
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 IX legislatura Any 2016 Núm. 26

 

Presidència
de l'Honorable Sra. Sílvia Cano i Juan

Sessió celebrada dia 20 d'octubre de 2016

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE núm. 12675/16, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Podem Illes Balears,
MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS i Mixt, relativa a redacció d’un reglament per
regular les subvencions dirigides a les entitats socials.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

 



330 ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 26 / 20 d'octubre de 2016

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem d’avui horabaixa.
En primer lloc m’agradaria donar la benvinguda a la membre
d’EAPN i, en segon terme, demanaria si es produeixen
substitucions en el dia d’avui.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Sí, Isabel Busquets substitueix Margalida Capellà.

Proposició no de llei RGE núm. 12675/16, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Podem Illes
Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS i Mixt, relativa
a redacció d’un reglament per regular les subvencions
dirigides a les entitats socials.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia, que consisteix
en el debat d’una proposició no de llei RGE núm. 12675/2016,
presentada per tots els grups polítics de la cambra, relativa a la
redacció d’un reglament per regular les subvencions dirigides
a les entitats socials. 

Per a la seva defensa té la paraula, per part del Grup
Parlamentari Socialista, l’Hble. Diputat Sr. Jaume Garau, per
un temps de deu minuts. Gràcies.

EL SR. GARAU I SALAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt bona tarda a tothom. Jo crec
que aquesta proposició no de llei la coneixem tots perfectament
perquè l’hem treballada conjuntament. Evidentment també la
representant del tercer..., de l’EAPN també la coneix
perfectament. És fruit d’unes jornades que vàrem fer, que
també les vàrem pactar tots els grups polítics, aquestes jornades
que varen ser un èxit perquè hi va participar molta gent de
moltes administracions públiques i de molts de departaments
d’aquestes administracions, a més d’entitats del tercer sector.
Es va arribar a una sèrie de conclusions per intentat solucionar
un dels problemes que es vénen coneixent ja des de fa molts
d’anys, que és tota una sèrie de dificultats i de malentesos i de
burocràcia que es dóna en la gestió de les subvencions, que a
tots ens agradaria que cada vegada fossin menys, que cada
vegada les subvencions fossin un procediment diguem-ne
excepcional i s’anés cap a concerts, que és el que necessita el
tercer sector i necessitam tots.

Per tant aquesta proposició no de llei el que fa és proposar,
instar el Govern que es creï aquest reglament perquè una de les
conclusions va ser aquesta, que s’ha de fer un reglament per
poder definir exactament com ha de funcionar un sistema de
subvencions homogeni a totes les administracions públiques. I
després també, com a segon punt, el que fa és solAlicitar que el
Govern plantegi al Govern de l’Estat que tengui en compte les
entitats socials per a la redacció del reglament de la Llei de
subvencions, que també està en procés de redacció a l’àmbit de
l’Estat.

Simplement per acabar vull assenyalar que dins aquest
parlament s’està donant aquesta experiència, que és una
experiència interessant, de fer feina amb un sector de la nostra
societat, que per ser el tercer sector és un sector que com es veu
avui i s’ha vist en altres ocasions ens genera una quantitat de
consens molt important i que, bé, que és una experiència
interessant que potser podria ser també interessant a altres
sectors de l’activitat de la nostra societat.

Res més, bona tarda.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Sra.
Sandra Fernández, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Quiero sumarme también a la
bienvenida a la entidad de EAPN, y recogiendo las últimas
palabras del portavoz del Grupo Socialista también creo que es
importante remarcar la importancia que tiene esta PNL, no
solamente por su contenido, que evidentemente es una
reivindicación de las entidades y del tercer sector desde hace
mucho tiempo, sino también por lo que implica, que todos los
grupos políticos hayamos sido capaces de presentar una PNL
conjunta y trabajada conjuntamente. 

