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EL SR. PRESIDENT:

Bona tardes senyores i senyors diputats, començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, es demana si es produeixen
substitucions? No n’hi ha cap, no és vera?

Passam al debat de l’ordre del dia d’avui, relatiu a les
proposicions no de llei, que en tenim dues.

1) Proposició no de llei RGE núm. 6412/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
llei integral contra l’explotació sexual i  tràfic de
persones.

Començam pel debat de la proposició no de llei RGE núm.
6412/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a la Llei integral contra l’explotació sexual i tràfic de
persones.

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt bona tardes a tots i a
totes. Avortaments forçats, fam, pallisses, violacions grupals,
segrests, xantatges amb els seus bebès, fills que obliguen les
seves mares a prostituir-se, marits les seves dones, o homes
a filles i a germanes, tot això passa a Espanya, milers de
vegades cada any, són les múltiples formes que adopta el tràfic
de dones.

Cada cas és un món que per a la dignitat de les víctimes
mereixeria un estudi individualitzat, diu la Fiscalia, això ho diu
la Fiscalia General, la qual insta a elaborar un patró general
amb criteris criminològics i posteriorment analitzar cadascuna
de les manifestacions de tràfic que hi ha a Espanya, tenint en
compte el modus operandi de les organitzacions i la
nacionalitat de les víctimes. El ministeri públic explica a la
seva memòria anual que a Espanya el tràfic de dones té alguns
elements comuns, com que la seva finalitat és la prostitució,
que s’exploten dones procedents de totes les parts del planeta
i que la majoria han estat moltes vegades sotmeses a
condicions d’explotació insofribles i desconfien de les
autoritats judicials i policials quan són rescatades. 

En el mateix informe de la Fiscalia es denuncia que la
normativa espanyola no té previst un règim de protecció
integral per a aquestes víctimes i que, per tant, urgeix elaborar
una llei integral contra el tràfic de dones i nines, una llei que
introdueixi canvis en el sistema penal, no només amb major
determinació a les penes i una creació del delicte d’esclavitud,
sinó també, i el més important, que s’atengui fonamentalment
la perspectiva transversal que des d’Europa se’ns exigeix i
posar el focus a les víctimes.

Si parlam de Balears, també la Fiscalia General, en el
mateix informe que es va fer per comunitats autònomes,
adverteix que hi ha un increment molt gran de casos per tràfic

de persones a les nostres illes, a les Illes Balears, i a més
també els policies argumenten, diuen que es troben amb una
extraordinària complexitat a l’hora d’obtenir una declaració
per part de les víctimes, que això és un tema comú també a la
memòria que es troba arreu de l’Estat espanyol, no just pel
tema de l’idioma, sinó perquè no volen declarar i no volen
després tenir represàlies dels mateixos que han tengut
l’explotació sexual.

Per altra banda, associacions com l’Associació APRAM,
que és l’associació  de prevenció i reinserció a la dona
prostituïda, en el manifest que presenten cada any, en el
manifest que varen presentar enguany dia 23 de setembre, el
dia que es commemora el Dia contra l’explotació sexual,
recordava que el pacte d’Estat reconeix la tracta com a una
forma de violència contra la dona i que estableix entre  les
seves mesures la necessitat d’una llei integral de prevenció,
assistència i protecció a les víctimes.

Aquesta llei és una llei que s’ha demanat moltes vegades,
és una llei que cada any, quan commemoram el Dia contra
l’explotació sexual, es demana, és una reivindicació de
sempre, i nosaltres creiem que si hi ha unanimitat de tots els
partits polítics que és necessari, hem de pitjar entre tots des
de les comunitats autònomes perquè aquesta llei el més aviat
possible sigui una realitat; una llei que ha de tenir en compte
a tots els sectors, evidentment és una llei que hauria de sortir
per unanimitat, o per una àmplia unanimitat en el transcurs de
l’elaboració de la mateixa llei.

Però nosaltres creiem que s’han d’asseure durant moltes
vegades amb totes aquelles entitats que fan feina cada dia amb
aquestes dones, que es troben la problemàtica, que coneixen
millor que ningú el que passa, que són les primeres persones
que de vegades..., són les primeres en encetar una miqueta
aquella dona ferida, que la policia té una barrera, en canvi
aquestes entitats , a través d’altres dones que han passat pel
mateix, tenen molt més fàcil arribar-hi.

Evidentment sempre s’ha parlat de la col·laboració policial
i és molt important que també hi participin les persones de
dins els cossos de la policia que es dediquen al tractament
d’aquestes dones.

Per tant, nosaltres creiem necessari que s’aprovi aquesta
proposició no de llei, perquè és unànime que aquesta llei fa
molta falta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per part del grups
parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
s’han presentat les esmenes RGE núm. 7460, 7461 i 7462.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Ferrer, per un temps màxim de
cinc minuts.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201906412
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201907460
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201907461
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201907462
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EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí, gràcies president, i bona tarda a tothom. Nosaltres per
repartir-nos els temes el que faré jo és centrar-mes en
l’esmena 7462, que és la que agafa la qüestió de l’abolició de
la prostitució, com a un tema troncal que hauria de tenir
aquesta llei integral contra l’explotació sexual i  tràfic de
persones. Vagi per endavant que el nostre vot serà positiu, en
qualsevol cas, perquè també coincidim amb la necessitat
d’impulsar aquesta llei.

Però nosaltres pensam que també és molt important que
alhora que es planteja aquesta qüestió, posem damunt la taula
un tema que per a nosaltres és troncal en la qüestió de
l’explotació sexual de les dones i nines, és un tema que, a més,
va ser manifestat per més de 40 entitats feministes que
presentaren les seves propostes per a les darrers eleccions
generals i que posaven damunt la taula que la prostitució no
s’exerceix de manera lliure. 

Si fem aquesta consideració, hem de partir d’aquí i ens
serveix de base per poder començar a desbancar tota una sèrie
d’argumentacions que per al nostre criteri totes estan
mancades de rigor, una manca de rigor per entendre el que és
veritablement un problema i per entendre veritablement que
cap de les persones, cap de les dones que es prostitueixen ho
fan per gust, o ho fan de manera suposadament lliure, entre
cometes. Aquestes afirmacions amaguen sempre un
masclisme, de vegades un masclisme fins i tot progre per part
de determinades persones, que el que fan únicament és donar
patent de cors a les màfies que trafiquen amb dones per tal de
prostituir-les. Nosaltres estam en contra de la cosificació del
cos de les dones, de la mateixa manera que també estam en
contra de què les dones es puguin emprar per allò que
s’anomena ventre de lloguer, o de maternitat subrogada. 

