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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí Sra. Presidenta, Montse Seijas sustituye a Xelo Huertas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé idò... perdó?

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Sí, Elena Baquero substitueix Sílvia Cano.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

Proposició no de llei RGE núm. 272/19, presentada
pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista,
Podem Illes Balears i MÉS per Menorca, relativa a la
Llei tributària i les ajudes econòmi ques d’emergència
social concedides a persones que estan en situació
administrativa irregular. 

Idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia que consisteix
en el debat de la Proposició no de llei RGE núm. 272/19,
presentada pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca,
Socialista, Podem Illes Balears i MÉS per Menorca, relativa
a la Llei tributària i les ajudes econòmiques d’emergència
social concedides a persones que estan en situació
administrativa irregular.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula l’Hble. Sra. Agustina Vilaret, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i bon dia a tothom. Bé,
aquesta proposició no de llei ve d’una necessitat dels serveis
socials de segons quines administracions i és una necessitat
ben real de persones que han estat diagnosticades pels serveis
socials, que tenen unes necessitats urgents i que no poden
rebre ajut econòmic directament si no tenen la documentació,
és a dir, si no tenen DNI, NIE o NIF no poden rebre aquest ajut
econòmic. Aleshores, resulta que a persones ben necessitades
diagnosticades no se’ls pot ajudar. Això ve arran sobretot de
l’Ajuntament de Palma, na Mercè Borràs, però no és l’única
administració, sinó que altres ajuntaments o el mateix consell
insular té aquests problemes.

Aleshores per poder ajudar persones que no tenen
documentació, però sí tenen unes grans necessitats, que
continuen sent persones i tenint aquestes necessitats i que
estan excloses del catàleg de prestacions econòmiques,

perquè altres prestacions sí que se’ls pot donar, i  ho torn
repetir, diagnosticades pels serveis socials, no poden rebre
aquesta ajuda. Aleshores per això proposam la reforma del
sistema tributari perquè sí puguin rebre, en cas de necessitat
i previ diagnosi dels serveis socials, puguin gaudir d’aquests
ajuts econòmics que tanta falta els fan.

I fer només una reflexió, que en cap cas, en cap cas no és
un increment d’aquests ajuts, són els mateixos ajuts i no hi ha
cap discriminació. Qualque vegada la gent parla, o va sortir
pels mitjans que s’ajuda més a uns que a uns altres, de cap de
les maneres, són exactament els mateixos ajuts, però tenen
exactament també les mateixes necessitats que altres que
tenen la documentació.

Aleshores aquí hi ha com un petit conflicte normatiu i com
que es tracta d’emergències socials i de persones i de grans
necessitats, creiem molt convenint dur endavant aquesta
proposició no de llei per modificar la Llei tributària.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per a la seva defensa per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Sra. Conxa
Obrador, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Molt bé, moltes gràcies. Evidentment nosaltres som
coimpulsors d’aquesta iniciativa per un tema de justícia, per un
tema de donar solució a unes mancances econòmiques d’un
col·lectiu que es troba en situació de vulnerabilitat extrema.
El fet de no tenir documentació els impedeix poder accedir a
les ajudes econòmiques puntuals que tenen contemplats tots
els serveis municipals a les àrees de benestar social, són
ajudes que van destinades doncs a comprar menjar, a pagar
bolquers, a qualsevol urgència que puguin tenir els membres
d’un municipi, les persones que viuen a un municipi. I els
serveis socials tenen el deure de poder atendre totes aquestes
persones.

En aquest moment hi ha una discriminació pel fet de no
tenir documentació i que els impedeix accedir a aquestes
ajudes, precisament a un dels col·lectius que viuen en una
situació de més vulnerabilitat que la resta.

I crec que avui és un bon dia per defensar aquest tema i
aquesta proposta, ja que avui és el Dia Mundial de la Justícia
Social, avui se celebra el Dia Mundial de la Justícia Social,
que té com a missió comunicar a la comunitat internacional
que hem de treballar per eradicar la pobresa, per potenciar la
igualtat entre les persones i l’accés al benestar social.

Per tant, aquesta iniciativa s’emmarca directament dins
aquests objectius del dia d’avui, que celebram aquesta
commemoració internacional. I per tant, jo  crec que si les
persones que formen part d’aquests grups parlamentaris
creuen precisament en la justícia social, han de donar suport
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a una proposta que té com a objectiu precisament que la
justícia social, el benestar i l’eradicació de la pobresa arribi a
unes persones que tenen situació  d’extrema vulnerabilitat i
que, pel fet de no tenir un document identificatiu, no poden
accedir a unes ajudes.