Me gustaría hacer un poco de memoria histórica, como se
dice. En la pasada legislatura todos recordarán que todos los
grupos en aquel momento presentes firmamos el pacto por la
inclusión social, un pacto que evidentemente tenía una serie de
compromisos a los que todos nos comprometimos, y de ese
pacto también surgió la comisión de seguimiento del mismo,
porque una de las cosas que creo que sí que tuvimos muy claras
en aquel momento es que no podía quedarse solamente en una
declaración de intenciones sino que tenía que ir más allá.
Cuando comienza esta legislatura creo que también es de
agradecer que el resto de grupos parlamentarios que conforman
hoy en día este parlamento también se sumen al pacto, con lo
cual ya son los siete grupos parlamentarios que dan apoyo a un
mismo pacto. Y este pacto sigue avanzando, no se queda ahí,
y yo creo que es muy importante reconocer también,
evidentemente, el trabajo que está haciendo EAPN en aras a
ese consenso, pero también creo que de vez en cuando está bien
destacar la voluntad que hemos tenido, que han tenido todos los
partidos políticos, en este caso, para llegar a este consenso,
porque muchas veces evidentemente, aunque las entidades
puedan tener voluntad, si no la tenemos los propios partidos
políticos es muy difícil.

Creo que en esta comisión se está viendo como estamos
apartando las diferencias que podamos tener entre nosotros,
estamos detectando cuáles son los problemas y estamos
intentando darles solución de forma conjunta, y después
también, algo muy importante, abriendo este parlamento a la
sociedad. La organización de las jornadas donde se debatió
sobre el tema de las subvenciones, que es de donde sale esta
PNL, se abrió también al resto de entidades, se abrió al resto de
administraciones, al resto de técnicos, y entre todos
evidentemente sacamos unas conclusiones, y estas conclusiones
son las que vienen hoy presentadas por todos los grupos a este

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201612675


ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 26 / 20 d'octubre de 2016 331

parlamento. Y yo creo que también de vez en cuando está bien
destacar lo que se está haciendo bien desde el Parlamento y
desde los grupos políticos.

Y una vez más también queremos agradecer a las entidades
el trabajo que están haciendo, y a partir de aquí cuando se
apruebe esta PNL ya la responsabilidad será del Gobierno, que
también estoy convencida que con el consenso que ha habido
y con el impulso que se le está dando cumplirá con esta PNL,
y el Estado también.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula
l’Hble. Sra. Diputada Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Està molt relacionat amb el
tema que el dimarts al Ple del Parlament vàrem tractar sobre la
concertació de serveis públics, i tal i com vaig dir pensem des
de Podem que ni les subvencions ni les concertacions són el
model que defensa Podem. El nostre model no és un model de
serveis privatitzats sinó de drets, i per garantir drets hem de
treballar perquè la gestió sigui cent per cent pública. Existeix
marge per a això i també per millorar molt la qualitat dels
serveis que han estat castigats per les polítiques agressives del
PP. És diferent quan parlem d’economia social i solidària o
quan parlem d’entitats sense ànim de lucre, on s’han fet
contractacions que han donat i donen un gran servei a la
ciutadania. Els serveis públics no funcionen quan el lucre
particular esdevé el principal objectiu, i això ho sap tothom i ho
patim totes. 

Entre les conclusions a què es va arribar a les jornades que
es varen realitzar per exposar les dificultats d’aquestes entitats
per realitzar el seu treball, deia que calia deixar les subvencions
per a projectes nous, no per a serveis socials que s’han
convertit en imprescindibles per a la població. No s’han de
prestar serveis a través de subvencions; actualment
l’administració ha de concertar serveis si vol atendre els seus
ciutadans, almenys a curt termini, perquè sabem que en aquells
àmbits on no tenen serveis que garanteixin drets fonamentals és
preferible configurar un sistema de concerts que no hi hagi
atenció als més perjudicats, per exemple els nens autistes, o
haver-los de derivar a algun altre centre de Palma, com passa
a Eivissa.

