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EL SR. PRESIDENT: 

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sess ió

d’avui i, en primer lloc, demanaria s i es produeixen

substitucions.

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Sí, Sr. President, Margalida Durán substitueix Núria Riera. 

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

Sr. President, Joan Ferrer substitueix Francina Armengol. 

SR. PRESIDENT: 

Cap substitució més, bé. Per tant passam a l’únic p unt de

l’ordre del dia d’avui que consisteix en el debat de les

proposicions no de llei RGE núm. 14831/20, 14988/20 i 1569/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 14831/20, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa al dia internacional

contra l’explotació sexual i la tracta de dones, nines i nins.

Començam el debat per la Proposició no de llei RGE núm.

14831/20, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa

al Dia internacional contra l'explotació sexual i tracta de dones,

nines i nins. Per a la seva defensa per part  del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula la Sra. Cano, per un temps de cinc

minuts. 

LA SRA. CANO I JUAN: 

Gràcies, Sr. President, bon dia a tots i a totes . L’explotació

sexual i el tràfic de dones , nins i nines és una pràctica estesa a

tot el món i una manifestació extrema de la desigualtat de les

dones i de la seva pobresa en la nos t ra societat. El tràfic de

dones i nines amb fins d’explotació sexual és un dels terribles

negocis  del món, si no el més gran, i segons dades de les

Nacions Unides i de la Unió Europea les dones i les nines

representen el 71% de les víctimes de tracta detectades al món

i el 80 de les identificades a Europa occidental; el 95 d’aquestes

acaben explotades per a la prostitució, i és  l’explotació sexual

la forma més comuna d’explotació, seguida de la feina forçada

i les dones es troben entre les més afectades. 

Un informe que ara s’ha actualit z at per part del Grup

d’Estudis de la Prostitució a les Illes Balears de la Universitat,

que el varen fer a l’any 2017, però ara, en 2020, s’ha tornat a fer

una actualització, parla que uns 100.000 homes a les nostres

illes fan ús de la prostitució cada any. Això el que implica és

que unes 2.300 dones són prostit uïdes a les Illes Balears al llarg

del 2020, que fan una mitjana set manal de 24.500, diré serveis,

entre cometes, que pot permetre considerar el volum de clients

prostituïdors anuals, entre 90.000 i 100.000 a l’any; entre 24 i

25.000 homes compren serveis sexuals de manera ocas ional,

això vol dir una vegada al mes; 15.000 homes, 3, 4 vegades al

mes ; i ent re 4.700 i 4.900, entre 5 i 7 vegades al mes. Aques t

estudi és un estudi molt  complet que ha fet entrevistes

personals a 239 dones en situació de la prostitució i que s’ha

fet una anàlisi en profunditat. 

Amb aquestes dades i també contextualit z ant  el nostre marc

normatiu que és la Llei d’igualtat entre dones i homes  que

considera l’explotació sexual com una forma de violència

masclista i el nostre Pla autonòmic que es va elaborar al 2019,

ens permeten eines per anar avançant en la lluita contra

l’explotació sexual de dones i de nines.

He de dir que p recisament la nostra llei, a diferència de la

legislació estatal, sí que p ermet considerar-les com a dones

víctimes de violència masclista, accedir totes aquestes dones

als drets i prestacions en igualt at de condicions que les dones

víctimes de violència masclista i tenir un enfocament més

integral, que és el que fa falta. Aques t  p la autonòmic està dotat

amb 2,8 milions d’euros per garantir la protecció, la recuperació

i la integració social, psicològica i laboral de les dones que

estan en situació de trànsit i de prostitució. 

Durant l’estat d’alarma es va constatar que les dones  en

situació de prostitució varen ser expulsades dels establiments

a on exercien, a més allà tenien la seva residència i les va deixar

en una situació extremadament precària. Essent conscients

d’aquestes necessitats i que, a més, moltes  d’aquestes tenien

el risc de ser contagiades de COVID, es va suplementar a través

del Casal Petit les aportacions per donar cobertura a unes 500

dones per part del Govern i d’aquestes entitats com Casal Petit,

Metges del Món i Creu Roja, per donar-los ajudes i que

poguessin sortir d’aquesta situació tan precària.

El cost total de les rendes, de les  rendes socials garantides

més les  ajudes de lloguer, aliments i productes d’higiene va

ascendir quasi a 1 milió d’euros. D’altra banda, el Govern també

va cedir l’ús de tres pisos al Casal Petit per a totes les dones

tractades i d’altres que volen deixar la prostitució i va lliurar, a

més, la quantitat de 123.000 euros  per a les necessitats i atenció

psicològica de les dones. Si volem tenir un p lantejament

realment abolicionista el que hem d’oferir són alternatives

socials, laborals , d’integració a més de restabliment del projecte

de vida d’aquestes dones i sobretot posar l’èmfasi en la

prevenció i en la penalització del, no diré client, del prostituïdor

perquè al final la demanda és la estimula aquesta explotació

sexual de les dones. 

Per això proposam tres propostes molt concretes d’acord:

que a través  del Govern es pugui continuar el Pla autonòmic

contra l’explotació sexual de dones i nines, per reforçar els

serveis, seguir amb les mesures  necessàries de dissuasió,

prevenció i sensibilitz ació per desincentivar el consum de

prostitució, especialment entre els joves ; instar també el

Govern dintre del marc competencial a continuar imp ulsant les

mesures necessàries per al desenvolupament d'una estructura

de suport multidisciplinari per a les víctimes  i generar una

consciència social contrària al consum de la prostitució i a la

imat ge vexatòria de les dones i perseguir, per suposat, la

delinqüència organitzada; i en tercer lloc, ins t ar el Govern a

enfortir la col·laboració amb les institucions, organitzacions i

col·lectius que presten serveis d'assistència a les víctimes.

Gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies . Ara, el Grup Parlamentari Popular ha

presentat les esmenes RGE núm. 2606 i 2607/21 i,  p er a la seva

defensa, té la paraula la Sra. Durán, per un temps de cinc

minuts. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Moltes gràcies, Sr. President , i molt bon dia a totes i a tots.

Som avui aquí davant una proposició no de llei que és una

proposició no de llei típica i tòpica cada vegada que ens

acostam al Dia cont ra la violència de gènere, al Dia

internacional cont ra l’explotació sexual de la tracta de dones...,

al “Dia de”, en aquest “Dia de” idò presentam unes

proposicions amb una sèrie de mesures. Nosaltres creiem que

aquests dies, malauradament, són importants, p erquè moltes

vegades són un revulsiu perquè es  p resentin propostes,

perquè la societat actuï, per sensibilitzar d’una problemàtica,

per visualitzar una problemàtica i per posar en evidència

mancances sobre uns temes, i també hauria de servir per posar

solucions sobre aquests temes, les que es  puguin. Però just es

fa camí passa a passa i nosaltres hi creiem en això.

Jo he escolt at  molt atentament la diputada que m’ha

p recedit i evidentment no li puc posar un emperò a les dades

que ella ha dit i que ens escarrufen a tots, si l’explotació sexual

i la t ract a de dones i de nines és un problema, i ho és sempre,

i en aquesta comunit at autònoma es va aprovar un Pla

autonòmic de lluita en contra del tràfic de dones i nines  amb

fins d’explotació sexual i l’abordatge de la prostitució, i aquest

pla era 2019-2022, hem de dir que quan esclata l’escàndol que

a tots ens ha escarrufat de les nines i els nins explotats

sexualment, quan eren nins protegits per les institucions i, en

aquest cas, pel Consell Insular de Mallorca, però també teníem

nines en Es Fusteret que havien de ser p rot egides pel Govern

de les Illes Balears i per la Direcció General d’Infància, jo crec

que a tots ens va posar la pell de gallina. 

Perquè qualsevol cas, ja sigui dins una llar o ja sigui dins

una institució, ens ha de moure qualque cosa i ens ha

d’importar i ens ha de moure sobretot a cercar solucions. I no

podem acotar el cap per evitar possibles responsabilitats quan

el cas no està fet a dins l’àmbit privat sinó que el cas s’ha

detectat dins una institució pública. 

Nosaltres estam d’acord amb aquesta proposició, però sí

que és vera que quan va esclatar aquest escàndol que jo deia

i es va demanar la compareixença de la direct ora d’IB Dona, la

Sra. Maria Duran, aquest pla encara no s’havia posat en marxa,

i no s’havien reunit a l’any 2020, es varen reunir el gener del

2020, es varen reunir el gener del 2020, ho cerqui i ho veurà,

amb tots els consells per començar a tractar aquest tema. I a

partir d’aquí, consells insulars , Fiscalia, la UVASI, la Policia

Nacional, tots varen començar amb aquest pla que havia fet el

Govern i aquest escàndol va ser un revulsiu.

És terrible quan llegeixes declaracions del Sr. Javier de Juan,

president de l’IMAS que reconeix que si no hagués sortit

aquest cas en els mitjans de comunicació no es faria el que es

fa ara en explotació sexual, és terrible, és terrible! A mi em va

saber molt  de greu, són unes  declaracions  súp er

desafortunades, esper que ell també pensi que són molt

desafortunades, perquè l'obligació de les institucions és fer

coses.

Nosaltres  hem presentat una esmena que, com vostès

poden veure, són tres punts que surten del pla, són tres punts

que surten del propi pla i que nosaltres hem comprovat que

encara no s’han posat en marxa, vull dir, no ens ho hem tret del

nostre cap.

El primer punt és dissenyar i implementar un diagnòstic

acurat sobre el tràfic de nines i nins amb fins d’explotació

sexual a les nostres illes. Un cosa és fer una enquesta i fer un

estudi i l’altra és implementar, és dissenyar i implementar un

diagnòstic, i és la fase que encara no s’ha fet i és la que

nosaltres reclamam que es faci.

Confeccionar un programa de formació específica

esp ecialitzada sobre l’explotació sexual infantil és una demanda

que va fer la persona signant de l’informe de la comissió

d’experts del Consell Insular de Mallorca, però també és una

demanda dels psicòlegs i els educadors i dels centres que fan

feina cada dia amb aquestes nines i amb aquests nins. És

dificilíssim treure una nina, un nin d’aquest àmbit, ho és  per als

pares, ho és p er a les famílies, de vegades desesperades se’n

van a les institucions que els  ajudin, però també ho és per a

una institució, perquè mo... -veig que li fa rialles, em sap greu,

Sra. Cano, que li faci rialles- p erquè vostè sap que moltes

vegades els menors que es troben amb mesures judicials a Es

Pinaret són els mateixos nins que són els explotadors sexuals

de nines  que es troben dins centres tutelats o dins el mateix Es

Fusteret. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

És igual, els dissabtes i els diumenges, quan surten, es

veuen a llocs determinats, que vostè sap perfectament quins

són, i ara no els anomenaré, i tenen contactes. Rompre, rompre

aquest contacte és dificilíssim!, ho és per a un p are i ho és per

a una institució. I això vostè no ho p ot  negar, vostè no ho pot

negar perquè seria negar una evidència. Per tant, això és

important que es faci, perquè ho han dit els tècnics. No han

volgut una comissió d’experts? Doncs, facin-ne cas!

Confeccionar un programa de formació específica.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, hauria d’acabar, per favor.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí, i després també -acab, acab, Sr. President, si és tan

amable-, he posat un altre p unt  que és una demanda que ja

s’havia demanat l’any 2018 al Consell Insular de Mallorca, que

és fer un centre específic. Hi ha molta polèmica sobre si és bo

o és dolent, però sí és veritat que la comissió d’experts ha dit

que és  molt important que a aquestes nines, que no hi ha
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manera de treure-les d’aquest ambient, tenguin un centre

específic. Per tant, demanam que es posi en marxa aquest centre

específic perquè és una de les conclusions que ha demanat la

comissió d’experts del Consell Insular de Mallorca.

