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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores diputades i senyors diputats, començarem
la sessió d'avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, president, Sebastià Sagreras substitueix Juanma
Lafuente. Gràcies.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Juanma Gómez substitueix Patricia Guasp. Gràcies.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Bon dia, president, Joan Ferrer substitueix Francina
Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. 

I) Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm.
5074/22, presentat pel Grup Parlamentari Popular, de
sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern a
les Illes Balears, per informar sobre les gestions i actuacions
com a conseqüència de la suspensió immediata del tractat
d’amistat entre Espanya i Algèria.

Començam el primer punt de l'ordre del dia d'avui,
l'adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 5074/22,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de
compareixença de la delegada del Govern a les Illes Balears,
per tal d'informar sobre les gestions i actuacions com a
conseqüència de la suspensió immediata del tractat d’amistat
entre Espanya i Algèria.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Riera, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Quan vàrem constatar ahir a la sessió de
control del Govern per part del meu grup hi ha una ruta
consolidada d’immigració que passa per Balears com a primera
línia de frontera a Europa, i vàrem constatar amb dades a data
d'avui, aproximadament, 1.400 persones migrants han arribat
a les nostres illes de forma irregular en pasteres, cosa que
supera les xifres de qualsevol any, i, a més, aquesta situació
s’ha vist bastant agreujada pel fet que el Sr. Pedro Sánchez ha
romput les relacions amb Algèria, que era el principal país
controlador d'aquests fluxos migratoris i, a la vegada, aquesta
ruptura de relacions està originant un bloqueig per part
d'Algèria de poder repetir a tota aquesta gent que ve enganada
cercant una millor vida en els països d'Europa. 

Aquesta situació ha esdevingut crítica aquest cap de
setmana, hem tengut, com saben tots vostès, 22 pasteres amb
aproximadament 400 persones entre les quals hi ha dones i nins

petits, i és una situació que després es desborda quan arriba
aquí, a Balears, perquè no estam preparats per assumir
l’arribada d'aquesta gent en les condicions que arriben. S'han
vist desbordades les instal·lacions de la prefectura de policia,
s'han vist desbordades les carpes que s'han posat a Son Tous,
i la conseqüència és que aquesta gent després, en no poder-se
repetir repatriada, s’amolla al carrer de qualsevol manera i en
unes situacions que no són -consideram- humanitàries ni
lògiques, des del punt de vista de política exterior.

Nosaltres pensam que la delegada del Govern té molt a dir
als ciutadans de les Illes Balears, no ens pareix de rebut que es
faci un tour per les ràdios i pels mitjans de comunicació per
retre comptes i explicacions de les gestions que fa amb els
migrants i no sigui capaç de venir aquí a la seu parlamentària,
on som els diputats que representam la ciutadania de forma
electa, perquè així ens han triat a les urnes. 

Sabem que la delegada del Govern no té obligació legal de
venir al Parlament, però pensam que sí té obligació moral de
cara als diputats i als ciutadans, i per això consideram que
hauria de venir a explicar què el que està passant en aquesta
ruta migratòria, quines passes s'estan fent? 

Jo els voldria fer una reflexió, perquè moltes vegades hem
demanat aquesta compareixença i vostès amb l'excusa aquesta,
que no té aquesta obligació legal, hi han votat en contra. Jo els
faria la reflexió que, si no té obligació legal pel fet que li
demanem o recaptem aquesta presència, ella no s’hi sentirà
obligada, però sí tendrà dret a triar si vol venir o no vol tenir,
vol quedar a la Delegació del Govern i explicar-ho als seus
despatxos o a les ràdios. Si vostès hi voten en contra, no li
donen ni la possibilitat de decidir si vol venir a explicar-nos als
diputats què passa amb els migrants. Si vostès hi voten a favor,
li donarem la possibilitat, almanco, que sigui ella com a
delegada de Govern que decideixi si vol venir a explicar-nos la
feina, que jo no pos en dubte que s’estigui fent, i les solucions
de cara a aquesta ruta migratòria que s’està consolidant o
decidir que no hi ha lloc a donar explicacions als representants
dels ciutadans de les Illes que som nosaltres. 

Per això nosaltres els demanam aquest vot a favor i esperam
que, en tot cas, si fos possible, la delegada tengui a bé venir a
donar aquestes explicacions en seu parlamentària.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT;

Moltes gràcies. Ara passam al torn de fixació de posicions,
pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la senyora
Sans per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bé, vull corregir una incorrecció, això
de la suspensió, actualment no estan suspeses les relacions, de
fet, s'estan reprenent tota una sèrie de relacions i negociacions
davant tots els fets que varen ocórrer fa uns quants mesos i que,
per tant, ara mateix està intentant d'arribar a tota una sèrie
d'acords entre els dos governs. Per tant, en tot cas, quan
s'acabin aquestes negociacions sí que seria interessant poder
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conèixer un poc com han acabat. Mentrestant, no veiem
necessari aquesta compareixença. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. El nostre posicionament sobre la
sol·licitud de compareixença, si ve substanciades en una
situació que afecta clarament els interessos dels ciutadans de
les Illes Balears i si ve argumentada, més enllà de la demagògia
i l’oportunisme, sempre hi donam suport, perquè entenem que
és una oportunitat perquè els representants institucionals o de
qualsevol entitat, evidentment, pugui tenir també l'espai per
donar explicacions d’aquesta informació que està circulant i
que de vegades, a més a més -com deia-, és objecte de debat,
tant a preguntes de control com a iniciatives d'aquesta mateixa
cambra. 

Convé fer alguns matisos. Les relacions no se suspenen,
entre altres coses, dos estats mantenen sempre relacions, debat
i diàleg. El que sí està suspès manifestament és el tractat de bon
veïnatge i cooperació per part del Govern de l'Estat d’Algèria.
Això està suspès, el tractat, les relacions no, hi ha diàleg, hi ha
comentaris, hi ha aquesta ... per part del Govern d'Espanya
intent d'aproximació que, entre altres coses, afecta dos temes
fonamentals: no tan sols les relacions bilaterals que té tot estat
en les relacions geopolítiques del món, sinó que té un tema
energètic i que té un tema migratori fonamental, i, per tant, és
normal i tanta sort que hi ha aquest diàleg i esperem que sigui
de bell nou recuperat el tractat. 

I tornant al tema de la delegada representant del Govern
d'Espanya a les Illes Balears i de la seva administració, hi ha
dos temes que afecten clarament, aquí no és objecte de debat el
tema energètic i el que suposa, evidentment, el tema del
subministrament energètic, el cost, etc., el que sí afecta
clarament és el tema que estan tancades les fronteres per part
del Govern d'Algèria i, per tant, tot l’efecte migratori, a part
d’intents que hi ha hagut, no es pot produir el retorn d'acord
amb el dret Internacional i els drets humans, com pertoca als
que hagin entrat de forma irregular a les fronteres, no només de
l'Estat espanyol, sinó de la Unió Europea, on les Illes Balears,
evidentment, són frontera sud. 

Per tant, entenem que això ha estat objecte, continua sent
objecte de debat en aquesta institució al Parlament, també ho
és per inquietud a la societat de les Illes Balears, i entenem que,
independentment de la prerrogativa que pugui tenir la delegada
del Govern de no comparèixer a una institució autonòmica, sí
que trobam adient que en aquest fet vengui i pugui donar les
oportunes explicacions sobre quines estratègies a seguir en
l'àmbit, evidentment, de la gestió migratòria que afecta
concretament aquestes relacions amb l'Estat algerià, si fos amb
l'Estat marroquí també ho faríem o si fos amb qualsevol altre,
però també hem de dir que aquesta situació que s'ha produït en
les relacions de l’Estat espanyol i l’Estat algerià sí ha afectat
també un altre tema que és objecte en aquest parlament i que
també és objecte d'interès del meu grup parlamentari i del

diputat que forma part de l'Intergrup pel Sàhara. I com que aquí
hi ha una comissió, com també un intergrup parlamentari que
també tracta aquest tema, aquest tema també és d’interès pel
que poden suposar, efectivament, aquestes relacions que s'han
suspès també en el tema del Poble Sahrauí, que han afectat la
política exterior en relació amb el Poble Sahrauí a la (...) en
relació, precisament, amb aquesta interrupció de les relacions
amb l'Estat algerià. 

Per tant, sí entenem, nosaltres hi afegim això, seria un
objecte també d'interès, perquè afecta també la política que és
objecte d'aquesta institució i per tant nosaltres a la iniciativa
plantejada, sí li donaríem suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula, pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, president, nosaltres ens hi abstendrem. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Passam al Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la
paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Yo que estaba todo ansioso por ver los motivos por los
cuales MÉS no iba a votar a favor de que interviniera uno de
los poderes del Estado que ocupa las Islas Baleares, aquí en el
Parlamento, me ha quedado así, un poquito astorat, pero,
bueno, yo espero que de aquí de aquí a que levante la mano
todavía se puede pensar si este parlamento es o no soberano
como para recabar la presencia de la Sra. Delegada del
Gobierno. 

Evidentemente, nosotros sabemos, como muy bien ha dicho
la Sra. Riera, que la delegada del Gobierno no tiene obligación
de comparecer, pero no es menos cierto que, tal como ha dicho
la señora Riera, deberíamos darle a ella la oportunidad de
aceptar o negarse a esta comparecencia. 

El asunto de Argelia afecta al conjunto de España,
evidentemente por el tema del gas, que es de todos conocido,
pero a nosotros nos afecta muy particularmente y este último
fin de semana hemos tenido perfecta prueba de ello, en lo que
es la llegada de pateras con inmigrantes ilegales a nuestras
costas en esa ruta ya estable y formalizada, aunque en su
momento también se negó que existiera esa ruta estable, que
evidentemente nos afecta a todos los ciudadanos de Baleares.
También me parece muy curioso que la postura de Unidas
Podemos, que apoya al Sahara y a sus reivindicaciones, pero se
pone de perfil, cuando se trata de hablar del tema de Argelia,
que está en el fondo de toda esta cuestión. 

En todo caso, nosotros, como venimos haciendo
habitualmente en todas las comisiones, respaldaremos la
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solicitud de comparecencia. Pensamos que sería además muy
interesante que la Sra. Delegada del Gobierno nos diera
noticias de primera mano como parte del Gobierno de España,
que es en qué punto está este problema; evidentemente, no
hemos roto relaciones diplomáticas, pero a nadie se le oculta
que las relaciones no son todo lo buenas que deberían ser con
el que hasta hace poco era nuestro principal proveedor de gas,
en una situación como la actual, en la que la guerra de Ucrania,
por lo visto cada vez nos hace depender más del gas ruso y de
terceras potencias. Pensamos que sería más que conveniente
que la Sra. Delegada del Gobierno viniera a sede parlamentaria
a dar estas explicaciones, que no se trata de ninguna comisión
inquisitorial, sino simplemente de poderle hacer preguntas y
recabar información. No entendemos este obstruccionismo
habitual que ejercen los grupos del pacto del equipo de
gobierno, no obstante lo cual, nosotros votaremos a favor de la
comparecencia. 