Però millor seria que tots aquests serveis poguessin ser
públics, ja que el nostre model va encaminat, com ja he dit, a
garantir drets fonamentals, i el que ofereixen aquestes entitats
que avui reclamen dignitat per poder realitzar el seu treball són
serveis avui en dia imprescindibles. És per això que donem
suport a aquesta PNL que avui es presenta, i ens satisfà
enormement l’acord al qual hem arribat entre tots els grups
parlamentaris. Vull donar per això les gràcies.

Bona tarda.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Busquets, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Donam la benvinguda a la
representant d’EAPN Illes Balears, i una vegada més els agraïm
la seva iniciativa i la seva feina constant i decidida a favor de
la inclusió social.

Els grups parlamentaris vàrem signar el 2014 un pacte per
la inclusió social i avui continuam endavant amb el nostre
compromís amb les entitats socials i amb l’impuls de mesures
que millorin la situació que tenen aquestes. El 15 de juliol
passat presentàrem al Parlament de les Illes Balears les
conclusions de la jornada tècnica “Les subvencions de les
administracions públiques adreçades a les entitats socials”,
celebrada el passat 10 de juny amb la participació de tècnics de
les administracions públiques i també de les entitats. En aquella
jornada es van posar en comú els problemes relacionats amb les
subvencions i es proposaren possibles subvencions que ara
recollim en aquesta proposició no de llei que parteix de tots els
grups parlamentaris.

Des de MÉS per Mallorca sempre hem defensat aquest front
comú que hem fet els grups, ara contra l’exclusió social i la
pobresa, però també contra la violència masclista, contra totes
les formes de discriminació o fins i tot contra el mal
finançament de la nostra comunitat. Crear consensos és
important per aconseguir fer-nos sentir i també per visualitzar
el que és realment important del que no ho és tant.

Però molt més rellevant és parlar seriosament d’exclusió
social, asseure’ns a escoltar els tècnics i les entitats i conèixer
els obstacles que troben uns i altres per aconseguir uns
objectius que tanmateix són comuns, però sovint la burocràcia
no ens deixa veure per a qui treballam tots i totes, 300.000
persones que viuen en risc de pobresa i exclusió social a
Balears, segons les dades que es presentaren dilluns passat, Dia
internacional per a l’eradicació de la pobresa. 

Com posa de manifest la xarxa per a la inclusió social
EAPN Balears, el creixement econòmic no soluciona els greus
problemes de pobresa que pateixen les Illes, tenim la tercera
taxa més alta de pobresa extrema de l’Estat, els pobres són els
primers a pagar les conseqüències de la crisi, però alhora són
els darrers als quals arriba els beneficis del creixement
econòmic. 

No ens podem resignar a llegir l’informe de l’estat de la
pobresa de l’EAPN i no fer res. El 7,7% de la població, quasi
85.000 persones de l’arxipèlag, viuen en situació de privació
material severa; gairebé 41.000 persones no poden menjar
almenys dos cops a la setmana carn o peix; 440.000 no tenen
capacitat per afrontar les despeses imprevistes; més de 230.000
persones tenen retards en el pagament de les seves hipoteques
o lloguers, i més de 81.000 persones no poden mantenir el seu
habitatge amb una temperatura adequada. 
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En un moment en què tenir una feina no vol dir sortir de la
pobresa, i ja s’ha generalitzat la categoria laboral dels
treballadors pobres, a MÉS per Mallorca tenim clar que la
pobresa és una opció política; que hi hagi pobres o que no hi
hagi és una opció que els governs tenen damunt la taula, de
nosaltres dependria una o altra opció i a MÉS hem triat, fa
temps, la segona opció. 

Moltes gràcies. Perdonau, la renda social garant... -
perdonau, que hi havia un bot de pàgina-, la renda social
garantida sorgida del pacte per la inclusió social, signat fa dos
anys, ja és una realitat, i ens hi vàrem comprometre des del
minut zero. Seguim treballant amb les entitats i amb tots els
grups parlamentari per seguir avançant en els objectius d’aquest
pacte, un dels quals, és la millora del sistema de la convocatòria
de subvencions i el compromís d’avançar del sistema de
subvencions cap a un model de concertació al qual es vagin
integrant les entitats d’inclusió social. Per part de MÉS per
Mallorca celebram que anam avançant junts en la consecució
d’aquests objectius i seguirem fent feina per la inclusió social.