Moltes gràcies. Si ens voten en contra d’aquests punts, no

creuen en aquesta moció. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passem al torn de fixació de posicions.

Pel Grup Parlamentari Unidas  Podemos té la paraula la Sra.

Sans, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bé, nosaltres votarem a favor d’aquesta

iniciat iva, com és totalment lògic, perquè és un tema molt

preocupant i és una vertadera llàstima que com a societat

haguem de tenir dintre de la societat aquest greu problema que

és l’explotació sexual i la tracta de dones, nins i nines.

Com que compartesc totalment l’exp os ició feta per la Sra.

Cano, no entraré a repetir dades ni qüestions, sinó que vaig un

poc avall, al fons  de la qüestió, i és per què hi ha explotació

sexual, per què hi ha tracta de dones , nins i nines? Perquè, al

final, crec que també hem d’anar a aquest a qües tió perquè

estan molt bé t ot s  els plans en contra de l’explotació i de la

tracta, es t à molt  bé tota la recuperació que es vulgui posar per

tal que es recuperin psicològicament, per tal de la inserció

social d’aquestes persones, és a dir,  t ot  això està molt bé, trob

que li hem de donar més recursos , més esforços, en això no hi

ha cap dubte, però crec que hem de ser conscients del que

passa dins la nostra societat i que hi ha persones  adultes que

estan disposades a formar part d’aquestes actuacions.

M’agradaria parlar d’una moda, sugar babies, sugar

daddies; és a dir, això és un blanqueig total de la prostitució i

de la tracta i us puc assegurar que això no és una nina o un nin

que ha decidit posar en marxa això, aquí darrere hi ha uns adults

que han decidit muntar una p lat aforma per tal que persones

adultes puguin pagar, puguin donar coses a persones joves i

que aquestes p ersones joves els acompanyin allà on sigui,

doncs, a un acte i després, bé, doncs el que sigui.

És a dir, imaginau-vos com han dotat, aquests noms, si ho

posau a Google ho podreu comprovar, que és una pràct ica que

s’estén, és una pràctica que ve de fora, però que a Espanya

ocorre; és  a dir, això un blanquejament total per part d’una

persona adulta que ha decidit  posar en marxa aquest tipus de

negoci, la qual cosa em sembla totalment fastigosa.

Després, també tenim un greu problema i es que rere de les

xarxes socials  hi ha les persones adultes que, a través d’uns

missatges, contacten amb les seves futures víctimes. És a dir,

aquí tenim un problema, un problema que hi ha persones

adultes dins aquesta societat que estan disp osades a fer això,

i jo crec que ens hem de plantejar què fem amb aquestes

persones, és a dir, quines mesures podem posar, com podem

detectar qui són aquestes persones; és a dir, aquí hi ha molta

feina a fer i és una feina que no és senzilla, no és senzilla.

És veritat que a través d’internet és molt més fàcil poder fer

un seguiment d’on parteixen totes aquestes iniciatives, però no

és  fàcil perquè internet és un món molt gran i hi ha moltes

maneres de poder sortejar tots aquests tipus de control.

Per tant, sí m’agradaria fer aquest a reflexió perquè em

sembla molt important que totes aquestes qüest ions  succeeixen

perquè hi ha persones disposades a aprofitar-se d’unes dones

que tal vegada vénen d’un alt re p aís, en què tenen unes

condicions sociolaborals o socioecònomiques que no són

adequades i que volen sortir d’allà, moltes vénen enganades,

que les ofereixen un cont ract e de treball i després, quan arriben

aquí, es troben -aquí o a un altre indret del món-, es troben que

és una realit at  completament diferent, és a dir, hi ha persones

disposades a jugar amb les il·lusions de les persones.

I el que em sembla ja terrible és que hi hagi persones

adultes disposades a robar la infància, a robar la vida de nins  i

nines, de joves de tot arreu del món. Crec que això és molt

important que comencem a posar també la mirada cap a

aquestes persones que en el seu dia a dia, i de vegades el més

trist és que podem caminar pels carrers, podem estar asseguts

a un res t aurant i és possible que en aquell restaurant, en aquell

carrer en aquell moment hi hagi persones que cometin totes

aquestes activitat s i que tal vegada pugui ser una persona

totalment normal, visualment o aparentment, des  de fora, però

que, després, té tot això. Crec que hem de començar a intentar

trobar les fórmules per detectar-les i anar al problema, a frenar

totalment això. 

Bé, simplement volia afegir aquest a qüestió perquè estic

totalment d’acord amb la iniciativa, Sra. Cano, i té totalment el

suport d’Unidas Podemos.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara correspondria la paraula al Grup

Parlamentari Ciudadanos, que no hi és. Per tant, té la paraula el

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Mas, per un temps

de cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Bé, és clar, és evident  que la prostitució

és explotació sexual, per t ant, violència masclista pura i dura, és

a dir, no, no, no, en això no hi ha discussió; prova d’això és la

gran vulnerabilitat en tots els asp ectes: social, econòmic,

sanitari,  et c., que pateixen les persones explotades, per tant, les

p ersones abusades. I és cert, tal com ha dit la Sra. Cano, que

ens  p osa damunt la pandèmia, sobretot el primer confinament ,

ens va posar, ens va fer surar aques t a realitat i ens la va posar

davant els morros, com moltes d’altres que ens va p osar davant

els morros el primer confinament i aquesta pandèmia.
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És clar, parlam de posar damunt la taula dignitat versus

negocis. Molts milions, molts milions a tot el món mou

aquest..., l’abús sexual, la prost it ució, etc., a més de les formes

més diverses i p erverses que ens puguem imaginar. Ara la

diputada Sans parlava d’una nova modalitat, per dir-ho de

qualque manera, però al cap i a la fi parlam sempre del mateix, en

el fons parlam del mateix, d’abusar.

Per tant, com no pot ser d’altra manera, donarem suport a

aquesta proposta i ho farem des de la responsabilitat i des de

la dignificació de la dona.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez, per un t emps de cinc

minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. No podemos  es tar más de acuerdo

en lo que expone la moción en concreto, la p rop os ición del

Partido Socialista. El problema es un poco el de siempre y es la

falta de credibilidad que ustedes han adquirido, es así, es como

poner a los implicados en los ERE a darnos charlas  sobre

anticorrupción; es decir, ustedes han perdido la credibilidad al

bloquear, tanto en esta institución como en el Consell de

Mallorca, una investigación a fondo sobre la prostitución de

niñas  p rostituidas en el IMAS, y esto es así. Pero que a

ustedes les falte credibilidad no quiere decir que la propuesta

en concreto no tenga aspectos positivos.

También habría que ver lo de “continuar implantando el

plan autonómico”. Está claro que hay cosas de este p lan que

no han funcionado, deberían ustedes empezar a reflexionar,

desp ués de los escándalos que han saltado en nuestra

sociedad y de lo que vamos conociendo, que a lo mejor hay

fallos en es t e p lan, a lo mejor habría que replanteárselo, a lo

mejor habría que profundizar en él, a lo mejor habría que

empezar a pensar en alternativas o buscar otras vías, porque

está claro que hay algo -algo- en este plan que no funciona.

Luego, no podemos estar tampoco más  de acuerdo con las

frases como: “hay que abolir y erradicar el tráfico de seres

humanos y acabar con las redes y mafias”, pero esto les

recuerdo que también es aplicable no solo a las redes  de

prostitución, no solo al tráfico de seres humanos por la

prostitución, sino a ese tema del que us tedes tampoco nunca

quieren tratar que es el tráfico de seres humanos  que se realiza

mediante las redes de tráfico de inmigrantes ilegales en pat eras

que vienen a nuestro país, y que, además, una vez aquí, igual

que les ocurre -como decía la Sra. Sansó- a esas mujeres que

llegan aquí con falsas expect at ivas de trabajo, falsos contratos,

etc., se ven abocadas a una vida de miseria, de explotación

laboral o incluso de delincuencia porque no tienen otra

alternativa, no por nada más, porque no les dejamos otra

alternativa.

Por otra parte, también nos llama mucho la atención, y creo

que en este parlamento algún día también tendremos que hablar

de los grandes olvidados, que son la prostitución masculina,

porque existe una especie de fijación, aunque ustedes en el

título de la ley hablan de niños y niñas, luego el resto de la

exposición de motivos  y  prácticamente el resto de la

proposición habla exclusivamente de la prostitución femenina.

Algún día creo que debemos empezar a plantearnos, aunque

porcentualmente es muchísimo más baja -muchísimo más  baja-,

pero el hecho de que sea mucho más baja no implica que no

exista, no implica que también se dé explot ación. Además, en el

sórdido mundo de la prostitución masculina la pros t it ución

suele ser a edades muy tempranas -a edades muy tempranas-,

parece que la prostitución masculina tiene como una fecha de

caducidad, a partir de ciert a edad ya no interesa, ya no se

dedican... o no tienen clientes, p ero parece ser que toda la

carga de la acusación tiene que ir siempre contra ese

heteropatriarcado y heterosexualidad est ructural de la que les

gusta hablar, y parece ser que, como esa otra prostitución es

consumida por homosexuales, de esa prostitución parece que

no quieren ustedes hablar.

Le puedo asegurar que a nosotros nos preocupa y mucho

-mucho- la prostitución, y sobre todo la que es obligada. En el

fondo toda prostitución es obligada, una lo es porque hay  un

proxeneta que obliga a prostituir, y otra lo es por condiciones

sociolaborales o socioeconómicas. Evidentemente, hemos de

erradicar las dos. Hay que actuar contra aquellas  mafias, contra

aquellas personas que hacen tráfico de seres humanos, para

dedicarlos a la prostitución, y hay que luchar y  erradicar las

causas  de pobreza social que llevan a muchas personas a

tenerse que dedicar, obligadas por sus circunstancias

personales, a este tipo de práctica.

En eso nos van a encontrar siempre, pero me gustaría algún

día encontrarles a ustedes en cuestiones como investigar,

reformar y auditar el IMAS y  los  servicios sociales de esta

comunidad, que se ha demostrado que han fallado, y a mí no

me imp orta si han fallado solo en su mandato, si los fallos

empezaron en mandatos anteriores, porque a nosotros eso no

nos incumbe, nosotros lo que queremos es ir al fondo de la

cuestión e intentar que esto no vuelva a suceder.

Sabemos que es difícil, sabemos  que es complicado, no se

trata solo de hablar, se trata de estudiarlo en p rofundidad, pero

para atajar un problema primero lo tenemos que investigar.

Dejen ustedes de negarse sistemáticamente a intentar averiguar

dónde ha fallado, quién ha fallado y por qué ha fallado, y

entonces ganarán ustedes esa credibilidad que ahora no tienen,

a pesar de que intenten blanquear su act uación mediante esta

proposición que hoy nos hacen.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per

les Illes té la paraula la Sra. Sureda, per un t emp s  de cinc

minuts.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Com no pot

ser d’alt ra manera nosaltres també donarem suport a aquesta

iniciativa. 

Parlar de prostitució, d’explotació sexual, de tràfic de dones,

de nins i de nines és greu i evidentment s’hi ha de cercar una

solució.

En analit zar el Pla d’actuació o el pla autonòmic de lluita

cont ra el tràfic de dones i nines sí que en els punts on la Sra.