Pensam que també és un altre cas de falsa progressia,
impulsat sobretot per un liberalisme més ranci, que és
considerar les dones com un objecte, com una mercaderia i
que arriba a pensar el que deia de la prostitució, ens costa molt
a nosaltres imaginar que una dona es pugui prestar completa i
lliurament a albergar un embaràs durant nou mesos i que això
sigui una qüestió únicament lliure i que a més ho faci de
manera..., rebent una contraprestació econòmica. Nosaltres no
creim amb aquesta suposada llibertat i per això hem volgut que
la qüestió que es fonamenta amb l’abolició de la prostitució,
es pugui presentar com a una esmena perquè consideram que
ha de ser una qüestió troncal a l’hora de definir els preceptes
que integraran aquesta llei integral contra l’explotació sexual
i tràfic de persones. 

Nosaltres a les 7 propostes que hem arribat a articular en
aquesta esmena, demanam l’abolició completa, que se centri
en els empresaris i en els usuaris de la prostitució, que doni a
més un suport integral a les dones en situació de prostitució,
que doni dignitat a les dones per tal també d’acabar amb les
xarxes que es beneficien de la seva esclavitud, que es puguin
desenvolupar plans de protecció i també plans de prevenció en
la tracta i programes també de protecció social.

Per tant, no només ens basam en els aspectes que podrien
ser més cridaners, que podria ser la simple abolició, o anar
contra els subjectes que se’n beneficien, sinó que anam més
enllà i també ens fixam en la protecció d’aquestes dones i en
la prevenció.

Evidentment també sancionar penalment totes les persones
que es beneficien de la prostitució d’altres, acabar sancionant
la demanda i la compra i també impulsar en els fòrums
internacionals la persecució de tracta de persones amb
finalitat d’explotació sexual.

Consideram per tant, com deia abans, que això és una
qüestió troncal, que cap partit hauria de demostrar tebiesa en
la qüestió de l’abolició de la prostitució, perquè el que posam
damunt la taula és una manca de llibertat de les dones.

Lamentam que aquesta esmena la firmem només nosaltres,
ens hagués agradat que s’hi hagués sumat també el partit
d’Unidas Podemos, perquè pensam que aquesta qüestió, que a
més, com deia abans, ve fonamentada per les peticions de les
entitats feministes, és una qüestió que ha d’impregnar tot
l’esperit d’aquesta llei que, com deia abans, donarem suport a
la proposta del Partit Popular. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President, bona tarda a tothom. Jo faré
la defensa de les esmenes RGE núm. 7461 i 7460.

La proposició no de llei que avui votem és perquè el
Govern de l’Estat elabori conjuntament amb les entitats i els
organismes un projecte de llei integral contra l’explotació
sexual i el tràfic de persones. El tràfic de persones és el tercer
negoci il·lícit més rendible a escala mundial després del tràfic
d’armes i del tràfic de drogues, segons les Nacions Unides. És
un delicte que explota dones, nenes, nens i homes amb
nombrosos propòsits, inclosos els treballs forçosos i
l’explotació sexual. Segons fonts de la Guàrdia Civil des de
2011 fins al juliol d’enguany al nostre país s’han realitzat
12.804 actuacions contra el tràfic  d’éssers humans i
l’explotació laboral. 

De totes les víctimes en el món aproximadament el 72%
són dones i nenes, mentre que el percentatge de nens víctimes
d’aquest delicte s’ha duplicat en els darrers anys; la majoria
d’elles són objecte d’explotació sexual, però hi ha altres
formes d’abús, com els treballs forçosos o el cas dels nens
d’allistament com a soldats contra la seva voluntat. 

Si no actuem contra la tracta a tot el món les guerres, el
canvi climàtic, els desastres naturals i la pobresa afavoreixen
el fet que el tràfic de persones prosperi, una situació que
perjudica especialment els migrants. El tràfic es tolera, entre
altres motius perquè genera moviment econòmic en connexió
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amb països desfavorits. Necessitem lleis efectives contra la
tracta, redoblar la persecució a les màfies i la protecció de les
víctimes i potencials víctimes. El tràfic de persones adopta
formes i no coneix fronteres.

Hem presentat dues esmenes a la proposició no de llei
perquè és responsabilitat de tots els governs desenvolupar
respostes nacionals efectives per posar fi a aquest delicte.

Proposem..., la primera esmena és una esmena de
substitució del punt número 1 perquè quedi: “El Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de l’Estat que, amb el màxim
consens possible amb entitats i organismes que treballin a
l’àmbit del tràfic de persones i l’explotació sexual, elabori i
trameti al Congrés dels Diputats , per a la seva tramitació i
aprovació, si escau, un projecte de llei integral contra
l’explotació sexual i el tràfic de persones”. 

I després demanem que s’inclogui a la proposició no de
llei que el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat perquè aquesta llei integral contra l’explotació sexual
i el tràfic de persones inclogui, entre altres, els preceptes
següents:

Número 1. Elaborar un projecte de llei integral sobre el
tràfic d’éssers humans que tengui en consideració totes les
víctimes de tràfic i totes les formes d’explotació: explotació
sexual, inclosa la pornografia; explotació per realitzar
activitats delictives; extraccions d’òrgans corporals o de
teixits o altres components del cos humà; la celebració del
matrimoni forçat i la mendicitat forçosa, tenint en compte la
dimensió del gènere, del tràfic i la vulnerabilitat particular
dels infants.

Número 2, de compliment amb les recomanacions
realitzades pel grup d’experts contra el tràfic d’éssers humans,
GRETA, en el seu informe sobre la implantació de la
Convenció del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic
d’éssers humans per a Espanya de 23 de març de 2018, acordat
en el desè cicle d’avaluació.

Punt número 3. Establir  que la identificació de les
víctimes de tràfic haurà de ser duta a terme al Cos Nacional de
la Policia o la Guàrdia Civil, amb la col·laboració necessària
de les entitats dedicades al treball en tràfic d’éssers humans.

Punt número 4 . Garantir a totes les víctimes de tràfic
assistència i protecció amb independència de la seva
col·laboració i no col·laboració amb l’administració de
justícia en els procediments judicials sigui en contra dels
suposats tractats.

I el darrer, el punt número 5. Garantir a totes les víctimes
de tràfic assistència i protecció amb independència de la seva
nacionalitat i situació administrativa d’estrangeria, facilitant-
los fins i tot la residència legal a Espanya per circumstàncies
excepcionals per motius humanitaris, prèvies a les
modificacions legals que resultin necessàries per a això.

Moltes gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula per la defensa del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, cinc minuts, el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies. No hi ha gaire més temes tampoc a afegir.
Crec que compartim el sentit d’aquesta moció i evidentment
hi votarem a favor, tot i que no sé molt bé si aquestes esmenes
es podran recollir o no es podran recollir, però sí que entenc
que, i com deia la Sra. Durán abans, és un tema recurrent cada
vegada que s’atraca el dia en què commemoram o recordam
aquestes víctimes d’explotació sexual i aquesta llei que ja
hauria d’haver sortit, i que per ventura no ha sortit per aquesta
manca que hi ha hagut, diríem, de consens, i per tractar-se d’un
tema que a més és molt complex, però que sense cap dubte ni
un representa un dels conflictes més importants que tenim a
dia d’avui, que moltes vegades passa de manera totalment
desapercebuda, fins i tot als nostres mateixos carrers on
vivim, amb situacions que realment són límit, com ben bé
demostren diferents informes que s’han publicat, i a més s’han
publicat recentment.

