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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui, la darrera sessió, i en primer lloc els demanaria si
es produeixen substitucions.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sra. Presidenta, Antoni Camps substitueix Alejandro Sanz.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

I Esperança Marí substitueix Joana Barceló.

Proposició no de llei RGE núm. 3052/15, presentada pels
Grups Parlamentaris Popular, Socialista i MÉS, relativa a
acords en relació amb el pacte per la inclusió social.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de la Proposició
no de llei RGE 3052/15, presentada conjuntament pels Grups
Parlamentaris Popular, Socialista i MÉS, relativa a acords en
relació amb el pacte per la inclusió social. 

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Conxa Obrador per un temps de deu
minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot volem saludar
i donar la benvinguda als representants de les entitats que són
aquí avui, i agrair-los també la iniciativa, donar impuls a aquest
pacte, i reconeixem que sense aquest impuls no s’hagués duit a
terme.

Vivim uns moments econòmics que el Govern i el president
de les Illes Balears, el Sr. José Ramón Bauzá, qualifiquen d’un
moment econòmic molt bo, i així està penjat a l’informe de
memòria..., del moment econòmic de les Illes Balears, està
penjat a la web del Govern i ratifica aquest bon moment
econòmic, a la vegada que hi ha un altre informe en paralAlel,
que és el quart d’informe d’EAPN, que situa les Illes Balears en
una situació social en què hi ha un colAlectiu de persones que
estan patint precisament privacions materials i, en definitiva,
corresponen a dos moments que són la fotografia social de les
Illes Balears: d’una part veim que el volum de negoci de les
Illes Balears creix i augmenta, i d’una altra part veim un teló de
fons social de patiment. Per tant aquest pacte per la inclusió
social pensam que es necessita, i es dirigeix directament a
establir les bases de la recuperació social, no la recuperació
econòmica de les grans empreses d’hostaleria, turístiques, que
sembla que són les úniques beneficiàries d’aquest moment
econòmic, sinó que hi hagi un compromís per part de tots els
partits i els grups que hem signat aquest pacte en el sentit
d’establir les bases del que seria l’atenció i la recuperació, com
ja he dit abans, dels drets bàsics de les persones que estan en
situació de risc, d’exclusió o de pobresa.

El pacte s’ha articulat en relació amb una sèrie d’accions
que es consideraven de tot el que es va presentar en un primer
moment, i després d’haver treballat durant mesos en la redacció
d’aquest compromís s’articula en relació amb els drets bàsics a
l’habitatge, la sanitat, l’educació, la justícia, la participació, la
regulació d’una renda social, i també la creació d’una comissió
de feina que estableixi els criteris també perquè les entitats
puguin certificar la situació de vulnerabilitat. Són compromisos,
són articles que de qualque manera milloraran l’accés als drets
bàsics de les persones que estan en situació de risc. Nosaltres
pensam que tant les persones que continuïn al front d’aquest
pacte per fer-lo possible com el futur govern seran els que
hauran de dur endavant precisament el compliment d’aquest
pacte, i entre tots el que hem signat és que indistintament de la
composició del proper govern aquest pacte s’ha de dur a terme
i es consolidarà i anirà caminant mitjançant un cronograma que
també és el que es va arribar a un acord.

Habitatge, nosaltres pensam que s’ha d’articular a través
d’una eina molt necessària, una eina que no s’ha impulsat ni
s’ha desenvolupat, com és el Pla estatal d’habitatge; pensam que
el Govern aquí tenia una possibilitat de poder establir ajudes a
través de transferències de l’Estat que anassin encaminades
directament a potenciar les polítiques d’habitatge. Esperam que
una vegada que s’ha signat, fa poc temps, es puguin
desenvolupar aquestes ajudes i rebre les transferències que es
varen rebre l’anterior legislatura.

En sanitat nosaltres aquí pensam que..., i hem demanat dins
la comissió de seguiment d’aquest pacte que les persones que
varen quedar fora targeta sanitària en virtut de la modificació de
la llei la poguessin tenir; és un objectiu i una fita per a nosaltres
molt important per garantir l’accés a l’atenció sanitària, i ho
reivindicarem i continuarem reivindicant que totes les persones
sense distinció ni condició de la seva situació laboral puguin
tenir accés a l’atenció sanitària universal, i especialment els
colAlectius més vulnerables.

En relació amb l’educació, garantir l’educació de 0 a 16
anys amb la dotació de places i d’una manera que pugui ser
accés equitatiu pensam que és una garantia que no s’ha
complert, quan estava previst que l’educació de 0 a 3 anys fos
un nivell educatiu que entràs directament dins la concertació de
l’educació. No va ser així perquè hi va haver un canvi de
govern, i esperem que amb les competències autonòmiques
quant a educació aquest nivell es pugui garantir com una
educació d’accés públic i de qualitat educativa, posant tots els
recursos, tant d’equipaments com de personal docent, a l’abast
de la demanda i de les necessitats de les famílies en aquest
nivell educatiu.