Per tant, els deman el suport a aquesta iniciativa. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per a la seva defensa per part del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula l’Hble. Sra.
Marta Maicas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Moltes gràcies, presidenta, bones tardes diputades,
diputats. Bé, la Sra. Vilaret, portaveu de MÉS per Mallorca ho
ha explicat molt bé, a l’ajuntament és suficient tenir passaport
i estar empadronats a Palma per poder rebre assistència i
ajudes en espècies, però no prestacions dineràries. Amb
aquesta iniciativa donem continuïtat a una petició que va
néixer a l’Ajuntament de Palma, on es va aprovar una moció
similar, amb el consens de tots els partits, entre ells nosaltres.

Negar una obvietat o  ignorar la realitat no funciona, no
ajuda i a més no soluciona una situació que realment necessita
una intervenció immediata. Una societat avançada considerem
que no pot deixar de banda una necessitat com la que es
reclama en aquesta iniciativa i és per això que li donarem
suport i aplaudim la seva presentació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per a la seva defensa per part del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula l’Hble. Diputat
Josep Castells, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, com s’ha explicat,
estam davant d’un conflicte entre diverses normes, jo crec que
evidentment hauria de prevaler la llei que estableix que tots els
estrangers, sigui quina sigui la seva situació administrativa,
tenen dret a rebre les prestacions socials bàsiques. I crec
també que la política només té sentit i la societat només té
sentit..., o una societat només té sentit quan és capaç d’ajudar
els que més ho necessiten i, evidentment, els que conviuen
entre nosaltres, sigui quina sigui la seva situació
administrativa, evidentment han de ser considerats els nostres
veïns, els nostres conciutadans i, per tant, em sembla bé que
es facin tots els esforços per tal que les ajudes puguin arribar
a qui les necessiten.

I eludir aquesta norma que evidentment està pensada des
d’una mentalitat totalment tributària, sense tenir en compte
aquestes situacions de necessitats que es poden veure-s’hi

implicades. I per açò agraïm a la Sra. Vilaret la iniciativa,
l’hem signada i evidentment li donarem suport.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Entorn de fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Sandra
Fernández, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. La verdad es que nosotros,
bueno, ya les anticipo que nos abstendremos a esta PNL. Es
una PNL que tiene una redacción diferente a la que se aprobó
en el ayuntamiento y que creemos que genera aún más
confusión, además la propia PNL ni la exposición de motivos,
ni el título, ni finalmente el acuerdo que se propone, tienen
mucha relación entre sí.

Tampoco entendemos exactamente cuál es el problema,
porque las ayudas económicas de emergencia social o ayudas
económicas urgentes, como se las conoce más comúnmente,
se vienen dando por parte de los municipios, en este caso de
nuestra comunidad autónoma y de Palma concretamente, a
cualquier persona, sea cuál sea su situación desde hace mucho
tiempo. Yo he sido regidora del Ayuntamiento de Palma y se
concedían estas ayudas precisamente porque este tipo de
ayudas están exentas de tributación. Entonces no sabemos cuál
es el problema que ha surgido ahora y tampoco nos lo explican
ustedes, para que ahora esas ayudas que se han concedido
durante muchísimo tiempo, supuestamente no se puedan
conceder porque, como repito, si se leen la normativa siguen
estando exentas de tributación. Así que no entendemos muy
bien cuál es el motivo concreto que está haciendo que, según
ustedes nos dicen, que a día de hoy no se puedan dar unas
ayudas a personas, estén o no en situación irregular, como se
venían dando hasta ahora porque precisamente, como se ha
comentado, pues es una..., es algo de justicia, ¿no?, son
personas que están en nuestros municipios, en nuestra
comunidad autónoma, que tienen una situación de emergencia
social y hay que ayudarlas, ya sea bien con prestaciones de
carácter social o con prestaciones económicas, y así se ha
venido haciendo por parte de los municipios.

