que inverteixen en la millora de la qualitat energètica
dels seus habitatges, unes deduccions fiscals que poden arribar
fins al 55% de la despesa en millora energètica. Hi ha molts
d’exemples que es podrien estudiar i aplicar en el nostre país.

Però en el nostre país el Govern té a la seva mà o tenia a la
seva mà l’aplicació d’un sistema per donar suport a les famílies
en situació de vulnerabilitat, que es diu el bo social i era un bo
social que, en definitiva, dona una sèrie de descomptes a les
famílies amb un perfil molt concret, famílies nombroses i
famílies en situació d’atur.

A les Illes Balears aquest bo social, tot i que ha augmentat
la pobresa a les Illes Balears, on tenim un 27,4% de la població
en situació d’exclusió, i també tenim 130.000 persones que es
troben en situació d’exclusió severa. Segons les dades de
FOESSA, les darreres publicades, el 19,9% no pot mantenir la
llar a una temperatura adequada; el 26% de les llars han rebut
un avís de tall de llum, aigua o telèfon, i el 30% de les famílies
s’han vist obligades a reduir les despeses fixes de la llar. Vull
dir, a Balears hi ha una situació que afecta les famílies, moltes
famílies, el 27% de les famílies de les Illes Balears. Per tant,
aquesta era la massa social que es podia acollir, que nosaltres
pensam que s’hauria de poder acollir als bons socials i el que
veiem és que Balears ha perdut llars que reben el bo social.
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En el 2011 hi havia 42.400 persones o famílies, en el 2012
hi havia 40.200 i en el 2013, 38.800, per tant són 3.600 llars de
Balears que han perdut el bo social des de la darrera reforma
energètica que va aprovar el Partit Popular. Perquè, a partir
d’aquesta reforma el bo social no anirà lligat al nombre
d’integrants de la llar familiar, únicament a la renda en establir-
se uns límits per sota del qual no es generarà el dret a
bonificació. Per tant, aquesta és la situació de pobresa de les
famílies de les Illes Balears i la resposta que dóna el Govern de
l’Estat a aquesta situació.

La proposició no de llei conté tres punts: el primer punt
instava el Govern a dotar un fons d’1 milió d’euros, per part del
Govern. El segon punt a iniciar una negociació amb les
companyies subministradores d’energia elèctrica per tal que
s’estableixi una moratòria que impedeixi el tall de corrent a les
famílies vulnerables. Jo crec que en aquests moments, a punt de
finalitzar aquesta legislatura, aquests dos punts es podrien
deixar apartats, jo no tenc interès a presentar-los perquè crec
que el que s’havia d’haver fet no es podrà fer, aquests dos punts
no els mantindria.

Però sí que mantindria el tercer punt el qual insta, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
ampliar els requisits d’accés al bo social d’electricitat per tal
que pugui arribar a les famílies que pateixen pobresa energètica.
És un punt que intenta de qualque manera que el perfil de les
famílies que pateixen pobresa energètica no sigui únicament el
perfil d’usuaris dels serveis socials, que són persones que es
troben en risc d’exclusió, el perfil hauria de ser persones
treballadores que no poden fer ni donar atenció a les despeses
de les seves necessitats bàsiques quant al consum d’energia.

Per tant, em centraré en el punt 3, en relació amb aquesta
proposició no de llei, i demanam als grups que donin suport que
l’Estat, a fer arribar a l’Estat aquesta petició que els bons socials
siguin realment un bo que pugui arribar a les famílies més
vulnerables de la societat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Passarem al torn de fixació de
posicions i pel 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. Per tant el
punt que avui es debat és que el Parlament de les Illes Balears
insti el Govern de l’Estat a ampliar els requisits d’accés al bo
social de l’electricitat per tal que aquest pugui arribar a les
famílies que pateixen la pobresa energètica. El nostre grup
parlamentari donarà suport a aquest punt, perquè la pobresa
energètica la qual podem caracteritzar com aquella dificultat o
aquella incapacitat de mantenir la llar amb unes condicions
adequades de temperatura a un preu just, la pateixen cada
vegada més persones, més famílies. I jo crec que és una de les
conseqüències d’aquesta crisi, de les conseqüències més
visibles, el concepte de pobresa energètica era un vocabulari
que fa cinc anys pràcticament no era en el nostre lèxic i ara cada
vegada no només és present al nostre vocabulari, sinó que de

vegades és present en els informatius, en els mitjans de
comunicació i ja s’han començat a fer estudis.