En definitiva, també s’ha d’assenyalar com un dels articles
que consider bàsics i fonamentals per poder garantir que les
famílies puguin sortir endavant i assolir les necessitats bàsiques
és establir la renda social a través d’una llei autonòmica que
pugui arribar a complementar aquells ingressos que no són
suficients perquè les persones puguin de qualque manera fer
front a les despeses bàsiques. Per tant la renda social és
imprescindible per poder aconseguir aquest benestar. Nosaltres
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volem recordar que la cartera de serveis socials tenia aquesta
figura de renda bàsica, que s’havia d’anar implementant
progressivament i que va queda congelada per les polítiques del
Govern actual. Per tant estam contents que s’hagi pogut assumir
el compromís també per part del Partit Popular de regular
aquesta renda social a través d’una llei autonòmica, i que pugui
donar i superar el concepte de renda mínima d’inserció social
que en aquests moments pensam que no respon a les necessitats
sociolaborals de les famílies i de les persones que estan en
situació de risc.

Estam molt satisfets d’haver pogut aconseguir aquest acord
en relació amb el pacte per la inclusió social. Donam per bona
aquesta feina i esperam que es pugui fer realitat i que pugui anar
caminant aquest pacte en el futur parlament i en el futur govern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. 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. Bona tarda a tots i a totes, i donam la
benvinguda als representants d’EAPN, agraïm la seva feina però
sobretot agraïm el seu compromís permanent amb el colAlectiu
de persones més vulnerables. I crec que sobretot se’ls ha
d’agrair avui aquest esforç que han fet per promocionar el
consens per aconseguir avui que poguéssim aprovar entre tots
els grups polítics aquesta proposició no de llei, perquè
segurament sense la seva insistència i la seva feina avui aquesta
proposició no de llei no estaria aprovada.

Fa uns dies que ha sortit que la ciutat de Palma és una de les
millors ciutats del món, o la millor ciutat del món. Jo crec que
és una mica exagerat, però com a palmesana sí que crec que és
una de les millors ciutats per viure; quan dic Palma segurament
pot ser qualsevol indret de les Illes Balears. Però si les Baleares
és un dels millors llocs del món per viure segurament és pel seu
clima, pel seu paisatge, perquè som en aquesta franja del món
on no hi ha grans catàstrofes naturals, i en això poca cosa hem
fet els humans per tenir aquest privilegi; en qualsevol cas tenim
l’obligació de mantenir aquests espais. I jo, quan sortia aquesta
notícia, deia que, si a més a més aconseguíssim que Balears fos
com la població danesa, que té zero corrupció, o com la
població nòrdica, que té un nivell de benestar social
elevadíssim, no només seríem dels millors llocs per viure sinó
que a més seríem l’enveja del món. I en això sí que l’acció
política hi té molt a fer, aconseguir reduir la corrupció
pràcticament a zero i, sobretot, aconseguir aquest estat del
benestar.

Quan EAPN va venir amb aquesta proposta d’acord en
relació amb el document base per la concreció de les mesures
del pacte per la inclusió social demanava als polítics que fessin
la seva feina, vull dir la política com aquell espai comú per
prendre decisions, que és aquell espai on han d’estar
representats tots i totes. Per tant crec que també avui podem
agrair a EAPN que encara cregui en la política en aquest sentit,
amb aquesta voluntat d’arribar a acords.

Aquest acord que avui aprovarem crec que es pot agrupar en
tres grans grups. Un és facilitar al ciutadà l’acció administrativa,
aquesta voluntat d’arribar a unificar indicadors per poder fer un
informe únic, com passa en el sistema sanitari; que aquest
informe únic estigui homologat, que aquest informe, a més, el
puguin elaborar les entitats que també estiguin homologades,
que tengui la mateixa validesa; aquesta facilitat de certificar
un..., d’aconseguir un certificat de vulnerabilitat o un concepte
semblant també homologat; que no hagi de demostrar en cada
administració la persona que està en una situació de
vulnerabilitat, estar sotmesa a unes valoracions rere altres, sinó
que un mateix certificat homologat per les distintes
administracions li sigui útil i únic per poder aconseguir les
prestacions diverses que cada administració dóna. Per tant
facilitar al ciutadà és un primer bloc de compromisos que
assumim com a polítics.

L’altre és el compromís de progressivament anar cap a la
concertació i substituir les subvencions per la concertació, no
només en temes que ja són més tradicionals com una plaça
residencial, un centre de dia, un centre ocupacional, sinó uns
programes, de treballar també amb aquest concepte de
concertació amb els programes que treballen amb joves, amb
infants, amb famílies vulnerables, que encara no s’ha fet i que
és necessari fer-ho; per tant, aquest compromís de la
concertació. La concertació és un element fonamental
administrativament perquè al cap i a la fi d’administració està
dient que hauria de ser ella la responsable, però com que no hi
arriba ho fa a través d’aquesta figura que és la concertació, i per
tant dóna garanties de permanència del servei. 