Crec que sobretot és un tema que en primer lloc hem
d’agrair a totes aquelles persones que fan visible aquesta
realitat, a tots aquells col·lectius i persones que hi treballen
d’una manera molt directa, i crec que aquí a les Illes Balears
tenim una bona prova d’això de diferents col·lectius els quals,
a més, han estat premiats per les mateixes institucions
públiques en diferents ocasions, que durant dècades han
realitzat aquesta feina anònima, constant i silenciosa. Per tant
crec que sobretot és a ells que hem d’escoltar.

Crec que l’objectiu de la presentació d’aquestes esmenes
és ni més ni manco que apuntar algunes qüestions que sí que
s’haurien de treballar en aquesta llei, i crec que és d’aquelles
qüestions que estaria molt bé que sí que sortissin per
unanimitat en la mesura del possible de tots els partits
polítics.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ensenyat. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Començam ara el torn de fixació de posicions de major a
menor, i pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr.
Gómez Gordiola, per un temps màxim de cinc minuts.
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Moltes gràcies, bona tarda a tothom. Nosaltres donarem
suport a la iniciativa presentada per donar un marc legislatiu,
un marc normatiu que doni garantia, seguretat i sobretot
dignitat a unes dones que estan en una situació  de veure
vulnerats aquests principis fonamentals, i a més a més de la
qual cosa fins fa pocs dies encara hi ha a molts de mitjans de
comunicació, per un tema d’ingressos publicitaris, ofertes
d’aquests tipus i fomenten d’aquesta manera aquest tipus
d’activitat. Per tant crec que el debat en el marc legislatiu ha
de ser bastant ample, no tan sols consensuat sinó assolir molts
de reptes, molts d’espais, que no tan sols són el tema de la
prohibició o la penalització dels que afavoreixen, trafiquen,
inciten o consumeixen, sinó també tot el mercat que hi ha
paral·lel en tema de publicitat, una cosa que alguns mitjans de
comunicació i fins i tot d’aquesta comunitat autònoma ja han
pres mesures, i al marge dels seus ingressos ha estat el tema
de publicitat en tema de prostitució. 

Especialment també mesures que duguin a terme, com
estableixen i ja es contemplen algunes actuacions als plans
integrals estratègics des d’administracions d’aquesta
comunitat autònoma, com l’Institut Balear de la Dona i com...
i des de la Direcció General d’Infància, plans integrals que
s’estan duent a terme, però un marc legal, un marc normatiu
evidentment és imprescindible per donar seguretat,
territorialitat i igualtat a aquestes actuacions que han d’arribar
a totes les dones i a totes les persones d’aquesta comunitat
autònoma.

El que passa és que quan, diguem, a segons quins debats de
posicionament d’alguns grups polítics fiquen dins el context
de la prostitució, de la dignitat de les persones, de l’esclavitud
conceptes que afecten un gran nombre de població com és,
homes i dones, perquè han de ser pares i mares, com és el
tema de la gestació subrogada evidentment no ens queda una
altra que traslladar la nostra, com a manco, sorpresa i
desaprovació perquè evidentment..., primer, perquè és un
col·lectiu nombrós el que sí es vol acollir i, a més, demana
que hi hagi un marc normatiu sobre un altre, una possibilitat de
la maternitat, de la paternitat que puguin oferir altres persones
que sí puguin gestar i que ho fan d’una manera altruista, lliure
i sense cap tipus de remuneració; evidentment sempre que hi
hagi una regulació clara, que és el que el partit Ciutadans va
presentar en el Congrés de Diputats en el 2017 amb aquesta
iniciativa legislativa d’una norma que afavoreixi aquesta
oportunitat de molts de pares i mares i sobretot que eviti que
hi hagi una altra comercialització, que és pagar un bitllet i unes
despeses de més de 150.000 euros per anar fora i aconseguir
exactament el mateix. El que sí ha de ser, i com no pot ser
d’una altra manera, dins un marc que garanteixi els drets, la
dignitat i sobretot la seguretat, tant jurídica, com moral i ètica
d’una societat avançada, progressista i lliberal, com entenem
que ha de ser la nostra, la nostra societat espanyola i, com no
pot ser d’una altra manera, la illenca.

Tot i això, evidentment, i llevant aquest debat que no té res
a veure, ho entenem que no té res a veure amb el que plantejam

aquí, manifestam el nostre  suport a la iniciativa que es
presenta aquí, a demanar una llei, una cobertura legal.

Quant als punts de les esmenes presentades entenc que el
que fan és donar-li tota la complexitat que li ha de donar una
llei tan important com aquesta, és a dir, que no es quedi cap
punt, que no quedi cap àmbit que no pugui garantir aquesta
dignitat, aquesta oportunitat que puguin tenir moltes dones en
una situació de vulnerabilitat i el seu entorn familiar, perquè
no només són les dones sinó els fills que puguin tenir
aquestes dones que estan en una situació d’esclavitud induïda
o fins i tot els familiars que es veuen impotents perquè rere hi
ha un tema purament mercantil i de tràfic de persones.

Fins aquí el nostre posicionament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua té la paraula la Sra. Ribas, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gràcies, Sr. President. Bueno, nosotros estamos de
acuerdo con el objetivo de este proyecto de ley de abolir la
explotación sexual y el tráfico de personas, por supuesto ,
como no podía ser de otra manera, a falta de que luego se
tendrá que concretar en el foro oportuno, que en este caso
serían las Cortes Generales, cuáles van a ser esos métodos
para abolir esta lacra.

Nosotros rechazamos cualquier propuesta de legalizar la
prostitución y por supuesto tenemos un compromiso firme
con la persecución de explotación y tráfico de personas, que
ya es un delito recogido por nuestro código penal.

En esta iniciativa que nos trae el Grupo Popular no
sabemos cuál sera la postura que defenderá en el Congreso en
su momento, si es que fuese acogida esta iniciativa por parte
del Gobierno del Estado; en cualquier caso, no sabemos si
consideran que debe regularse cuándo se ejerce
voluntariamente, si no nosotros ya adelanto que estamos en
contra de la regulación de la prostitución.

Creemos que no debemos fomentar ni amparar esta
actividad, independientemente de esa supuesta voluntariedad,
que comentaba el representante de Podemos, entre otras cosas
porque la dignidad y la integridad física son derechos
irrenunciables, exactamente igual que no podemos renunciar
a nuestro derecho a tener vacaciones en el ámbito laboral con
menos motivo aún podríamos renunciar a este derecho a
nuestra integridad física y a nuestra dignidad, y a que se
respete nuestra dignidad.