Cano, al primer punt, que parla de reforçar serveis, d’establir

mesures de dissuasió i adoptar mesures per evitar la publicitat,

jo crec que aquestes mesures de qualque manera ja vénen

reflectides dins aquest pla d’actuació. El que seria interessant

és saber el desenvolupament d’aquest pla com es  troba, com

s’executa, les comissions interinstitucionals com l’avaluen i

quines passes s’han fet.

És veritat que supòs que amb l’estudi de pros t it ució que es

va comanar des de l’IB Dona era una passa més que estava

reflectida dins aquest pla, però jo crec que no ho hem de deixar

en paper banyat, sinó que s’han d’analitzar i actuar així com es

permeti.

La Sra. Sans ho ha dit, les noves tecnologies poden ser molt

bones per a segons quines coses, però també és cert que en

tenen moltes de dolentes, i per intentar cercar una solució és

complicat, és molt complicat. Ara, s í que creiem que en això no

ens podem aturar i s’ha d’anar fent.

En diferents comissions en aquest parlament hem parlat fins

i tot de la regularització de la prostitució, a veure si era

important regularitzar-la o no. I segons aquesta prop ost a ja es

parla que allà on està regularit z ada fins i tot augmenta el tràfic.

Per tant, crec que en això des  de la comunitat s’ha d’anar fent

feina.

En el tema de nins i nines, és un t ema que ha estat molt

debatut durant aquesta legislatura, desgraciadament és un tema

que ve de molt enrere i, per p art nostra, el que cercam és saber

què va passar i posar totes les solucions que es t iguin a l’abast

damunt la taula i crec que en això t ot s hem d’anar units i no

mirar ni quan hi era un ni quan hi era l’altre, sinó cercar les

solucions que es demanen.

Per tant , nosaltres si s’acceptàs la proposta de la primera

esmena del Grup Parlamentari Popular també li donaríem suport.

Pel que fa a la segona, sí que per ventura és interessant,

però crec que és el consell qui ha de decidir si és necessari o no

i de quina manera s’hauria d’implementar i en aquest cas ens hi

abstendríem.

Quant a la resta, crec que no ens  hem d’aturar com a

societat i com a administració de fer feina per intentar evitar que

aquesta explotació sexual i aques t s  abusos a nins i nines es

produeixin.

Per tant, nosaltres hi donarem suport. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara procediríem a la suspens ió de la sessió

per un temps de deu minuts per la qual cosa es demana al grup

proposant si vol la suspensió o si podem continuar. Podem

continuar.

Per tant, li pertoca la intervenció per fixar posicions i

assenyalar si accepta les esmenes per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. CANO I JUAN: 

Gràcies . En primer lloc vull agrair el suport i les diferents

intervencions perquè això evidencia que parlam d’un tema de

drets humans que afecta les  dones, les nines i els nins, és un

problema que estruct uralment té un component molt important

de gènere, sense tampoc negar que existeixen homes  que són

explotats sexualment, però hi ha una part de gènere important

perquè el 98% de les p ersones  prostituïdes són dones i els

prostituïdors -això sí que és vera-, en el percentatge de quas i el

cent per cent, són homes, és a dir són els homes  que exerceixen

aquesta dominació masculina a través de la compra de les

dones més vulnerables i l’explotació també de les nines.

A mi m’agrada molt  una campanya de la Policia Nacional de

l’any passat  que explicava que més del 80% de les dones

prostituïdes ho han fet forçades, que els doblers dels clients fa

que les víctimes siguin obligades a prostituir-se i que si ets

client el que fas és pagar per una esclava. O sigui que és

important que el focus el comencem a posar allà on és

import ant, que és que aquesta compra d’aquests serveis és el

que p rovoca que hi hagi tràfic d’éssers humans amb finalitats

d’explotació sexual, i per això és important que es faci tota una

feina de campanyes de sens ibilització i es posi el focus en la

qüestió de l’abolició.

Jo estic contenta, Sra. Sans, que hagi fet aques t

plantejament i que puguem transitar en aquest plantejament

abolicionista, i que comentava també la Sra. Sureda, allà on han

fet aquest camí ha disminuït enormement  la taxa de prostitució.

Si aquí a Espanya tenim a dia d’avui, un 39% dels homes

declaren haver comprat  una dona a la prostitució, a Suècia,

després d’haver fet la seva legislació a l’any 99, que la varen

anomenar “La pau de les dones”, ells tenen un 8%. Això vol dir

que aquí, desgraciadament, tenim la cultura putera molt

normalitzada. Alemanya, en canvi, el 2002 va regular la

pros t itució, i això el que ha dut és més tracta i explotació, en

quinze anys han obert més de 3.500 prostíbuls, megaprostíbuls

amb capacitat per rebre 1.000 compradors a la vegada, amb

tarifa p lana a 60 euros, cervesa, salsitxa i accés il·limitat a

dones. Només a Alemanya la indústria de la prostitució

involucra diàriament 400.000 dones i 1,2 milions d’euros, això és

una indústria molt suculenta. Les dones cobren 30 euros per

relació sexual, n’han de pagar 160 per habitació, al carrer 5. I si

l’object iu amb el qual varen fer aquesta regulació era donar més

cobert ura social a les dones, això no ha estat així perquè de les

400.000 dones només 44 s’han donat d’alta com a autònomes.

Per tant, això l’únic que legitima és als proxenetes.
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Respecte de les esmenes  que ha presentat el Partit Popular,

no les podem acceptar perquè tot el que es demana es fa o ja

està fet. Per exemple, el centre específic del qual vostès parlen

de víctimes d’explotació sexual, que, a més, és del Consell de

Mallorca, és que est à en marxa, Sra. Durán, des d’octubre de

l’any passat. Està en marxa!, em demanen que es posi en marxa

un centre que ja està en marxa des d’octubre de l’any  passat.

Un centre que es troba a la p art forana, no es pot dir on

exactament per qüestions de confidencialitat, que aquí hi ha

al·lotes i nins i nines que es troben en situació de risc de ser

explotats, ja hi ha al·lotes derivades, i això ja està en marxa.

És clar, igual si vostès...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -sí que està en marxa!, jo hi he telefonat aques t s  dies i està en

marxa des d’octubre de l’any passat, Sra. Durán.

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Durán, li pregaria que no mantingués debat amb la

intervinent. 

LA SRA. CANO I JUAN: 

Si estiguessin en el consell rector de la institució que

pertoca, que és el consell rect or del Consell de Mallorca de

l’IMAS, probablement tendrien la informació de primera mà,

però tant vostès com VOX han decidit no formar part del

consell rector, on les qüestions en què vostès poden fer una

oposició i tenir informació de primera mà d’una alt ra institució,

idò ho demanin, però és així aquest centre està en marxa.

I després, l’altra esmena que vostè planteja es fa, a més de

no comp artir l’afirmació que “ha mancat planificació i execució

de les mesures efectives”.

Per una banda, des del 2015 es fa una feina intensa en la

lluita contra l’explotació sexual infantil de menors tutelats, amb

els  p rotocols d’explotació i abús sexual que daten del 2017.

Després, tenim el Pla aut onòmic contra la prostitució i

l’explotació sexual, que és del 2019, aquest pla autonòmic

sorgeix d’una iniciat iva parlamentària a la Comiss ió

d’Assumptes Socials i Drets Humans, s’insta el Govern que

faci un pla en el 2018, en un any ho tenen fet i és un pla a

quatre anys. Efectivament, jo estic d’acord que tots els plans

han de ser object e d’una revisió contínua perquè, si no, no són

eficaços, veure què és el que funciona, el que no funciona, on

hem fallat ,  on podem millorar, però tot això es va fent i està tot

negre sobre blanc a un pla.

I t ant  de bo! que aquest camí s’hagués començat una

miqueta abans, d’acord?, una legislatura abans, nosaltres

començam la feina el 2015, igual a la legislatura anterior, on

vostès també governaven a les institucions, la Unitat de

Valoració...

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Cano, hauria d’acabar, per favor. 

LA SRA. CANO I JUAN: 

... -sí- d’Abús Sexual de l’IMAS ja recollia casos de prostitució

de menors , p erò la Sra. Cirer del Partit Popular, màxima

responsable en aquell moment  no va fer res perquè no es llegia

els informes tècnics , idò tant de bo! que s’hagués fet una

miqueta abans. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

I després, també s’han format més de 800 funcionaris...

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Cano, ha d’acabar, per favor.

LA SRA. CANO I JUAN:  

... -sí, ja acab- en l’explotació sexual infantil, s’han millorat els

p rot ocols i la coordinació, s’han augmentat els serveis

d’at enció terapèutica i al Consell de Mallorca tenen una

comissió d’experts i una comiss ió política on els diferents

representants que són aquí poden fer també la seva feina.

Moltíssimes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Per tant p assam a la votació de la

Proposició no de llei RGE núm. 14831/20...

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Con permiso, Sr. Presidente. ¿Aceptaría el Partido Socialista

que se voten los puntos por separado? Es que nosotros

querríamos abstenernos en la parte que dice “continuar

implementando el plan autonómico”, y a favor de todo lo

demás.

EL SR. PRESIDENT: 

 Per tant, passem a la votació sense esmenes, perquè les

esmenes no les accepta i votació per separat.

Votaríem el punt 1, el punts 2 i el punt 3 o...?

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Seria votar només la part primera del punt 1, votaríem a

favor dels  ap art ats a), b) i c) i a favor dels punts 2 i 3 del sots-

apartat c). O sigui seria només  això de “ continuar

implementando”, en què ens hi abstendríem. A tota la res t a hi

votaríem a favor. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Tal com està plantejada, ho sent molt, però els p unts a), b)

i el c) formen part del punt 1.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Però de vegades sí que s’han votat punts dins d’un punt,

els punts per separat, ho hem fet en més d’una ocasió.

EL SR. PRESIDENT:

És clar, però hem de votar el punt 1.a), 1.b) i 1.c)...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Això, sí...

EL SR. PRESIDENT:

És que no té sentit això. 

(Remor de veus)

És  que, però és que això... És que per això, és que no, és  que

és impossible... Tal com...

(Se sent de fons la Sra. Cano i Juan de manera

inintel·ligible)

Si accepten la resta aquesta transacció...

És a dir, l’única manera és que es faci una modificació de

l’entrada del punt 1.

Per tant votaríem: “El Parlament de les Illes Balears insta el

Govern de les Illes Balears a...

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

... a imp lantar el Pla autonòmic contra l’explotació sexual de

dones i nines, amb els

objectius de”, i tota la resta. Sería una enmienda in voce si la

acepta el Partido Socialista.

EL SR. PRESIDENT: 

És que... Sí? Però és que...

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Idò ho votaríem tot a favor, amb aquesta esmena in voce

seria un vot favorable a tota la moció.

EL SR. PRESIDENT: 

Si no s’hi oposa ningú. No hi ha cap oposició, per tant,

votaríem el punt  1, que quedaria redactat de la manera següent:

“  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a: a) reforçar els serveis per donar...; b) establir les

mesures extraordinàries...; c) establir les mesures necessàries de

dissuasió...”

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Tota la resta ben igual. 

EL SR. PRESIDENT: 

D’acord? Per tant, i si és així, votaríem... D’acord, idò.

Per tant la votam tota conjuntament, d’acord? 

Vots a favor? Unanimitat. 

Per tant, queda aprovada la Prop osició no de llei RGE núm.

14831/20, relativa al Dia internacional de la dona contra

l’explotació sexual i la tracta de dones, nines i nins.

2) Propos i ció no de llei RGE núm. 14988/20, presentada

pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a processos

constituents.