Ara sí. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Busquets. Per part del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Josep Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, amb risc de repetir-me
amb el que han dit els portaveus que m’han precedit, doncs,
està clar que avui tenim a les mans un bon exemple de
colAlaboració pública i privada i de colAlaboració de les
institucions amb la societat civil que fa feina, i un bon exemple
de colAlaboració envers l’interès general per aconseguir
conjuntament l’interès general. Per tant, és una bona notícia,
però hem de tenir clar també que no s’acaba aquí, que avui el
que fem és instar el Govern que desplegui aquest decret, que
ens consta que es troba en total disposició per fer-ho, però que
haurem de continuar estant a sobre d’aquest tema perquè es
resolgui de forma satisfactòria. 

Per animar una mica el debat, i atès que tots estam d’acord
amb el tema, doncs, i per no perdre l’entrenament a barallar-
nos una mica en aquestes comissions, que de fet és el que
venim a fer, jo vull dissentir, amb tota cordialitat, de la
portaveu de Podem, perquè almenys el nostre grup no aspira
que el dia de demà les entitats que formen EAPN siguin
administració i els voluntaris i treballadors siguin funcionaris;
a nosaltres ens sembla fantàstic que persones solidàries,
inquietes, innovadores, flexibles, amb coneixement de la
problemàtica que tenen entre mans puguin continuar treballant
amb les mateixes condicions de llibertat i d’iniciativa.
Nosaltres el que hem de fer és, com que treballen a favor de
l’interès general, amb una funció que nosaltres com a
administració tenim la missió de garantir, la manera de
garantir-ho és establir un marc de subvencions o de concertació
que els permeti treballar en condicions i no amb la precarietat
de mitjans que segurament massa vegades s’han vist obligats a
treballar.

Com a comentat la Sra. Busquets, la situació de pobresa és
greu. que pateix la nostra comunitat autònoma, i
malauradament amb molts de riscos perquè es consolidi aquesta
situació i que, per tant, haguem de fer una acció constant des de
l’administració per poder palAliar aquestes situacions de
pobresa. Per tant, el mínim que podem fer des de
l’administració és facilitar les coses i d’aquí ve aquesta
proposició no de llei.

Com deia al començament, no s’acaba aquí aquest
reglament que demanem al Govern que es faci, doncs, s’haurà
de fer, però a més també, fent referència al debat que feia la
senyora... que esmentava la Sra. Maicas, que vàrem tenir el
dimarts passat sobre la concertació de serveis socials, hi ha una
directiva europea a desenvolupar sobre contractació, sobre
contractació de serveis socials que és a la que normalment,
doncs, ens referim com a concertació, però que, amb el nou
marc jurídic, acabarà sent doncs una contractació de serveis
socials i que tendrà unes característiques especials quan
s’adreci a entitats que tenguin unes característiques, doncs, per
resumir en una paraula, de voluntariat o de cooperativisme. 

Per tant, també, bé, és a dir, la nostra feina no s’acaba aquí
perquè, segons tenc entès, hi ha parlaments autonòmics que ja
han començat a tramitar lleis pròpies per regular, per fer la
transposició d’aquesta directiva europea, perquè supòs que en
alguns aspectes on tenim competència es podria dur a terme i,
per tant, doncs, bé, tenim camp per córrer per aconseguir
aquest objectiu de donar un marc financer estable a les entitats
que fan aquest servei en benefici de l’interès general.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Sureda, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Vull agrair
a Carme que sigui aquí en nom d’EAPN, agrair tota la feina
que fan aquestes entitats i associacions que essent, que són
associacions sense ànim de lucre fan aquesta feina i ajuden a
aquestes persones i fan un servei públic a què l’administració
no hi arriba i, per tant, és d’agrair.