Gracias, Sr. presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara li correspon la paraula al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, Sra. Sureda. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Des del nostre grup parlamentari sempre
donam suport a les compareixences perquè consideram que si
hi ha dubtes o preguntes que qualsevol grup pugui tenir envers
les persones de les quals se sol·licita la compareixença és
oportú que es puguin fer. En aquest cas, trobam adient que la
delegada del Govern pugui venir a aclarir i explicar-nos la
situació com està. Per tant, nosaltres sí que donarem suport a la
compareixença. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara correspondria el torn al Grup
Parlamentari Mixt, però ha excusat la seva assistència perquè
és de camí i no pot arribar. Per tant, li correspon la paraula al
Grup Parlamentari Socialista, Sra. Cano. 

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Ahir l’oposició va tenir ocasió de fer
les preguntes a la sessió de control a la consellera Garrido
sobre l'arribada de pasteres, i va quedar clar que la competència
en matèria de fluxos migratoris és una competència exclusiva
del Govern d'Espanya. I aquí el que es fa és col·laborar, posar
a disposició de les persones que arriben l’atenció humanitària
que requereixen de la mà de Creu Roja i de les forces i cossos
de seguretat de l'Estat. Això per una banda.

Per una altra, vostès saben perfectament -i ho saben, no és
la primera vegada que ho votam en aquesta comissió- que els
parlaments autonòmics no poden exercir control polític sobre
autoritats o càrrecs públics de l'Estat, i això no és
obstruccionisme. Això és el que diu l'article 152 de la
Constitució, el control polític de les assemblees autonòmiques
ha de ser referit al seu àmbit territorial i competencial, però no
a institucions diferents dels mateixos òrgans de govern i

administracions creades per a l’exercici de l'autonomia. En
aquest sentit, també, s'ha pronunciat el Consell d'Estat que va
entendre que el control parlamentari s'ha de circumscriure a
l'actuació dels òrgans i les autoritats de la pròpia comunitat
autònoma, sense que es pugui estendre a òrgans aliens al seu
àmbit de competències. Així que votarem que no, com sempre
ho hem fet, perquè no és una facultat d'aquest parlament
autonòmic.

En darrer terme, entrant en el fons, volem dir que les
relacions diplomàtiques amb Algèria es mantenen, no hi ha cap
ruptura; en un primer moment sí que hi va haver una situació
complicada quant a relacions comercials, però que s'han
reconduït ja que les relacions són amb tota la Unió Europea i
es manté el diàleg, també la qüestió important de fons, que el
gas. Algèria s’ha compromès a seguir controlant fronteres. La
frontera està tancada des de fa dos anys amb motiu de la
pandèmia, i això impossibilita realitzar devolucions, i
l'increment de les xifres de persones que vénen té a veure amb
la situació internacional, amb la fam, amb la situació allà i
l'increment també del preu dels cereals. Però el nostre país no
treballa tot sols en la gestió del flux migratoris, sinó que estam
treballant de la mà de la Unió Europea amb Frontex i amb els
països d'origen. La situació de les persones immigrants
irregulars és una qüestió molt complexa, i nosaltres lamentam
que el Partit Popular es vulgui sumar a les tesis de la ultradreta
en un tema tan sensible com aquest. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Té la paraula ara, per contradiccions, el grup
proposant per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Únicament volia agrair als grups que
donaran suport a aquesta petició, agrair també el silenci
d'abstenció implícitament positiva de MÉS per Mallorca,
lamentar la negativa descaradament injustificada per part de
Podemos, i, sobretot, lamentar la multitud d'excuses que amb
més covardia posa el Partit Socialista per negar i obstaculitzar
la feina de l'oposició.

 Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, acabat el debat passam a votar l'escrit RGE núm.
5074/22. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència, s'acorda recaptar la presència de la
delegada del Govern de les Illes Balears per tal d'informar
sobre les gestions i actuacions com a conseqüència de la
suspensió immediata del tractat d’amistat entre Espanya i
Algèria. 
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A continuació, passam al segon punt de l'ordre del dia, que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.
12948/21 i 14369/21.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 12948/21,
presentada pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a aprofundir en la
seguretat de les víctimes de violència masclista. 

Començam pel pel debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 12948/21, presentada pels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a aprofundir
en la seguretat de les víctimes de violència masclista. Per a la
seva defensa, per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
té la paraula la Sra. Sans, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bon dia a totes. Estam davant una
iniciativa que vàrem registrar el passat 25 de novembre,
precisament el Dia Internacional de l'Eliminació de la
Violència contra la Dona, és una iniciativa que, tot i el temps
que ha passat, pensam que desgraciadament no ha deixat de
tenir vigència i importància. De fet, les dades aportades a la
seva exposició de motius, lamentablement hem vist com s'han
incrementat les dones assassinades, els infants assassinats en
aquest àmbit de la violència vicària, entre d'altres, i just aquesta
setmana, arran dels canvis legislatius, Espanya ha estat el
primer país a comptabilitzar els "feminicidis", les dones
assassinades fora de l'àmbit de la parella o l’exparella. Per això,
com dic, aquesta iniciativa, per aprofundir en la seguretat de les
víctimes de violència masclista, no deixa de ser de rabiosa
actualitat.

I és que davant la violència contra les dones cal unitat de
forces polítiques, compromís per erradicar-les compromís per
protegir les víctimes, compromís per acompanyar-los i
compromís per ajudar a restaurar el mal que han patit aquelles
dones supervivents de la violència masclista. I no podem obviar
que ja hem fet un camí molt llarg i que estic convençuda que en
aquesta cambra trobarem una gran majoria de grups
parlamentaris conscienciats en la tasca que avui ens ocupa en
el debat d'aquesta iniciativa, perquè sabem que les polítiques
públiques i que cada euro invertit en aquestes polítiques per fer
front a les violències masclistes, salven vides. 

Aquestes polítiques ens ajuden a prevenir les violències,
ajuden a detectar precoçment aquelles víctimes que pateixen
violència. Aquestes polítiques públiques ens ajuden a atendre
de forma integral i a garantir la seva reparació. Tot això són
qüestions que -com deia- requereixen de suport i d’unanimitat
i que enviem avui un missatge clar i contundent, no sols a les
víctimes per dir-los que no estan soles, sinó també als agressors
per dir-los que tolerància zero cap a ells. 

I per fer tot això possible és necessari un adequat
finançament, perquè -ho torn repetir- cada euro invertit, salva
vides, i sí, també salven vides totes aquelles campanyes de
conscienciació que es fan, perquè són campanyes que ajuden a
obrir els ulls, que ajuden a denunciar, que ajuden a aturar els
peus a aquells companys que fan comentaris o actuacions
inadequats. 

També és necessari que totes aquestes polítiques públiques
siguin un eix vertebrador a cada institució, i hem vist com en
els darrers anys ha augmentat l’empenta en aquest sentit, hem
vist grans canvis legislatius al Govern de l'Estat, però també en
aquesta comunitat, on des de la passada legislatura comptam
amb una llei d'igualtat entre dones i homes. I no ens hem
d'aturar, hem de continuar, hem de continuar amb la cooperació
i la coordinació interinstitucional per arribar encara més enfora,
perquè -com deia- encara queda molt per fer, encara tenim
moltes obligacions, responsabilitats i tasques cap endavant,
nosaltres que som precisament servidors públics.

Les dones han de poder sentir-se segures, saber que davant
una situació de violència hi haurà tot un sistema amb tot un
seguit de persones professionals que l’atendran i
l'acompanyaran durant tot aquest camí, professionals preparats,
sensibilitzats, amb la formació adequada per atendre de la
millor manera les víctimes, ja no sols les dones, sinó també els
infants que pateixen violència, i que és primordial que tenguin
una adequada intervenció per al seu desenvolupament com a
persones adultes en el futur. 

En realitat podríem parlar durant hores de totes les
casuístiques a les quals ens enfrontam les dones. Ho veim, per
exemple, darrerament amb les punxades, amb la submissió
química, cada vegada la violència que patim les dones és més
tortuosa, on els agressors fan tot el possible per no deixar rastre
i quedar impunes. També podríem estendre’ns en quines
qüestions ja s'han desenvolupat, com deia abans, són moltes.
Hem avançat en plans en nova legislació, ara pendents també
de la renovació del dictamen del Pacte d'Estat contra la
violència masclista. També hem avançat en el marc de
cooperació entre l'Estat i les comunitats autònomes, entre
moltes d'altres qüestions. I és per tot això -i no entraré a
detallar els punts de la iniciativa, perquè crec que són clars i
tothom els té- que avui demanam el suport de tots els grups
parlamentaris d'aquesta cambra. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 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, president. Amb aquesta PNL volem manifestar el
compromís del Grup Parlamentari Socialista envers la lluita
contra la violència cap a les dones. Si bé és cert que durant la
pandèmia es varen tensionar molts recursos de l'estat del
benestar, també és igualment cert que vàrem incrementar com
mai les partides per donar resposta a les diferents situacions
sorgides durant la pandèmia, igual que ho estam fent en aquests
moments amb la crisi derivada de la guerra a Ucraïna.

Les polítiques públiques d'igualtat funcionen, i aquest és el
missatge que volem donar, salven vides, ajuden les dones i els
seus infants a sortir del maltractament i a començar una nova
vida amb tots els recursos que es posen al seu abast. Si hi ha
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més denúncies és perquè la violència és revelada i les dones
confien en les institucions. 

Més de vint anys de polítiques d'igualtat ens han permès
millorar el sistema de protecció i reduir les xifres d'assassinades
per violència masclista. Des del 2003 han estat assassinades un
1.158 dones a mans de les seves parelles o exparelles. Són unes
xifres que escarrufen. Des de la passada dècada on la mitjana
anual superava els 60 i 70 assassinats per violència de gènere,
ens trobam amb les sèries històriques més baixes el 2020 i el
2021; ara, des del Govern d’Espanya ampliaran les categories
objecte d'anàlisi per computar no només els "feminicidis" en
l'àmbit de la parella o exparella, sinó que es visibilitzaran altres
tipus de violències masclistes com els assassinats per violència
sexual. 

El Pacte d'Estat, que cal recordar que en aquests moments
està en revisió a l'Estat i no està renovat a dia d'avui, hi ha una
vocació, una voluntat per part de tots els partits polítics que
conformen l'arc parlamentari, excepte la ultradreta, però encara
no està renovat, però, gràcies a aquest pacte d'Estat ha estat
possible que enguany les nostres illes hagin rebut 9,6 milions
d'euros per a polítiques contra la violència masclista i per a
polítiques de conciliació. 

Hem de seguir fent esforços per arribar sobretot als
col·lectius de dones vulnerables, com les dones grans, ja que
quasi el 60% de les dones assassinades a Espanya tenien més
de 60 anys i també de les dones que es troben en situació de
prostitució. Vull recordar que des de fa anys el Ministeri de
l’Interior compta amb un protocol de no-expulsió de les
víctimes de tracta amb finalitat d'explotació sexual, i ara, amb
el decret llei d'Ucraïna, s'han reforçat les mesures sociolaborals
a les víctimes de tracta. Consideram que una llei integral contra
el tràfic d'éssers humans serà una bona eina per lluitar contra
l'explotació sexual; igual que ho serà la proposició de llei que
hem registrat el Grup Parlamentari Socialista al Congrés per
combatre totes les formes de proxenetisme, perquè no existeix
cap proxenetisme lícit. 

Els recursos que ens arribin de l'Estat han de tenir present
la nostra singularitat com a illes, que som un territori discontinu
i, per tant, aquest factor és clau i ha de seguir clau en
l'assignació de recursos.