Por tanto, independientemente de cual sea el resultado y
reservando la posición política que adoptemos en su
momento, en el caso que esto se debata en las Cortes
Generales, votaremos a favor de esta iniciativa.
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Nosotros creemos que las medidas que deberían adoptarse
pasan por muchas posibilidades: el endurecimiento de las
penas; establecer un protocolo marco de protección a las
víctimas con asignación presupuestaria clara; establecer
protocolos de colaboración entre las fuerzas de seguridad y
las distintas ONG, para evitar que haya víctimas que no
denuncien por miedo; controles exhaustivos en los
aeropuertos para detectar personas que están viajando bajo
coacción; identificar, recuperar y reinsertar en la sociedad a
las víctimas; facilitar el retorno a sus países de origen, aquí
difiero de la enmienda presentada por PSOE, Unidas Podemos
y MÉS, nosotros no creemos que darles la residencia legal
vaya a ser una solución, al contrario, creemos que se puede
fomentar aún más que haya estas mafias de tráfico de personas
con el supuesto premio final de poderse quedar residiendo
legalmente en el país al que son llevadas. Por tanto, creemos
que en justicia lo que deberíamos hacer es facilitarles
precisamente el retorno a su país de origen, de donde nunca
deberían haber sido apartadas, de su entorno y de su familia y
de su entorno en general.

Estas son algunas de las medidas que creemos que
deberían adoptarse y, por tanto, a la espera de cual sería el
contenido de esta ley integral que, como ya digo, pues como
afecta a derechos fundamentales supongo que debería ser
tramitada como una ley orgánico y excediendo del ámbito de
competencias de este parlamento, pues, no voy a entrar en el
fondo del asunto.

En cuanto a la enmienda presentada, la primera de todas, es
como si simplemente se trata de una corrección de erratas,
pues, evidentemente no le veo ningún más significado ni más
problema, pero las demás, las otras dos, creo que están
excediendo de lo que sería el ámbito competencial de este
parlamento y que deberían debatirse, como digo, en el foro
adecuado. Nada más por mi parte.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Pons, per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres estam absolutament
d’acord que hem d’abordar aquest tema amb valentia de manera
conjunta, recordem que Nacions Unides es refereix a la tracta
d’éssers humans com a una forma d’esclavitud contemporània,
com bé apuntava Margalida Durán, una violació dels drets
humans en tota regla, és un delicte contra la persona, però
també contra els estats. Malauradament les víctimes són en
molts de casos dones, però també nines, també adolescents i
també nins, com s’ha apuntat avui horabaixa aquí.

Hem de recordar que són molts els que demanen aquesta
llei, els sindicats majoritaris, per exemple UGT i Comissions
Obreres, també han demanat una llei integral contra la tracta

d’éssers humans així com la formació i sensibilització dels
agents administratius i socials que participen a les tasques de
detecció i persecució de la tracta. 

A nosaltres ens preocupa que a Espanya, i també a Balears,
es trobi, segons alguns rànquings, en els primers llocs de
turisme sexual, és a dir, que això en lloc d’anar cap enrere, ja
que estam avançant en drets de les dones, sembla que de cada
vegada va a més. De fet, pensam que és difícil de combatre, ho
diem així de clar, no ho ha aconseguit ningú, hi ha qui diu que
és l’ofici més antic del món, eh!, amb tota la prevenció,
repetim aquesta frase, però la prostitució està igual que el
masclisme dins l’ADN de tota una societat històricament.
Hem de recordar que fins fa no molts anys fins i tot a Espanya
els pares duien els nins adolescents que tenguessin la seva
primera experiència sexual a un prostíbul, no? Això ho hem
vist o hem sentit contar.

D’altra banda, estic totalment d’acord que la prostitució, el
seu exercici, no és voluntari; que és violència i pensam que és
violació; que volem reconèixer, com bé s’ha dit aquí als
col·lectius que hi fan feina dia a dia; que la prostitució té
conseqüències devastadores en la part física, però també en la
dignitat, en l’autoestima, en la llibertat, en la seguretat, en tot
allò que té a veure també amb les relacions interpersonals
d’aquestes persones que estan segrestades en molts de casos
física i emocionalment.

Algunes iniciatives que s’han apuntat, com penalitzar els
clients de la prostitució, que ha abordat, per exemple, la
Fiscalia General de l’Estat, algunes formacions polítiques,
alguns municipis, ens semblen bé, però creiem que és una
mica com atacar a la menuda en el tema de drogues, és a dir,
quan agafam aquells camells que vénen la droga en el dia a dia
molt bé, tot suma, però creiem que això és un problema
d’arrel, un problema gegant, un problema universal i
internacional que té molt difícil remei.

Pensam, a més, que els grans capos mai no cauen en
aquesta i en altres qüestions, que hi ha molta hipocresia social,
és a dir, els que diuen un discurs davant qui sap si darrera són
clients d’aquesta prostitució, com hem vist en molts de casos,
i la veritat és que som pessimistes. Tot i això, nosaltres
posarem tot el que sigui possible perquè aquesta PNL tiri
endavant, perquè s’arribi a legislar, però també recordam una
altra cosa més, és a dir, la llei està molt bé, s’ha de complir, el
que passa és que una vegada que tot això s’aprovi i que tot això
tiri endavant també hem de tenir en compte qui vigila, no? No
tenim recursos perquè la policia faci la seva feina, és a dir,
sempre és una mica això, que hi estam d’acord, absolutament
d’acord, que voldríem que això fos així, pensam com diem que
és una violació i una violència.

Nosaltres donam suport a aquesta PNL que presenta el
Grup Parlamentari Popular, les esmenes també ens semblen
bé, però pensam que s’ha d’abordar d’arrel i que no hi ha una
solució màgica pel tema de la prostitució.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Mixt, la Sra.
Tur, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Diputades, diputats, bones tardes,
nosaltres també donarem suport a la iniciativa que ha portat el
Partit Popular perquè hi estam absolutament d’acord.

També donarem suport a les esmenes que s’han presentat.
Crec que tampoc no té molta raó de ser que ara aquí entri a
donar més dades o a entrar més al fons perquè ja s’ha debatut
i està clar. I celebr que tothom o tots els grups parlamentaris
estiguem d’acord en la gravetat d’aquesta situació, tot i que
llavors després no tots facem una anàlisi idèntica, però bé,
estam d’acord en la gravetat de la situació.

