1.3 Serveis socials

Lluitar per la igualtat:
Restauració i millora dels
serveis socials retallats
Resum executiu
El model social europeu conegut com l’Estat del Benestar ha estat
la conquesta d’una lluita constant, pam a pam, de molts ciutadans
agrupats en els partits polítics d’esquerres, sindicats i associacions
progressistes. Entre tots aquests, els partits socialdemòcrates hem
liderat aquesta lluita.
Els darrers quatre anys hem vist com les retallades i les paralitzacions
de moltes iniciatives estan creant un panorama ben gris pels serveis
socials. Igualment, la reforma local que impulsa el govern central del
PP és un gran atemptat al procés, en positiu, que havíem realitzat els
darrers anys, tornant a posar damunt la taula dilemes i debats que
pensàvem superats.
El 30% de la població balear viu fora del sistema normalitzat: són joves sense feina, aturats de llarga durada, famílies desnonades, persones majors sense recursos que viuen aïllades sense rebre l’atenció
que toca, i treballadors que fan feina amb condicions de quasi explotació laboral ... L’any 2013 hi havia 192.415 menors censats a les Illes
Balears i, d’aquests, 72.732 estaven en risc de pobresa.
Així, el final de la recessió no ha arribat a la gran majoria social que
continua patint amb persistència l’atur, el deteriorament dels seus
ingressos i les condicions de vida. La superació de la crisi econòmica
està provocant una enorme desigualtat econòmica i social entre les
persones.
La lluita per la igualtat: Reinstauració i millora dels serveis socials retallats

Però hem de lluitar de forma radical contra la por i la idea de que és
impossible reconstruir el què hem perdut amb els retalls de serveis
socials, tot i que s’hauran de determinar aquells nivells o necessitats
més importants per tal de poder recuperar-los progressivament. Per
això, entre moltes altres iniciatives per redreçar la situació, els socialistes destaquem Per això, entre moltes altres iniciatives per redreçar
la situació, els socialistes destaquem les següents:
1. Defensarem un gran acord entre la CAIB, els ens insulars, els
ajuntaments, les organitzacions del Tercer Sector i els grups
parlamentaris per a la realització d’un Pla Específic Autonòmic
contra la pobresa dotat de recursos econòmics. L’objectiu serà
evitar que hi hagi una sola família sense atenció i seguiment
de la seva situació de pobresa.
2. Signarem un pacte global amb el Tercer Sector, com a aliat
natural i imprescindible de l’Estat del Benestar, per fomentar
la creació de places en centres, així com impulsar el concert de
serveis i programes dirigits a que les persones amb dificultats
socials tenguin un accés igualitari a tots els serveis.
3. Implantarem de manera progressiva una Renda Bàsica que
s’adapti a les necessitats de les persones que no poden fer
front a les seves despeses bàsiques, independentment de la
seva situació laboral.
4. Impulsarem un Pla de Suport a l’Alimentació Infantil amb
mesures i recursos suficients per garantir que les famílies amb
menors al seu càrrec que es trobin en situació de necessitat,
tinguin cobertes les seves necessitats bàsiques d’alimentació.
5. Donarem un nou impuls a la Targeta Bàsica per a la compra
de productes alimentaris de les famílies i persones amb greu
risc d’exclusió.
6. Una llei abordarà la protecció contra els desnonaments
(l’any 2013 hagué dos desnonaments diaris de mitjana).
Realitzarem una ampla política d’habitatges socials per aquelles persones que han perdut la casa, i encara no han aconseguit un habitatge digne.
7. Donarem una resposta àgil i ràpida a les persones en situació de dependència per tal de garantir l’accés a les prestacions
a les que tengui dret, i farem compatibles varies prestacions
de manera simultània: teleassistència, ajuda a domicili, centre
de dia, residència i prestació econòmica.
8. És imprescindible rebaixar la llista d’espera de residència
amb més places públiques, fruit de la rehabilitació de les residències públiques. Mentrestant, concertarem places amb
residències privades, prioritàriament amb les entitats no lucratives.

9. Crearem un sistema transparent de la gestió de la llista d’espera de les persones que estan pendents de rebre un recurs
assistencial, per tal de tenir garantida l’equitat en l’accés a una
plaça residencial.
10. Establirem que els hereus d’una persona que ha mort sense haver rebut la prestació econòmica del SAAD tenguin dret a
cobrar del govern, de manera retroactiva, els endarreriments
d’aquesta ajuda.
11. Continuarem creant places concertades amb el sector de
la discapacitat, abordant conjuntament equipaments que garanteixin les necessitats actuals i futures.
12. Tornarem a impulsar els plans municipals d’igualtat per tal
d’avançar amb la supressió de desigualtats entre homes i dones, i per lluitar contra la violència de gènere.
13. Els Consells Insulars seran els protagonistes dels serveis
socials supramunicipals i especialitzats en cada una de les
Illes, i el Govern serà entitat legisladora, coordinadora i integradora. Els Ajuntaments prestaran els serveis socials bàsics,
seran les portes del sistema i els promotors de l’acció social en
el seu municipi.
14. Crearem la figura institucional del Defensor dels usuaris
dels Serveis Socials per tal de garantir que no hi hagi cap persona que no rebi l’atenció adequada a les seves necessitats.
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Lluitar per la igualtat:
Restauració i millora
dels serveis socials
retallats
La història dels serveis socials a les Balears ens mostra com la solidaritat
social ha evolucionat des de l’acció caritativa fins a la solidaritat col·lectiva, tant pública com privada.
Amb els primers ajuntaments socialistes, ara fa 35 anys, els serveis socials municipals i després els dels Consells, tornaren a reprendre els seus
objectius inicials en els temps de la Segona República, donant per acabada l’època del model caritatiu i benèfic de caràcter religiós, transformant
i obrint les grans institucions assistencials i impulsant la modernització
dels serveis socials municipals de les Illes.
Durant els darrers trenta cinc anys hem fet moltes coses tots plegats.
Hem ampliat i actualitzat els serveis socials d’atenció primària, hem creat
i reestructurat molts de serveis especialitzats, i hem estret els vincles de
cooperació entre la iniciativa privada no lucrativa i la pública.
Malgrat aquesta evolució lenta i desigual, però positiva, hi ha alguns trets,
ja presents en el passat, que tornen a condicionar el desenvolupament
actual dels serveis socials.
Els darrers quatre anys hem vist com les retallades i les paralitzacions
de moltes iniciatives estan creant un panorama gris pels serveis socials.
Retalls i paralitzacions de prestacions fonamentals, així com la creació
del Consorci Sociosanitari i la reforma local que impulsa el PP, són un gran
atemptat al procés positiu que havíem fet els darrers anys, i tornen a
posar damunt la taula dilemes i debats que pensàvem superats.
L’eix del debat entre la iniciativa pública i la privada ja existia fa molt de
temps, a causa de la contraposició i preferències que sempre hi ha hagut entre les dues polítiques distintes d’impulsar els serveis socials: d’una
banda, les idees conservadores, que entenen la pobresa com una desgràcia individual que per caritat s’ha d’afrontar i, de l’altra, les idees progressistes que es tradueixen en moviments socials i iniciatives públiques que
consideren que la pobresa té una causa social a la qual s’ha de donar, per
tant, una resposta pública.
Torna a la màxima actualitat un altre debat sobre quin dels dos models
de gestió -públic directe o concertat amb la privada- està més capacitat