La perspectiva de gènere no és altra que aquella que té
present el 52% de la població femenina, significa fer una
política pública que garanteixi la nostra condició de ciutadanes
de plens drets, protegir-nos de la violència i actuar de manera
diligent, també a espais que són molt sensibles i de cabdal
importància com són els punts de trobada. 

La legislació ha canviat molt en els darrers anys, i moltes
vegades els jutges no l’apliquen amb la finalitat amb què va ser
promulgada. Un maltractador no pot ser un bon pare i, per tant,
ni la custòdia ni la pàtria potestat hauria de recaure en ell. Ens
congratulam, per tant, que el Tribunal Constitucional hagi
avalat la suspensió de visites de la reforma del Codi Civil de
2021 als pares amb procediments per maltractament i que ho
hagi fet per unanimitat i en contra del criteri de la ultradreta
que va interposar aquest recurs. Es garanteixen, per tant, de
manera plena els drets i les llibertats. 

Cal seguir incidint en la formació, no només entre
operadors jurídics, sinó també amb tots els que intervenen en
el context d'atenció a les víctimes i els seus infants, els equips
de valoració psicosocial, perquè de les seves valoracions depèn
la vida d'aquestes dones i dels seus infants. D'igual manera és
determinant que el primer contacte d'una dona maltractada amb
l'administració que fa una crida d'auxili o informació al telèfon
de l'administració, aquesta ha de ser un servei internalitzat,
professionalitzat al màxim, amb la màxima qualitat possible i
bones condicions laborals i salarials.

Esperam que els diferents grups es puguin sumar a aquestes
propostes de millora per continuar avançant en la protecció de
les dones maltractades i els seus infants. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
Sr. Ensenyat. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Res més a afegir, Sr. President, a la vista de l'exposició
acurada que han fet les meves companyes proposants de la
mateixa proposta. Per tant, res més a afegir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Per part del Grup Parlamentari Popular s’han
presentat les esmenes RGE núm. 4701, 7381, 7382, 7383 i
7384/22 i per a la seva defensa té la paraula el Sr. Camps, per
un temps de cinc minuts. 

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia, senyores i senyors
diputats. Abans d’entrar en matèria del que ens ocupa aquesta
proposició no de llei, volia fer una sèrie de comentaris. 

Aquesta PNL havia estat convocada a una altra sessió de
comissió, i avui de matí el Partit Popular ha enregistrat un
document pel qual retiram dues mocions, que serien la 4702 i
la 4703, mantenim viva la 4701, que és una esmena de
modificació, la qual diu: “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears i el Govern de l'Estat a impulsar
plans d'igualtat amb suficients recursos humans i materials, així
com millorar les dades per a la sensibilització social i la
planificació i avaluació de les polítiques d'igualtat.”

I pel que fa a les mocions, perdó, a les esmenes que vam
enregistrar ahir, doncs vull comentar que el Partit Popular, a
part d'aquestes aportacions per poder avançar en aquesta xacra
social que tenim de la violència, també volíem fer una sèrie de
comentaris que hi ha un parell de punts que ens agradaria, en el
segon torn de paraula que tenguin els portaveus, que són els
proposants d'aquesta iniciativa, per exemple, en el punt quart
ens agradaria que tenguessin en consideració i acceptar una
esmena in voce, que podria ser: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a implementar
l'educació afectivosexual des de la primera infància”, i afegir-hi
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“adaptant a les diferents etapes educatives”, i seguir ja amb la
resta com està.

I pel que fa als punt 6, 7 i 10, hi ha un parell de temes, per
exemple, al 10, vostès es refereixen aquí “sempre que hi hagi
normalitat”, la normalitat, a quina normalitat es refereixen, als
temes de COVID? Ens agradaria que ens poguessin explicar
per poder nosaltres acabar d'estar segurs del que es votaria.

Els anticipam que amb la majoria de punts estam d'acord,
hi votarem a favor, però sí que ens agradaria que ens
resolguessin en el 6 i el 7 un poc més en quines qüestions
vostès es basen.

I també he de dir-los que les esmenes que nosaltres hem
presentat també van, com us he dit, fa uns minuts, a reforçar
aquestes polítiques i aquesta protecció cap a la societat i
principalment cap a la família, les dones i els nins.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Passem al torn de fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Començaré per les esmenes presentades.
A nosaltres ens sembla que, a més que és una oportunitat
aquesta proposició no de llei, malgrat sigui una proposició no
de llei presentada el mes de novembre, és una oportunitat per
fixar les reivindicacions que tant des de la judicatura com de les
mateixes entitats, els usuaris i els cossos i forces de seguretat
demanen recursos, i crec que és unànime en aquesta cambra la
necessitat de tenir un jutjat, evidentment perquè doni més
agilitat, més immediatesa i, evidentment, la formació pertinent
per a un jutjat específic per al delicte de violència de gènere.

Per altra banda, evidentment, sempre direm, i ho hem dit, i
ho han reivindicat les forces i cossos de seguretat que la
UFAM, necessita per a la violència de gènere, però la
vigilància, també, que s’ha comès sobretot amb les dones i amb
els nins i nines per abusos, és necessari dotar-la dels recursos
suficients.

Per tant, els dic que si són acceptades, nosaltres hi donarem
suport.

Ciutadans és signant del pacte, ho va fer en el seu moment
i de la renovació que es va fer el novembre del Pacte d'Estat
contra la violència de gènere, evidentment, com a membre
signant vàrem manifestar que cap passa enrere mentre hi hagi
aquesta xacra social que es produeix de violència contra les
dones. Però, evidentment, el compliment de la llei és important,
aquesta proposició no de llei es presenta el mes de novembre
i en el punt 4 es parla que “s’insta que el Govern implementi
l'educació afectivosexual des de la primera infància i contra la
discriminació i violència de gènere des de l'òptica feminista,
des de la diversitat, a totes les fases educatius”. I aquesta
comunitat autònoma, i no va ser la nostra llei que nosaltres
volíem, perquè no es varen acceptar esmenes, i es va canviar,

com vostès saben, el debat que ja vàrem tenir, es va canviar
substancialment unes qüestions que nosaltres trobàvem que
eren cabdals, la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les
Illes Balears, dins els objectius i característiques d'educació
primària, no contempla de cap de les maneres aquest tipus de
formació que aquí es planteja, a totes les etapes sexuals. I sí ho
planteja a l'article 14, com a objectius i característiques de
l'educació secundària obligatòria, on diu, l'epígraf i) diu:
“fomentar el coneixement i acceptació del propi cos,
l’adquisició d'hàbits i alimentació saludables, l'educació
afectivosexual, i l'activitat física i esportiva.”

I, per tant, entenem que en aquesta etapa, evidentment, la
llei ja ho estableix, seria adient, però entenem que no és
objecte, d'acord amb el que estableix la llei, i nosaltres també
intentam que l'etapa d'educació encara de l'educació primària,
tal i com està establert aquí el redactat d'aquesta d'aquesta
proposició no de llei.

Per tant, esperarem la consideració que facin en el debat el
grup proposant per manifestar el nostre vot al punt 4.

I tal i com estan plantejats la resta de punts, que van a la
necessitat de finançament adient en aquesta comunitat
autònoma, amb les peculiaritats que tenim de la territorialitat,
i, evidentment que els recursos s’han de dispersar entre quatre
i dispersar suposa cost, per a una atenció adequada a les
usuàries i als usuaris, evidentment, nosaltres estam d'acord amb
el que suposi demanar els recursos i el finançament adequat, va
en la línia del desplegament del nostre règim fiscal i,
evidentment, del sistema de finançament de la comunitat
autònoma.

Per tant, a la resta de punts, evidentment, també hi donarem
suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passem al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, el Sr. Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Como es lógico, nosotros
votaremos absolutamente que no a esta proposición absurda,
que incide, una vez más, en las diferencias entre hombres y
mujeres, en la discriminación de los hombres en lo que respecta
a su igualdad ante la ley, que la actual ley vigente de violencia
de género ha consagrado y que esperamos derogar más pronto
que tarde, en cuanto tengamos responsabilidades de gobierno.

Pero vamos a las medidas concretas que ustedes proponen:
“El Parlamento de las Islas Baleares insta al Gobierno de las
Islas Baleares a implementar la educación afectivo-sexual
desde la primera infancia, y contra la discriminación, la
violencia de género, desde la óptica feminista -cabría más-, y
desde la diversidad de todas las fases educativas”. Yo ya, desde
VOX no sabemos cómo decírselo, que quiten ustedes sus
manos de encima de nuestros niños, la educación
afectivo-sexual corresponde a las familias, según su propia
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ideología o creencias, como recoge nuestra Constitución. La
escuela, y menos los niños en su más tierna infancia, no son
objeto de sus desvaríos.

Ustedes no saben el problema que están creando, ustedes no
saben la cantidad de chavales y chavalas adolescentes que
ahora, de repente, tienen problemas de identidad sexual, que se
van a someter a operaciones, a mutilaciones irreversibles. O
sea, ustedes no tienen ni la más mínima idea, con todas estas
cosas, del problema inexistente que están creando en esta
sociedad.

Y, como guinda del pastel, “el Parlamento de las Islas
Baleares insta al Gobierno de las Islas Baleares, en
colaboración con los consells, a reforzar las actuaciones con
menores en el contexto de la violencia de género.” ¿En serio?
¿En serio vienen ustedes con esta propuesta a este Parlamento?
¡No se les cae la cara de vergüenza, con lo que ha sucedido con
las menores tuteladas en el Consell de Mallorca! Que se lo ha
tenido que venir a decir el Parlamento Europeo, que les ha
dicho que los protocolos están mal, que las menores no estaban
bien protegidas, que han sido víctimas de abusos, de
explotación sexual, de drogadicción, y vienen ustedes con esto
al Parlamento, y encima henchidas de orgullo.

Yo, de verdad, a veces pienso que si estuviera en su lugar
no sabría dónde meterme. 

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passem al Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes, té la paraula la Sra. Sureda. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats. És cert que
aquesta iniciativa es va preparar el novembre de 2021, però
també és cert que moltes vegades entorn a aquestes dates
parlam de iniciatives i aprovam iniciatives que van
encaminades a aquesta igualtat, a aquesta defensa a les dones
que han patit violència masclista i també, evidentment, a aquest
tràfic de dones i nines que, per desgràcia, vivim i i molt més del
que fins i tot poden saber o ens pot semblar.

Jo crec que s'han de fer aquest tipus d'iniciatives, crec que
és important desenvolupar, com demanen al primer punt,
aquesta llei integral per lluitar contra el tràfic d’éssers humans,
crec que és essencial, s'han d'impulsar plans d'igualtat.

Demanen al segon punt que s'impulsin plans d'igualtat,
plans ja n’hi ha, jo crec que s'han de modificar i s'han
d’actualitzat tots aquests plans i no ens podem aturar de fer-hi
feina. 

Evidentment, al tercer punt, que es garanteixi que la
insularitat serà prioritària amb les Illes Canàries, hi estam
totalment d'acord perquè es puguin atendre aquestes víctimes
de manera presencial. 

Al punt quatre nosaltres sí que estam d'acord a implementar
aquesta educació afectivosexual des de la primera infància, i
crec que els infants -i s'ha demanat adaptat a les etapes
educatives, jo crec que això és obvi- és bàsic que estiguin ben
informats. 