A cont inuació passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 14988/20, presentada pel Grup Parlament ari MÉS per

Mallorca, relativa a processos constituents.

En aquest moment s’incorpora la Sra. Riera, en subs t itució

de la Sra. Durán. 

Abans de començar el debat d’aquesta proposició no de

llei,  vull manifestar que, davant les esmenes presentades per

algun grup, les quals reglamentàriament s’han de t ramitar, però

que, pel seu contingut i redactat en t o sarcàstic i sardònic,

només repercuteix negativament  en la imat ge d’aquesta

institució i en la feina que es desenvolupa, per tant, jo

demanaria al grup proposant, envers el prestigi i respecte que

es mereix aquesta comissió i aquest parlament, si reconsideraria

retirar-les abans del seu debat.

Si no és així, es pregaria a tots els  grup s, i molt especialment

al grup que ha presentat les esmenes, que mant enguin un debat

el més ajustat possible als termes amb els quals està redactada

la proposició no de llei, i evitar sortir-se’n amb disgregacions

alienes al tema de què es tracta i, així, evitar qualificacions,

comparacions de caràcter hiperbòlic o de caràcter extrem per

mantenir el màxim respecte a la feina d’aquest parlament. 

Per tant, insisteix a demanar al grup proposant  s i ha

reconsiderat retirar-les o si no.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Con el máximo respeto al presidente, a la Mesa, a esta

comisión y al conjunto de la cámara, yo creo que...
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EL SR. PRESIDENT:

Amb un sí o un no és suficient.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Yo es que creo que lo que falta al respeto es la prop osición

de MÉS, por lo tanto, no vamos a retirar las nuestras.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, podem p assar al debat de la proposició no de llei.

Per a la seva defensa, p er p art del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula el Sr. M as, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Vinga!, anem per feina. Aquesta

proposició no de llei és fruit de l’abús  de p oder de la

monarquia. Després de més de quaranta anys de corrupcions

de tota mena per part de la família Borbó, a més a m és ara hi

hem d’afegir que Felip VI de forma reit erada es bota la

Constitució sense despentinar-se, se la va botar en el famós

discurs del 3 d’octubre del 2017, després del referèndum

d’autodeterminació dut a terme a Cat alunya, en fer una

intervenció absolutament partidista; però allò de la tardor

passada, en telefonar directament  al president del Consell

General del Poder Judicial i contradir el que havia decidit el

Govern, és clar, això la monarquia no ho pot fer i, s i ho fa, abusa

del seu poder.

Per això, és necessari que el Congrés dels Diputats i el

Govern pugui controlar la Casa Reial, igual que ho fa amb la

resta d’entitats dependents dels pressuposts públics. Per això,

perquè la monarquia borbònica no sap estar al seu lloc i

acomplir les normes que la regulen, creiem que ha arribat l’hora

que l’Estat espanyol posi en marxa un procés constituent.

El règim del 78 ha tocat sostre, creiem que no té més

recorregut, igual que per a segons quins territoris el sistema

autonòmic està esgotat i necessiten anar més enllà. L’Estat

hauria de ser jus t amb la població dels països i nacions que

conformen l’Estat i liderar aquest procés constituent el qual

permeti la lliure elecció de la forma de l’Estat  i que cada nació

que la conforma pugui elegir en quina forma adminis t rat iva es

vol associar políticament amb cadascun.

A veure, jo ja entenc que els marcs mentals d’alguns han

implosionat  amb aquesta proposta, massa bé, però cada dia hi

ha més gent que posa en dubte el paper de la monarquia al llarg

dels darrers quaranta anys i, sobretot, que no té massa sentit el

seu manteniment a dia d’avui, alhora que també es qüestiona el

model d’Estat.

Les darreres eleccions a Galícia, a la Comunitat Autònoma

Basca o a Catalunya són la prova que bona part  de la població

posa en qüestió el model i reclama poder participar en la seva

remodelació. A partir d’aquí, per tant, demanam el vot favorable

a aquesta proposta.

Ja anunciam que no acceptam les esmenes de Podemos,

perquè entenem que desvirtuen la globalitat de la proposta ja

que se centren en una de les dues  qüestions que tracta la

proposició. El règim del 78 no està només esgotat quant a la

monarquia, sinó també quant  al p lant ejament territorial

administratiu de l’Estat.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. El Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares

ha presentat les esmenes RGE núm. 2587 i 2588/21. Per a la seva

defensa té la paraula el Sr. Rodríguez, per un temps de cinc

minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Evidentemente las enmiendas de

VOX son una boutade, un poner el dedo en la llaga para

significar lo que encierra la propuesta de MÉS. La propuesta de

MÉS, entre otras cosas, ni siquiera habla de establecer un

referéndum de monarquía o república, dice que todos los países

y naciones que están dentro del Estado, independientemente...,

-supongo que querrán ustedes que haya..., a lo mejor sale

monarquía en Castilla-León, república presidencialista en

Cat aluña, república parlamentaria en las Vascongadas y así

hasta el infinito y más allá, no sé, igual devolvemos Andalucía

a los árabes y hacemos unas taifas. Es complemente absurdo.

Yo lo que creo que es  falt ar al respeto de este parlamento es

la..., incluso en la exposición de mot ivos, donde se habla de

una supuesta corrupción del rey emérito que, que yo sepa, a

día de hoy no está imputado en ninguna causa, de que ha

huido del Estado el rey emérito, ha salido de España por su

propia volunt ad y puede volver a ella cuando le dé la gana.

Estamos bordeando la legalidad, porque MÉS siempre nos

impulsa a ir..., ¿eh?, porque como se sienten envidiosos de sus

primos de Zumosol, que son los catalanes, con su republiqueta

de cinco minutos, ellos quieren emularlo, quieren estar a su

misma altura.

Entonces, nosot ros teníamos dos maneras de tomarnos

esto: en serio, enfadarnos  muchísimo y crear más úlceras de

estómago, o tomárnosla a risa. Y hemos preferido tomárnosla a

risa porque en el fondo fa rialles! O sea, venir a esta comisión

a hablar no sólo de que proponemos  referéndum de monarquía

y república, como proponía en su enmienda Podemos, que

todavía tiene un poco más de fondo razonable, no, que vamos

a establecer procesos  cons tituyentes en la república de mi casa,

en todas partes.

Luego, a ver ¿qué son nacionalidades históricas? Porque,

claro, yo supongo que Castilla y León son tan históricas como

p ueda ser Cataluña, y ver hasta dónde nos retrotraemos en la

historia. Por eso, habría que ver si Andalucía, hablamos con

Marruecos  y  volvemos a instaurar un sultanato, un emirato, si

lo partimos p or la..., o sea, todo es tan absurdo que ¿cómo

quiere que nos lo tomemos en serio?
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Por eso le hemos presentado es t as  enmiendas. Hablar de

esto en esta cámara es lo mismo que hablar de la tierra media y

del reino de Narnia, exactamente igual. 

Y con la que está cayendo, venir a hacernos  p erder el

tiempo, sup ongo que como hacen ustedes siempre, para

contestar a sus bases , ahora les vienen sus congresos

particulares, y decir: miren qué valientes somos que hemos

llevado a una comisión del Parlamento que queremos la

república, la independencia de t odos los territorios de España,

etc., hasta el infinito y más allá; que es lo mismo que si este

parlament o se pronunciara diciendo: el Parlamento de las Isla

Baleares insta al Gobierno de las Islas Baleares a que si los

viajes espaciales acaban descubriendo vida inteligente en otra

galaxia, estableceremos  relaciones  p acíficas y cordiales,

exactamente lo mismo.

Y lo malo es  que det rás de esto, en el fondo, al final se

busca la confrontación, que es la parte que no es graciosa de

este tema, es la p arte que no es graciosa. Buscan ustedes una

confrontación que, además, no existe en la sociedad balear, no

nos  lleven ustedes por el camino de Cataluña, no nos lleven

ustedes a quemar contenedores, algaradas callejeras, a p egar a

la policía; no nos  lleven por ese camino, porque el pueblo de

Baleares no quiere ir por ese camino, no les quiere acompañar.

Es que la mitad de los que les votan no es tán en esa historia,

vuelvan ustedes a la realidad, traigan propuestas decentes,

serias, a este Parlamento, pero, por favor, dejen de tomarnos  el

pelo porque, si no, no nos queda otro remedio que hacer lo que

hemos  hecho ahora, que es intentar tomarle el pelo a ustedes

con las propuestas que hemos hecho.

Porque ya digo, la república de Narnia y la república

catalana o la sup ues t a rep ública mallorquina tienen

exactamente la misma entidad.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Unidas

Podemos s’han presentat les  esmenes RGE núm. 2598 i 2599/21.

Per a la seva defensa té la paraula la Sra. Sans, per un temps de

cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, p res ident . Bé, el primer que faré és demanar-li al Sr.

Mas que es repensi poder acceptar les nostres esmenes, p erquè

consideram que sí són serioses, estan presentades de forma

seriosa i,  a més, perquè consideram que les coses s’han de fer

una darrera una altra, en tot cas, els debats s’han de plant ejar

un darrera un altre, si és que s’han d’arribar a plantejar tots els

debats.

Nosaltres consideram que és possible que es canviï la forma

del cap de l’Est at ,  nosaltres ho creiem, nosaltres som un partit

republicà, ja ho hem dit obertament i jo, Sr . Rodr íguez, usted

que es his tor iador, sabe perfectamente que todo puede

cambiar si se dan los cauces, porque si no yo creo que se

hubiese aburrido mucho, igual que yo, estudiando historia,

si todo hubiese sido lo mismo. Per tant, jo crec que és possible

que es pugui obrir un debat dins el si de la societat espanyola

per tal que es pugui arribar a decidir quina ha de ser la forma del

cap d’Estat. Vull recordar que a altres països a Europa,

pràcticament fins fa no res tot eren monarquies, és a dir... i

encara n’hi continua havent, evidentment , p erò aquí hi ha

hagut altres p aïsos que han evolucionat a altres fórmules que

han funcionat.

Jo crec que és cert que la monarquia en aquest país està

molt qüestionada, p er tot un seguit de fets que, sincerament,

deixen la figura del cap de l’Estat en molt mala posició, perquè

no ha estat una figura exemplar davant del poble espanyol i, per

tant, crec que és normal que s’hagi obert  dins el si de la

societat la possibilitat que hi pugui haver un canvi dins aquest

país.

Nosaltres, ja li dic, hem presentat aquestes iniciatives,

aquestes esmenes -perdó- per tal d’enfocar el debat , p rimer

t enir aquest debat, i llavors també l’esmena al punt 2, a la

nostra formació crec que ha quedat més que demostrat que hem

demanat de forma insistent en el Congrés dels Diputats la

creació d’una comissió d’inves t igació del Rei emèrit, per tal

d’esbrinar si totes aquestes informacions que han sorgit són

reals , p erquè, és clar, està clar, sí, no està jutjat, és clar, és que

té una figura d’inviolabilitat que fa que no se’l pugui jutjar de

la mateixa forma. Idò no, facem una comissió d’investigació en

el Congrés dels Diputats, que els  Serveis Jurídics del Congrés

dels Diputats ja varen dir que sí es podia realitzar, idò

investiguem i després que es treguin les conclusions. Però

voler tapar-nos els ulls i fer com si aquí no hagués passat res,

quan hi ha indicis  d’alguns fets que han succeït dins la

monarquia d’aquest país, i m’és igual s i és el Rei emèrit, tant

que se li ha donat un paper tan important en la trans ició de la

dict adura cap a la democràcia, doncs escoltin, que pugui acabar

el seu període amb el cap alt, no? Doncs, donem-li l’oportunitat

que tot això s’investigui i que realment els ciutadans d’aquest

país puguin conèixer realment el que ha succeït. Jo crec que és

totalment legítim, de la mateixa manera que s’inves t iguen altres

persones d’aquest país, jo crec que s’hauria de poder

investigar de la mateixa forma..