i és més eficient, i sobre si els beneficiaris d’aquests serveis han d’aportar
la seva part o no, i quins drets tenen quant a la participació de la seva
gestió.
Un altre eix vertebrador dels serveis socials, sempre present al llarg de la
seva història i en certa manera associat a l’anterior, és el debat entre el
voluntarisme i la professionalització. Nosaltres apostem per un serveis
socials professionalitzats, amb la noble ajuda dels voluntaris socials que
sempre han d’estar formats, considerats i reconeguts.
La professionalització dels Serveis Socials havia avançat molt, però avui
l’atac sistemàtic del PP contra els funcionaris públics dels sistemes de
benestar social -sanitat, educació i serveis socials- forma part de la seva
estratègia general de rebaixar la qualitat dels serveis públics perquè la
gent acudeixi als serveis privats.
Un tercer eix que configura el sistema de serveis socials al llarg de la història a les nostres Illes és l’arquitectura competencial. Mentre l’Estatut i
les pràctiques polítiques dels darrers anys han anat configurant un sistema de dos nivells, Atenció Comunitària als Municipis i Atenció Especialitzada als Consells Insulars, l’actual reforma local vol trencar completament
aquest sistema, que ha funcionat bé durant els darrers 25 anys, i obrir
pas al caos competencial, al distanciament dels serveis socials i al retorn
a la idea antiga dels “Padrons de Beneficència municipal”.
PROPOSTES DE CARÀCTER GENERAL
Enfortir el sistema de serveis socials per
no tornar a la Beneficència
El model social europeu que es va crear desprès de la Segona Guerra
Mundial, i ara es vol eliminar, és la raó de ser del Partit Socialista. El model
social europeu és un compromís de tots els ciutadans, empreses i entitats per construir una societat per a tots, sense exclusions. És impossible
un sistema de benestar social a Balears, sense una Espanya Social i sense
una Europa Social.
El model social europeu conegut com l’Estat del Benestar no ha estat
obra de la generositat de les grans empreses europees, ni dels buròcrates, ni dels partits polítics de dretes, ni de les institucions benèfiques. Ha
estat la conquesta d’una lluita constant, pam a pam, de molts de ciutadans agrupats en els partits polítics d’esquerres, sindicats i associacions
progressistes. Entre aquests, els partits socialdemòcrates hem liderat
aquesta lluita.
Per tant, nosaltres sabem que tenim la responsabilitat de tornar a liderar
el creixement dels serveis socials. Nosaltres desitjam que torni el més
aviat possible la prosperitat econòmica de tots els ciutadans de les nostres Illes, però que aquesta vagi vinculada a la millora de les polítiques
socials. Hem de créixer econòmicament per poder tenir uns bons serveis
públics.
Hem de seguir lluitant perquè els Serveis Socials arribin a ser el quart pilar
de l’Estat de Benestar, juntament amb la Sanitat, l’Educació i la Seguretat
Social. La Dependència ha d’estar integrada dins el sistema de serveis
socials.

Necessitem introduir una reforma constitucional que deixi clar els drets
de les persones als serveis socials. Dret subjectiu per a tothom, no localitzats en una classe o sector social. Ara els serveis socials encara semblen
un luxe que quan hi ha diners es fan, i quan no n’hi ha, es retiren.
El paper del tercer sector és promoure la solidaritat social, mentre que el
sector públic ha de promoure la justícia social. Cada un, des del seu paper,
han de col·laborar en la construcció del sistema de serveis socials. Es necessita protegir i reforçar el Tercer Sector i, per tant, es proposa fer una
Llei estatal del Tercer Sector que permeti - entre d’altres- els convenis de
llarga durada amb entitats no lucratives de reconegut prestigi i solvència.
Estem en contra de la privatització dels serveis públics de benestar perquè el benestar social no pot ser un negoci. La privatització vol dir que els
usuaris paguin el cost íntegre del servei i, a més, el benefici dels seus propietaris. Nosaltres estem en contra de què els serveis els paguin íntegrament els usuaris. La seva participació haurà de ser sempre proporcional a
la seva situació econòmica.
Perquè les nostres propostes siguin creïbles hem de dir com les finançarem i com aquestes seran eficients i sostenibles en el temps. Les diferències que hi ha en tot el territori espanyol i en el de Balears s’han d’acabar.
Hem de fer una Llei estatal que garanteixi uns mínims per igual a tots
els ciutadans de l’estat espanyol. A nivell autonòmic, impulsarem una regulació sobre les prestacions econòmiques bàsiques i recursos existents
del sistema de Serveis Socials per garantir la igualtat d’accés a drets als
diferents territoris de les Illes Balears.
En contra de la idea - àmpliament divulgada pel PP- que els serveis de benestar no es poden pagar, nosaltres pensam que hi ha alternatives econòmiques per fer-ho: fer més eficient el sistema amb una gestió dels serveis
que eviti duplicitats i despeses innecessàries, així com una fiscalitat que
asseguri el finançament. El missatge propagandístic sobre la insostenibilitat del sistema de benestar és una coartada per poder-los privatitzar.
Així i tot hem de lluitar per a l’optimització de serveis, recursos econòmics
i humans amb funcions i responsabilitats clares perquè no quedin espais
sense intervenció, ni persones sense atenció.
La privatització de la protecció social va en contra dels principis d’igualtat
i de justícia social. Sempre hi haurà persones que no podran pagar uns
serveis privats que els protegeixin contra les adversitats de la vida.
La crisi genera incertesa a molta gent i la incertesa crea por, i la por paralitza, deixant el camí mes fàcil per a les retallades i les privatitzacions.
Hem de lluitar contra la por i la idea que és impossible reconstruir el que
hem perdut amb els retalls de l’Estat de Benestar.
La crisi és una oportunitat per defensar i consolidar la idea d’uns serveis
públics, universals i sostenibles per a tothom. No ens hem d’acomodar al
que tenim ara, sinó voler arribar a molt més del que ara tenim. Sabem que
és difícil, però no impossible.
Defensem que els serveis socials s’han d’entendre com una inversió rentable per a tota la societat. Són bons per l’economia, i són imprescindibles
per una vida digna. Els serveis socials no són únicament per a la gent exclosa de la normalitat social. Són per tots els ciutadans que, en un o altre
moment de la seva vida, els poden necessitar.