Com a dit la Sra. Obrador, són diversos els motius pels quals
existeix aquesta pobresa energètica en el conjunt de l’Estat
espanyol: un és el baix nivell de la renda, no perquè hi hagi
persones amb un nivell d’atur crònic important, sinó perquè, a
més, tenim les pensions més baixes, sinó perquè els sous també
són més baixos i també perquè hi ha hagut menys prestacions
econòmiques, per exemple, per protegir l’atur hi ha menys
prestacions econòmiques que fa un any.

I en canvi, també com ha dit la Sra. Obrador, l’electricitat ha
pujat, l’electricitat no ha baixat, l’electricitat ha pujat, la darrera
pujada va ser el gener d’aquest any.

I després, un altre dels inconvenients que tenim, que és un
problema estructural però que també forma part o que facilita
aquesta pobresa energètica, és la baixa qualificació de les
nostres edificacions. Hem de tenir en compte que el 60%
construït en el conjunt de l’Estat espanyol és abans de la
normativa en regulació tèrmica i per tant ja tenim una
possibilitat que no es pugui contenir, que no es pugui recuperar,
que es pugui sostenir tota aquesta energia i que es perd per
moltes bandes.

Però la part més crítica d’això és el baix nivell de renda, de
les tres parts la que genera realment o la causant d’aquesta
pobresa energètica o un del percentatge més alt és aquest baix
nivell de renda, perquè les famílies es poden adaptar, segons la
seva renda, a anar de viatge o no anar de viatge, a comprar
patates o comprar vedella per menjar, però al que no es poden
adaptar és al fred, si fa tres graus baix zero o fa tres graus és
fred per a tothom, per al que cobra 6.000 euros al mes o per al
que cobra 30 euros al mes, i davant això no hi ha possibilitat
d’adaptació, o tens la capacitat per estar calent o no la tens. I per
tant, davant aquesta situació, que no és un problema individual
sinó que cada vegada hi ha més persones que hi arriben, sens
dubte l’administració ha d’actuar i ha d’actuar crec que de
diverses formes.

A més a més, s’ha de dir que aquesta pobresa energètica
afecta la salut de les persones, tots els estudis fets fins ara una
de les característiques que donen o una de les conclusions de
què parlen és l’afectació de la salut. I parlava, el 31 de gener del
2014, l’Institut Nacional d’Estadística treu el Butlletí Anual de
Defuncions Segons la Causa de Mort de l’any 2012, l’any
sencer, l’any 2012 sencer, i diu que “La taxa bruta de moralitat
va pujar en el 2012 a 861,6 persones mortes per cada 100.000
habitants, un 3,8 superior a l’any anterior, el 2011.” I la causa
on se centra majoritàriament? En les causes respiratòries, ha
augmentat, un 53,6% dels casos són causes respiratòries,
sobretot malalts crònics, i això té a veure amb la pobresa
energètica. A les persones afectades per aquesta pobresa
energètica se’ls cronifica, més que se’ls cronifica se’ls agreuja
la seva malaltia respiratòria i provoca la pobresa energètica, no
només provoca injustícia i desigualtat sinó que també provoca
defuncions que es podien evitar.
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Per tant, tenim que l’administració ha d’actuar davant
aquests coses, es pot actuar de moltes maneres, des de
l’orientació, per assegurar que el consumidor té signada una
opció de pagament més adequat, perquè de vegades el canvi de
companyia pot facilitar simplement garantir aquesta necessitat
bàsica; pot donar subvencions o bonificacions per millorar
l’adequació de la llar la qual és una inversió a mig termini, però
intelAligent, perquè com menys energia gastem més sostenible
fem el manteniment de tota la nostra estructura energètica;
bones pràctiques d’ús les quals també són necessàries, aquesta
pedagogia de com millorar que la nostra llar pugui aprofitar tota
l’energia, però sense dubte també hi ha d’haver prestacions
econòmiques per a aquelles famílies, o bonificacions per a
aquelles famílies que tenguin dificultat de poder cobrir aquesta
necessitat bàsica i que no la poden afrontar. Vull dir, un pot
intentar que aquests 400, 500 euros que té o que els 350 li
puguin arribar per menjar, però el que no pot és enfrontar-se a
una situació de fred perquè això no ho pot arreglar, és
absolutament una variable que ell no controla.