En tot cas, sí que he de dir a la Sra. Ribas de VOX, que
vostè parli de premi com a... que vostè es refereixi a un premi
al fet que les persones que es troben en aquesta situació
puguin arribar a regularitzar la seva situació en aquest estat,
home, jo crec que una persona que es troba en aquesta situació
premi..., el premi major no és ja regularitzar-se o no, el premi
major és sortir d’aquesta xarxa d’esclavitud i d’aquesta xarxa
de corrupció que la retenen contra la seva voluntat, però vaja,
premi, no sé què entén vostè  per premi. Jo crec que premi
aquí...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... el premi seria poder viure en llibertat i poder fer la seva vida
on lliurement la vulguin fer. Aquest seria el premi.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Procedeix ara la suspensió de la sessió per
un temps màxim de deu minuts, per la qual cosa es demana al
grup proposant si vol una suspensió de la sessió per un temps
de deu minuts, o si podem continuar.

Per tant, per part del Grup Parlamentari Popular té un
temps de cinc minuts per proposar o fixar posició i assenyalar
si accepta les esmenes.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot, vull agrair a tots els
partits polítics el suport a aquesta proposició no de llei avui.

I dir-los que nosaltres acceptarem l’esmena RGE núm.
7460/19. Aquesta esmena l’acceptam perquè, a més, és vera
que millora el text que havíem presentat i a més corregeix una
sèrie d’errades que hi havia en un paraula. Per tant,
evidentment aquesta esmena sí que l’acceptam.

Nosaltres no acceptaríem les esmenes RGE núm. 7461 i
7462 i m’explic. Estam tots d’acord que fa falta aquesta llei,
així com ho diuen les entitats que fan feina en l’explotació de

persones i així com ho demanen també diferents vegades els
cossos policials. Ara bé, nosaltres creiem que no hem d’entrar
en aquest moment..., estam d’acord amb molts dels punts que
hi ha aquí, perquè a més quan em vaig plantejar fer aquesta
proposició no de llei teníem també tota una sèrie de
circumstàncies, una sèrie de coses que nosaltres crèiem que
havien d’anar a aquesta llei, però amb la intenció que es
pogués aprovar per unanimitat perquè s’ha vist ara aquí que
som vuit grups parlamentaris que estam d’acord en l’aprovació
d’una llei, però tal vegada si entràssim a quins articles hem de
posar i quins articles no hem de posar a una llei que tampoc no
hem de fer nosaltres, que s’ha de redactar i s’ha de fer feina en
el Congrés de Diputats en l’àmbit nacional..., per tant, no vaig
voler entrar a detallar quins eren els punts que haurien d’anar
a aquesta futura llei.

I ja dic, estam molt d’acord, per exemple, amb l’esmena
7461, amb el punt 1, amb el punt 2, amb el punt 3 i amb el punt
4, i també estaríem d’acord amb altres punts. Creiem que no
cal fer-se ara, nosaltres tots  aquí som diputats, sabem
perfectament com és de complex que és fer una llei. Aquesta
lle i nosaltres creim que l’ha d’elaborar el Govern, després
d’un procés ampli d’escoltar tothom i d’afegir dins aquest
projecte de llei totes les coses que els plantegin -ja ho he dit
abans- tant els cossos de policia com totes les entitats;
després vostès saben perfectament que la nostra feina quan
estam dins el tràmit d’una llei, és dins la ponència de la
comissió pertinent, idò és millorar el text i tots sabem que
dins la mateixa ponència aquelles postures en què semblava
que no ens posaríem d’acord, després al final arriben a sortir
molts d’acords per unanimitat després que es porga.

Per tant, nosaltres creiem que aquest debat que ha d’anar
a la llei no és tant d’aquesta comissió ni del nostre parlament
autonòmic, sinó després quan s’elabori la mateixa llei.

Dit això, jo volia concretar una cosa, volia només fer una
petita puntualització. Jo m’he volgut centrar molt en la meva
primera intervenció en el que realment ens exposa tothom, i
a més surt molt clar a la memòria de la Fiscalia, de la
vertadera problemàtica en què es troben aquestes dones.
Aquestes dones, que són explotades i coaccionades, moltes
vegades no troben altra opció, una vegada que han estat
alliberades, per mor de les coaccions que tenen i la
problemàtica que tenen, de tornar fins i tot quedar dins
aquestes mateixes xarxes i posar-se a fer feina, a exercir la
prostitució, que evidentment nosaltres estaríem en contra de
la prostitució i vull dir que aquí cap tebiesa ni una en contra de
la prostitució, vull dir..., ho dic ben clar. Per tant, nosaltres
creiem que aquest és el vertader problema.

Vull dir que són dones que han estat venudes, que han estat
agredides, que han estat marcades, que han estat colpejades,
que són humiliades diàriament, que són amenaçades i són
coaccionades amb ferir les seves famílies d’origen i,  és clar,
ho son perquè no volen que vencin la seva resistència a seguir
essent explotades. Idò, després de tot aquest procés moltes
vegades quan són alliberades tornen caure dins aquesta
mateixa xarxa perquè no tenen altra manera de poder subsistir
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a la prostitució. Per tant, el més important és treure aquestes
dones d’aquest cercle.

Per això es demana aquesta llei integral que vagi a la
víctima i tal vegada -tal vegada- sí que en segons quins casos
aquesta dona ha de quedar aquí, per què no?, perquè el primer
que es demana es que es faci un estudi detallat de cada cas i en
segons quins casos aquesta dona no pot tornar al seu país,
perquè tendria unes conseqüències tals que l’impedirien tenir
una vida normal.

Per tant, creiem que tot aquest debat ha de ser al Congrés
de Diputats dins la ponència, però..., perquè aquí a la lleugera
podríem entrar en unes qüestions que són molt més profundes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Duran. Sr. Lletrat, han quedat clares
les esmenes que s’accepten... Passam a votació. 

Vots a favor? 

En conseqüència queda aprovada per unanimitat.

2) Proposició  no de llei RGE núm. 6474/19,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista i Unidas
Podemos, relativa a l’adhesió de les administracions
locals a la xarxa de ciutats amigues de la infància.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 6474/19, presentada pels grups parlamentaris
Socialista i Unides Podemos, relativa a l’adhesió de les
administracions locals a la xarxa de ciutats amigues de la
infància.

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

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, president, bones tardes, diputats i diputades.
Aquesta PNL la proposam conjuntament amb el Grup
Parlamentari Unidas Podemos i té com a màxima l’impuls a
l’adhesió de les administracions locals a les xarxes de ciutats
amigues de la infància.

El reconeixement de ciutat amiga de la infància -com
saben- és una distinció que atorga UNICEF i el que vol és
posar en valor el compromís i l’esforç que realitzen els
ajuntaments, consells, entitats locals per incorporar la infància
i l’adolescència al centre de l’acció política, a Balears ja
tenim onze municipis que en formen part, també en formen
part els consells insulars, i aquesta és fonamenta en una sèrie
d’objectius i principis que s’acordaren a la Convenció sobre
els Drets dels Infants de les Nacions Unides per al
compliment del drets dels nins i nines i adolescents.