Insistesc, la nostra formació opina que la monarquia és una

ins t it ució totalment medieval, totalment obsoleta i que s’hauria

de fer una evolució com a país democràt ic i modern que és

Espanya, i per això nosaltres ens hem centrat principalment en

aquest tema. I per això li deman que reconsideri l’admissió

d’aquestes esmenes, perquè li faríem un vot favorable. Si no,

doncs no li podrem fer un vot favorable.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passem al torn de fixació de posicions,

per part del Grup Parlamentari Pop ular té la paraula la Sra.

García, per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president, bon dia senyores i senyors

diputats. Es pretén a través de la PNL presentada per MÉS per

Mallorca de requerir de l’Estat espanyol que s’iniciï un procés

constituent de tots els països i nacions de l’Estat, perquè

cadascú pugui decidir, en primer lloc, la seva p ert inença o no

a la nació espanyola, i s í l’Estat espanyol ha de ser una

república o cont inuar com el que és, una monarquia

constitucional.

El disbarat és de gran magnitud i p ersegueix solament la

instal·lació del caos i la dissolució, no solament del règim del

78, com indica la iniciativa, sinó que també persegueix la

dissolució d’un sistema de llibertats, basat en una Constitució

no atorgada, sinó guany ada pel poble espanyol mitjançant un

referèndum de resultats aclaparadors. 

Espanya és una monarquia constitucional i l’act it ud de

Felip VI irreprotxable, especialment en els dos casos que

s’exp osen per justificar aquesta proposició no de llei. El Rei va

actuar en l’estricte àmbit de la legalitat i, per descomptat, en

l’exercici de la seva funció moderadora; cal tenir la pell molt

fina, Sr. Mas, per dir que el Rei no p ot  t elefonar al president del

Consell General del Poder Judicial i lamentar haver estat exclòs

del despatx de jut ges , quan era habitual que, com a cap de

l’Estat, hi acudís.

El Rei va defensar l’Estat constitucional el 3 d’octubre,

enfront  d’uns  fet s  que p ort aven causa d’unes lleis

completament  il·legals, acordades pel Parlament de Catalunya,

amb l’op os ició dels seus mateixos serveis jurídics i dels

tribunals. A dia d’avui, ningú no dubta que el procés és un

fracàs, que ja no defensen una bona part dels  p ropis

promotors, a la vista del fracàs social, econòmic i polític.

Gairebé ningú no creu ja en aquesta història, la de la declaració

unilateral d’independència, els  conflict es  entre els seus

mateixos promotors són evidents i la ruïna econòmica de

Catalunya indiscutible.

Invocar al dret d’autodeterminació sobre la base del dret

internacional només significa que els proponents saben molt

poc del dret internacional. Els processos d’autodeterminació no

es t an p ensats de cap manera per a aquestes situacions, sinó

per donar forma als processos de descolonització, ni tan sols

els mateixos promotors de la DUI creuen que s igui viable, en el

marc dels països que formen part de la Unió Europea, de ple

dret, un p rocés d’independència. I hi han renunciat, perquè

saben que era un simple somni sense sentit, i així ha anat.

I resulta lamentable que amb els problemes que pateix la

societat balear en aquests temps de pandèmia, d’enfonsament

econòmic i social, alguns cent rin el debat en el model d’Estat,

com si no tenguéssim suficients problemes. Cregui’m que a peu

de carrer, aquests que diuen vostès representar, l’últim dels

seus problemes és la continuïtat de la monarquia parlamentària,

els nostres problemes actuals no són el model d’Estat, aquesta

és una visió completament equivocada.

L’inici de l’irresponsable projecte que hi ha sota la proposta

que porta avui aquí, no significa una altra cosa que conflicte,

t ensió i crisi, molt lluny de l’estabilitat que es va aconseguir per

l’aprovació de la Constitució del 78, amb el suport de la majoria

dels espanyols.

La proposta, més enllà de les seves  òbvies mancances

conceptuals, l’ent enem com una provocació, sí, com una gràcia

per donar una mica d’alegria a la seva parròquia, però absurda,

sense sentit i impròpia per presentar-la a una institució tan

seriosa com aquest parlament i el p it jor -i li ho dic amb tot el

respecte, Sr. Mas-, poc treballada i poc depurada.

Votarem per descomptat en contra.

I finalment, volia fer un comentari a les esmenes

presentades per VOX, em semblen poc serioses i gens  sensates

i que no persegueixen altra cosa que un minut de glòria, però el

tema objecte de debat, els processos constituents, per la seva

rellevància, requereixen més serietat i rigor.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara el Grup Ciudadanos no hi és , p er tant,

té la paraula el Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes , t é

la paraula la Sra. Sureda, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Des del nostre grup parlamentari no

direm que no fos necessari que hi hagi un canvi dins la nostra

Const it ució, que hi hagi necessitats actuals que s’hi haurien

d’incorporar i de modificar i entre aquestes per ventura hi pot

haver el debat del canvi del model d’Estat, de si república o

monarquia. També és veritat, però, que pensam que és

necessari un debat més ampli i que ara mateix no creiem que

sigui el millor moment. 

Pensam que tant a Espanya com a la res t a de països estam

dins una crisi sanitària d’un abast que no havíem conegut i que

no ens pensàvem que podríem tenir mai, una crisi econòmica

que s ’ha de solucionar també i una crisi social perquè hi ha

moltes persones que psicològicament també ho passen molt

malament. Pensam que ara mat eix no és el moment d’obrir

aquest debat i que tot arriba i... per tant, ja arribarà.

Per tant, ara mateix no podem donar suport a aquesta

iniciativa. 

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Molt es gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula el Sr. Ferrer, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. FERRER I RIPOLL:

Moltes  gràcies, Sr. President. És lícit qüestionar una

ins t it ució pel mal comportament d’un dels seus representants?

Demostram maduresa política si aprofit am aquest fet per

qüestionar d’arrel tota la ins titució? I la volem buidar de les

prerrogatives que li at orguen els  acords assolits per

amplíssimes majories socials, com són la Constitució i

l’Estatut? Si volguéss im, podríem ficar dins aquesta lògica el

nostre cas on hem tengut, per esmentar-ne alguns, tres casos

de màxima indignitat que han afectat les nostres màximes

institucions a les Illes: la Presidència del Parlament i la del

Govern de les Illes: cal que esmentem els noms de Gabriel

Cañellas, Jaume M at as  o Maria Antònia Munar per tal que

puguem traçar línia directa per rebutjar aques t es  institucions?

Nosaltres creiem que no, que ningú no pot qüestionar les

nostres institucions  pel fet que puntualment hagin estat

ocupades per persones que hagin comès fets execrables.

I permeti’m que els digui que aquest discurs , en el seu cas,

presenta notables contradiccions, m’adreç al grup prop osant,

no he vis t  ningú de l’independentisme polític criticar

recentment el nomenament de la Sra. Laura Borràs, com a

presidenta del Parlament de Cataluny a, tot i pesar sobre ella

una imputació per quatre delictes: prevaricació, frau a

l’administració, malversació i falsedat documental, en cap cas

no l’han qüestionada, i, a més, s’han trobat correus elect rònics

que la connecten amb un fraccionament de contractes on va

adjudicar fins a 260.000 euros. S’ha plantejat algú en algun

moment discutir la validesa del Parlament de Catalunya? No.

A la proposició es mesclen conceptes que impedeixen una

lectura coherent de les seves  intencions, per un costat, s’ataca

la figura de la monarquia, recollida a la Constitució, sota l’epítet

del règim del 78; p er altra, s’ataca l’estructura de l’Estat i

s’apel·la al concep t e de l’autodeterminació, que saben

perfectament que no és aplicable a la nostra realitat, ni his t òrica

ni present.

En el seu nou qüestionament de l’Estat espanyol,

representat sempre com l’enemic, a què es refereixen, al mateix

en el qual vostès han promogut amb curiosos companys de

viat ge un recurs d’inconstitucionalitat dels  p ressup ost s

d’enguany, els més socials de la història, i que sup osen a la

pràctica votar, a més, en contra dels més de 2.200 milions

d’euros de protecció a famílies  i t reballadors, gràcies als ERTO,

o als més de 1.000 milions  des tinats a gairebé 40.000 empreses

i autònoms de les Illes i que beneficiaran directament a més de

255.000 treballadors?

Aquestes xifres de veritable solidaritat compartida per si

solen desmunten la realitat sobiranista i regionalista de mirada

curta, il·lusòria, populista i antisolidària, que no compartim i

que aquesta PNL revifa, hi mesclen conceptes molt dispars.

Sobre el règim del 78, llegia el manifest publicat pels partits

independentistes al Congrés de Diputats el passat 23F, quan

els demòcrates de l’Estat  celebràvem els quaranta anys que

s’hagués impedit la involució democràtica a Espanya, en canvi,

els  partits de l’esfera independentista deien literalment: “Tras

los acontecimientos del 23F, una operación de es tado reforzó

y blindó los pilares y valores del régimen establecido en la

mal llamada transición”, és a dir, que va blindar “los pilares

y valores antidemocráticos de donde nacen la represión, la

desigualdad, la injus ticia, la corrupción”, es veu que de

segons qui, perquè la de la Sra. Borràs no, “y la conculcacion

de derechos y recorte de libertades”.

Fixin-se que en aquest manifest venien a lamentar que al 23F

el que hagués triomfat hagués es t at  l’estat de dret, la pau i la

recuperació del règim democràtic durant unes hores. Un arriba

a pensar si haurien preferit que triomfés Tejero i no pas la

Constitució.

És evident que en aquest relat del règim del 78 es  demostra

que l’estat social i de dret  que es  teixia a l’any 1981 no els

semblaria prou important per seguir-lo defensant, ment re tota

una generació tremolava per veure retrocedir els seus drets

bàsics, l’accés a serveis  públics de qualitat, la creació de noves

llibertats; vostès, amb el seu revisionisme, ho cancel·len tot i

ho vinculen a una construcció imaginària que no respon als

col·lectius que nosaltres defensam, treballadors i treballadores,

classes populars enfront de la creació de nous es tats imaginaris

que s’exposen a la seva PNL. Novament la p rot ecció de les

classes socials més desfavorides versus la identitat nacional.

Segons la interpretació del nacionalisme n’hi ha que se

senten amb el dret  a decidir sobre la forma de l’Estat espanyol

perquè han construït amb els anys la creença que són

portadors d’una cert a identitat que els fa superiors al que no la

porten i, per tant, tenen menys drets que ells. Això es va

materialitzar en la manera com es varen tramitar, per dir-ho

d’alguna manera, les lleis de desconnexió amb l’Es t at  espanyol

al Parlament de Catalunya a l’any 2017, de forma similar, com

ens plantegen avui aquí, a través d’un instrument que és la

PNL, per modificar ni més ni menys que el text constit ucional

que va dedicar a la seva creació que fou consensuada tot un

títol, quasi res, el desè, per regular la seva modificació, una

forma molt poc ambiciosa i s i volen gens ortodoxa d’aconseguir

el que s’ha d’assolir amb grans consensos.

Nosaltres entenem que els canvis de transformació

es t ructural han de venir acompanyats de majories socials que

els impulsin i entenguin que ni aquest és l’àmbit  ni l’instrument

per fer-ho.