I el bloc més important per a nosaltres possiblement siguin
aquests drets que ens comprometem progressivament a
incorporar a les legislacions de la nostra comunitat autònoma:
el dret a l’empadronament, no podem tenir ciutadans que no
estiguin empadronats, l’empadronament és l’element central, a
vegades, per arribar a tenir molts tipus de prestacions socials,
tècniques o econòmiques, i per tant l’empadronament ha de ser
un dret. Si no hi ha possibilitat que tengui una casa els serveis
socials han d’assumir aquesta responsabilitat. El dret a la
informació, els ciutadans no poden demanar, exigir drets si no
estan informats, no poden conèixer els drets ni els deures, per
tant aquest dret a la informació. A la renda social, que es titula
així, aquesta renda social que ja ha comentat la Sra. Obrador,
lligada a necessitats, no lligada al nostre entendre a situacions
d’inserció social sinó lligada a necessitats econòmiques. Crec
que una de les conseqüències més visibles d’aquesta crisi ha
mostrat la gran vulnerabilitat que tenen els nostres..., en què
estam tots, una situació de quedar a l’atur i estar quatre mesos
sense cobrar, quedes absolutament vulnerable, necessites tipus
d’ingressos. L’accés a l’atenció sanitària; per a nosaltres no hi
pot haver diferències, però es manté així, accés a aquesta
atenció sanitària. Al sostre, també; el sostre no significa tenir
habitatge però sí significa tenir sostre i fer una política sobretot
dirigida no a l’adquisició de l’habitatge sinó al lloguer de
l’habitatge, i per tant aquesta garantia de donar sostre. I el tema
de l’escola, també hi ha un capítol important en el tema de
l’escola com a element compensador de les desigualtats;
l’escola no només és tenir un professor i un espai sinó tenir
accés als llibres, tenir accés a les mateixes activitats que tenen
els altres alumnes, si no es pot crear una escletxa social que serà
difícil de reduir progressivament.
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Per tant crec que són compromisos que es poden no només
valorar sinó també avaluar, i crec que això és una passa
important. Crec que també tots els partits polítics que tenim
diferències importants en relació amb tot el que he dit, però
aquest tipus de redacció dóna marge a la política i a la gestió; la
gestió i la política són dos elements que es complementen però
són també dos elements diferents, i per tant dóna marge al fet
que, independentment de qui governi, es puguin realitzar
gestions diferents, o formes de gestió diferents.

I també recorda aquesta pacte que no ha acabat, que això
només és una primera aproximació, que la propera legislatura
s’ha de concretar més, s’ha d’avançar en altres punts, i el nostre
compromís que, independentment de quins siguin els
parlamentaris o les parlamentàries del futur grup MÉS en aquest
parlament, vetllarem perquè aquest pacte es compleixi, i si hi ha
govern progressista seran la militància i els simpatitzants de
MÉS, entre els quals m’incloc, que vetllarem perquè aquest
pacte es compleixi. 

Jo crec que avui és un horabaixa en què podem estar tots
contents, agraïm una altra vegada la feina a EAPN, i avui crec
que el Parlament pot estar satisfet de la feina que acabarà de fer.
Gràcies.

LA SRA PRESIDENTA:

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

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Lo primero de todo
también es dar la bienvenida pues precisamente a las entidades
que vienen representadas por EAPN. Creo que son las
verdaderas protagonistas de lo que estamos haciendo hoy; sin
ellas sin duda hoy no estaríamos aprobando este texto ni
podríamos haber firmado ese pacto por la pobreza que firmamos
hace unos meses, y la verdad es que creo que tienen más que
merecido estar aquí y poder disfrutar de este momento, que al
final ellos son los que lo han promovido.

Contestando un poco a lo que han dicho las portavoces de la
oposición, creo que sin duda es innegable que las circunstancias
económicas han mejorado, pero sin duda creo que todos somos
muy conscientes, y creo que aquí no lo ha negado nadie,
ninguna de estas..., durante estos años que hemos estado
debatiendo temas del área de lo social yo creo que nadie duda
que son muchísimas las personas que siguen pasando
dificultades. Pero sí que es verdad que creo sinceramente que se
han hecho muchísimos esfuerzos. El Gobierno ha creído
muchísimo en el área de lo social y creo que además eso es una
evidencia en el aumento continuado de los presupuestos, en el
aumento del Plan de prestaciones básicas, en haber triplicado la
renta mínima de inserción; también es una novedad, yo creo,
que como gobierno se haya impulsado una lucha contra la
pobreza infantil específica con una partida de 1 millón de euros,
cosa que hasta ahora nunca se había contemplado en un
presupuesto. 