Arran d’aquest pacte per la inclusió social que es va signar,
jo crec que es va obrir el camí allà on deixava que tots els grups
polítics i tots els grups parlamentaris, en aquest cas, es
poguessin posar d’acord en temes tan importants com són
aquests.

Crec que dins aquesta setmana, que va ser el Dia
internacional per l’eradicació de la pobresa, està molt bé poder
presentar aquesta proposició no de llei signada per tots els
grups parlamentaris, arran d’aquestes reunions que es fan del
pacte, que es varen poder fer aquestes jornades on participaren
entitats, on participaren tècnics de l’administració i on
participaren polítics per cercar les solucions més adients a

 



ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 26 / 20 d'octubre de 2016 333

donar a aquestes entitats i associacions que ajuden tot el tercer
sector. 

Crec que és el camí a seguir, només... jo crec que és l’inici
aquest proposició no de llei, fem feina per la Llei del tercer
sector i crec que era hora que l’administració donàs la
importància i ajudàs tota aquesta gent que fa feina per la
inclusió social, l’ajudàs dins aquest camí perquè crec que és
una obligació per part de l’administració pública.

Per tant, res més, dir que evidentment farem feina per seguir
dins aquest mateix camí.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Olga Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. En primer lugar, también dar la
bienvenida a la representante de EAPN. Desde Ciudadanos,
pues bueno, añadir que es una proposición no de ley que tiene
dos puntos, pero que hay que resaltar que han sido dos puntos
que resumen, pues, un constante trabajo de muchas reuniones,
debates y puestas en común y que llevamos realizando ya hace
casi más de un año y muchos, algunos, desde el 2014.

Al final se escogió un tema, uno de los temas que
considerábamos que más dificultaba la actuación de las
entidades sociales en aquellos proyectos que realizaban para las
personas más vulnerables y donde no llegaba la administración,
que era la regulación de las subvenciones. Además, detrás de
estos dos puntos también hubo unas jornadas técnicas que
salieron muy bien porque fueron muchos técnicos donde ellos
expusieron cómo se podría hacer y cómo llegar a que esto fuera
una realidad y dónde estaban los problemas y cómo se podrían
resolver. 

Al final, unas conclusiones, que fueron ocho puntos, y me
gustaría comentarlos un poco porque son muy importantes, en
principio se comentó que las subvenciones tendrían que...
tienen que salir y concederse antes de que comience el periodo
de la implementación, esto es muy importante; también que de
estas subvenciones se deberían pagar unos anticipos bien antes
del inicio de la actividad o casi al finalizar, estos puntos
conllevan a que pueda haber unos criterios de calidad mucho
mayores .

También otro de los puntos interesantes a destacar es que se
debería hacer la redacción de una instrucción o un manual
general de justificación de las subvenciones, un documento que
fuera ágil y que permitiera un control, pero que sea
proporcional al objetivo que se persigue. Y otro de los puntos
es que en la ley del tercer sector se incluya este reglamento.

Nosotros consideramos que ha sido un año con muchas
reuniones, pero al final ha tenido un consenso mayoritario y por
eso también me gustaría dar las gracias a todos los compañeros
de esta comisión, de todos los diferentes grupos políticos que,

con un trabajo en equipo y con consenso, pues hemos realizado
que entre todos esto se haga realidad y que, bueno, parecía un
problema incrustado este de... todo lo que se trabaja en cuanto
a las subvenciones, pero parece ser que ha estamos dando los
primeros martillazos.

Y también agradecer mucho a todas las entidades, a Lucía,
a Andreu, a Antonia, a Carme a todos las personas que
continuamente en estas reuniones han dedicado todo su tiempo,
gracias a ellos y gracias a su compromiso con esta sociedad.

Nada más, muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat i atès el màxim grau de consens que hi ha
hagut respecte d’aquesta PNL, presentada pels diferents grups
polítics, faig una pregunta retòrica, però podem donar aprovada
per assentiment aquesta proposició no de llei?

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 12675/16, relativa a la redacció d’un reglament per
regular les subvencions dirigides a les entitats socials.

I no havent-hi més assumptes a tractar, aixecam la sessió.
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