Per tot això el nostre vot serà en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara procedeix la suspensió de la sessió per

un temps de deu minuts. Per t ant  es demana al grup proposant

si vol continuar. Per t ant , té un temps de cinc minuts per fixar

posició i assenyalar si accepta les esmenes, Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. No accep t arem les esmenes, cap d’elles.
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I sí, Sra. Sans, les  seves esmenes són serioses, estan ben

plantejades, però desvirtuen, ja li he dit, la globalitat de la

proposta, per tant, em sap greu, si vol p lant ejam una proposició

no de llei si monarquia o república a un moment donat, però en

aques t  cas el que nosaltres pretenem és que es voti la globalitat

de la proposta, no centrar-nos en una de les dues qüestions.

És clar, nosaltres el que no acabam d’entendre és per què

remoure les es t ructures de l’Estat, fer plantejaments que vagin

més enllà, fer plantejaments després de quaranta anys de

l’aprovació de l’actual Constitució, provoca el caos. O el va

p rovocar, el caos, quan es va plantejar aquesta constitució? Hi

va haver un canvi molt gros a l’Estat espanyol, hi va haver...,

és a dir, passàrem d’una dictadura..., jo, tot just havia nascut,

per tant, no he tengut l’oportunitat de vot ar aquesta

Constitució que ara ens regeix, com la majoria de la població de

l’Estat, aquest és un altre dels temes que s’haurien de posar

damunt la taula; és a dir,  la majoria de la població que avui en

dia és a l’Estat espanyol no hem tengut oportunitat ni de

discutir ni de votar la Constitució que ens regeix.

Però, al marge d’això, no hi va haver un caos, hi va haver

unes discussions, hi va haver un debat, hi va haver unes

mobilitzacions, però no hi va haver un caos. Per t ant, ara tornar-

ho plantejar no té perquè p rovocar el caos, senzillament hi ha

d’haver un debat i una discussió democràtica sobre els  t emes,

ja està, no és res més! No anam a les barricades  ni a... no, no,

no.. ., parlam d’un debat obert, democràtic, honest, entre tots;

és a dir, obrir un procés cons t it uent, aquesta és la definició

d’obrir un procés constituent, no hi ha caos aquí, no, no. Si

tots estan d’acord amb això. 

És clar, no ho amaguem sempre tot darrere la COVID, mai no

és el moment, mai no arriba el moment, sempre hi ha una excusa

o altra o perquè estam bé o p erquè estam malament: i per què

ho has de tocar ara que estam bé? I per què ho has de tocar ara

que est am malament? Sempre hi ha una excusa o una altra per

no remoure i no tocar segons què, per tant, a un moment o a

l’altre ho hem de començar a tocar.

Jo ja entenc que a partir d’una proposició no de llei al

Parlament de les Illes Balears no ho remourem, no ho tocarem,

ara, en algun moment el debat s’ha de posar a damunt la taula,

en algun moment el debat s’ha de posar damunt la taula.

Parlam de quaranta anys de corrupcions, no parlam d’una

corrupció d’una persona o d’una actuació d’una persona,

parlam de la institució, Casa Reial, quarant a any s de

corrupcions. N’hi ha que s’han jutjat, n’hi ha que s’investiguen

però l’evident  és  que hi ha hagut dins aquesta institució

corrupcions.

Jo, Sr. Ferrer, de tota l’exposició que ha fet, que he de

reconèixer que se l’ha preparada i ha investigat documentació,

unes quantes coses, el Rei, és rei perquè té un llinatge, Laura

Borràs ha tengut molts de vots per poder ser presidenta del

Parlament, jo no posaria, int entaria, fos de vostè, no posar en

dubt e la legitimitat d’una diputada elegida per ser president a

del Parlament, perquè em sembla com a mínim arriscat posar en

dubte la legitimitat d’una diputada per ser presidenta del

Parlament. En canvi, sí que pos  en dubte la legitimitat d’un

llinatge per ser rei, això sí que es  p ot posar en dubte perquè

parlam només d’un llinatge, senzillament d’això. 

Sr. Ferrer, no li p uc admetre, és a dir per l’amor de Déu!, no

li puc admetre que digui que demòcrat es perseguits estiguessin

contents que guanyàs Tejero. I és  el que vostè ha dit, i és molt

greu, és molt greu el que ha dit,... 

(Se sent de fons el Sr. Ferrer i Ripoll de manera

inintel·ligible)

... és molt greu el que vostè ha dit! 

Sr. President?...

Perquè hi ha gent que ho havia passat molt  malament,

famílies que ho havien passat molt malament  durant la

dictadura i que en el moment del cop d’estat varen partir, es

varen amagar, per tant no, no...

Ara, també és curiós que se celebri un cop d’estat, que és

el que varen fer l’altre dia, dia 23 de febrer, en el Congrés dels

Diputats. I encara esperam que es  desclass ifiquin els

documents. Quan s’hagin desclassificat tots els documents

relacionats amb dia 23 de febrer sabrem què va passar i quin

paper va tenir cadascú.

De totes maneres, massa bé, la seva defensa vehement de

la monarquia i de la Cons t itució del 78, per tant, del règim del

78, situam perfectament on se situa el seu p art it  polític, és a dir,

ja ho sabíem, però ara avui vostè ens ha confirmat on se situa

exactament el seu partit polític, al costat del règim del 78 i de la

monarquia borbònica. A partir d’aquí que cadascú tregui les

conclusions. 

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara passam a la votació. Votam la

Proposició no de llei RGE núm. 14988/20. 

Vots a favor? 2 vots a favor. 

Vots en contra? 9.

I abstencions?

Per tant, en conseqüència, queda rebutjada la Proposició no

de llei RGE núm. 14988/20, relativa als processos const ituents. 

3) Proposició no de llei RGE núm. 1569/21, presentada pel

Grup Parlamentari Popular, relativa a proposte s urgents

sobre millores en les condicions laborals dels professionals de

les forces i cossos  de seguretat de l’Estat (FCSE), així com

incrementar la seguretat ciutadana a les Illes Balears.

Finalment, passam al debat de la Proposició no de llei RGE

núm. 1569/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
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relativa a propostes urgents sobre millores de les condicions

laborals dels professionals  de les forces i cossos de seguretat

de l’Estat, així com incrementar la seguretat  ciutadana de les

Illes Balears.

Per a la seva defensa per part del Grup  Parlamentari Popular

té la paraula el Sr. Camps, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. CAMPS I PONS:

(Mal funcionament del so per qüestions tècniques)

EL SR. PRESIDENT:

Un moment, hauria de canviar de... hauria de canviar,...

(Remor de veus)

... és que, si no, no queda gravat per al Diari de Sessions.

EL SR. CAMPS I PONS:

Començ de nou?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, podria començar de nou, més que res per poder-ho deixar

gravat per al Diari de Sessions.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President, Bon dia seny ores  i senyors diputats.

El Partit Popular ha presentat aquesta proposició no de llei

arran d’unes  reunions  amb els  diferents col·lectius

d’associacions de la Guàrdia Civil i de Policia Nacional, atès el

dèficit que arrossegam els darrers anys quant als efectius per

poder garantir i donar el millor servei públic als nostres

ciutadans i als visitants que venen any rera any.

El greuge comparatiu retributiu que pateixen aquí els

guàrdies civils  o els policies nacionals en comparació, per

exemple, amb les illes Canàries doncs és evident, per tant el que

volem nosaltres és que hi hagi una compensació, hi hagi una

retribució idèntica al que perceben els mateixos professionals

a la resta d’illes.

El tema d’habitatge també sol ser un t ema recurrent, que sol

haver-hi unes dificultats i per part de les administracions a l’illa

d’Eivissa es  va obrir un període de negociació amb l’IBAVI i

que a dia d’avui idò no ha donat resposta, com sol ser habitual

a l’IBAVI, per donar sortida a l’habitatge públic.

També hi ha altres aspectes com el dèficit imp ortant de la

plantilla, que a la proposició vostès poden haver vist que

parlam d’un dèficit de Policia Nacional de 218 efectius, així com

de la Guàrdia Civil, 344 guàrdies civils a totes les Balears. 

Últimament estam en diferents sessions o comiss ions o en

el plenari hi ha una sèrie de formacions polítiques que

insisteixen i tenen present donar compliment a l’article 33

d’aquest Estatut d’Autonomia pels  quals ens regim tots; està

clar que la policia aut onòmica no és ara a dia d’avui, entenem,

en les circumstàncies que estam, no ha de ser una prioritat pel

que podria comportar econòmicament, el que podria comportar

a nivell de p osar en funcionament, en marxa. Està clar que està

aprovat i, per tant, és una opció que es p ot  t enir en compte,

p erò a dia d’avui entenem molt més intel·ligent, entenem molt

més viable i efectiu per als nostres ciutadans impulsar les

policies locals dels nostres municipis amb una bona formació,

fent els cursos que tenim pendents de celebrar, així com

aquests dèficits que els reglaments de les pròpies direccions de

la Guàrdia Civil com de la Policia Nacional, a través del

Ministeri d’Interior, tenen reconeguts. Per t ant, l’únic que

volem és que es doni compliment a aques t s  catàlegs de llocs de

feina. 

Quant també al t ema de poder..., el tema retributiu ho

traslladam que pugui ser reconegut de forma retroactiva a

efectes d’1 de gener d’aquest any 2021.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam al torn de fixació de posicions,

pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la p araula la Sra.

Sans, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. En altres sess ions d’aquesta comissió ja

hem tengut l’oportunitat de parlar sobre els cossos i forces de

seguretat de l’Estat i, per tant, intentaré anar un poc ràpid.

Quant al punt 1, estam d’acord amb reconèixer el treball que

han desenvolupat els cossos i forces de seguretat de l’Estat

perquè durant total la pandèmia cal dir que han desenvolupat

una gran labor.

Quant al punt 2 t ambé estam d’acord que hi hagi una

equiparació salarial, nosaltres pensam que per la mateixa feina

hi ha d’haver el mateix salari.

Pel que fa al punt 3, també consideram que han de tenir un

complement de residència adequat a la realitat insular de cada

illa, i això vol dir que es tengui en compte el cost de vida de les

Illes. 

Després la diputada Carbonero li farà una esmena in v oce

en aquest sentit que m’agradaria que es pugui acceptar. El

motiu és perquè consider que hi ha d’haver un aclariment i és

que les Illes Canàries tenen la condició d’ultraperifèriques, i

crec que és  un detall que pot semblar petit, però que és

important, i que, per tant, hauríem de demanar l’equiparació en

relació amb el cost de vida de les Illes. Crec que hem d’enviar

una proposta seriosa cap al Congrés que reculli realment que

som conscients que les Illes Canàries tenen aquesta condició

especial i que ens l’equiparin al nostre cos t  de vida, perquè fins

i t ot podria ser que algunes illes, com per exemple Forment era,

que té aquesta triple insularitat, doncs tal vegada tenen un
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complement més  elevat que puguin tenir les illes més grans de

Canàries. És a dir, crec que hauríem d’enviar una proposta en

aquest sentit.

Després, pel que fa al punt 4, no li donarem suport.

Nosaltres consideram que l’habitatge HPO s’ha de destinar a

famílies que no tenen recursos, és més, aquesta p rop os ta, que

segurament la fan perquè a les Illes Balears tenim uns preus  de

lloguer molt elevats, jo els  convid, una vegada més, a donar

suport a la regulació dels preus  del lloguer. Els puc assegurar

que amb aquesta mesura sí que facilitaríem la vida a milers de

famílies  i a centenars de treballadors que han de venir a fer

feina a les nostres illes, amb una regulació, no donant

habitatges d’HPO que els necessiten famílies que realment no

tenen cap tipus de recursos moltes.