Precisament enguany fa 30 anys d’aquesta assemblea
general de les Nacions Unides on es va adoptar aquesta
convenció i consideram que és una molt bona oportunitat per
poder renovar aquest compromís.

Per això, nosaltres el que demanam és que els consells
insulars, els ajuntaments i les mancomunitats renovin el seu
compromís i facin seus els objectius que acordaren a la
convenció, que també els consells insulars, a través del
departament de Cooperació Local, puguin oferir cooperació
tècnica als ajuntaments; donar trasllat d’aquests acords als
consells insulars, ajuntaments i mancomunitats; i, per últim,
que el Govern de l’Estat modifiqui la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, per tal que les entitats locals puguin destinar el
superàvit pressupostari a inversions i despeses corrents, amb
la finalitat que ens ocupa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos la Sra. Cristina Mayor, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Seré molt breu. Ser ciutat
amiga de la infància implica donar compliment a la convenció
sobre els drets dels infants amb els 50 articles que la
conformen, que recullen explícitament el drets dels infants.

Volem agrair als 11 municipis de Balears que són ciutats
amigues de la infància. És una feinada tècnica per als
ajuntaments i una inversió econòmica i de recursos
importants, que mentre tinguin la regla de despesa que va
posar en marxa el Sr. Montoro els ajuntaments encara tenen
més complicat donar compliment a la carta de les Nacions
Unides, entre altres. Els nens són un bé social i els països que
han invertit en la seva infància, han aconseguit models
econòmics i socials més justs, perquè els assumptes que
afecten els nens i adolescents, representen desafiaments per
a tota la societat present i futura.

Garantir els drets de la infància des d’un consens polític i
social, que, per sobre de les ideologies, aposti per protegir els
infants i adolescents, aconseguim múltiples beneficis per a
tota la societat. Per això demanem l’aprovació d’aquesta
proposició no de llei amb l’aprovació de tots els partits.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del grups parlamentaris El Pi
Proposta per les Illes, VOX-Actua Baleares i el Grup Popular
s’han presentat diferents esmenes, les RGE núm. 7433, 7459
i 7463/19, respectivament. Per a la seva defensa per part del
Grup Parlamentari d’El Pi Proposta per les Illes, té la paraula
la Sra. Pons.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201906474
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201907433
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201907459
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201907463
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LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres modificaríem el punt 2
d’aquesta proposició que presenten els Grups PSOE i també
Unidas Podemos, que diria així, modificaríem el punt 2 com
dèiem perquè quedi redactat de la manera següent: “El
Parlament de les Illes Balears insta les entitats locals de les
Illes Balears que encara no ho hagin fet a impulsar la creació
de plans municipals d’infància i adolescència que ajudin a
l’elaoració de polítiques actives destinades a la població
infantil i adolescent, tal com estableix l’acord segon del Pacte
balear per a la infància, subscrit per primera vegada a l’any
2013 i ratificat a l’any 2015 per tots els grups parlamentaris”,
i acabaria així com està redactat el text original.

Perquè nosaltres ens basam, efectivament, en el pacte
balear per la infància, com dèiem ratificat el 2015 per tots els
grups parlamentaris, que establia el desenvolupament d’òrgans
estables de participació infantil, però sobretot l’elaboració de
plans municipals i/o polítiques d’infància, establint prioritats
i metes basades en les necessitats específiques de la infància
en cada localitat.

A més a més, aquesta convenció dels drets  dels infants
parla de la no discriminació, de l’interès superior de l’infant,
del dret a la supervivència i del desenvolupament i del dret a
la participació. Trobam que han de ser tots, fins ara se n’han
apuntat 11, entre ells Palma i Eivissa, però pensam que són
tots els que s’hi han d’afegir, amb l’objectiu clar de reflectir
els serveis, les accions destinades a la població i adolescent
i avalar un compromís de la ciutadania i dels consistoris.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua té la paraula la Sra. Ribas, per un temps màxim de
cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sr. Presidente. Pues como no puede ser de otra
forma, nos manifestamos a favor de que todas las
administraciones locales de nuestra comunidad autónoma
secunden esta iniciativa para ser incluidas en la red de
ciudades amigas de la infancia. Y por ello introducimos una
enmienda de modificación del apartado primero, incluyendo
en el segundo objetivo el deber de escuchar las voces de los
niños. Ustedes han transcrito el segundo objetivo, marcado
por UNICEF de la siguiente manera: “las necesidades y
prioridades de cada niño deben ser escuchadas”, cuando el
objetivo literalmente dice: “las voces, necesidades y
prioridades se escuchan y deben ser consideradas...”.

Entonces pretenden que todas las administraciones locales
de Baleares se adhieran a la red de ciudades amigas de la
infancia, que es un reconocimiento que otorga UNICEF y que
implica adherirse a los 5 objetivos clave que UNICEF exige,
pero omiten que entre esos objetivos se encuentra escuchar

las voces de los niños. Escuchar las voces de los niños implica
el deber de permitirles participar e involucrarse en las
decisiones que les afectan. Precisamente el informe publicado
por UNICEF en abril de este mismo año, titulado
Participación de la infancia y la juventud, opciones para la
acción, establece el deber de asegurar una participación
inclusiva, y para ello es primordial eliminar barreras que
dificultan esa inclusión. Y el informe de UNICEF identifica
expresamente como barreras de comunicación, las que afectan
especialmente a niños con deficiencia sensorial, que no hablan
el idioma local de forma fluida. 

Por eso creo que no es una cuestión baladí, sino que
ustedes han emitido esta parte fundamental en el segundo de
los objetivos, porque si tienen ustedes que modificar las
políticas públicas que afectan a niños con deficiencias
sensoriales que no hablan el idioma local de forma fluida,
necesariamente deben ustedes revisar la política lingüística
que afecta a la educación, mediante inmersión obligatoria en
catalán para todos los niños, en aquellos centros donde se han
impuesto por el equipo directivo un proyecto lingüístico de
inmersión del 100% en catalán, en el que quedan también
incluidas de forma obligatoria los niños con deficiencias
sensoriales que no hablan catalán, o que no lo hacen de forma
fluida, porque el único lugar donde la mayoría de niños
socializan y pueden expresar sus necesidades, es precisamente
en las escuelas y en nuestras escuelas tenemos niños sordos,
niños diagnosticados con trastorno del espectro autista, o con
otras deficiencias de tipo sensorial, que pertenecen a familias
hispanohablantes, a los que se les están limitando sus
derechos de expresión mediante esta absurda y totalitaria
barrera lingüística que ustedes permiten y fomentan, gracias
al Decreto de mínimos que posibilita que el cien por cien de
la educación primaria y secundaria se imparta en catalán en la
totalidad de las escuelas de Baleares.