Els serveis socials han de ser un compromís públic, un compromís de tota
la societat. La manera de gestionar-los ha de garantir la seva qualitat i
l’interès general. Promourem la concertació sempre que sigui adequat i
que els ciutadans i professionals no hi perdin. Preferim la concertació amb
les ONG que defensen les causes socials i presten serveis de qualitat.
Les dificultats econòmiques actuals i els reptes sociodemogràfics del
present i futur ens han de comprometre seriosament a cercar fórmules
concretes per millorar la gestió, reduir les ineficiències del sistema i cercar
altres fórmules innovadores que donin millor servei als ciutadans i costin
menys diners, ja que així podrem eixamplar la cartera de prestacions.
El model de serveis socials que volem per a Balears
Volem unes Illes solidàries, on la iniciativa pública- que és de tots els ciutadans - marqui el pas i financi els serveis. On els professionals públics
tenguin reconeixement i protagonisme, amb el compromís d’una formació
de qualitat per liderar el sistema. Un sistema públic ha de ser compartit
amb la iniciativa ciutadana, on les entitats privades serioses i responsables, especialment les no lucratives, tenen també un paper coprotagonista, prestant els serveis que siguin més adequats per elles, participant en
els debats i dissenys de la millora dels serveis. Per reforçar aquest model,
realitzarem processos de formació continua i fórmules de reconeixements tan pels serveis públics com pels que realitzen les entitats sense
ànim de lucre i les organitzacions de voluntariat.
La participació de les persones ateses ha de garantir que ells siguin el
centre d’atenció i que, a partir de la seva veu i les seves propostes, desenvolupem els serveis que ells desitgen per ajudar-los a superar les seves
necessitats. Per tal de defensar els seus drets crearem la figura institucional del Defensor dels Usuaris de Serveis Socials.
Nosaltres hem de lluitar amb totes les forces del nostre Partit i, amb
l’aliança estreta amb altres forces polítiques i amb entitats socials progressistes, per tornar fer créixer els serveis socials de les Illes, tot dins el
marc de la Cartera de Prestacions Bàsiques, prevista a la Llei de Serveis
Socials 4/2009, que fou aprovada pel Decret 56/2011 de 20 de maig.
Només amb un finançament suficient els ajuntaments podran impulsar
programes i atorgar els ajuts econòmics perl tal que les famílies puguin
fer front a les seves necessitats bàsiques. Dins aquest bloc d’aliances,
exigirem al Govern de l’Estat millorar els nivells de finançament del Pla de
Prestacions Bàsiques i del Sistema d’Atenció a l’ Autonomia i la Dependència.
Es tracta de blindar les competències socials dels ajuntaments i evitar
aplicar la reforma local al gener de 2016, tal i com ja han fet vuit comunitats autònomes, instant el Govern de les Illes Balears a impulsar una
norma autonòmica per tal de preservar els llocs de feina que la Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l’ Administració Local posa en risc, així
com assegurar i millorar també el finançament que reben les corporacions
locals dels pressuposts autonòmics per a la prestació de serveis socials,
educació, salut i consum.
Defensam intensament l’arquitectura competencial que la llei estableix,
quan diu que els serveis socials s’han de fonamentar en l’atenció comu-

nitària, que ha de seguir essent una competència de l’administració local. Per guanyar en eficiència potenciarem les mancomunitats de serveis
socials i les prestacions comarcals. El sistema ha de garantir la igualtat
d’accés a drets, recursos i prestacions bàsiques als diferents territoris de
les IB sense cap tipus de discriminació.
Farem una aplicació efectiva de l’Estatut d’Autonomia per fer possible la
transferència completa dels serveis socials als Consells Insulars amb els
mitjans necessaris per fer efectiva la prestació de serveis, tal i com recull
l’Estatut d’Autonomia. Definirem els serveis que per economia d’escala
han de ser suprainsulars.
Establirem els Consells Insulars com l’única administració competent en
serveis per a persones amb discapacitat per tal de garantir el seu itinerari
vital: transferir fons relacionats amb la formació, la doble formació i itineraris d’inserció d’altres administracions a l’autoritat competent en l’atenció de persones amb discapacitat, així que és responsable de gestionar i
supervisar aquests programes, en el marc d’un sol servei.
Els Consells Insulars han de ser protagonistes dels serveis socials supramunicipals i especialitzats de cada una de les Illes i el Govern ha de ser una
entitat legisladora, coordinadora i integradora. Hem de fer les transferències necessàries perquè els Consells puguin exercir plenament la seva
competència i puguin ser l’entitat que més ajuda als ajuntaments en la
seva responsabilitat social.
No es poden fer serveis socials en les nostres societats complexes sense
planificació estratègica. Així ho diu la llei, i així ho creiem nosaltres. Per
tant, impulsarem els plans estratègics autonòmics, insulars i municipals,
millorant la dotació autonòmica del Pla de Prestacions Bàsiques amb la
finalitat de poder desenvolupar i garantir els serveis socials bàsics. Per tal
d’aconseguir uns serveis Socials municipals amb una dotació adequada de
professionals i de ràtios serà necessari impulsar un pla de finançament i
comptar amb la participació de les entitats del sector representades en
el Consell de Serveis Socials i altres fórmules de participació. En aquest
sentit garantirem el compliment de les prestacions socials previstes a la
cartera bàsica.
Donarem una importància cabdal a la transparència informativa, tan
econòmica com programàtica, de tot el que fa la xarxa pública de serveis,
a través de les noves tecnologies d’Internet, així com en la participació
quotidiana dels usuaris, familiars i professionals en la millora del sistema.
Desenvolupar una gestió administrativa dels organismes públics que assegurin que els terminis de presentació i resolució de convocatòries de
subvenció previs al període d’execució dels projectes, així com de cobrament de serveis i subvencions, evitant el que ha passat fins ara: que les
normatives de pagament sovint no s’han complert, que els calendaris de
les convocatòries i les resolucions de les subvencions s’han alentit i que
els terminis de pagament han estat superiors al que venia essent habitual.
Farem l’esforç escurçar, alleugerir i simplificar els processos administratius
per les acreditacions, autoritzacions, valoracions i accés als serveis i prestacions públics, i per justificar-los, evitant exigències desproporcionades
o duplicitats innecessàries entre els diversos òrgans i departaments de