Hi ha un punt allà contra la discriminació i la violència de
gènere des de l’òptica feminista. Jo puc entendre que hi ha
d'haver discriminació positiva en molts d'aspectes de la vida,
però també -i com a educadora- m'agradaria que quan parlam
d’infants, quan parlam de nins parlàssim d'igualtat, que és al
que, en definitiva, tots volem arribar. I, per tant, jo aquí més
que amb una òptica feminista, seria amb una òptica igualitària
o amb igualtat i des de la diversitat de totes les fases
educatives, pens que quan parlam d'infants -almanco
personalment- seria més correcte.

Amb la resta de punts per desenvolupar plans de formació
i sensibilització totalment d'acord, creiem que hi ha d'haver
coordinació entre els consells, el Govern i també l'Estat per
totes les víctimes que hi pugui haver. I, per tant, des del nostre
grup parlamentari donarem suport a aquesta iniciativa perquè
és una manera de fer-ho visible fent iniciatives d'aquestes,
malgrat les anem repetint i reiterant cada any, però crec que són
necessàries, s'han fet passes i se n'han de fer més.

Gràcies president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup P arlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, jo crec que ens trobem
davant d'una PNL ben intencionada, però amb moltes
deficiències tècniques i amb punts molt discutibles,
malauradament.

A mi aquestes PNL dels grups del Govern normalment em
desconcerten, i a vegades ho comento, perquè, clar, fins a a cert
punt, evidentment, els grups del Govern poden fer PNL instant
les institucions on governen a fer coses, jo això no ho neg, però
normalment hauria de ser per impulsar coses noves, per llançar,
per posar de relleu nous problemes; però crec que fer PNL per
instar els governs a fer coses que se suposa que ja haurien
d'estar fent, que crec que ja estan fent o en alguns casos se
suposa que ja han fet, no acabo de veure-li el sentit. I és un
problema que tenen en general aquestes PNL que fan els grups
del Govern, que jo entenc que és difícil per als grups de govern
fer PNL, però crec que tots hauríem de fer un esforç per omplir
la cua de PNL d’iniciatives que tinguin el màxim sentit
possible. 

I ara posaré una sèrie d'exemples de tots els problemes que
a mi em genera una PNL d’aquest tipus. Per exemple, quan els
parlo de coses que ja s’haurien d'estar fent, per exemple el punt
1, la llei integral de lluita contra el tràfic d'éssers humans, clar,
la Sra. Sans, de Poem, ens ve a presentar això d'un ministeri
que és del seu propi partit, jo pensava que, com a mínim, ens
diria, sí, sí, això ja s'està fent; si ja s’ha fet, perquè m'imagino
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que això és una política a nivell estatal, llavors, estam d'alguna
manera perdent temps discutint coses a nivell autonòmic que
haurien de ser a nivell estatal. Llavors, sembla que simplement
vulguin ocupar espai de debat a una comissió quan aquí ens
haurien -crec jo- de dedicar a temes autonòmics. 

O, per exemple, en el punt 3, amb tot el tema del 4%, si ens
diu “tal com es va acordar a la conferència sectorial que va
aprovar la distribució”; doncs si això ho ha aprovat una
conferència sectorial, ha aprovat la distribució, què ens porten
aquí a discutir?, és a dir, si això ja està aprovat. Per tant, no sé
per què hem d'instar el Govern a fer una cosa que ja s’ha
aprovat allà on toca.

O en el punt 10, quan instem l'Institut Balear de la Dona a
convocar de forma ordinària la Comissió d'Igualtat. Escoltin, si
fa un any que vàrem presentar aquesta proposició no de llei,
suposo que l'Institut Balear de la Dona ja ho està fent, i, si no
ho està fent, què esperen per donar ordres a un organisme que
depèn del seu govern, perquè ho faci?

Això seria dins aquest paquet que a moltes PNL que
presenten els grups de Govern hi ha en aquestes invocacions a
coses que vostès ja haurien d'estar fent o que ja haurien d'estar
fetes.

Després també aquestes PNL estan plenes normalment
d'afirmacions genèriques que, de fet, és igual que ho aprovem
o que no ho aprovem, perquè són tan genèriques i tan vagues
que tant si ho aprovem com si ho aprovem és absolutament
indiferent. Per exemple, al punt 4 amb el tema d’implementar
l'educació afectivosexual. Escolti, perdoni, és que acabem
d'aprovar una llei autonòmica d'educació, s'ha aprovat una llei
estatal d'educació; llavors vostès diuen, vinga, instem a
implementar l'educació afectivosexual, que jo això no sé què
vol dir. Jo estic totalment d'acord amb això, però això es fa a
través d'una llei d'educació, d’uns reglaments d’educació, d'uns
currículums, no a través d'una PNL que no va enlloc.
Aleshores, estem fent simplement aquí una propaganda, perquè
sembli que estem fent alguna cosa, quan hi ha altres maneres en
aquest parlament de fer-les realment. I, perdonin, però jo,
potser com a grup petit, que tinc molt poca quota per poder
portar temes de debat, crec que hauríem de fer tots un esforç
perquè els temes que treballem siguin més substantius.

Igual que li pos aquest exemple, també, per exemple, quan
parlen de reforçar ... “que les Illes Balears en relació amb els
ingressos insulars ... reforçar les actuacions en menors”, doncs
això “reforçar”, tampoc no sabem què vol dir, és com un
brindis al sol que fem, no?, a banda que aquí hi ha uns
problemes de competència que també, que seria el tercer tema,
és a dir, normalment aquestes PNL estan ben intencionades, fan
un totum revolutum en què es mesclen competències de
diferents institucions, sense to ni so, sense tenir en compte la
distribució competencial.

Per exemple, aquest mateix cas que els acabo de posar, el
punt 5, insta el Govern en cooperació amb els consells als
insulars a reforçar les actuacions menors. Home, deu ser al
revés, instem els consells insulars, que són els que tenen la
competència, i el que ha de cooperar és el Govern, crec jo. O,
en sentit absolutament contrari, resulta que en el punt 9 estem

parlant d’iniciatives que donin suport a les víctimes vulnerables
de violència masclista, el Govern de les Balears en
col·laboració dels consells insulars, a veure, escolti, totes les
institucions estan cridades a fer accions que donin suport a les
víctimes de violència masclista, però no són les competents. La
competent en primer terme és l'Estat, i després el govern
autonòmic; llavors aquí no sé per què posen els consells
insulars. Bé, perquè sembla que quan ens fan aquestes esmenes,
bé, posem també els consells insulars, perquè així hi som tots.
Jo crec que estem perdent precisió, i quan diem tots estem dient
ningú, però jo crec que si volem ser seriosos, si volem ser
precisos, si realment volem ajudar les víctimes de violència
masclista, hem de ser molt precisos a instar aquelles
institucions que tenen la competència. 

I dintre d'aquest totum revolutum també, que és una altra
cosa que acaba passant amb aquestes PNL, no?, que acaben
sent molt voluntaristes i amb una voluntat política, per
exemple, quan parlen -que a mi em fa gràcia- de “millorar les
dades per a la sensibilització”, bé, no, perdonin, les dades no
són per sensibilitzar, les dades són dades, és un fet objectiu, i
les dades no les recollim per sensibilitzar, les dades les recollim
-acabo tot d'una, Sr. President- per conèixer, per tenir
informació i a partir d'aquí cadascú sensibilitzada com cregui
que hagi de sensibilitzar.

Bé, tenia altres temes per comentar, però amb això volia
simplement il·lustrar la crítica que faig a aquesta PNL no és
gratuïta, sinó que realment hi ha molts temes.

I per acabar, per acabar, sí que hi ha un tema al qual no
podré donar suport -perquè, tot i així, hi donaré suport-, que és
el tema de la internalització. Si vostès, jo crec que no saben que
la millor atenció que s'està fent a les víctimes de violència
masclista la fan entitats privades amb conveni amb
l'administració i la política de la conselleria nuestra en aquesta
matèria és la del concert amb entitats privades, que són molt
més àgils i tenen molta més capacitat de fer una bona atenció;
i a això, tots els professionals del sector ho saben. A mi em
sembla que amb això van molt errats i estan aplicant un discurs
ideològic absolutament allunyat de la realitat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, passem ara a la suspensió de la sessió, per un temps de
deu minuts, per la qual cosa es demana als grups proposants si
volen la suspensió o podem continuar. Podem continuar.

Per tant, ara pertoca la intervenció dels grups proposants
per fixar posició i assenyalar si accepta les esmenes en un
temps de cinc minuts.

Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Començaré amb una frase que ha dit el
Sr. Castells: “una PNL que no va en lloc, en prenguin nota tots
els grups parlamentaris d'aquesta cambra”, amb aquesta
afirmació que ha fet. Jo pens que cada grup parlamentari pot
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utilitzar la seva quota d’iniciatives així com li sembli i, com a
grups que donam suport al Govern, no significa que no puguem
presentar iniciatives, perquè moltes vegades sempre ens diuen:
ah, això ja hauria d'estar fet. Per anar bé, tot, fins i tot el que
presenta l'oposició i el que presenten els grups que donam
suport al Govern, i que som a l’oposició i demanam, per anar
bé, tot hauria d'estar fet per ser a una societat perfecta i que
tothom estigués content, això per començar, podríem tancar el
Parlament en aquest cas, també. És a dir, jo crec que les quotes
d’iniciatives són les que són.

Pel que fa a la Llei integral per lluitar contra el tràfic
d'éssers humans, actualment es troba al Ministeri de Justícia, de
la Sra. Llop, si no vaig equivocada, s'ha de fer d'una forma
integral, com bé comentàvem, i és cert que hi ha algunes
qüestions que sí que s’han reflectit a la llei coneguda com
“Solo sí es sí”, en tot cas, en el tema de la identificació
d'aquestes víctimes i, a més, entre d'altres qüestions. És a dir,
sí que s'ha fet feina, però és cert que hi ha un acord que es
desenvolupi aquesta llei integral.

Altres qüestions que han comentat, sobre el punt 4 vull
comentar, i si després, en tot cas, que la Sra. Cano, si no és així
com havíem quedat, i el Sr. Ensenyat, que em corregeixin, en
el punt 4 crec que hem acordat que acceptarem l'esmena in voce
que ha fet el Sr. Camps, d'afegir “tant a les diferents etapes
educatives”.

També podem acceptar canviar la de “l'òptica feminista”
per “l’òptica en la igualtat”, per a nosaltres el feminisme no és
més que igualtat, per tant, si es vol canviar el concepte per tenir
una major majoria, ens sembla totalment d'acord.

S’han comentat també alguns punts que s'aclareixin, bé, la
intervenció de totes les persones que es troben amb una víctima
de violència masclista de vegades és una situació complicada,
has d’atendre una persona que ha rebut, ha patit una violència,
és una supervivent davant una violència moltes vegades, i
llavors totes aquelles persones que s’hi topin durant tot el
procés, sanitaris, psicòlegs, judicials, és a dir, totes han de tenir
una educació, han de saber com tractar amb aquesta persona.

Jo vull recordar, fa uns parell de mesos, abans que
prengués, tal vegada, tanta força o prengués força en el debat
públic el tema de la submissió química, ja hi havia alguns
articles en premsa, escrits per algunes de les persones que
havien estat víctimes, on relataven que s'havien, en anar a posar
una denúncia, que li havien dit: mira, això ha estat una mala
gatera i ja està, quan elles realment sabien que havia passat
alguna cosa. Llavors, és sensibilitzar tot aquest aspecte, de fet,
que ara s'hagin fet estudis quant a la submissió química està
molt bé, perquè, com deia abans, són formes retorçades que
prenen força davant totes les passes que fa l'administració i les
institucions i la societat per lluitar contra totes aquestes
violències, hi ha persones que maquinen com poder botar-se tot
això.