Además, están privando ustedes con la política lingüística
totalitaria al resto de niños de esta comunidad autónoma a
emplear su propio idioma en las escuelas, contraviniendo lo
estipulado en la convención sobre los derechos del niño,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el
20 de noviembre de 1989, donde el artículo 30 establece que
en los estados donde existan minorías lingüísticas, no se
negará a un niño que pertenezca a tal minoría, a emplear su
propio idioma. Por supuesto que si se protegen los derechos
lingüísticos de las minorías, con igual razón deben protegerse
los derechos lingüísticos de aquellos que hablan un idioma
que además es oficial en la comunidad autónoma, como es el
castellano.

Por tanto, el ejercicio de cinismo que ustedes
protagonizan presentando aquí esta PNL, omitiendo
expresamente el deber de escuchar las voces de los niños, es
algo inaudito, que espero que sea corregido aceptando la
enmienda que les propongo. De lo contrario están ustedes
desvirtuando intencionadamente los objetivos que marca
UNICEF, para que nuestros municipios puedan ser
considerados amigos de la infancia, por el temor supongo a
que este derecho pueda ser un punto de partida para acabar con
sus políticas de imposición pancatalanista.
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Y les recuerdo que la educación gratuita es uno de los
principales derechos que asisten a los niños, de conformidad
con lo estipulado en la propia convención sobre los derechos
del niño, siendo que esta educación gratuita debe
necesariamente respetar el resto de derechos que les asisten,
entre ellos los lingüísticos.

Por eso les animo a rectificar y a aprobar la enmienda que
les propongo, de lo contrario estaremos burlando los
requisitos que UNICEF marca para formar parte de la red de
amigos de la infancia. Y de paso les solicito que sean
coherentes y honestos y que si realmente les importan algo
los derechos de los niños, empiecen por garantizar la
posibilidad de que todos los niños hispanohablantes de esta
comunidad autónoma puedan, si así lo desean, recibir la
educación pública y gratuita en castellano, cuando ésta sea su
lengua materna.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari
Popular i per un temps màxim de cinc minuts, té la paraula la
Sra. Duran.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Intentaré ser breu. Nosaltres, el
nostre grup parlamentari, està totalment a favor d’aquesta
proposició no de llei. També estam a favor de l’esmena que ha
presentat El Pi amb aquesta redacció, nosaltres creiem que és
millor. Evidentment nosaltres també trobam que s’ha de posar
en valor, ja ho recull el tema de les ciutats amigues de la
infància, ho recull el pacte balear per la infància, que es va
signar l’any 2013, es va revalidar l’any 2015. I ara una altra
vegada tots els grups parlamentaris l’any 2019 ens hem tornat
presentar perquè se signin ja tots aquests acords i en aquests
acords ja hi ha també impulsar les ciutats amigues de la
infància.

Quant a l’esmena del partit VOX, a nosaltres ens sembla
bé, nosaltres entenem que no hi ha cap intenció darrera que no
s’escoltin els nins, entenem que no hi haurà cap tipus de
problema, perquè a més tots els que alguna vegada hem anat a
un ple allà on hi ha els nins i sabem el que significa ser una
ciutat amiga de la infància, sabem que un dels punts
primordials és l’escolta activa dels nins. I per exemple a
Palma els nins han vengut i han parlat del que han volgut i han
participat en un ple; però dic Palma, però dic Santanyí, dic
Santa Eulàlia des de fa molts d’anys, dic molts de pobles, i tant
de bo ara no siguem 11, doncs siguin 66 d’aquí ben aviat. Per
tant crec que sí que s’han de poder escoltar les veus perquè
així ho marca també evidentment UNICEF i així es fa a tots els
municipis que fins ara són amics de la infància.

Nosaltres votarem a favor dels primers quatre punts. Ens
agradaria..., hem presentat una esmena que vull defensar, i a la
nostra esmena el que demanam, a l’esmena que és la 7463/19,
diem: “el Parlament de les Illes Balears” perquè, en el cinquè

punt, en el cinquè punt de la proposició presentada diu que les
entitats locals puguin destinar el superàvit pressupostari a
inversions i despeses corrents amb la finalitat de poder donar
compliment als drets dels infants i adolescents d’acord amb
els acords de la convenció. Nosaltres creim que ha de ser així,
creiem que s’ha de poder destinar el superàvit pressupostari a
aquestes inversions i a aquestes despeses per donar
compliment a la Convenció de Nacions Unides de dia 20 de
novembre del 89, però creiem que s’ha de fer a través de
flexibilitzar la regla de despesa, i no de modificar la Llei
2/2012. Hem vist moltes vegades que s’ha flexibilitzat per a
molts de tipus d’inversions la regla de despesa i creim que
aquest és un dels motius els quals s’hauria de flexibilitzar la
regla de despesa, i no faria falta modificar la Llei 2/2012.

Per altra banda, creiem que és necessari destinar el
superàvit dels ajuntaments, de les entitats locals, a inversions
sostenibles i a llarg termini i no a despesa corrent. Per tant,
creiem que quedaria millor si s’acceptàs la nostra esmena al
cinquè punt, i que evidentment..., -al cinquè punt no, al quart
seria, perdó, al quart, al quart punt, he dit cinquè no sé per què-
, i per tant nosaltres demanaríem això. En tot cas, si no
s’acceptàs la nostra esmena demanaríem votació separada. 

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Comença el torn ara de fixació
de posicions. Per part del Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Gómez Gordiola, per un temps màxim de cinc
minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Va en la línia un poc del que hem
esmentat abans. En aquesta comissió es duen plantejaments
que són vinculants als drets i a la dignitat de les persones. En
aquest parlament ens toca la responsabilitat que si tenim 11
municipis acollits a uns principis i a unes propostes
d’actuacions que siguin la millora..., la igualtat d’oportunitats
i la millora de les condicions dels nins i els nines,
evidentment la nostra responsabilitat és que aquesta
implementació de les mesures que instam des d’aquí siguin a
tot el territori de les quatre illes de la comunitat autònoma, i
tant de bo de tot l’Estat espanyol. Per tant, entenem que és
necessària i que és important aquesta iniciativa i que, a més a
més, aquesta surti amb el consens de tots, tal com ha sortit la
d’abans.

I dins aquesta línia les esmenes que a nosaltres ens (...) i de
les quals ens posicionam, donarem suport a les esmenes
presentades tant per El Pi com pel PP com per VOX.
Concretament a la 4 del PP li donarem suport perquè entenem
que aquest tipus d’actuació  ha de ser immediata i que
lògicament la regla que s’ha de modificar perquè pugui ser
viable, (...) actuacions, ara mateix les excepcions al tema de la
Llei d’estabilitat pressupostària per als municipis són mesures
molt concretes de seguretat. Entenem que el més immediat
perquè pugui ser immediata i viable l’aplicació d’aquesta..., del
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que instam el Govern, és que no passem per una tramitació
legislativa que a més a més té moltes dificultats atesa la
desacceleració econòmica que hi haurà, que hi ha, i per tant
els ajusts pressupostaris que s’hauran de fer a tot el territori
de l’Estat, i a més a més perquè hi ha un mandat de la
Comissió Europea, clarament, que hi ha d’haver lleis d’aquest
tipus. Per tant davant aquesta incertesa del que pugui ser
aquesta modificació legislativa sí que és més immediat
modificar i instar a la modificació de la regla de despesa, és
molt més viable i molt més immediat. Per tant entenem que
aquesta redacció d’aquesta proposta és viable per posar-ho
d’una immediata, i entenc que jo ni molt manco evita... o
impossibilita que es puguin dur mesures d’aquest tipus.