l’Administració, unificant criteris entre administracions i posant-se als
serveis de la lògica de les accions desenvolupades per les entitats.
El sistema de serveis socials no pot funcionar bé sense un bon dispositiu
per atendre les situacions d’emergència social. La lluita contra la pobresa i
l’exclusió social i l’accés a l’habitatge digne, desenvolupar la Llei de dependència, impulsar polítiques per a les persones majors, protegir a les famílies i els menors, lluitar contra l’atur i l’emigració juvenil, impulsar l’igualat
de la dona i la seva protecció contra la violència masclista, lluitar contra
la xenofòbia i l’exclusió dels immigrants, totes aquestes qüestions han
de ser les nostres prioritats pels propers anys i han de ser ateses amb la
urgència que necessiten.
Per tal que les persones trobin una resposta ràpida i multidisciplinar, aixi
com per evitar duplicitats i ineficiències, crearem un Servei d’Urgències
Socials, centralitzat per cada Illa, convenint amb les entitats i ajuntaments, per una primera atenció a les persones en situació d’urgència per
maltractes, desnonament, o manca total de diners per fer pagaments urgents.
Per un pacte global amb el Tercer Sector
Donarem suport al Tercer Sector com a aliat natural i imprescindible de
l’Estat del Benestar, impulsant la seva participació dins els òrgans de
coordinació de l’administració, com a veritable Agent Social, fomentant la
creació de places en centres, i contractant serveis i programes dirigits a
incentivar el fet que les persones amb dificultats socials tenguin un accés
igualitari a tots els serveis.
Recuperarem les línies d’ajuda a les associacions per garantir la prestació
d’aquells serveis que l’administració pública no pot oferir per ella mateixa,
en particular a les illes menors com Eivissa, Menorca o Formentera, on pel
nombre reduït d’usuaris tal vegada l’administració no pot implementar el
servei.
Impulsarem la normativa que desenvolupi la fórmula del concert amb
les ENL, a l’àmbit de tots els serveis socials. El concert ha de contribuir a
una millora en l’estabilitat de l’atenció a les persones i de les entitats que
presten serveis socials.
Impulsarem la normativa que permeti reservar un percentatge dels contractes de serveis públics, a empreses d’inserció social que afavoreixin la
inserció laboral de col·lectius vulnerables.
Així mateix, ens comprometem a impulsar un pla de suport jurídic per a
tots els Consells i Ajuntaments, a fi que implementin- en els contractes
públics amb entitats privades- els criteris de contractació socialment responsable que contenguin clàusules socials.
Per saber el volum de contractació que es fa amb el tercer sector, introduirem en el Registre autonòmic dels contractes que realitzen les Administracions Públiques, un camp nou per saber quants d’aquests es fan
amb les ONG, i quants es fan amb l’empresa privada que incorporen clàusules socials.

Fomentarem una millor i major col·laboració entre els equips humans de
les administracions locals, insulars, autonòmiques i els equips del Tercer
Sector, amb l’objectiu d’evitar que hi hagi una sola persona sense atenció,
sense seguiment i sense millora de la seva situació.
Ens comprometem a vetllar per la qualitat dels serveis que s’externalitzen,
a establir els mecanismes necessaris perquè es prioritzi la puntuació dels
projectes tècnics per sobre de l’oferta econòmica, i a excloure del procés
de contractació les propostes presentades que no superin els mínims de
qualitat que s’estableixin, així com a limitar les baixes en l’oferta econòmica per tal de garantir un servei de qualitat.
S’impulsarà, de manera consensuada amb el Tercer Sector, la creació d’un
sistema d’indicadors socials de periodicitat trimestral, que permeti tenir
informació sobre les demandes i les atencions dels serveis socials, tant a
nivell insular com municipal, i que sigui el referent per a desenvolupar les
polítiques socials.
Pactarem amb el Tercer Sector un programa anual de suport a la gestió
i millora de la qualitat dels serveis, així com la millora de les federacions i
entitats confederades. També inclourem en aquest programa, el suport a
la innovació i l’empreneduria social, amb accions d’assessorament pel inici
de projectes, el seu finançament i la seva difusió.
Substituirem progressivament les convocatòries de subvencions anuals
pels procediments de subvencions pluriennals i/o contractes programa.
Ens comprometem a impulsar mesures per fomentar el mecenatge relacionat amb les donacions socials.
Contra la pobresa i l’exclusió social
La pobresa i la desigualtat social a les Illes ha crescut molt durant aquests
anys de crisi. Per tant es fa necessari un gran acord ciutadà entre la CAIB,
els Consells insulars, els Ajuntaments, les organitzacions del Tercer Sector
i els Grups Parlamentaris per a la impulsió d’ una Carta de Drets Socials
de les Illes Balears i la realització d’un Pla Específic Autonòmic contra la
pobresa dotat de recursos econòmics, en el marc de l’acord parlamentari
del 2014 signat per tots els grups polítics. Aquest Pla Autonòmic hauria
de tenir com horitzó reduir anualment l’índex de pobresa fins arribar als
objectius de l’estratègia europea 2020.
La Renda Mínima d’Inserció social vigent no és una resposta suficient a la
nova realitat social, ja que la crisi econòmica ha canviat l’escenari. Per tant,
és necessari un canvi de model, i de les seves metodologies, per adaptar-lo a les noves necessitats socials, d’una manera més evident a partir
de la crisi econòmica i del desmantellament de l’Estat del Benestar. Hem
de transformar progressivament la RMI en una Renda Bàsica, reconeixent
una nova prestació econòmica com l’exercici de tot un dret subjectiu, aixi
com ampliar, consolidar i donar estabilitat als serveis i programes de formació, orientació i inserció laboral de col·lectius vulnerables.
Restablirem els programes dirigits a immigrants, d’acolliment i informació
a les, per tal que puguin adaptar-se millor a la nostra societat, així com
fomentarem l’exercici de la ciutadania amb la promoció d’activitats inter-