Creo que, como he dicho otras veces, podemos pasarnos
aquí hablando de informes de pobreza, que si en el 2011, que si
en el 2012, que si tú más, que si yo menos, echándonos la culpa
unos a otros de quién ha tenido la culpa de donde estamos, de
quién es el responsable de la situación, pero creo que todos en
el fondo somos conscientes que lo que esperan los ciudadanos,
lo que esperan las personas que de verdad lo necesitan es que
dejemos de pelearnos y que tomemos medidas y que tomemos
decisiones como la que hoy estamos precisamente aprobando.

Pero yo sí que hoy quiero aprovechar especialmente, además
con la presencia de las entidades, quiero reconocer nuevamente,
como lo he hecho en otras ocasiones, la extraordinaria laboral
que han estado realizando las entidades durante estos años de
crisis, incluso mucho antes, pero especialmente ahora que yo
creo que ha habido muchos colectivos que han sufrido muchas
dificultades, la labor que han hecho en los diferentes ámbitos
sociales, ya no sólo en el ámbito de la pobreza, sino en la
discapacidad, en una inclusión. Entonces yo creo que las
entidades representan además una forma diferente de la que
podemos ofrecer las administraciones, una dedicación especial
con personas que no esperan nada a cambio y que lo hacen nada
más con una vocación que es difícilmente equiparable por
ningún otro profesional y administración.

Yo creo que puedo decir que ha habido una comunicación
constante, tanto desde el Gobierno como desde el grupo
parlamentario con las entidades; que hemos intentado atender
las demandas de las mismas, así como yo creo que hemos
llevado a cabo diferentes medidas que, conjuntamente con las
entidades, han podido ver la luz y la verdad que decir que como
diputada yo creo que la parte que me llevo de esta experiencia
parlamentaria, la mejor parte que me llevo, es la de haber
podido ir de la mano de las entidades y haber podido sacar
iniciativas parlamentarias como el impulso a los conciertos
sociales, o estos pactos que hemos estado firmando como el de
la pobreza, o la discapacidad en el ámbito de la infancia. Yo
creo que es algo que, como servidor público, para mi es lo más
importante de lo que hemos hecho hoy aquí, demandas
históricas del sector, como pueda ser pasar de las subvenciones
a los conciertos sociales, que yo creo que eso les va a dar una
estabilidad que hasta ahora tenían.

Si además, todos hablamos siempre de que apostamos por
las entidades, hay que hacerlo de verdad y garantizando su
supervivencia. Y sin duda, la verdad, decir que he disfrutado de
poder tratar con las entidades, de conocer y de aprovecharme y
de aprender de toda su experiencia, y la verdad es algo que
agradezco por esta experiencia.
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También, aprovechando que va a ser nuestra última
comisión, también quiero agradecer la labor de las dos otras
portavoces, tanto Fina como Conxa, yo creo que hemos
discutido mucho, nos hemos enfadado muchas veces, pero
hemos sido capaces de llegar a algún acuerdo que otro y es
verdad que yo creo que también he podido aprender de vosotras
en los diferentes debates de estos cuatro años, y de eso sí que
quería que quedara constancia.

Y aprovechar el momento de un acto como el de hoy, que
acabamos con una nueva unanimidad, decir que ojalá seamos
capaces de hacer esto más a menudo, que todos aquellos que
creemos en que hay desigualdades y que hay personas que
necesitan que estemos pendientes, que les echemos un cable,
pues que todos seamos capaces de vez en cuando de ceder en
nuestras diferencias y seguir uniéndonos y ser capaces de tomar
decisiones en conjunto y sumar sobre todo, sumar esfuerzos,
porque yo creo que hay muchas personas que necesitan de estas
alianzas y que necesitan de estos apoyos. Y sobre todo decir a
las entidades que hoy nos acompañan que sigan peleando, que
sigan insistiendo a todos los distintos portavoces políticos que
habrá a lo largo de las legislaturas y que sigan haciendo esta tan
buena labor, que yo creo que les reconoce toda la ciudadanía.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. En conseqüència queda
aprovada per assentiment la Proposició no de llei RGE núm.
3052/15.

I abans d’aixecar la sessió, a mi també m’agradaria tenir
unes paraules d’agraïment per a tots els diputats, per a totes les
diputades, hem estat més de tres anys i mig junts i, malgrat les
diferències, estic contenta que sempre hagi primat el respecte.
Voldria agrair també d’una manera especial a la vicepresidenta,
la Sra. Cristina Rita i a la secretària Aina Aguiló, que han
compartit la Mesa de la comissió amb mi.

I moltes gràcies a tots i a totes.

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

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)
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