I he de dir també que lamentam molt el posicionament de
VOX, perquè crec que contribueixen amb la seva ideologia que
continuï havent-hi més violències i que es negui aquesta
violència que hi ha. I jo trob que això també forma part d'un
problema i que ja hi reflexionaran vostès, si és que volen.

Quant a les esmenes, la 4701, al punt 2, hi estam d'acord i
l’acceptarem.

A l'esmena 7381, un nou punt, hi estam d'acord, però sí que
ens agradaria llevar la frase “renovat el passat 25 de novembre
del 2021", perquè encara no s'ha renovat, hi ha el compromís
d’aquesta renovació que es troba pendent que es dugui al
Congrés dels Diputats.

A l'esmena 7382, hi estam d'acord. A l'esmena 7383 sí que
ens agradaria acceptar-la, però sí que li fem aquí una petita
modificació, que és “el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l'Estat a seguir reforçant els efectius de la Policia
Nacional de la Unitat d'Atenció de la Família y Mujer, UFAM,
i EMUME a les Illes Balears”, d’acord?, seria afegir aquest.

I la darrera esmena, la 7384, no l'acceptaríem.

I en aquest aspecte, vull comentar que no ha vingut cap
institució a dir-nos res, aquí, a les Illes Balears, a la passada
legislatura es varen fer tota una sèrie de publicacions relatives
a la tracta i a l'explotació infantil i cap grup parlamentari no es
degué llegir aquells plans i aquests informes que es feien en
aquesta comunitat autònoma, perquè absolutament ningú no va
dir res. En el Consell de Mallorca també hi ha hagut un informe
d'experts, on ja indicaven quines coses s'havien fet bé i quines
s'havien de continuar millorant, i això s’ha fet.

Per tant, vull deixar clar que no ha vingut ningú a dir res,
quan aquí s’hi ha treballat.

I, com que no em queda massa més temps, no puc afegir res
més.

Gràcies, i gràcies pel suport dels grups que hi votaran a
favor. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passem al Grup Parlamentari Socialista, Sra. Cano,

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí. Les polítiques públiques necessiten de compromís, de
legislació i de recursos i sobretot també d’estabilitat. La Sra.
Sans ha explicat perfectament el criteri per acceptar les
esmenes que compartim.

Vull agrair les aportacions positives i totes aquelles
esmenes que s'han volgut fer per millorar aquesta PNL, crec
que les aportacions es fan així i no despotricar sobre una PNL
on presenta una iniciativa, amb la seva millor voluntat possible,
els grups que donam suport al Govern tenim un paper
diferenciat de la resta de grups, nosaltres tenim aquesta
particularitat i tenim exactament el mateix dret que qualsevol
altre diputat d'aquesta cambra, i aprofitarem les nostres quotes
com ens corresponen reglamentàriament.

De les esmenes del Partit Popular compartim que s'han de
destinar més recursos, que s'ha de posar el jutjat a Palma, que
es desenvolupen plans d'igualtat i hem de continuar per aquesta
línia; és a dir, són esmenes que no diuen tampoc res que no
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s'estigui fent a dia d'avui ni que el Grup Socialista tampoc no
hagi plantejat en altres ocasions.

I respecte de les menors tutelades, a dia d'avui no existeix
cap informe, per part del Parlament Europeu el que hi ha és un
esborrany. Compartim la preocupació i per això es fa feina al
llarg d'aquests anys en plans autonòmics contra l'explotació
sexual de dones i de nines, en protocols d'actuació, en millorar
la formació, en millorar els itineraris als centres; a l’IMAS
també s'han creat dos centres nous, amb perfils concrets, un
dels quals específic per a víctimes d'explotació sexual, tal i com
planteja aquest esborrany el qual record que encara, a dia
d'avui, no està validat per tota la Comissió de Peticions.

L'esmena de la Sra. Sureda, el feminisme és la teoria
política que advoca per la igualtat entre dones i homes, per tant,
si amb aquesta equivalència vostè considera que es millora el
text, no hi tendrem cap inconvenient ni un.

Després, el principi de coeducació és un principi que està
consagrat a nivell pedagògic i a les lleis, tant la LOMLOE com
la nostra Llei educativa parlen d’aquest principi, que no és més
que una educació en i per a la igualtat, perquè el sexisme o les
diferents expectatives que ha hagut tradicionalment sobre les
nines i els nins no limitin les potencialitats a l'hora de
desenvolupar-te com a ciutadà o com a ciutadana, que no hi
hagi sexisme, que no hi hagi coses de nines, ni de nins, ni que
hi hagi joguines que siguin per a uns i per a altres, identificar
en l'adolescència relacions abusives, identificar l'autonomia,
que no és no, que si et diuen que no has d'aturar, tot això, Sr.
Rodríguez, és la coeducació, és la coeducació, i és important
que es doni a les escoles, així com la resolució pacífica de
conflictes, això forma part de les polítiques de coeducació.

Jo crec que hi ha dos punts que són importants en aquesta
PNL i que són diferencials respecte d’altres moltes iniciatives
que s'hagin pogut presentar, igual en futures ocasions en podem
desenvolupar molt més, un d'aquests, es pot compartir o no es
pot compartir, és el tema de la internalització de l'atenció
telefònica, nosaltres sí que pensam que s'ha d'anar cap a aquesta
línia, perquè dóna més estabilitat, més professionalització,
sense desmerèixer ni molt manco totes les entitats que fan feina
-i fan bona feina-, però pensam que un servei tan essencial ha
de tenir el màxim d'estabilitat, de rigor i de bones condicions
laborals, salarials, perquè és la primera presa de contacte en un
cas d'auxili. 

I després hi ha una altra qüestió que igual se li ha passat al
Sr. Castells, perquè no va poder venir aquest dia que es va fer
la presentació d’un estudi fet per l'Institut Balear de la Dona,
per Altamira González, sobre el dret de família en l'àmbit de la
violència masclista a la nostra comunitat autònoma, on per
determinar la guàrdia i la custòdia i el règim de visites al
67,33% no s’està tenint en compte la violència de gènere. Això,
a la nostra comunitat autònoma, les dades de la nostra
comunitat autònoma, únicament es valora la presència d'aquesta
per establir la guarda i custòdia en el 18,81% i per fixar el
règim de visites en el 13,86. A Espanya, el 2018 només el 0,4%
de les mesures de protecció davant la violència masclista va
implicar la suspensió de la pàtria potestat, el 2,9 la suspensió
del règim de visites i el 4,4 la suspensió de guàrdia i custòdia. 

Aquestes són dades que en funció d'elles, nosaltres després
presentam iniciatives i aquesta PNL que havíem presentat vol
aprofundir, per una banda, en la importància de la formació per
una justícia que tengui en compte totes les modificacions
legislatives que intenten fer passes per tenir en compte un
fenomen tan important com és la violència masclista, que limita
i coarta la llibertat de les dones -i jo aquí, lament que hi hagi
grups d'esquerres que avui hagin estat més posicionats amb
altres grups que estan molt més escorats-, i tenir en compte
també la importància d'aquesta formació a l’hora de les
valoracions psicosocials en els punts de trobada, perquè és
fonamental a l'hora de determinar les visites i sobretot tenir en
compte que és important que la seguretat dels nins i que les
dones no hagin de visitar els seus fills al cementeri. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
Sr. Ensenyat. 

Moltes gràcies. Per tant, acabat el debat, passam a la
votació ...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Un segon, president, m'agradaria saber com queda aquesta
in voce, perquè ...

EL SR. PRESIDENT:

Això és el que anava a aclarir ... Al punt 4 entenc que s'han
fet dues esmenes in voce, la del Grup Ciudadanos que és “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implementar, adaptant-se a les diferents etapes
educatives, l'educació afectivosexual des de la primera infància
i contra la discriminació i la violència de gènere, des de la
igualtat”, que proposat “des de l'òptica igualitària” la proposta
d'El Pi. D'acord? Per tant, quedaria la redacció en aquest sentit. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Perdó, jo sé que s'havia fet una del punt 4 al respecte ...
però el punt 4 en tenia dues, la d'El Pi i ... 

Sí, perdó. Per tant, el que farem serà anar votant ... sí,
després, les esmenes. Li han fet una modificació a l'esmena
7300 ... sí... 

(Remor de veus)

Clar,  no ... suspenem dos minuts, i aclarim el tema de les
esmenes, que si no ...

(Remor de veus)

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:
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Podem continuar Per tant, el Partit Popular accepta les ....
Per tant passaríem a votar-ho, votaríem ...

LA SRA. CANO I JUAN:

Es pot votar conjuntament. N’hi ha un que votarà a tot que
no ...

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, podem votar conjuntament. Per tant, votam la
PNL modificada en el punt 4 ...

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

President, perdoni, per aclarir que jo al punt 8 m'estendria.
Tots els podem votar a favor, si voleu, i el punt 8 a part, tots -
perdó- conjuntament i el punt 8 a part.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, demana votació separada del punt 8. Per tant,
votaríem el punt 8 i després la resta de punts modificats amb les
esmenes in voce que ja hem dit, i les esmenes del Partit Popular
modificades, d’acord?

(Remor de veus)

Però si no s'accepta, no es vota. 

Per tant, passam a la votació del punt 8. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

11 vots a favor, 1 en contra i 1 abstenció. 

Votam la resta de punts més les esmenes que se n'han
acceptat modificades, d'acord?

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

11 vots a favor, 1 en contra.

 En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 12948/21, relativa a aprofundir la seguretat de les
víctimes de la violència masclista. 

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 14369/21,
presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
garantir els drets i les condicions laborals dels membres de
les forces i cossos de seguretat de l'Estat.

Finalment, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 14369/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a garantir els drets i les condicions laborals dels
membres de les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Per a la
seva defensa, per part del Grup Parlamentari Ciudadanos, té la
paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Com vostès saben, el tema dels efectius
de les forces i cossos de seguretat de l'Estat a la nostra
comunitat autònoma ha estat objecte de debat a diferents
iniciatives, i fins i tot es va demanar la compareixença de la
delegada del Govern d'Espanya aquí, a les Illes Balears, per
veure com estaven totes les taxes de reposició i la manca
d'efectius, no tan sols als operatius de reforç que es puguin fer
durant la temporada de més població flotant, com puguin ser
les operatius d'estiu, sinó també la mancança d'efectius a les
Illes, entre altres coses perquè la nostra població augmenta,
però, a part d'augmentar la nostra població i ser una illa de
destinació turística i, per tant, amb molta població flotant, és
evident que el cost de la vida a les Illes Balears, la manca del
nostre règim fiscal propi en el seu desplegament i,
efectivament, la manca de finançament com pertoca, fan que el
tema de seguretat ciutadana també repercuteixi en aquesta
situació.

És una demanda també dels col·lectius de forces i cossos de
seguretat de l'Estat, perquè això suposa per a ells una
sobrecàrrega de feina en no tenir els efectius adients. Es parlava
de més mil efectius necessaris per donar una resposta a la
seguretat ciutadana amb eficàcia i, sobretot, per atendre tots i
cadascun dels reforços que es necessiten a les nostres illes, i,
per altra banda també, la fuita de molts de professionals que no
volen acceptar com a destinació les Illes pel cost de la vida que
suposa la manca d'accés a l'habitatge, i, per tant, això
repercuteix en la qualitat de la prestació dels serveis que els
professionals de la seguretat ciutadana volen fer. 