culturals. Impulsarem els Serveis Municipals d’informació i assessorament
als municipis grans i els serveis itinerants per municipis petits.
PROPOSTES DE CARÀCTER TRASVERSAL
QUE IMPLIQUEN DIVERSES CONSELLERIES
Habitatge
l El drama dels desnonaments ha desaparegut pràcticament de
les agendes polítiques, tot i que cada dia es continuen provocant
execucions hipotecàries. L’actual Govern balear reconeix que a
la nostra comunitat es produeixen dues execucions diàries. Per
aquest motiu, impulsarem una veritable política d’habitatge social,
prioritzant el dret a l’habitatge a les famílies amb infants a càrrec,
utilitzant els recursos estatals a l’abast de les Comunitats autònomes, com el Pla Estatal d’Habitatge 2012-16, així com establint
convenis de col·laboració amb les entitats locals per a l’obtenció
de sòl, dotant de recursos a l’IBAVI per executar projectes VPO,
col·laborant amb la iniciativa privada sense ànim de lucre, l’enfortiment de les associacions de consumidors, i l’estudi de mesures per
tal de poder donar sortida als habitatges tancats, especialment
aquells que provenen d’entitats bancàries.
l Per tal de donar solucions ràpides a problemes de desnonament,
farem un conveni amb entitats socials i propietaris de pisos sense
ocupar, per ubicar a persones o famílies de manera temporal fins
que trobin una solució normal al seu problema d’habitatge.
l Prioritzarem l’accés als habitatges de l’IBAVI, a les famílies monoparentals amb fills/as o persones dependents al seu càrrec i dones maltractades.
Sanitat

Hem de defensar que totes les persones afectades pel RD
16/2012 i les persones immigrants sense papers segueixin tenint una atenció social i sanitària digna. Com diu la nostra llei “són
titulars del dret d’accedir al sistema de serveis socials establerts
en aquesta Llei les persones nacionals dels Estats Membres de la
Unió Europea, i també les persones estrangeres no comunitàries
residents.
l Davant les dificultats en l’accés al sistema sanitari normalitzat
dels infants en situació vulnerable, especialment els menors fills i
filles d’adults en situació irregular a la nostra comunitat, ens comprometem a facilitar una targeta sanitària als infants en situació
de vulnerabilitat que garanteixi la total atenció sanitària.
l Respecte de les persones amb problemes de Salut Mental ens
comprometem a establir i aprovar en el parlament Balear una estratègia sociosanitària de salut mental, que coordini i impulsi tant
mesures sanitàries com sociolaborals.
l La Sanitat Pública es farà càrrec dels tractaments de reproducció assistida per a dones lesbianes i dones fadrines.
l

Educació
l L’educació de 0 a 3 anys està considerada com un element clau
pel desenvolupament de l’infant, així com una oportunitat de possibilitar l’ocupació, especialment de les mares. La dificultat d’accedir a places públiques en termes d’oferta i preu i l’alt costa de
les places privades, dificulten l’accés en aquest sentit. Per aquests

motius, impulsarem un Pla per tal d’augmentar l’oferta d’educació
infantil de 0 a 3 anys, amb l’objectiu de garantir a famílies amb dificultats econòmiques l’accés a les escoletes d’educació infantil..
Per tal de fer això possible impulsarem un Pla interdepartamental
d’atenció als infants de 0-6 anys amb retard en el desenvolupament.
l Impulsarem els serveis d’intervenció primerenca: Prevenció i detecció precoç i resposta adequada a la familiar.
l Regularem l’educació especial i reorganitzarem els equips de
suport en funció de les necessitats dels estudiants. L’escola inclusiva és una prioritat per a alumnes amb discapacitats i els centres
d’educació especial cal reservar exclusivament “als alumnes que
necessiten adaptacions curriculars molt significatives”.
l Millorarem la informació, suport i assessorament de la situació
de les persones amb discapacitat en el sistema educatiu: col·laboració i reconeixement dels centres d’educació especial i la UVAIS,
com a recurs de centres d’educació inclusiva, proporcionant assessorament i assistència especialitzada i col·laboració als centres ordinaris d’educació.
l Ens comprometem a establir acords amb les entitats no lucratives (per exemple, les cooperatives d’ensenyament) per a la creació
i concertació de places d’educació infantil , així com garantir que
les ajudes de menjador i llibres es puguin cobrar abans de la compra, restablirem els recursos pedagògics que els centres educatius
destinen a l’atenció a la diversitat, a l’educació especial i impulsarem els programes de vacances escolars als centres educatius dels
municipis, per tal d’assegurar formació, oci i alimentació als infants
de famílies sense recursos econòmics .
l Impulsarem en la línia de prevenció i dins el marc dels centres
escolars, la prevenció de conductes irrespectuoses i a vegades
maltractadores de diferents tipus: xenòfobes, racistes, masclistes,
sexistes, LGTBI fòbiques, contra les persones amb discapacitat intel·lectual, les persones que no estan dins els patrons de bellesa
establerts (obeses, discapacitats físiques...) i altres com és l’assajament escolar, el ciberbullying.
l Elaborarem guies informatives sobre sexualitat, Salut i Drets
LGTBI adreçades als centres escolars.
l Recuperarem l’assignatura Educació per a la Ciutadania en els
plans d’estudi dels centres públics i concertats.
l Elaborarem un Protocol Autonòmic per detectar i actuar en casos de mutilació genital femenina.
l Tornarem a posar en marxa la unitat de salut i gènere.
l Derogarem la llei de protecció de l’embaràs. La informació preceptiva aquesta esbiaixada, s’orienta cap a la maternitat forçada i
donació en adopció.
l Els i les socialistes defensam el dret a decidir de les dones sobre
la seva maternitat i des del Govern garantirem l’exercici d’aquest
dret subjectiu a la xarxa publica o de manera subsidiària, concertant la prestació.
l Defensam la maternitat lliure i decidida, de totes les dones i tipologies de famílies, per tant, tornarem els drets a les dones soles i
parelles de lesbianes a les tècniques de reproducció assistida, malmesa aquesta legislatura motivades per la moral conservadora del
PP.

Treball

Impulsarem els programes de formació professional bàsica per
a tots els col·lectius més vulnerables, tan en empreses d’inserció
social com en empreses públiques i privades.
l Implementarem el model de formació dual amb disseny específic
per a persones amb risc d’exclusió: a través del programa pilot subvencionat, com un primer pas per a la seva consolidació i finançament final, afavorint els itineraris d’inserció i el treball de qualitat.
l Recolzarem la participació dels pares i mares al mercat laboral.
l Afavorirem l’ocupació laboral de les persones amb fills i filles a
càrrec, mitjançant polítiques actives laborals i de conciliació de la
vida laboral i personal.
l Posarem especial atenció a les famílies amb ambdós progenitors
desocupats, famílies monoparentals i nombroses.
l Establirem acords laborals que apuntin a la flexibilitat (permisos
parentals) i promourem accions juntament amb el sector privat per
tal de facilitar la conciliació familiar.
l