Quant al punt 5, m’agradaria que ens ho pogués  det allar un

poc més, m’agradaria saber s i es refereix a tothom que ve, si es

refereix als qui són destinats aquí o si es  refereix als qui han

decidit quedar a viure a les Illes Balears, perquè crec que és

important que es faci aquesta diferenciació a la prop os t a.

Llavors, també m’agradaria posar de relleu que és important

que aquesta qüestió també es pugui aplicar a altres  funcionaris

de l’Estat que vénen destinats a les Illes Balears i no només als

cossos i forces de seguretat de l’Estat.

El punt 6 el votarem a favor, no t enim res a dir que

s’augmentin els recursos humans i materials.

I al punt 7 sí que m’hi aturaré. La meva formació a l’any 2016

va enregistrar una p roposició no de llei al Congrés, on

sol·licitàvem el dret de sindicació dels treballadors de la

Guàrdia Civil,  una reivindicació històrica de l’Associació

Unificada de Guàrdies Civils per tal que aquests treballadors

poguessin tenir els mateixos drets sociolaborals que la resta de

ciutadans espanyols. A més, també es prop osava repensar

l’actual configuració del règim de drets i deures de la Guàrdia

Civil i que passava, com dic, que les  actuals associacions

professionals es poguessin convertir en sindicats. I la realitat

és que el Partit Popular hi va votar en contra.

Per tant, a mi em sorprèn molt el que avui vostès proposen

aquí, el millor reconeixement seria que d’una vegada per totes

se’ls puguin reconèixer aquests drets i que es puguin const ituir

com a sindicats. Nosaltres , p er t ant, al punt 7 hi farem un vot

contrari i els convidam anar una p assa més endavant, en tot

cas, al si del Congrés  dels  Diputats que és on es pot tractar

aquest tema.

I això sí, li demanaríem votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos no hi ha

ningú. Per t ant ,  p assem al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,

el Sr. Mas, té un temps de cinc minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Aquesta proposta el que posa damunt

la taula i el que deixa en evidència és que viure a les Illes

Balears és més car que viure a qualsevol altre lloc de l’Estat

esp any ol, això és una cosa que fa molt de temps que n’hi ha

que diem i n’hi ha que plantejam, per això es  planteja el REIB,

per això es plantegen moltes altres coses.

També es  planteja una altra cosa que n’hi ha que fa molt de

temps que diem, que és que a les Illes Balears tenim un

problema amb l’accés a l’habitatge, no només són policies

nacionals i guàrdies civils quan vénen aquí o quan van a

qualssevol de les Illes que tenen problemes per accedir a

l’habitatge, els docents que van a Eivissa tenen molt s  de

problemes per accedir a l’habitatge. De fet, els metges que van

a Eivissa tenen molts de problemes per accedir a l’habitatge; de

fet, hi ha docent s  que els darrers quinze dies, tres setmanes de

curs els passen dins el cotxe perquè s’ha de llogar l’habitatge

als qui viuen a Eivissa, per exemple, vull dir que són molts.

Aquí vostès es centren en las fuerzas y cuerpos de

seguridad del Estado, però, és clar, són tots els funcionaris de

l’Estat que vénen aquí, els  de la judicatura també, etc. Per tant,

crec que és una proposta feta..., estreta, molt estreta. 

En el primer punt vostès parlen de reconèixer, agrair la feina

i la professionalitat . Jo, quan entr a una botiga no faig l’ola si

me’n vaig ben atès, perquè és part de la seva obligació. Miri, no

sé per què hem de fer tot aquest  espant quan la gent l’únic que

fa és fer la seva feina i int entar fer-la el millor possible, i no ho

pos en dubte; el que passa és  que no sé per què hem de fer

l’ola a aquesta gent quan el que fan és fer la seva feina així com

li han manat. Per t ant , al primer punt nosaltres ens abstendrem.

A la resta de punts en votarem alguns en contra. I al darrer

punt la solució passa per la desmilitarització de la Guàrdia Civil,

no n’hi ha altra de solució; és a dir, l’invent de les

organitzacions professionals aquestes és un invent  que

substitueix el sindicalisme i que substitueix els sindicat s .

Desmilitaritzem la Guàrdia Civil i els seus profess ionals tendran

drets laborals com a treballadors, és tan senzill com això. A més,

fan feines  d’ordre públic, fan feines que no tenen res a veure

amb el fet de la militarització del cos. Per t ant ,  no hi ha per què,

es pot fer aquesta passa endavant que ja es  reclamava els anys

vuitanta i norant a p er part de segons quins col·lectius de la

mateixa Guàrdia Civil. 

Per tant, ja li dic, crec que aquesta proposta està massa

cent rada en un col·lectiu concret i funcionaris de l’Estat que

han de venir a fer feina a les Illes Balears, n’hi ha d’alt res,

mobilitat entre funcionaris, siguin de l’Estat o no, ent re illes

també hi és, i tenen les mateixes problemàtiques.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari VOX-

Actua Baleares, el Sr. Rodríguez, p er un t emps de cinc minuts.
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EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Desde nuestro grupo estamos en

general de acuerdo con toda la propuesta del Partido Popular,

como no puede ser de otra manera. Nosot ros  hemos venido

reivindicando en el Congreso de los  Diputados la equiparación

salarial de todos los cuerpos y seguridad del Estado y su

equiparación, por supuesto, con las policías autonómicas.

Somos muy conscientes, porque así nos lo han indicado las

organizaciones de la Guardia Civil y  los sindicatos policiales, de

la situación precaria en que se encuentran muchos de estos

profesionales destinados a nuestras islas, porque, si bien las

Canarias cuentan con el handicap de la dis tancia del resto del

país no es menos cierto que el coste de la vida en las Canarias

es inferior al cos te de la vida en Baleares, con lo cual las

personas aquí destinadas se ven muy perjudicadas, hay poca

demanda de las plazas y cuesta mucho cubrir las vacantes. En

general, lógicamente a estos profesionales, cuyos sueldos son

bajísimos  en comparación con el riesgo que corren y el trabajo

que desempeñan, pues, no les compensa el venir a nuestras

islas.

La única observación que nos gustaría hacer con respecto

al punto cuarto, entendemos perfectamente la buena intención

del Partido Popular al proponerlo, aunque pensamos que sería

mejor dar un complemento de ayuda a la vivienda suficiente

para que es t os policías pudieran venir aquí destinados y

buscarse la vivienda que más  se adaptara a sus necesidades, y,

por otra parte, habría que aumentar las llamadas  casas cuartel

de la Guardia Civil, para que estos guardias  civiles, como se ha

hecho toda la vida, pudieran vivir en estas casas cuartel.

La única objeción que sí tenemos es en el punto sép t imo,

donde hablan ustedes de las asociaciones profesionales de

Guardias Civiles y  dot arlas de medios para que puedan realizar

sus acciones sindicales. A ver, la sentencia del Tribunal

Supremo, de 22 de junio de 2016, deja muy claro que la Guardia

Civil no p uede tener sindicatos, al igual que el artículo 1.3 de la

Ley Orgánica 11/1985. La Guardia Civil es un cuerpo, como

usted bien sabe, con una doble naturaleza, civil y militar, lo que

le impide tener un sindicato como tal, tiene una serie de

asociaciones reconocidas que en el fondo hacen una tarea

prácticament e igual, pero nuestra objeción sería sustituir “sus

acciones  sindicales” por “su trabajo o su labor”, porque

realmente no desempeñan acciones sindicales. Estaríamos

aprobando algo que el Tribunal Supremo ya ha dicho que es

ilegal, las asociaciones de guardias civiles no pueden ser un

sindicato, mientras mantenga -y en eso tiene la razón el

diputado de MÉS- mientras mantenga su naturaleza militar.

Nosotros somos absolutamente partidarios de que mantenga

esa naturaleza y, por tanto, de que se reconozcan sus

asociaciones que realizan la defensa de sus intereses, pero

dentro de un marco diferente al de un sindicato profesional.

Salvo esta salvedad, nosotros aprobaremos el conjunto de

la moción. Solo solicitaríamos, y a digo, el cambio de donde

pone “desempeñar sus acciones sindicales” pasase a decir

“ p ara desemp eñar su t rabajo o su labor”, queda

sobreent endido. Pensamos que estas asociaciones , que

nosotros también, por supuesto, resp aldamos, trabajan por la

defensa de los intereses de los guardias civiles y que, p or

supuesto, tienen que tener esas ayudas o ese reconocimiento

en t anto que asociaciones, no que sindicatos, porque realmente

no lo son.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies . Ara té la paraula el Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes, la Sra. Sureda, per un temps de cinc

minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats, una

setmana més duim una proposició no de llei de les forces i

cossos de seguret at ,  darrerament n’hem dutes prou, entre

policia local o policia municipal, cossos i forces  de seguretat,

aquí també se’n parla.

Hi ha molts de p unt s, nosaltres demanaríem votació

separada d’alguns punts. En globalitat li donam suport, pensam

que han de tenir els mateixos  drets que altres cossos també de

policies autonòmiques, per tant, pensam que s ’han de modificar

i que l’Estat els ha d’igualar. Però, per exemp le, al punt 4 no

estam d’acord que es donin habitatges de protecció oficial a

aquest sector. Per què?  Perquè t ambé -i com també s’ha

comentat- hi ha metges, funcionaris de Justícia i fins  i tot també

professorat que es desplaça d’una illa a l’altra i té moltes

dificultats en el t ema d’habitatge, que també és un dels temes

del qual solem parlar prou en aquesta casa.

Amb referència al punt 5, de la mateixa manera que a la Sra.

Sans, ens crea dubtes aquest abonament del desplaçament que

s’hagi de fer als agents que no siguin d’aquestes illes.

M’agradaria que pogués especificar més, si és gent que està

des t inada aquí, però evidentment després ha d’anar a fer

visites o com... com ho especificaria.

Al punt 7, si s’ha de modificar la llei perquè els  guàrdies

civils puguin tenir els seus sindicats em sembla molt bé que

se’ls destinin de la mat eixa manera les partides econòmiques o

que s’hi destini el pressupost adient; ara bé, si no es pot

modificar la llei p erquè no es vol que tenguin sindicats, ja que

pertanyen... perquè la Guàrdia Civil no en pot tenir com s’ha

exp licat, pensam que no han de tenir igualment tots els

mateixos avantatges. Crec que és una decisió que s’ha de

prendre i que s’ha d’assumir amb totes les seves

conseqüències. Si volen o si es veu la necessitat que hi hagi

sindicats dins la Guàrdia Civil creiem que és oport ú, p erò no

s’haurien de fer parts i quarts.

Així és que en aquests... o hi votarem en contra o ens hi

abstindrem.

Gràcies, president.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes  gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari

Socialista, per un temps de cinc minuts, la Sra. Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, president. Bé, primer de tot tornam reiterar

l’agraïment i el reconeixement de la feina feta per part dels

cossos de seguretat de l’Es t at com a la resta d’empleats públics

també de l’Administració General de l’Estat i també als

voluntaris que integren el sistema de Protecció Civil i més ara

en tema de pandèmia. Per t ant ,  farem un vot favorable al punt

1.

Abans d’entrar a la resta de punts, sí que volem fer una

punt ualització pel que fa referència a les dades que apareixen al

preàmbul, és a dir, a l’exposició de motius, perquè hem fet una

investigació també i veiem que algunes dades no acaben

d’estar prou encertades en l’actualitat.