Aleshores, per aquesta raó presentam, el mes de desembre
de 2021, aquests punts i específicament als punts 3, 4 i 5
d'aquesta proposició és que instam el Govern d'Espanya que
faci efectiva l’equiparació salarial de les forces i cossos de
seguretat a què es va comprometre el 2018. Per altra banda,
també s'insta el Govern, que té les competències, el Govern
central, el Govern d'Espanya, que incrementi la taxa de
reposició dels efectius de les forces i cossos de seguretat
destinats a les Illes Balears responent les necessitats pròpies de
cada una de les Illes; i que actualitzi -i aquí ho demanàvem el
desembre de 2021 per a 2022- el complement de residència als
empleats públics i als agents destinats a la comunitat autònoma. 

Hem de dir que la situació, evidentment, del cost de vida i
la situació del plus d'insularitat i el que pertocaria, no tan sols
l'equiparació salarial que hi ha entre ..., i per aquesta injustícia
que hi ha també entre la retribució entre diferents cossos i
forces de seguretat, el 2022 es demanava, estam a prop
d'elaborar el pressupost de 2023, i això, evidentment, és un
altre incompliment. I haurem d'entendre també que hauríem de
presentar aquesta proposició també per fer-la efectiva el 2023. 

Lamentablement voldríem que no fos necessari tornar
presentar de bell nou per aquests punts que els he esmentat
vostè una altra proposició no de llei, perquè aquest parlament,
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en el debat de 25 de febrer de 2020, a una proposició no de llei
presentada a l'inici de la legislatura, va aprovar instar el Govern
d'Espanya a revisar de manera immediata aquesta
indemnització -estam parlant del pressupost de 2020-, i que
aquesta indemnització compensatòria per a residència, per a
tots els empleats públics i agents de forces i cossos de seguretat
de l'Estat, amb l'objectiu d'actualitzar-los al cost de vida real de
les Balears i equiparar-los al complement retributiu de
Canàries, Ceuta i Melilla. Això es va demanar el 2020, perquè
fos efectiu en el pressupost, com a mínim, de 2021. No ha estat
efectiu ni en el pressupost de 2022. 

També es va instar el Govern de les Illes Balears a negociar
amb el Govern central i la seva representant aquí, la delegada
del Govern de les Illes Balears, que inclogui aquesta
indemnització per residència coneguda com plus d'insularitat en
el règim especial de les Illes Balears sempre i quan el Govern
de les Illes Balears conegui el cost efectiu d'aquesta
indemnització i aquest cost no computi a la dotació inicial del
factor d'insularitat previst al títol III del Reial decret 4/2019. 

Finalment, també va aprovar el Parlament de les Illes
Balears instar el Govern que a mesura que es procedeixi a
aquesta negociació informi aquest parlament.

Com deia,  aquests punts no només no s'han complerts ni hi
ha hagut una resposta a les forces i cossos de seguretat de
l'Estat, sinó que també està repercutint encara i s'ha vist aquest
estiu, i ahir va ser objecte de debat també en aquest parlament,
a la qualitat en els serveis que puguin prestar i a la mancança,
especialment com va passar a l'illa de Menorca. 

Per altra banda, vostès saben que en el Congrés dels
Diputats hi ha el debat de la modificació de la Llei Orgànica
4/2015, de protecció ..., el que és la Llei de seguretat ciutadana,
i, per tant, el debat que hi ha hagut, ja es va fer l'anterior
legislatura, hi va haver una ponència, però va quedar aturada
per finalització de la legislatura, evidentment, aquesta llei està
aparcada. El nostre grup parlamentari va demanar el consens i
va donar suport i està d'acord que aquesta proposta que va ser
en aquell moment del PNV, del Partit Nacionalista Basc, era
necessari fer una actualització, tot i que en alguns punts no hi
estàvem ... en bastant de punts no hi estàvem d'acord, però el
moment d'actualitzar la Llei de seguretat ciutadana amb el que
recomanaven els mateixos forces i cossos de seguretat de l'Estat
per donar-los aquesta seguretat jurídica, no es qüestionàs la
seva professionalitat i no s’ataqués com si (...) per manca de
recursos i de la d'atemptats o d’inseguretat a l'hora de valorar
la seva actuació i que perjudicava també la seva integritat com
a treballadors públics. 

Nosaltres estam en aquesta línia, hi ha hagut una ..., com
vostès saben, durant el debat es varen qüestionar aquestes
forces i cossos de seguretat, i, per tant, el punts 1 i 2 d'aquesta
iniciativa, d’aquesta proposició no de llei demanen que de
manera consensuada es faci aquesta modificació de la Llei de
seguretat ciutadana per millorar els diferents aspectes de la seva
regulació, i que es faci dins el consens que el nostre grup
parlamentari, tant en el Congrés com en la resta d'institucions,
ha instat ja des del principi.

Hi ha una llei en la qual s’està treballant, el Grup
Parlamentari Popular al Congrés va fer una proposició que
suposava una modificació d'aquesta llei, però evidentment no
una no una actualització com pertocava, i el Partit Socialista,
amb el suport dels partits del Govern, no va presentar una llei,
demanava quasi una derogació de l'anterior, per tant, tornar a
la llei Corcuera. Entenem que hi ha d'haver aquest consens i per
garantir aquest consens també s'ha de tenir en compte, com no
pot ser d'una altra manera, i va vinculat a la resta de punts -ja
acab, president- que es garanteixin plenament els drets i les
condicions laborals dels treballadors públics que representen
els membres de les forces i cossos de seguretat de l'Estat i que
es veurien afectats, evidentment, per la modificació d'aquesta
llei si no es compta amb la seva participació. Entenem que és
una llei que millora, evidentment, l'atenció ciutadana i la i el
treball de les forces i cossos de seguretat com a empleats
públics. Per tant, els demanam el seu suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam al torn de fixació de posicions,
per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Camps. 

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. El Partit Popular, amb aquesta
proposició no de llei programa, el problema el veim que radica
en el Govern actual, en el Govern central, que no té el
compromís ni la voluntat de poder tirar endavant els acords i
els reglaments que consten en aquesta llei de seguretat.

També ens identificam en quasi tots els punts d'aquesta
proposició no de llei perquè els professionals, les forces i
cossos de seguretat de l'Estat estan a favor del que és aquesta
llei. El que volen és que es desenvolupin aquests reglaments i
acords en diferents aspectes: potenciar el nombre d'efectius en
el territori nacional i aquí, com no pot ser d'una altra manera,
a les Illes Balears, que es compleixin d'una vegada per totes els
reglaments interns de les forces i cossos de seguretat i venguin
els efectius que així estan recollits; fins i tot ens atreviríem a dir
que són uns reglaments que ja deuen estar desfasats per
l’increment de població que ha sofert la nostra comunitat
autònoma. Ahir, sense anar més enfora, es va aprovar un punt
per majoria d'aquesta cambra per poder equiparar el salari de
les forces i cossos de seguretat de l'Estat, per tant, és un
compromís de totes les formacions polítiques, però el que falta
ara és que qui ha d’executar aquest compromís, aquest acord
del Parlament de les Illes Balears és el Govern del Sr. Sánchez,
un acord amb aquests increments salarials que l'any 2018 el
president Rajoy va impulsar a través de d'aquesta llei i, per tant,
el que hem de fer és seguir complint els acords que s'havien
acordat a la legislatura del Sr. Rajoy. 

Per tant, des del Partit Popular, així també com fan els
sindicats que s’identifiquen amb el que és el fons de la llei
orgànica quant a seguretat ciutadana, avancem al Sr. Gómez
que hi estaríem d'acord i ens agradaria que votéssim els punts
per separat, perquè el primer punt no el votaríem de forma
favorable.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passem al Grup Parlamentari Unidas
Podemos, Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bé, nosaltres, des que hi va haver la
passada modificació, per part del Partit Popular, d’aquesta Llei
Orgànica de protecció de la seguretat ciutadana, que nosaltres
creiem que en aquest moment nom que se li va atorgar, de “llei
mordassa”, doncs feia prou honor al que s'havia aprovat, i crec
que totes les notícies que sortien de persones que es
manifestaven les quals, inexplicablement, acabaven detingudes
i amb unes penes increïblement estupefactes; és a dir, crec que
nosaltres sempre hem deixat clar, des del primer moment, que
és una qüestió que volíem derogar.

De fet, quan es forma el govern de coalició a nivell estatal,
en els acords de governabilitat n'hi ha un que diu clarament
“aprovar una nova llei de seguretat ciutadana que substitueixi
la “llei mordassa”, per garantir l'exercici del dret a la llibertat
d'expressió i reunió pacífica”; és a dir, nosaltres és on ens
trobam per acomplir aquests acords de coalició.

Així mateix, jo em faig una pregunta, la modificació que es
va fer per part del Partit Popular es va fer amb consens, s’hi
estava d'acord o no? No sé què opina Ciutadans, però jo crec
que ara mateix és un debat obert en el si del Congrés; és a dir,
hi ha un grup de treball treballant, què més democràtic que ja
es treballi en el Congrés i que es negociïn diferents articles i
arribant a acords, i més? Bé, jo crec que és totalment legítim el
debat com es fa.

A nosaltres, per descomptat, ens agradaria que anés molt
més ràpid i que aquesta qüestió ja hagués passat, ja haguessin
superat i fóssim a un país amb més llibertats. I això, no obstant,
no significa que nosaltres no estiguem d'acord que els cossos i
forces de seguretat de l'Estat es mereixen respecte, es mereixen
bones qualitats de feina, com qualsevol altre ciutadà; és a dir,
tothom ha de poder fer la seva feina amb bones condicions,
ells, però qualsevol persona del carrer i qualsevol ocupació, i
crec que això és important.

Nosaltres, quan s'ha dut aquí aquest plus d'insularitat per als
treballadors dels cossos i forces de seguretat de l'Estat, sempre
hi hem votat a favor. Però és vera que la iniciativa d'avui ens
genera un poc de dubtes: és a dir, de quina equiparació salarial
parlam? “... compromesa des del 2018", a nosaltres ens
agradaria que se’ns especifiqués, sobretot perquè les
equiparacions de vegades no..., no sé si en el context actual es
poden fer de la mateixa manera. Jo crec que tothom ha de
poder tenir un salari digne, fer feina aquí, a les Illes Balears, té
un cost, tots ho sabem, per tant, m'agradaria que es pogués
especificar molt millor.

I després, quant a la taxa de reposició, vaja, crec que no es
dictamina depenent de les comunitats autònomes, crec que
s’estableix un percentatge d'aplicació per a totes les comunitats
autònomes.

I pel que fa al punt 5, és vera que ha quedat un poc obsolet,
el 2022, jo no sé si hi ha intenció de fer una modificació en
aquest cas. Si es fa la modificació, nosaltres sí que donaríem
suport a aquest punt 5.