PROPOSTES SECTORIALS
Impuls a la Llei de la Dependència i altres polítiques per a les persones
grans
l Hem de tornar a recuperar els continguts i nivells d’atenció que
es varen aconseguir a la legislatura 2007/2011 de la Llei de Dependència i consolidar-la perquè no es pugui eliminar mai. Hem
de fer més eficients i ràpids els processos, i garantir la suficiència
econòmica de les prestacions. Contemplarem tots els supòsits de
valoració per Dependència de forma gratuïta pels ciutadans. Instarem a l’Estat a recuperar la figura del cuidador amb cotització a la
Seguretat Social
l Elaborarem un Pla Autonòmic d’inversions a les residències, que
gestioni la Fundació de la Dependència i d’altres administracions
públiques, per tal de reconvertir les places de vàlids en places per
persones amb dependència, i així donar resposta a la llista d’espera. Mentrestant concertarem places amb altres residències, a les
quals s’exigirà el compliment del correcte funcionament establert
i procedirem, si cal, al seu rescat en cas d’irregularitats comprovades. Realitzarem un estudi per conèixer les necessitats reals dels
municipis per atendre les demandes de plaça en els Centres de Dia.
Crearem un sistema transparent de la gestió de la llista d’espera de
les persones que estan pendents de rebre un recurs assistencial,
per tal de tenir garantida l’equitat en l’accés a una plaça residencial. Ens comprometem amb les persones dependents a impulsar
un protocol més acurat de la situació en què es troben els dependents sense recursos que viuen tots sols o en una unitat familiar
en situació de vulnerabilitat.
l També minvarem la llista d’espera de les residències, a partir
d’un pla de recursos a l’entorn domiciliari, que permeti l’atenció a
les persones sense haver de sortir de l’habitatge habitual (Ajuda
a domicili, Teleassistència,programes de promoció de l’autonomia,
ajuts per a l’adaptació de les llars).
l Farem compatible les diferents prestacions de serveis i ajudes econòmiques de la dependència per tal de donar respostes més personalitzades a la situació de la persona dependent, tot impulsant els serveis d’ajuda a domicili, amb combinació amb Centres de Dia.

l Per tal de complir amb la llei de Serveis Socials i amb la distribució

de competències estatutàries, aixi com evitar amenaces de privatització dels serveis socials, eliminarem el Consorci Sociosanitari i
transferirem els serveis i prestacions que toquen als Consells Insulars.
l Establirem que els hereus d’una persona que ha mort sense haver rebut la prestació econòmica del SAAD tenguin dret a cobrar
del Govern, de manera retroactiva, els endarreriments d’aquesta
ajuda. Tornarem a presentar una proposta per tal que es faci efectiu aquest dret sense haver de recórrer als tribunals de justícia.
l Farem polítiques transversals a favor de la gent major, per tal
que aquesta no es trobi en risc de pobresa i desprotecció, per tant
elaborarem un protocol únic per totes les Illes d’actuació en situacions de maltractament de la persona major.
l També impulsarem projectes socioeducatius d’envelliment actiu
i l’aprenentatge al llarg de tota la vida, perquè les persones grans
que arriben de cada vegada amb més qualitat de vida i a edats més
avançades tenguin més oportunitats per mantenir la seva autonomia.
l Instarem a l’Estat a revisar els barem de valoració que determinen els graus de dependència amb l’objectiu de facilitar l’accés de
les persones amb dependència que ara estan excloses en virtut
del RDLL 20/2012 i ens comprometem a aplicar el barem de valoració del RD 174/2011 de manera que les persones amb dependència sense possibilitat de millorar la seva autonomia no es vegin
expulsats del sistema o minvades les seves prestacions com està
passant des de el darrer any.
Suport a la família i a la infància
Apostam per polítiques que garanteixin la Convenció dels Drets dels Menors, la seva protecció i participació com a subjectes de dret. Des del principi de col·laboració i atenció integral, coordinarem aquelles polítiques que
tenguin a veure amb la protecció de les unitats familiars més vulnerables.
l Per tal de fer més efectius els drets del Menor, revisarem la llei
17/2006 per adaptar-la a les noves necessitats de la infància-adolescència de Balears, desenvolupant després el Pla Autonòmic Integral d’infància i adolescència que inclogui els diferents àmbits que
afecten al benestar infantil: benestar material, educació, protecció,
salut, seguretat, infància en situació de vulnerabilitat, així com que
incorpori mecanismes d’avaluació i sostenibilitat, implementant el
Pacte Balear per la Infància, signat en seu Parlamentària.
l En la situació de risc de pobresa d’un 30% de la població de les
Illes, la pobresa infantil és la més preocupant. Per afrontar aquest
gran problema, aprovarem un Pla Autonòmic de suport a l’alimentació infantil, que contengui mesures i recursos suficients per garantir que les famílies amb menors al seu càrrec que es trobin en
situació de precarietat, tenguin cobertes les seves necessitats
bàsiques d’alimentació, habilitant tots els mitjans a disposició de
les administracions públiques, en col·laboració amb les entitats del
tercer sector. Encara que això és l’urgent, no ens hem d’oblidar de
les polítiques preventives. En aquest sentit, impulsarem la Targeta Bàsica per a la compra de productes alimentaris per part de les
famílies i persones amb greu risc d’exclusió, tot i preveient els diferents nivells de vida entre illes.
l Articularem un sistema per garantir que cap família en situa-