S’ha fet una feina imp ortant de treure places de policies

nacionals  i guàrdies civils aquí a les Illes Balears i, bé, a l’Estat

i que ha repercutit a les Illes Balears , i quan vostè diu que hi ha

1.767 guàrdies civils i que en falten 218, jo li diria que... amb les

dades..., li ho dic simplement perquè faci una comprovació a

posteriori, no és que afecti el vot , p erò hi ha en aquests

moments una ocupació del 92,8% en policies nacionals i una

ocupació d’un 90% en guàrdies civils. Açò significa que en

falten 117, per un cas, 226 i no 344 de guàrdies civils com diu

vostè. Açò són les dades que tenim nosalt res  com a grup en

aquests moments. 

Què en volem més, què no estam contents, volem el cent

per cent? Sí,  Sr. Camp s, però bé, que les dades no ens acaben

de coincidir.

Després, amb referència al punt 2, li hem de dir que el

Govern acompleix l’acord d’equiparació salarial que varen

firmar amb un ministre del Partit Popular. S’ha respectat en t ot

moment aques t  acord i en aquests moments s’acompleix tot el

que es va signar. S’ha de dir que el Partit Popular va signar

aquest acord, però no va fer cap  p assa amb Hisenda per poder

garantir el pagament del que p osava aquest acord, però un

govern socialista sí que ha fet aquestes passes perquè pugui

ser efectiu i a dia d’avui ho és.

Hem de dir que el punt 8 d’aquest acord s’ha de negociar

amb sindicats i associacions, que vostè mat eix anomena al punt

7, i és voluntat d’aquest govern seguir-hi fent feina. Per tant, hi

farem un vot  favorable, tot i que no és immediat el compliment

d’aquest acord, d’aquest punt 8 de l’acord que diu vostè.

Després, amb referència al punt 3, com bé ha avançat la

companya Sra. Sans, d’Unides Podem, ens agradaria fer una

ap reciació, una esmena in voce que es diu en el sentit que s igui

un poc més realista, perquè vostè, primer demana el mateix

complement de residència, que entenem que és parla d’una

indemnització de residència, no del complement de destinació;

i nosaltres li diem: bé, per què el mateix? Perquè tal vegada pot

ser... a algunes illes de les Illes Balears fins i tot fent el càlcul

seria més elevat.

Per tant, ens agradaria fer una esmena, si vostè volgués

acceptar-la, que fos qualque cosa similar..., perdó, que l’esmena

fos una cosa així com que “la indemnització per residència fos

similar a la de residència de Canàries, tenint en compte el nivell

de vida de les Illes Balears”, és un poc per posar-ho en context.

I després retirar el t ema de la retroactivitat a 1 de gener del 2021,

perquè açò realment és un brindis al sol. 

En el punt número 4 farem un vot negatiu, perquè les

condicions d’accessibilitat recauen sobre les Illes Balears,

sobre el Govern de les Illes Balears , en l’habitatge,

l’accessibilitat a l’habitatge, i les persones  beneficiàries del dret

d’adquisició d’un habitatge, sigui pel règim que sigui, resulta

d’un procés de selecció i adjudicació establert per una norma

vigent i, per tant ,  consideram que en aquests moments hi ha

famílies  que ho passen molt malament i s’ha de seguir amb

aquests processos de selecció de qui requereix habitatge de

protecció oficial.

En el punt  número 5, ens agradaria que també específiques

qui són aquests efectius que diu que  “prestan servicio”,

p erquè li record que l’article 17 del Reial Decret 464/2002,

determina els abonaments dels desplaçaments  dels  agents de

forces i cossos de seguretat de l’Estat, i diu clarament què han

de percebre, segons la funció a la qual estan destinats.

Després, el punt número 6, tot i que vostè parla de

reglaments interns i diu que a dia d’avui no s’acompleixen, que,

bé, que ho podríem discutir, hi farem un vot favorable, perquè

després no pugui dir que no volem la millora en materials i

recursos humans, perquè sí que hi estam d’acord...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Carbonero, hauria d’acabar per favor.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, i ja acab, perquè em queda només el darrer punt , que és

el número 7, que estam a favor de millorar les condicions de

represent at ivitat dels sindicats i de les associacions de

guàrdies civils, però en les associacions s’ha de tenir en

comp t e que és un règim jurídic de la Guàrdia Civil que és militar

i en l’act ualit at  es  negocia un nou reglament de

representativitat amb la direcció general i les associacions. Per

tant, hi ha una voluntat  de fer un canvi, però el prudent és

deixar que aquestes associacions facin el seu camí amb aques t a

negociació, i consideram que en aquests moment s  són

associacions i també tenen dret a doblers públics a través dels

processos que surten de subvencions. Per tant ,  hi farem un vot

negatiu. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el grup proposant p er

contradiccions, durant un temps de cinc minuts, Sr. Camps.
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EL SR. CAMPS I PONS:

M oltes gràcies, Sr. President. Contestaré un poc en bloc,

perquè hi ha coses que s’han repetit. Jo com els he coment at  al

principi de la meva intervenció, açò és fruit..., aquesta

proposició no de llei és fruit de reunions amb les diferents

associacions professionals de la Guàrdia Civil, així com amb

diversos sindicats de la Policia Nacional.

Quant a la Sra. Sans, que ens proposa una sèrie de figures,

el tema de l’habitatge com que han estat diferent s  grups que hi

han fet esment , està clar que el tema d’habitatge que tenim a

Balears és un tema molt  p reocupant, molt urgent i afecta d’una

forma globalitzada qualsevol dels treballadors i ciutadans

d’aquesta terra, faltaria més. Però centrats en el que representa

aques t a proposició no de llei, el tema de l’habitatge és voler

donar un compliment al Partit Socialista, a MÉS per Mallorca i

als socis que antigament no formaven govern, com era

Podemos , aquí: “Tras la firma del 27 de febrero del 2019, el

protocol general de actuación del organismo autónomo,

Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad

del Es tado, Ministerio del Interior, con el Gobierno de las

Is las  Baleares, Consejo Insular de Ibiza y el Ayuntamiento de

Ibiza, relativo a la promoción de viviendas para funcionarios

de la Policía Nacional destinados a la isla de Ibiza y a

viviendas de protección pública. Así, el 5 de marzo de 2019,

se solicitó una memoria de necesidades en relación con la

construcción a edificar. En fecha de 12 de julio de 2019 se

remitió al Instituto Balear del IBAVI, al objeto de iniciar en su

caso la redacción del convenio, al no recibir  respuesta. El 15

de octubre . ..”, tornen reiterar el mateix escrit, perquè bé, vostès

obren una negociació, com que els sol agradar fer aquest

màrqueting, aquests decorats i solen acabar aparcats als

despatxos de l’IBAVI.

Per tant, l’únic que fem és  ressaltar una vegada més que

vostès van iniciar un compromís per dotar d’habitatge p úblic

aques t  col·lectiu, açò era una contestació per part del ministeri.

Per tant, el Partit Popular l’únic que fa és recordar els

compromisos que vostès van fer al seu dia.

Quant al tema d’indemnització o complement de residència,

nosalt res el que volem és així com ens van comprometre amb

els col·lectius, ni més ni manco, el que volem és percebre la

mateixa quantitat que reben els seus companys a les Illes

Canàries. Per tant, no acceptaríem aquesta esmena in voce.

El tema de bitllets, el tema de bitllet s era un dret, era una

condició que tenien la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, que

era un bitllet per treballador a l’any, per poder visitar els seus

familiars. Resulta que a dia d’avui, els seus companys que es

troben a les Illes Canàries, doncs mantenen viva aquesta opció.

Per tant, l’únic que es pretén amb aquest p unt  és  recuperar un

dret que tenien fa uns anys enrera.

Quant a les xifres que em deia la Sra. Carbonero, jo eren les

xifres que ens van fer arribar, per tant, no li vull discut ir s i és un

92, si és un 80 i busques, l’important, però, són el nombre total

de professionals que fan falta, que seria int eressant que sortís

reforçada aquesta proposició i que des de l’Estat enviïn els

recursos necessaris.

I quant al Sr. Mas també, que comentava de fer “la ola”, no

es tracta de fer “la ola”, es tracta de fer una formalitat, així com

ho han fet amb tots els altres col·lectius, els  sanitaris, Protecció

Civil, etc., a mi em sembla com a un col·lectiu més, no es tracta

de fer més  o manco, es tracta de ser justos i respectuosos cap

a aquests professionals. Per tant, vostè si considera que és fer

“la ola” està en el seu dret.

Quant al tema del complement  que comentaven,

l’equiparació d’indemnització del complement de residència

amb Canàries, dimarts que ve votarem també per al col·lectiu

sanit ari.  També s’abstendrà MÉS per Mallorca, o en aquest cas

farà un vot diferent del que farà avui?

Per tant, el que volem nosaltres des del Partit Popular és un

poc defensar i reivindicar els drets d’aquests col·lectius.

I estaríem d’acord amb fer una rectificació en el punt  setè,

p erquè està clar que la condició que tenen com a militars , en

aquest cas p arlam exclusivament de la Guàrdia Civil, no tenen

l’opció de poder pertànyer a un sindicat, per tant, hi ha

aquestes figures d’associacions  p rofessionals en diferents

nivells, però sí que, perquè quedés el més suavitzat i el més

còmode per a totes les formacions , o els  grups polítics, aquí el

que podrien p er p art  del proposant, farien “policías

autonómicas  para desempeñar  sus  reiv indicaciones

laborales”, -llevaríem la paraula “acciones sindicales”-, ”y

poder tener garantizados  los  mismos derechos como

empleados  públicos”. Entenem que l’objectiu és que des dels

p ressup ost s  de l’Es t at, com qualsevol altre col·lectiu

reconegut, puguin disp osar d’una partida econòmica per poder

defensar els seus interessos i els  seus drets com a treballadors

i com a funcionaris que són en aquest cas.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Tinc entès que li han fet ,  Sr. Camps, Sr. Camps,

entenc que la proposta que li han fet de modificació del punt 3

no l’accepta. No, d’acord. I,  p er tant, sols accepta una

modificació del punt 7, d’acord?

EL SR. CAMPS I PONS:

Sí, podríem fer vot per punts i propòs eliminar la paraula

“acciones sindicales” per “reivindicaciones laborales”.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Per tant, ara jo necessit demanar a la resta de grup s

si algú s’oposa a aquest canvi. Per tant, votarem el punt 7, amb

aquesta modificació.

Votarem, si no s ’hi oposa, votarem per separat i així poder

anar... d’acord?
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Per tant, passem a la votació de la proposició no de llei i

comencem pel punt 1.

Vots a favor? Unanimitat.

No?

(Remor de veus)

Ai, perdó, 11 vots a favor.

Vots en contra?

Abstencions? 1.

11 vots a favor i 1 abstenció.

Punt 2.

Vots a favor? 10 vots a favor.

Abstencions? 2 abstencions.

I vots en contra, cap.

Punt 3.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 6 vots en contra.

Abstencions? 1 abstenció.

Punt 4.

Vots a favor? 4 vots a favor.

Vots en contra? 8.

Cap abstenció.

Punt 5.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 6 vots en contra.

Abstencions?

Punt 6.

Vots a favor? 12 vots a favor, unanimitat.

Punt 7, amb la modificació que s’ha dit.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 6 vots en contra.

Abstencions? 

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei

RGE núm. 1569/21, relativa a propostes urgents sobre millores

en les condicions laborals dels professionals de les forces  i

cossos de seguretat de l’Estat, així com incrementar la seguretat

ciutadana de les Illes Balears.

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