Pero es que además, si entramos ya en el redactado del
acuerdo, ya no habla de ayudas de emergencia social, de
ayudas económicas de emergencia social, sino que habla ya de
ayudas económicas de carácter social por parte de las
administraciones públicas, ya trasciende a los ayuntamientos
y, por ejemplo, nos planteamos si ustedes mismos que han
hecho una ley de la renta social garantizada, en la renta social
garantizada ustedes exigen como requisito tener o DNI o
pasaporte. Entonces, tampoco sabemos si la propuesta que
ustedes quieren hacer de modificación también algo que
ustedes han aprobado esta legislatura también están en contra
y ya no quieren que la renta social garantizada sea requisito
necesario tener DNI y pasaporte, como lo han planteado
ustedes.
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Ya digo, nosotros no votaremos en contra porque, bueno,
creemos que si hay un problema hay que solucionarlo, pero
creemos que esta PNL ni nos dice exactamente cuál es el
motivo por el cual ayudas económicas de carácter urgente se
estaban dando hasta ahora por parte de los ayuntamientos y
ahora no se pueden dar, ni tampoco nos parece que, tal y como
tienen al menos redactado el acuerdo que proponen, vaya a
solucionar nada porque además, entre otras cosas, también
habla de personas empadronadas, en general, cuando
evidentemente personas empadronadas sí que reciben ayudas,
serán personas empadronadas en situación irregular.

Creemos que genera aún más confusión y de momento,
pues ya le digo, nos abstendríamos. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Crec que
qualsevol persona que tengui necessitat de qualsevol tipus
d’ajuda d’emergència social en aquestes illes als ajuntaments,
almanco els que jo conec, se’ls ha donat. Els treballadors
socials fan la seva feina i des de fa anys sempre fan un pla de
treball i amb aquest pla de treball fixen unes tasques:
aprenentatge d’idiomes, recerca de feina, competències de
molts tipus, perquè no donin ajudes..., per donar ajudes com es
feia fa molts d’anys, perquè hi ha d’haver una contrapartida que
tots tenim uns drets i uns deures que s’han de complir.

Crec que és fals que els serveis socials de les nostres illes
no ajudin la gent sense papers, crec que si anam a qualsevol
municipi tenen una ajuda amb unes..., amb espècies, com ha dit
la Sra. Maicas, i prestacions dineràries també les tenen perquè
tenen ajudes per pagar els lloguers, tenen ajudes per pagar el
corrent, tenen ajudes per pagar les escoletes als nins, i tot això
són prestacions dineràries que compensen les necessitats que
tenen.

Nosaltres, quan es va plantejar aquesta proposició no de
llei, no l’enteníem tampoc perquè sabíem que als ajuntaments
hi havia aquestes ajudes, ens vàrem plantejar que era
l’Ajuntament de Palma que posava una sèrie de dificultats,
però també la nostra sorpresa va ser quan, per part de la
regidora de Palma el que va dir i va anunciar va ser que el que
volien era que es poguessin donar rendes mínimes d’inserció
a aquesta gent. 

Crec que és un tema molt delicat i crec que quan parlam
d’una renda no parlam d’una ajuda específica, parlam de gent
que té una situació, que ha de tenir una situació regularitzada,
perquè hi ha termes per poder tenir aquesta situació
regularitzada, i no de qualsevol manera es puguin donar segons
quin tipus de rendes mínimes d’inserció o, com ara ha dit la
senyora..., la senyora..., la portaveu del Partit Popular, també
la renda social garantida. 

Per tant, jo evidentment no hi votaré en contra perquè
semblaria que no donam suport, i és ans al contrari, jo crec
que els ajuntaments han fet molts d’esforços, des del Govern
s’han fet esforços per donar ajudes a immigrants, perquè hi
havia ajudes destinades només específicament a problemes de
migració i que anaven destinades a ajudes a immigrants, i n’hi
havia que no tenien la documentació en regla i tenien aquest
tipus d’ajudes. 

Per tant, nosaltres tampoc no entenem bé aquesta
proposició no de llei i, per tant, ens abstendrem. Gràcies,
presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara tenen la paraula per
contradiccions els grups proposants. Pel Grup Parlamentari...
-ah!, perdó, perdó, perdó, falta el Grup Mixt, disculpes. Pel
Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Diputada Montse
Seijas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Pues yo les avanzo que votaremos
a favor de esta proposición no de ley. Es cierta toda la
exposición que hacen ustedes en la prestación de la PNL tanto
legislativa como argumental. Y en la Ley Orgánica 4/2000, en
su artículo 14.3, de 11 de enero, garantiza que los extranjeros
sea cual sea, repito, sea cual sea su situación administrativa
tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales
básicas. Eso mismo hace el Decreto 66/2016 o la Ley
4/2009, de la comunidad, que obliga a atender las necesidades
sociales básicas de las personas que no puedan acceder a ellas. 