ció de pobresa es vegi sense subministrament dels serveis energètics bàsics (aigua, llum o gas) per no poder pagar les factures.
Amb aquesta finalitat, s’impulsaran els convenis existents entre
les companyies subministradores i els ajuntaments, per arribar a
tots els municipis, perquè les famílies en situació de pobresa que
comptin amb un informe dels serveis socials municipals que acrediti la seva situació de precarietat, no puguin quedar sense aquests
serveis bàsics.
l No hem de fer únicament polítiques assistencials sinó també
preventives. Per això millorarem la coordinació entre els departaments de les diferents administracions per a la detecció primerenca de qualsevol tipus d’abandonament, abús o maltractament a
l’àmbit educatiu, sanitari o social.
l Apostarem per potenciar les figures dels educadors socials en
els centres escolars, la xarxa de recursos comunitaris en els serveis socials municipals, els programes d’acolliment familiar, els centres residencials d’atenció especialitzada en joves amb problemes
conductuals, mares adolescents, violència filio-parental, i els programes de justícia juvenil per al compliment de la Llei 5/2000 de
responsabilitat penal del menor per tal d’impulsar el model únic de
mediació familiar a les IB.
l Potenciarem l’acolliment familiar i altres mesures alternatives a
la institucionalització. Promourem el benestar dels menors institucionalitzats, tan amb mesures de protecció com de reforma. Els
menors ex tutelats que ja han complit els 18 anys han de continuar
estant protegits per l’administració. No és acceptable el desemparament d’aquests joves quan compleixen la majoria d’edat. Necessiten continuar amb la seva formació per assolir una autonomia,
que encara no tenen només pel simple fet d’haver complit anys.
l Posarem en marxa un procés d’avaluació dels programes, models
i procediments dels distints dispositius assistencials, familiars, residencials i psicològics que atenen als menors.
l Ens comprometem a impulsar òrgans de participació infantil, com
el Consell de la Infància, en totes les administracions públiques, per
facilitar la participació activa dels menors en la societat i prendre
part de les decisions que els afectin.
l Millorarem la coordinació entre les diferents administracions per
tal de facilitar la prevenció des dels propis entorns dels menors,
tant des dels serveis socials municipals com dins el domicili amb
l’observació, prevenció i modificació de conductes familiars de risc
incorporant el treball socioeducatiu amb educadors socials que actuïn dins l’àmbit familiar com dins els centres educatius.
l Treballarem per tal d’impulsar un suport general del sistema de
serveis de prestacions, transferències públiques, impostos, desgravacions fiscals més adaptats a la situació i a
l Establirem un sistema homogeni de recollida d’informació estadística sobre la situació de la Infància a les Illes Balears que permeti una anàlisi sistemàtica. Implantarem un sistema per avaluar
l’impacte potencial als infants i a les famílies sobre les polítiques
públiques que es desenvolupin a les Illes Balears. Establirem un seguiment anual en l’elaboració i execució pressupostària relativa a
la inversió realitzada en la infància i en les famílies en els diferents
àmbits competencials.
l Promourem un compromís de responsabilitat socioeducativa per
part de federacions i clubs esportius, establint els hàbits saluda-

bles, l’educació integral i la protecció dels drets dels infants que
practiquen esport, com a pilars fonamentals d’una comunitat esportiva més saludable i responsable.
Per a les persones amb discapacitat
Les iniciatives amb el col·lectiu de persones amb discapacitat han d’anar
dirigides a la normalització de la seva vida quotidiana, la plena educació, la
inserció laboral i la independència, el increment de l’accessibilitat, la lluita per la inclusió social i contra la pobresa, i el ple reconeixement de les
entitats d’usuaris com a motors de la millora de la gestió i la concertació
pública.
l Ens comprometem a impulsar l’accessibilitat social, en totes les
seves dimensions, de les persones amb discapacitat sensorial, física, intel·lectual. Impulsarem la realització d’una avaluació sobre
el compliment de l’accessibilitat en totes les administracions així
com la revisió de la legislació autonòmica d’accessibilitat per adaptar-la a una resposta més integral en l’eliminació de barreres de les
persones amb discapacitat. Ens comprometem a crear un departament d’accessibilitat integrat dins la conselleria competent.
l Elaborarem un pla de seguiment i revisió sobre el grau de compliment de la llei a les empreses públiques i privades en la integració
de treballadors amb discapacitat.
l Les línies d’actuació pels propers anys seran les de millorar els
sistemes de planificació conjunta de totes les administracions amb
el sector de la discapacitat, revisar el barem de la discapacitat, així
com millorar el sistema de concertació. També pactarem un pla
d’inversions plurianual per crear noves places per tal de poder-les
concertar després. Finalment, millorarem la coordinació dels serveis d’atenció a la discapacitat amb el sistema d’atenció de la Dependència.
l Impulsarem el increment del pressupost per a persones amb
discapacitat, de manera que el creixement anual estigui en consonància amb l’augment de la demanda anual.
l Impulsarem l’estabilitat financera dels serveis concertats i un calendari de pagament programat.
l Farem un nova regulació de serveis per a persones amb discapacitat més flexibles i innovadores: per a facilitar la creació de nous
serveis, per permetre la innovació i la millora dels existents, per tal
que l’eficiència i eficàcia en la gestió dels fons públics.
l Iniciarem la concertació social dels serveis socials destinats a les
persones amb discapacitat, garantint la lliure elecció del servei així
com el seu arrelament.
l Reconeixerem els serveis socials de persones ells amb discapacitat per malaltia mental greu: finançament suficient i regulació
adequada dels serveis ocupacionals per a persones Impossibilitades per malaltia mental greu, coordinació de serveis i el reconeixement d’altres serveis que satisfacin les seves necessitats en altres
àmbits.
l Introduirem un sistema que permet combinar el sistema de la
dependència amb totes les prestacions i serveis que les persones
amb discapacitat tenen reconeguts històricament en aquestes
illes.
l Impulsarem mesures que facilitin l’accés a la formació i ocupació
de les persones amb discapacitat, tot sota el paraigua d’una sola

administració supervisora i directora: promoció de programes de
formació doble amb disseny específic per a persones amb discapacitat, foment dels itineraris d’inserció laboral i l’impuls de l’ocupació
compatible.
l Impulsarem mesures per reconèixer i promoure els centres especials de treball com a mitjà útil a aconseguir ocupació i millora de
les condicions de les persones amb discapacitat: acord marc amb
ajuntaments per al llibre compres a aquells CEE (o empreses d’inserció) que promouen la contractació de persones amb discapacitat (o col·lectiu vulnerable) del seu municipi.
l Ens comprometem a Desenvolupar el Decret d’Empreses d’Inserció.
l Realitzarem, amb la col·laboració del sector, un pla integral per al
transport de persones amb discapacitat per tal de resoldre definitivament el problema existent durant anys.
l Revisarem l’activitat general del Centre Joan Crespí, per destinar-lo a què es va construir: la rehabilitació integral de les persones
amb lesió medul·lar a les Illes Balears.
Polítiques d’igualtat i de protecció per a la dona
Aquesta legislatura ha estat una legislatura perduda en matèria d’igualtat. La crisi i les polítiques de dretes han copejat durament les condicions
socials, laborals i vitals de les dones, difuminant-se els avenços i lleis que
havíem aprovat els socialistes i que ens situaren a l’avantguarda d’Europa
quant a polítiques anti-discriminatòries. Hem donat moltes passes enrere,
i la dreta, de la mà amb els sectors més conservadors de la societat ha
convertit la crisi en excusa per aplicar el seu programa més radical de desmantellament de drets fonamentals polítics, civils i socials.
l Resituar les polítiques públiques d’igualtat de gènere és el nostre compromís. Desenvolupar polítiques transversals, inclusives i
progressistes des de la visió del paper de l’economia de la igualtat
i del benestar social com a motor econòmic i de cohesió social, un
model construït per i les persones.
l Una de les senyes d’identitat dels socialistes és el reconeixement dels drets de les dones, fonamental i indispensable en una
democràcia. Amb el convenciment de què progrés i feminisme van
de la mà i de què les institucions necessiten un revulsiu transformador i democratitzador, presentam una sèrie de propostes a diferents àmbits en els que els eixos principals basculen entre una vida
sense violència i sense pobresa, les majors xacres que copegen a
la nostra societat.
l Des de l’administració pública promourem que totes les subvencions que s’atorguin tenguin criteris d’igualtat quantificables.
l El nostre compromís és el primer any de legislatura delimitar les
responsabilitats de cada institució i transferir els recursos, personal i infraestructures necessaris perquè els Consells puguin exercir
adequadament les competències en matèria d’igualtat.
l Proposarem la creació d’una Direcció General d’Igualtat, adscrita a la conselleria de Presidència. Les seves funcions seran les
de coordinar les polítiques d’igualtat a nivell CAIB de les diferents
conselleries en aplicació del principi de transversalitat de les actuacions (plans d’igualtat i plans estratègics) dels organismes autònoms específics (Institut Balear de la Dona) i dels Consells Insulars.
Impulsarem una llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes,