I res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies És el torn del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Crec que una qüestió és
l'exposició acurada que ha fet el Sr. Gómez, respecte del
contingut, i una altra el text al qual donam suport o no, en
aquest sentit. I crec que hi ha determinades qüestions que
resulten prou ambigües, i especialment quan fan referència a
una de les lleis que segurament ha estat més qüestionada, no
només dins el conjunt de l'Estat espanyol, sinó també,
evidentment, de la Comunitat Europea. Vull recordar que la
“llei mordassa”, efectivament, aquest mal nom que ja se li va
donar, crec que ja denota determinades qüestions que han
provocat, entre altres coses, que tenguem músics a l'exili per
cantar cançons, acusats d’enaltiment del terrorisme i acusats
d’injúries a la Corona, cosa que ha provocat que determinats
jutjats d'altres països, que segurament tenen una tradició més
democràtica que no la nostra, almanco amb (...) amb el temps
fessin una autèntica panxada de riure.

I, per tant, al marge de les simpaties personals que pugui
tenir jo amb el Sr. Gómez, és a dir, jo que VOX, PP i Ciutadans
consensuïn una llei que ja es diu d'entrada “mordassa”,
consensuar exactament què? Com bé vostè ha dit abans, crec
que hi ha un grup de feina dins el Congrés dels Diputats i crec
que les posicions o els posicionaments són prou antagònics
respecte d’uns i respecte d'altres. I, en aquest sentit, crec que sí
que és necessari, evidentment, fer aquest esforç de consens amb
un tema tan cabdal per a l'Estat espanyol, però permeti’m que
desconfiï de determinades postures, i molt especialment quan
aquestes postures s'atraquen prou a l'extrema dreta, amb aquest
enaltiment de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, crec
que, evidentment, distorsionen el debat que puguem tenir
respecte d’això.

I entenc que sí que hi ha una qüestió que, evidentment, això,
en el conjunt de les Illes Balears, comporta un problema seriós
de cobertura de places d'aquelles que són estrictament estatals.
Evidentment, hi ha altres debats, hi ha el tema de la policia
autonòmica que marca l'Estatut d'Autonomia, que és un tema
que tenim aparcat i que segurament a qualque moment l'haurem
d'afrontar, molt especialment també tenint en compte quina és
la situació de les policies dels diferents cossos de policies
locals que tenim arreu de les Illes Balears, i que són d'àmbit
municipal, però que perfectament es podrien compaginar o es
podrien coordinar amb aquesta policia autonòmica. Però això,
evidentment, ja és un altre debat que no afecta aquesta qüestió.

Aquí hi ha el rerafons, és a dir, aquestes dificultats que
tenim, que sabem perquè les tenim, si, però quan vostè demana:
hem d'equiparar; equiparar amb quí? Perquè una cosa és
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equiparar amb Canàries, evidentment, la situació de Canàries
és semblant a la nostra, però tampoc no és ben bé la mateixa;
amb Catalunya, que es demana equiparar, per exemple, amb els
Mossos d'Esquadra; és a dir que, en aquest sentit, la qüestió és
prou ambigua.

D'altra banda, també parla de taxes de reposició, que crec
que no seria el terme exacte, perquè crec que no estan sotmesos
a taxa de reposició.

I d'altra banda, evidentment, si que estam d'acord en temes
de sous, en millores salarials, perquè si no aquesta situació es
perpetuarà, així com també, evidentment, altres maneres o
altres fórmules que hi pugui haver de millora o de fidelitzar
determinades qüestions, que, com dèiem, és un autèntic drama
on gent l'envien a Mallorca, on la desarrelen d’un territori on
supòs que deu tenir la seva família, les seves hipoteques i això,
per venir a fer feina a un lloc on el preu de l’habitatge és car,
on hi ha tota una sèrie de dificultats i que, evidentment, s'han de
posar en conjunt tota una sèrie de mesures.

Crec que, en aquest sentit, en el punt cinquè es parla d'una
qüestió, o específica més, diríem, aquesta qüestió, diu “de l'any
22", però segurament ja es deu voler referir a l'any 23, quan es
facin els pressuposts generals de l'Estat de l’any 23, passen
aquestes coses moltes vegades pel temps que transcorre entre
que un passa pel registre de la moció fins que es debaten aquí,
a les comissions, però entenc que supòs que es deu referir ja a
l'any 2023.

I també tenir en compte que el complement de residència no
és el mateix que el plus d’insularitat, i crec que en aquest sentit
també s'han de reconèixer les constants demandes que s'han fet
per part del Govern de les Illes Balears respecte d’aquestes
millores i respecte, sobretot també, de propostes per fidelitzar
aquests col·lectius.

Per tant, donarem suport al punt 5, entenem que a través
d'una esmena in voce, es refereixi als pressuposts de l'any 2023,
i no 22, que són els que ja estan vigents i ja ens trobam en una
fase d’execució prou avançada, imagín.

I en aquest sentit, a la resta no li donaríem suport.

Moltes gràcies 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, Sr. Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. presidente. Quiero hacer mías las palabras de
la Sra. Sanz, de Podemos, que ha dicho que le gustaría vivir en
un país con más libertad, no puedo estar más de acuerdo;
viviremos en un país con más libertad el día que no tengamos
un presidente que cierra de manera ilegal el Parlamento, que no
monta un estado de excepción encubierto declarado ilegal por
el Tribunal Constitucional, que no impone confinamientos
ilegales, sanciones ilegales, impuestos ilegales, que ahora por
lo visto les van a llamar ustedes “gravamen”, porque la doble

imposición está prohibida por ley; que no criminalice al
adversario político mandando sicarios del partido a agredir a
los militantes en los mítines, como sucedió en Vallecas, o que
las leyes no se consensuen con los herederos de la ETA y de los
partidos partidarios de la desaparición de España. Sin duda
alguna, en ese momento en este país beberemos con más
libertad y ese momento está más cerca que lejos, será en las
próximas elecciones, en un Gobierno en el que espero que
participe VOX sin duda.

En lo que se refiere a la propuesta concreta, evidentemente,
estamos absolutamente de acuerdo tanto con la exposición de
motivos como con la mayoría de puntos que desarrolla la
propuesta de Ciudadanos, tengo que decir que no podemos
compartir el primer punto. Basta ver cómo ha saltado el Sr.
Ensenyat a decir que hay pobrecitos cantantes presos por esta
ley para ver que la ley está bien como está, porque, además, el
hablar de modificar de manera consensuada queda muy abierto,
¿con quién vamos a consensuar esta ley?, ¿con Bildu?, ¿con
Esquerra Republicana?, ¿con Junts per Cat?, ¿con el BNG?, yo
con esta gente no quiero consensuar ni cobrar una herencia.
Entonces pensamos que la ley actualmente como está defiende
los intereses de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado,
defiende la seguridad de todos los ciudadanos, establece
seguridad jurídica y, sin duda alguna -insisto-, basta ver lo poco
que le gusta a la izquierda para ver que es una ley, no solo
justa, sino además necesaria. 

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passem al Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats. Jo
m’intentaré centrar en el que diu la proposició no de llei o en
els punts que he entès i, si no, el Sr. Gómez que em rectifiqui.

Parlant de la llei mordassa, nosaltres, des del primer
moment, hem considerat que hi ha d'haver una modificació
d'aquesta llei, sigui fent una altra llei que la substitueixi o
modificant l'actual, pensam que s'han de fer; la Sra. Sans
parlava de la derogació, són al Govern de l'Estat, i, per tant, si
es volgués derogar, estaria derogada; si s'ha de modificar o s'ha
de canviar, a mi m’és igual quina paraula s'utilitzi, aquí no
parla de amb quins termes, evidentment, per desgràcia,
nosaltres no hi som a l'Estat i no podem definir els nostres
termes; sí que tenim companys d'altres partits que s'han
manifestat i que hi estam d'acord, i evidentment nosaltres
lluitarem perquè sigui així.

Nosaltres sí que donarem suport al punt 1, perquè només
parla de la necessitat de modificar, de manera consensuada -
consensuada és trobar una majoria, el consens total és molt
complicat, però trobar una majoria- aquesta llei, i nosaltres hi
estam d'acord. 

Respecte dels punts 2, 3 i 4, aquí em sap greu, Sr. Gómez,
però no ho puc entendre. Vostè ja diu que en els termes que té
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la reforma de la Llei de seguretat ciutadana ja no es garanteixen
els drets i les condicions laborals de les forces i cossos de
seguretat, si no està aprovada aquesta llei, en quins termes no
s'asseguren o no es garanteixen aquests drets? M'agradaria que
m'ho explicàs, si no, m'hi estendré, perquè no sé com acabarà.

L'equiparació salarial compromesa des de 2018 de què parla
al punt 3, també m'agradaria que me la pogués especificar.
Nosaltres sempre hem defensat aquest plus d'insularitat, aquest
complement de residència a les nostres illes i que les forces i
cossos de seguretat de l'Estat estiguin dotats amb els recursos
necessaris perquè puguin venir i ho seguirem defensant, però
també m'agradaria que ens digués en quins termes.

I en el tema de taxa de reposició, ja s'ha dit que no és, com
a tal com a taxa de reposició, jo ahir ja ho vaig manifestar quan
debatíem una moció del Grup Parlamentari Popular on se
sol·licitaven reforços per als efectius de les forces i cossos de
seguretat de l'Estat quan vénen aquí, i ja ho vaig dir, per a mi
no són reforços, totes aquelles persones que tocarien ser aquí,
no en taxa, de manera ordinària, que tenen una plaça inscrita a
la nostra comunitat, que estam parlant d'uns 400 professionals,
aquests professionals haurien de fer feina i després demanar
reforços per als mesos d'estiu, però és que ara ja ens hem
acostumat a demanar reforços perquè el personal que es
necessita a la nostra comunitat ja no el tenim, i això crec que
ens ho hem de fer mirar i ens ho hem de fer mirar, sobretot el
Govern de l'Estat, intentant facilitar al màxim que tots aquests
professionals puguin venir. 

M'agradaria que em donàs explicacions en aquests punts, i,
si no, demanaria votació separada. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara correspondria al Grup Mixt, que no hi
és, per tant pel Grup Parlamentari Socialista, Sra. Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, moltes gràcies. Seguint un poc amb totes les
intervencions dels diferents grups, creim que aquí hi ha dos
blocs. Per una banda, els punts 1 i 2, que fan referència a la
modificació de la Llei de seguretat ciutadana, que es diu llei
mordassa; i, per una altra banda, tot el tema de l'equiparació
salarial i els drets laborals de les forces i cossos de seguretat de
l'Estat. Són dos blocs que crec que no tenen connexió entre si,
per una cosa no treu l'altra.

Repecte dels punts 1 i 2, farem un vot desfavorable perquè
vostè ralla d’una llei consensuada i, efectivament, crec que
s'han vist que hi ha posicionaments molt encontrats, de fet, el
posicionament de VOX ho ha dit clarament, nosaltres no
negociarem amb segons qui, i es va veure molt clar també en
les manifestacions d'alguns sindicats, juntament amb els quals
s'hi van sumar VOX, PP i Ciutadans, van ser manifestacions
que es va fer el novembre de l'any passat, i bé, es veia
clarament quina era la confluència política que donava suport
a no moure res d'aquesta llei i que es va fer a diferents ciutats
espanyoles, crec que a Balears no n’hi va haver, ja em
corregiran si fos així, però a Balears no. I, per una altra banda,
després hi va haver la manifestació d’aquells que volen revertir,

que és un poc on hi ha l'acord entre Unidas Podemos i el Partit
Socialista, l'acord de governabilitat que ara, efectivament, com
han dit els meus companys, hi ha una comissió on s'està
treballant a veure amb quines esmenes es fan i quines propostes
en positiu es fan amb la proposta del PNV i s'està treballant des
del consens. Ara, consens global és impossible. Vostè mateix,
senyor, ho ha sentit de l'exposició de VOX, vull dir no, no els
trobaran; per tant s'està treballant amb el màxim consens que es
pot i es fa feina per arribar a aquest acord, que és un
compromís electoral, no, i de governabilitat.