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta proposició que
presenta el Partit Socialista perquè se centra en una d’aquestes
línies, no és l’única que hauria de fer el Govern central o el
Govern de la comunitat autònoma, però sí una de facilitar ajudes
econòmiques a aquelles persones que tenen dificultat. Entenem
que totes aquestes ajudes econòmiques amb la garantia suficient
de valoració per part dels professionals i que sigui de caràcter
finalista, etcètera.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Jaime
Fernández, per un temps de deu minuts.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. En
primer lugar quiero dejar constancia de la solidaridad del Grupo
Parlamentario Popular con las familias que tienen más
dificultades en nuestros días para hacer frente a los gastos que
se derivan del mantenimiento del hogar, y, en segundo lugar,
quiero darle a la Sra. Obrador la bienvenida al debate sobre
pobreza energética, debate que usted ha dejado hasta el
penúltimo período de sesiones de esta legislatura y debate que,
no sé si sabrá, ya mantuvimos el Sr. Marc Pons y el Sr. David
Abril y el diputado que les habla en el mes de febrero de 2014.

No obstante, consideramos que es un tema serio y que se
tiene que abordar las veces que sea necesario, siempre y cuando
de estos debates surjan iniciativas de mayor o menor calado,
pero que todas ellas benefician a los ciudadanos de nuestra
tierra.

Antes de entrar a valorar los diferentes puntos que se
proponen en la proposición no de ley que nos presenta el Grupo
Parlamentario Socialista, voy a realizar una serie de
consideraciones de forma breve para introducir a las señoras y
señores diputados en el contexto en el que se encuentra, se
encontraba y se encontrará el sistema eléctrico balear y
nacional. El mismo partido político, el Partido Socialista, que
hoy, en marzo de 2015, viene aquí alzando la voz ante la
situación preocupante de la dificultad que tienen algunas
famílias para hacer frente a los gastos derivados de su hogar en
materia de energía, fue el mismo partido que durante las dos
legislaturas que ostentó el Gobierno de España, el competente
en materia energética, ni alzó la voz ni comentó ni hizo nada
cuando, gracias a su fantástica gestión, el recibo de electricidad
subió un 63% durante su mandato. Este 63% de incremento en
costes energéticos, además de llevar a una situación crítica a las
familias con rentas más bajas, fue también causante de la
pérdida de competitividad de empresas con sus respectivas
causas, causas como la pérdida de empleos. Porque no se olvide,
Sra. Obrador, que no hay más pobreza nefasta que la de no
poder trabajar.

Esto fue así, no obstante hoy gobiernan otros, hoy la
situación ha evolucionado a mejor, hoy, gracias a la política del
Partido Popular en el Gobierno del Estado, puedo decir que esta
legislatura la tarifa eléctrica ha disminuido en relación al IPC
hasta en tres ocasiones, algo que supone un cambio total en las
políticas que han venido haciendo los gobernantes socialistas.

De todos modos, creo que estaremos todos de acuerdo en
afirmar que aun queda camino por recorrer y que debemos
seguir diseñando y desarrollando nuevas fórmulas y nuevas
políticas que permitan reducir el recibo energético y sobre todo
conseguir reducir la tasa de desempleo para eradicar el término
pobreza energética, en todas sus definiciones, de la sociedad
balear y española.

Una vez puntualizado esto, paso a comentar el
posicionamiento del Grupo Parlamentario Popular respecto a los
diferentes puntos que se presentan en la proposición no de ley.

Respecto al primer punto de su proposición no de ley,
referente al bloqueo de 1 millón de euros para combatir la
pobreza energética, el Grupo Parlamentario Popular está
contento de que lo retire porque el Gobierno de la comunidad
autónoma, conjuntamente con el Gobierno del Estado, ya ha
desarrollado distintos mecanismos para combatir la pobreza
energética, que consideramos que son más eficientes que el
destinar la cuantía que usted marca, una cuantía que marca
usted, a ojos de buen cubero, como se suele decir y que conlleva
un riesgo de quizás quedarse corta o muy corta. 
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Por ello, ante esto, desde el Grupo Parlamentario Popular
consideramos que la lucha contra la pobreza energética se tiene
que realizar como se está llevando a cabo por parte del
Gobierno autonómico y estatal, a través de las medidas y
reformas estructurales que se han emprendido, como por
ejemplo el Plan nacional de acción para la inclusión social
2013-2016, que fija una dotación de 136.000 millones de euros
y establece 240 medidas para dotar a los sectores y grupos en
riesgo de exclusión social. O por ejemplo el Plan estratégico
nacional de lucha contra la pobreza infantil y la adolescencia,
entre otros muchos que hay, que ya contemplan asignaciones
destinadas a la lucha específica contra la pobreza energética y
también establecen mecanismos para la lucha contra la pobreza
en general.