l’aplicació dels seus principis en el marc de totes les polítiques públiques i un adequat desenvolupament. Aquesta llei d’igualtat desenvoluparà mesures d’ocupació, igualtat salarial, mesures d’acció
positiva (regulació de les ajudes), foment de la contractació, conciliació de la vida laboral i treball, violència de genero, educació i prevenció, societat de la informació (mitjans de comunicació), salut,
esport i habitatge.
l Impulsarem el Institut Balear de la Dona i la lluita contra la violència de gènere.
l Establirem protocols específics en les oficines d’ocupació per a
les inscripcions de demandants que garanteixi una millor ocupabilitat de les dones, que els sondejos per a les ofertes d’ocupació
siguin paritaris, i que la participació de dones als programes de polítiques actives d’ocupació estigui garantida almenys en un 40%.
l Proposam una utilització dels fons per al foment de la contractació dels col·lectius més vulnerables (gairebé sempre dones), bé
mitjançant convenis amb els ajuntaments o amb ajudes pròpies
de la CAIB, per compensar el treball a temps parcial (majoritari en
dones) que en alguns casos arriba tan sols al 20% de la jornada
habitual(sector neteja).
l Tramitarem una Llei d’igualtat salarial entre dones i homes que
garanteixi que sigui el mateix salari per un treball d’igual valor.
l Establirem com a contingut mínim dels convenis col·lectius la regulació del dret individual a sol·licitar l’adaptació de la duració i/o
distribució de la jornada per motius de conciliació per homes i dones.
l Inclourem en els plecs de contractació amb l’administració i subvencions -com a mèrit valorable- clàusules socials que impulsin el
compromís empresarial de mantenir un mínim de mesures de conciliació sol·licitades per dones en termes percentuals.
l Establirem per llei, l’anàlisi de pressupostos públics amb perspectiva de gènere des de l’enfocament de capacitats.
l Realitzarem anualment campanyes educatives en els centres i
a nivell general de conscienciació i de prevenció de la violència de
gènere entre els i les joves.
l Vigilarem la propagació de llenguatge sexista i d’estereotips
masculins i femenins en els llibres de text, el material didàctic i en
qualsevol mitjà audiovisual o publicitari que pugui tenir entrada en
els centres.
l Aprovarem un Pla Integral Autonòmic contra la tracta, coordinat
a través de l’Institut Balear de la Dona i els Consells Insulars, de la
mà de les entitats que duen dècades treballant sobre el terreny.
A favor de la Cooperació Internacional
Els socialistes estam compromesos amb la solidaritat. Per això,
hem de lluitar contra l’eradicació de la pobresa en els països més
vulnerables, seguint la tradició municipalista dels Fons de les diferents Illes.
l Recuperarem progressivament la capacitat pressupostària: la
cooperació internacional per al desenvolupament ha de recuperar
els nivells anteriors a la crisi econòmica i encaminar-se cap a l’horitzó del compromís internacional del 0,7%.
l Donarem suport a la banca ètica i als organismes europeus competents per tal que es posi en marxa una taxa sobre les transacl

cions financeres per tal de finançar, entre d’altres, l’ajuda al desenvolupament i poder complir els objectius del Mil·lenni.
l Desenvoluparem capacitats institucionals i de gestió apostant pel reforç de la Direcció General de Cooperació amb recursos
econòmics i mitjans tècnics suficients.
l Ens comprometem a enfortir la tasca del Consell de Cooperació
de les Illes Balears amb la participació real i efectiva de les entitats
en la presa de decisions i a treballar de forma coordinada i participada amb els actors principals de la cooperació al desenvolupament,
les ONG, la Universitat de les Illes Balears i la resta de col·lectius
que participin en la Cooperació al Desenvolupament.
l Convertirem el proper Pla Director de la Cooperació a les Illes Balears (2016- 2019) en un veritable timó de l’ajuda, així com els corresponents Plans Anuals, els quals incloguin convocatòries anuals
a projectes de cooperació amb la corresponent previsió pressupostària i fórmules per garantir la continuïtat dels projectes que
es considerin prioritaris, i ens comprometem a definir, juntament
amb les entitats del Tercer Sector de les Illes Balears, la planificació
dels pagaments, establint plans d’actuació plurianuals que puguin
oferir estabilitat als serveis que presten.
l Desenvoluparem programes de participació ciutadana, de sensibilització i educació pel desenvolupament, potenciant la consciència social
l Fomentarem la sensibilització i el consum de productes de Comerç Just, en contraposició al consum “d’allò que és més econòmic”
i donant a conèixer perquè ho feim: per lluitar contra l’explotació,
a favor de la igualtat de gènere, per un desenvolupament sostenible, per fomentar la valoració del producte local i ecològic com a
valors claus en el progrés dels països en desenvolupament.
Amb el col·lectiu LGTBI
Compromís amb el col·lectiu LGTBI per tal que la proposta de llei contra la
discriminació d’aquest col·lectiu presentada el passat mes de desembre de
2014 sigui una de les primeres accions legislatives que es presentin a la
propera legislatura, en el cas que aquesta no hagués entrat dins el debat
parlamentari.
l Impulsarem campanyes autonòmiques per a difondre la realitat

LGTBI de forma consensuada amb els grups i col·lectius en el territori.
l Promourem un Programa d’Inclusió en Biblioteques municipals i
autonòmiques.
l Impulsarem campanyes per denunciar l’assetjament i agressions
a les persones LGTBI.