Referent als punt 3 i 4, el punt 3 fa referència a
l’equiparació salarial. Nosaltres sabem que vostès, Ciutadans,
vàrem fer una proposta per equiparar a Catalunya els Mossos
d'Esquadra, aquí no queda definit, és suficientment ambigu i fa
molt mal fa molt mal donar suport a aquest punt 3
concretament, que només diu que es procedeixi a l'equiparació
salarial de les forces i cossos de seguretat de l'Estat
compromesos en el 2018, si vol especificar a què fa referència
tal vegada li podríem donar suport, però així com està
plantejada no.

Al punt 4, com bé han dit, la taxa de reposició és a nivell
estatal, la Llei 22 de 2021, de 28 de desembre, de pressuposts
de l'Estat, per aquest any l’article 20.1.4 ralla que la taxa de
reposició de les forces i cossos de seguretat serà d'un 125%,
però, bé, com bé deia la senyora d'El Pi, la Sra. Sureda, de
vegades no és un tema de la taxa de la taxa de reposició, que
nosaltres ho hem demanat des del Parlament, ho sap, que hi va
haver un acord unànime de tots els grups, que sí, d'eliminar
aquesta taxa que des del Partit Popular hi va haver molts d'anys
que es va congelar, que varen perdre molts d'efectius, ho dèiem
ahir en el plenari, però no es tracta només d’açò, es tracta que
es facin les convocatòries de les places buides que hi ha i que
també hi hagi unes condicions que no només a vegades són les
salarials. I per açò aquest govern hi està fent feina, està fent
feina en el complement de fidelització de gent que fa feina en
les forces i cossos de seguretat de l'Estat i que a vegades vénen
a fer feina aquí i per les condicions que siguin o per les
qüestions que tal vegada hi ha altres comunitats que tenen altres
condicions, decideixen anar-se’n a una altra comunitat.
Nosaltres som una comunitat efectivament turística, que tenim
uns preus de lloguer alts, i, per tant, no és només salarial, de
vegades és donar aquestes línies d'ajust perquè per poder
fidelitzar els cossos i forces de seguretat de l'Estat aquí a les
nostres illes. 

I bé, si esmena in voce el punt 5, referent al 22, que
entenem que és perquè es va registrar fa uns quants mesos ja,
també li donarem suport.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula per contradiccions el grup proposant, Sr.
Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Mirin, és curiós que haguem d'explicar
el que suposa el consens, la voluntat de consens. Clar que hi ha
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una comissió que debat una llei, com hi ha en aquest parlament,
com a altres institucions, que és com es treballa una llei i,
evidentment, hi són tots els grups, però és curiós que siguin els
ciutadans els que estiguin precisament defensant i participant
fins i tot d'un debat amb el PNV, que és qui va presentar la
proposició de llei; no vostès govern, eh?, vostès varen presentar
en el seu programa derogar, sap què suposa derogar la llei
mordassa, que vostès li diuen “mordassa”?, tornar a la
Corcuera, patada en la puerta li deien, si voleu emprar el
concepte de “mordassa”, patada en la puerta. 

I sap què va fer el Partit Popular del text de la proposició no
de llei del Partit Nacionalista Basc?, presentar una modificació
que suposava referendar més la Llei mordassa, la llei del Sr.
Rajoy. I així està el debat i a la proposició de llei del Partit
Nacionalista Basc, el que va fer Ciutadans precisament va ser
dir, ja que tenim l’oportunitat de no tornar al rodillo que varen
practicar Partit Socialista i Partit Popular amb les seves
majories, o evitar el que sí han dit socis en els quals vostès,
Partit Socialista i Unidas Podemos, han cercat consens, el
consens que han cercat algunes forces polítiques en el Diari de
Sessions, sap què diu, Sra. Diputada?, criminalitzar, insultar i
qüestionar les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Sap qui
comanda les forces i cossos de seguretat? El ministre socialista,
el Sr. Marlaska. 

Vagin ben alerta quan vostès facin segons quines
manifestacions de no cercar consens, perquè els consens han de
cercar precisament -trob jo i, evidentment, en aquest sentit- no
amb VOX, sinó que és l’argument que ha donat VOX, alerta
amb qui cercam consens. S'ha de cercar amb tothom?, sí, però
cerquin-lo vostès amb les forces majoritàries, que sí demanen
donar suport a la integritat i la seguretat jurídica de les forces
i cossos de seguretat, que és el que estam demanant els
professionals, treballadors públics. 

I ben alerta a omplir-nos la boca aquí que cercam la
seguretat i el benestar dels treballadors públics, Sra. Sans, no
són treballadors públics les forces i els cossos de seguretat?,
quan vostès en parlen de vegades són un grup a part, una cosa
rara i la resta sí són treballadors públics amb els mateixos drets.
Precisament es demana consens perquè s’escolti tota la
judicatura i els professionals de seguretat, perquè necessiten
eines, no necessiten eines només per les reunions i les
manifestacions, necessiten eines quan van a actuar en una
ocupació, quan van a actuar en un tema de maltractament, per
exemple, de la Llei de maltractament d’animals, i moltes més
coses, però precisament és una oportunitat per arribar a acords
amb altres coses perquè puguin actuar amb tota la seguretat
jurídica i no se'ls qüestioni. 

És curiós que jo hagi d'explicar aquí el consens. Escolti, no
han fet cap esmena, s'han dedicat a venir aquí a dir “vot en
contra”, i jo entenc el  perquè, perquè pretenen fer el mateix
que fan al Congrés, Partit Socialista i Partit Popular, i
evidentment no entenem el seu debat, em sorprèn que a altres
s'hi sumi.

Respecte dels pressuposts de la CAIB 2022, ja ho he dit al
començament, pessimista, haurem de tornar a presentar la
mateixa proposició no de llei que el Parlament va aprovar el
2020 per als pressuposts de 2023. Clar que acceptaré que es

modifiqui el 2023, no s’executarà el 2022. Per tant, sí accept,
lletrat, que al punt 5, on posa “2022" posi “2023" i
lamentablement l'any que ve haurem de posar per a 2024. 

Miri, la taxa de reposició és que l’estan demanant les forces
i cossos de seguretat, perquè estan demanant operatius de
reforç que no es donen i no s'estan cobrint, i si s'augmenta la
taxa de reposició, encara hi ha esperances que puguin venir
alguns i maldament no s'ocupin, però si no es modifica, no hi
haurà.

Els compromisos de 2018 es varen presentar el 2021, i és el
referent que varen negociar amb l'Estat les associacions
professionals i els sindicats. Jo, què vol que li digui?
Comprometre’a el 2018, asseguin-se a parlar del que es va
establir a l'equiparació que pertoca. Evidentment, si un cos de
seguretat de l'Estat està cobrant una quantia, podem parlar
d'equitat dels treballadors públics al nostre Estat espanyol, quan
un està cobrant el doble en compliment amb un pressupost
públic?, no en podem parlar, d'equitat territorial, de cap de les
maneres. Clar que es demana ... és com nosaltres, ens agradaria
tenir la millor sanitat pública com altres comunitats
autònomes?, clar, i no demanarem pressuposts a la comunitat
autònoma per al finançament en salut o infraestructures, com
tenen altres, per exemple, en tema ferroviari, altres comunitats
autònomes?, és clar que ho demanam. Entengui vostè que les
forces i cossos de seguretat demanin el màxim de retribució que
puguin tenir, són un referent els treballadors públics de l'Estat,
ho estam demanant arreu de les comunitats autònomes.

I es demana consens per la qualitat dels treballadors i de
l'actuació professional, és que no entenc que hagi d'explicar els
punts 1 i 2, consens en qüestions que beneficien els drets dels
treballadors i de les seves obligacions. Però, clar, és el que
comentava, segons el debat que varen tenir vostès en el
Congrés, és curiós, és curiós, però vostès no ens diguin que
hem anat a una manifestació amb VOX i el Partit Popular,
precisament per la Llei Corcuera, és que això és fals. Clar, i
tant que és fals, és que nosaltres estam amb la modificació de
la llei Corcuera, perdó, de la Llei de 2015, de la llei mordassa,
que vostès li diuen “mordassa”, precisament perquè ... No, el
que estam demanant és que es doni la seguretat i no es
qüestionin els cossos i forces seguretat, que hi ha qualcú que fa
segons quines declaracions ..., però el que varen demanar els
sindicats és el suport i amb aquesta llei, amb aquesta derogació
que vostès volien fer amb la llei, tornàvem precisament a la llei
Corcuera, i això és el que no volen les forces i cossos de
seguretat, perquè és tornar a una seguretat jurídica on han estat
qüestionats aquests professionals. Això era el motiu de
Ciutadans en aquesta manifestació i de les forces i cossos de
seguretat, associacions professionals i els sindicats, d’acord?
Una altra cosa és que vostès es quedin amb el titular, però el
que convocaven i al que ens vàrem sumar, perquè la
convocatòria era dels professionals, eren amb aquest ...

Em sap molt de greu, a mi m'agradaria que vostès
reformulessin evidentment la seva orientació del vot
manifestada aquí i tornassin llegir els punts 1 i 2. Lletrat, al
punt 5, nosaltres acceptam que el 2022 -lamentablement ho
hem d'acceptar, per coherència- sigui el 2023.

Gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant, acabat el debat, passam a la
votació de la PNL, farem una votació separada, per punts.
Votam el punt 1.

Vots a favor del punt 1?, 2 vots a favor.

Vots en contra?

Abstencions?

9 en contra, 2 a favor i 1 abstenció.

El punt 2, vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

5 vots a favor, 6 en contra i 1 abstenció.

Punt tres, vots a favor?, 6.

Vots en contra?, 6.

Per tant hi ha empat, haurem de tornar votar.

Tornam a votar el punt 3. Vots a favor’

Vots en contra?

Continuam amb l'empat i haurem de votar una tercera
vegada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Sí, continuam amb l'empat.

Passam al punt 4.

Vots a favor? 6.

Vots en contra?

Hi ha empat, per tant, tornam votar el punt 4.

Vots a favor?

Vots en contra? Roman l'empat.

Passem a una tercera votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Per tant, en el punt 4 també continua l'empat.

I, finalment, el punt 5, amb la modificació realitzada per
l’esmena in voce, del 2023. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Unanimitat.

Sí, per tant, com que hi ha empats, els portarem a plenari,
on es resoldran els empats que queden.

I, sense més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.

 



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 82 / 14 de setembre de 2022 1561

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	I) Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 5074/22, presentat pel Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern a les Illes Balears, per informar sobre les gestions i actuacions com a conseqüència de la suspensió immediata del tractat d’amistat entre Espanya i Algèria.
	II.1) Proposició no de llei RGE núm. 12948/21, presentada pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a aprofundir en la seguretat de les víctimes de violència masclista.
	II.2) Proposició no de llei RGE núm. 14369/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a garantir els drets i les condicions laborals dels membres de les forces i cossos de seguretat de l'Estat.