Respecto a su segundo punto, sobre negociar con las
compañías subministradoras de energía, para establecer
moratorias en el corte del suministro. Desde el Grupo
Parlamentario Popular también estamos contentos que lo retire,
porque el Gobierno de la comunidad autónoma ya ha impulsado
un convenio entre la compañía eléctrica Endesa y la FELIB,
para que salieran todos los municipios interesados y que su
único objetivo es el de luchar contra la pobreza energética,
dentro de las posibilidades competenciales que permite la ley.
A lo que le añado, Sra. Obrador, que si usted quisiera
desarrollar una moratoria con las características que nos
propone, tendríamos que instar al Gobierno del Estado, quien es
competente en la materia y no al Gobierno autonómico, como
usted ha escrito en su proposición no de ley.

Y respecto a su último punto, el único punto que
entendemos que mantiene, estamos contentos de que lo
mantenga, porque consideramos que instar al Gobierno del
Estado a ampliar los requisitos para acceder al bono social,
consideramos que tiene bastante sentido lo que propone en este
punto y consideramos que puede ayudar a hacer que la política
del bono social llegue a más personas. Por lo que le vamos a
votar a favor.

Y como aún me queda algo de tiempo y ya para terminar mi
intervención, mi dirijo a usted, Sra. Obrador, para hacerle unas
reflexiones acerca de la pregunta que hizo a la consellera
Fernández, hace unos meses en el pleno de este Parlamento,
sobre el convenio impulsado por el Gobierno del Partido
Popular de lucha contra la pobreza energética, en donde usted
afirmaba que éste no funcionaba y que no servía de nada,
entiendo yo que buscando rédito político. Y digo que entiendo
que buscaba rédito político porque si lo que usted dijo fuese
verdad, yo hoy no habría abierto un periódico de Menorca esta
mañana y no hubiese leído la noticia de como el Ayuntamiento
d’Es Migjorn Gran de Menorca firmó ayer, ayer  mismo, el
convenio impulsado por el Gobierno del Partido Popular. Y esta
noticia es sólo de hoy, porque cada vez hay más municipios
dentro del convenio y gobernados todos ellos por distintos
partidos políticos.

Por todo esto, Sra. Obrador, como esto es así, como esto está
pasando hoy y como esto es la realidad, le pido que nos
centremos en alcanzar acuerdos para erradicar la pobreza
energética y deje de pensar en las elecciones.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Fernández. Sra. Obrador vol fer ús de la
paraula per contradiccions?

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, moltes gràcies a la
Sra. Santiago pel suport i compartim que les causes que motiven
la pobresa energètica són coincidents, nosaltres també pensam
que són tres, com ja he assenyalat abans.

I en relació al portaveu del Partit Popular, dir-li que vostè
segurament ha pogut debatre amb el diputat Marc Pons,
qüestions relatives al subministrament elèctric. I jo duc aquí una
proposició no de llei que té a veure amb les persones que no
poden pagar les despeses de subministrament energètic, jo vénc
a parlar aquí d’aquest colAlectiu de persones, jo no vénc a parlar
aquí de les companyies, ni de la gestió que fan les companyies,
ni del preu que deu l’Estat a les companyies, jo vénc a parlar
aquí del suport a les persones més vulnerables que no poden fer
front, com ja he dit, al pagament perquè tenen un baix nivell de
renda. Això vol dir que són treballadors ocupats, amb una
ocupació precària que no els permet tenir la casa calenta, que no
els permet moltes vegades poder banyar en condicions els seus
fills.