Bien nos parece que la condición establecida pase por el
necesario empadronamiento tanto para facilitar el control
administrativo de la situación como del personal o recursos
que se faciliten. Nos parece todo punto natural, a pesar de que
para algunos no lo sea, que la administración apoye de
inmediato a quien le haga falta y que esto no dependa de tener
o no un papel, al que no quiero quitarle importancia porque un
DNI o un NIE la tiene, pero al final son papeles.

El conflicto normativo está servido y muy bien expuesto.
Pensamos que el objetivo de la proposición no de ley es
correcto y esperamos una respuesta positiva del Gobierno de
España sin renunciar, por supuesto, a un control riguroso de la
utilización de los recursos de las administraciones para ayudar
a estas personas. 

Es necesaria una respuesta estatal al problema que se
suscita puesto que no podemos correr el riesgo de que suceda
como es la sanidad, que nos encontramos con la imposibilidad
de dar respuesta a aquellos que lo necesitan exactamente casi
por los mismos motivos actuales cuando lo intentamos. No
tardaron los tribunales en dar respuesta a los recursos que
aquellos gobiernos donde la ayuda a la gente depende de los
colores del papel que llevan. 
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Todas estas razones me parecen válidas, pero no son las
razones básicas por las que votaré que sí; votaré que sí por
humanidad, por sentido común, porque siempre que lo
podamos evitar hay que acoger y ayudar a las personas en
situaciones de emergencia y me parece una excusa poderosa
empezar por las que tenemos más cerca.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara sí, tenen la paraula per contradiccions
els grups proposants. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca la Sra. Vilaret, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Sí, moltes gràcies. Simplement, de vegades quan es fa una
llei o una proposició no de llei sembla que està distanciada de
la societat o no se li veu la utilitat, però precisament aquesta
proposició ve d’una necessitat, ve d’una necessitat demandada
per l’Ajuntament de Palma, perquè durant el 2018 s’ha hagut
de valer, no sé si de Creu Roja o de Càritas, per poder ajudar
aquesta gent perquè no li pot donar l’ajut directament, és a dir,
és una necessitat real.

Per què ara sí i quan vostè hi era no? Perquè depèn de la
concepció i de la rigidesa tal volta dels interventor o
interventores. En aquest moment la persona que duu
Intervenció de l’Ajuntament de Palma no dóna autorització per
concedir aquests ajuts, per aquesta qüestió legal; aleshores, el
que pretenem és modificar aquest marc legal perquè no hi hagi
cap possibilitat d’interpretació dins una Intervenció d’un
ajuntament, que passa amb altres i també hi ha problemes en
el consell insular, com perquè això no passi realment i es
pugui ajudar amb garanties a tothom.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista
la Sra. Obrador, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, poca cosa a afegir a l’argumentari, únicament dir que
evidentment aquesta iniciativa respon o vol donar resposta a
una demanda precisament dels responsables polítics d’una
entitat municipal que veu com hi ha persones que demanen
poder accedir a aquestes ajudes i no poden per un problema de
tramitació administrativa. Per tant, això és una realitat i crec
que la nostra obligació com a legisladors i responsables
polítics, és precisament donar una solució i per això està
presentada aquesta iniciativa, que no és una iniciativa que es
presenti perquè és una curolla d’un grup polític, sinó que és
una resposta a una demanda de responsables municipals que es
veuen amb aquesta realitat.

Per tant, demanar el vot a favor a aquells que es volen
abstenir i donar les gràcies als que donen suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula per cinc minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Presidenta. Efectivament, en la línia com han fet
les portaveus tant de MÉS per Mallorca, com del PSOE, no
posarem en dubte les reclamacions que des d’una institució
tan pròxima, com és la d’un ajuntament, i aquest és testimoni
fidedigna de les necessitats dels ciutadans que ens reclamen
una cosa com aquesta. Així que tal i com hem dit, donarem
suport i agrairem el suport de la resta de grups parlamentaris.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula el Sr. Josep Castells, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. No vull afegir res més.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Idò acabat e l debat passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm...

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Perdoni, presidenta, per dir que Sara Ramón substitueix
Marga Prohens.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah, perdó. Molt bé. Idò, acabat el debat passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 272/19.

Vots a favor? 8 vots a favor.

Vots en contra? No n’hi ha.

Abstencions? 5 abstencions.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 272/19, relativa a la Llei tributària i  les ajudes
econòmiques d’emergència social concedides a persones que
estan en situació administrativa irregular.

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