Aquests dies precisament he escoltat del Banc d’Aliments i
de l’entitat Càritas, que les famílies..., bé, que han demanat a
l’Estat, al Banc d’Aliments de l’Estat, el que envien a les
comunitats, que per favor no els enviïn llegums perquè les
famílies no les volen perquè no les poden coure, perquè
necessiten molt de temps de cocció i no poden permetre-se
menjar llegums perquè no poden pagar el consum energètic que
necessita l’elaboració d’aquests aliments.

Jo no sé, Sr. Sanz, segurament vostè no té cap problema per
pagar les factures, però li assegur que hi ha moltes famílies que
ho passen molt malament, el 19% segons les darreres enquestes
de FOESSA, no pot mantenir la temperatura de casa seva i el
25% ha tengut un avís de tall de llum, d’aigua, de telèfon. Això
no fa cap gràcia, si vostè se trobés amb aquesta situació no
riuria, Sr. Sanz.

Miri, el conveni de la FELIB amb Endesa, és un conveni que
l’únic que afavoreix és que Endesa cobri les factures. Abans
tenia problemes d’aquelles persones que no podien pagar, no
cobrava les factures i tallava el subministrament. Ara Endesa és
l’únic beneficiat d’aquest conveni, perquè cobrarà de
l’ajuntament aquelles factures i els ajuntaments hauran de fer
front a unes despeses per les quals no tenen cap tipus d’ingrés
extra per poder donar atenció. Hauran de fer aquests pagaments
del pressupost que tenen destinat a polítiques socials. Per tant,
aquí l’únic que hi surt guanyant és la companyia Endesa.
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Per tant, tal vegada hi hagi ajuntaments que no estiguin
signant, però l’únic que signen és que es facilitarà la forma de
pagament dels ajuts municipals i a canvi d’aquest pagament
deixaran en suspens el tall de subministrament. I a més li diré
una cosa, els únics beneficiaris d’aquest conveni són persones
usuàries dels serveis socials. Les altres persones, els treballadors
que cobren salaris inferiors a 600 euros no es podran acollir a
aquest conveni. Per tant, queden exclosos el 30% dels
treballadors d’aquesta comunitat que cobren salaris inferiors als
640 euros. Digui’m vostè que el conveni dóna resposta a la
situació de pobresa energètica d’aquestes illes. Aquest conveni
dóna solució a Gesa la qual podrà cobrar els rebuts als usuaris
dels serveis socials que es troben en risc d’exclusió, però no
serà solució que arribi a totes les famílies.

Per això nosaltres demanam que es torni refer el perfil
d’usuaris que es poden acollir al bo social i que s’apliqui al
perfil de persones que no poden...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant Sra. Obrador per favor.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Vaig acabant. ... i que dins aquest perfil hi puguin entrar no
només les persones que es troben en risc d’exclusió, perquè no
tenen prestacions socials, sinó aquelles famílies treballadores
que no poden fer front a les despeses bàsiques. I entre elles la
despesa energètica.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Retirats idò els punts 1 i 2
d’aquesta proposició no de llei, el tercer punt quedaria aprovat
per assentiment.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1760/15, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Can Gazà.

Passam al segon punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
1760/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Can Gazà.
Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Obrador, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies. Aquesta proposició no de llei es va presentar
quan va sortir als mitjans de comunicació la situació per la qual
passava l’entitat de Can Gazà, en el sentit que havia vençut el
termini que la família havia donat a aquesta entitat per
desenvolupar les tasques dels tallers ocupacionals de la Casa
Llarga i, per tant, el que pretenia aquesta proposició no de llei
era que es demanàs al Govern la coordinació d’una solució per
tal que es pogués continuar amb els treballs d’ocupació que
tenen un colAlectiu de persones en situació de risc d’exclusió,
són persones que es troben amb processos vitals molt
complicats. I per tant, pensàvem que hauria de tenir continuïtat
aquest projecte.

Hem sabut que el Consell de Mallorca s’ha compromès a
cercar una solució, un local, un altre solar, allà on puguin
continuar aquesta tasca. I per tant, pensam que aquesta
proposició no de llei ja no té sentit que es plantegi perquè hi ha
el compromís i també així ens ho han confirmat des de l’entitat.

Per tant, es retira aquesta proposició no de llei, desitjant que
les gestions que pugui fer el consell insular siguin amb caràcter
d’urgent perquè puguin continuar la seva tasca.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Per tant, la Proposició RGE
núm. 1760/15 quedaria retirada.

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