Per altra banda, també és important, tot i que els municipis
reben una càrrega important de despesa i poca finançació o
retard en la finançació, també és cert que alguns municipis i
alguns ens locals prenen decisions de la seva agenda política
vinculada a pressuposts, i han de veure també què prioritzen,
si prioritzen mesures d’aquest tipus o mesures d’un altre tipus.
Per tant el ventall de decisió té un marge suficient perquè això
es pugui posar en marxa.

Reiteram això, el nostre suport, acceptació de les esmenes
i el desig de consens de tots els grups en aquesta cambra i que
sigui acceptades pels ponents.

Gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el
diputat Sr. Ensenyat, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies. En referència a la proposta evidentment hi
estam totalment d’acord, i crec que hem d’encoratjar totes
aquelles administracions que encara no ho han fet a fer-ho, i
també evidentment posar damunt la taula tota la feina
extraordinària que fan molts d’ajuntaments, tant grans com
petits, i moltes vegades amb un esforç extraordinari quant a
recursos humans i econòmics que fan, perquè és vera que
molts d’ajuntaments, la immensa majoria d’ajuntaments de
Mallorca i de les Illes Balears, són municipis inferiors a
10.000 habitants i per tant on moltes vegades estan minvats
dels recursos humans necessaris i per tant es fa a partir de la
col·laboració i de la implicació de les diferents entitats que hi
pugui haver al poble amb el mateix ajuntament, amb
experiències que la veritat que són precioses, de participació
d’infants dins la presa de decisions d’aquelles coses que al cap
i a la fi els afecten també d’una manera molt directa.

Sí, emperò, en el redactat de la proposta (...) de qüestions,
que parlam o tractam d’altres administracions sense que tan
sols... o sense que els haguem pogut demanar què troben; jo
que he estat batle deu anys, quan venia qualque cosa del

Parlament o del mateix consell sempre arrufava el nas i deia:
“Bé, molt bé, però això qui ho paga, o qui ho farà?”, perquè
pareix que els encomanam més feines i ni tan sols no els hem
demanat a veure què troben, concretament al Consell de
Mallorca, on es pot..., o l’oferta...; és vera que posa en la
mesura de les possibilitats del servei d’assessorament als
ajuntaments, però per ventura és que aquest servei també està
un poc saturat, no? O fins i tot després parla de modificar la
Llei Montoro, com li deim popularment, Montoro, pel que fa
a la regla de despesa. Abans de l’aprovació de la Llei Montoro
tot l’esforç del municipalisme anava precisament a modificar
la Llei de bases de règim local, que potser seria més oportuna
que es modificàs i s’hi poguessin incloure aquelles
competències que explícitament no hi estan incloses i que sí
que formen part del Pacte per a la infància, més que no el fet
de poder utilitzar el superàvit perquè el superàvit al cap i a la
fi és una qüestió que circumstancial i que a més n’estam
parlant molt i que a més la majoria de grups coincidim que
s’ha de modificar aquesta regla de despesa, s’ha d’eliminar,
especialment en aquelles administracions que ja estan
sanejades.

Així i tot evidentment donarem suport a la proposta, com
no podia ser d’una altra manera. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ensenyat.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra.
Tur, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

(Inici d’intervenció inaudible)

... -gràcies-, i conec de primera mà i d’una manera prou
propera aquest fet i sé com és d’important, i com molt bé ha
explicat el diputat Ensenyat fa un moment és cert que per als
municipis que adquireixen aquest compromís implica un
esforç important, especialment per a aquells que són petits,
però un esforç que val molt la pena, perquè aquest esforç
implica sobretot que els infants comencen a fer-se partícips
i protagonistes en primera persona de la vida pública del lloc
on viuen, per tant, poden incidir i  influir en la presa de
decisions i poden traslladar propostes en l’idioma que vulguin
i prefereixin, evidentment, en català o en castellà, i poden
expressar-se lliurement i per tant les seves veus són
escoltades, perquè, si no, no tendria cap sentit tenir ni
consells de la infància ni que un municipi s’adscrigués a la
xarxa de municipis per la infància, perquè al cap i a la fi si no
volem escoltar els infants, quin sentit té que ens declarem
Municipi Amic de la Infància?

Però ser Municipi Amic de la Infància implica moltes
coses més, implica que en el dia a dia les polítiques que es
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facin cada vegada tenguin una visió més transversals pensant
en com l’urbanisme dels nostres pobles pensa en les seves
necessitats; ser més accessible, els ha de fer més fàcil poder
accedir amb seguretat dins els pobles, circular per les ciutats
de les nostres illes, etc.; partic ipar de les decisions
pressupostàries en la mesura que els és possible, evidentment,
i fer propostes de millora per a l’indret on viuen. Al cap i a la
fi és posar les bases perquè aquests infants el dia de demà
puguin créixer dins una democràcia més consolidada, puguin
empoderar-se, puguin conèixer millor com funciona el
municipi on viuen, com es prenen les decisions i evidentment
fer aportacions de tot tipus, que a vegades agradaran i a
vegades no, a vegades es poden fer i a vegades no, però
evidentment ells han de ser-hi, són escoltats; em consta que
els municipis Amics de la Infància tenen unes xarxes
perfectament organitzades per fer això possible.

Per tant, crec que sí, que seria interessant que la resta de
municipis de les Illes Balears també formin part d’aquesta
xarxa i que a més puguem posar en comú les experiències dels
diferents municipis, i això es pot veure també a través del
Consell de la Infància, perquè surten propostes innovadores,
molt enriquidores i que generalment estan fetes..., bé,
generalment no, sempre neixen de zero prejudicis perquè els
infants no tenen prejudicis, i quan una persona fa aportacions
sense prejudicis generalment fa aportacions més genuïnes,
més creatives i fetes en més bona fe i lluny de les idees
polítiques i els interessos polítics i partidistes de cadascun de
nosaltres. Per tant, endavant.

Només li vull fer una observació, en aquest cas a la
diputada del Grup Socialista, i és que en el punt 2 diu: “el
Parlament de les Illes Balears insta els consells insulars, en el
marc de les seves competències, en matèria de cooperació
local, a oferir cooperació tècnica als ajuntaments en aquesta
matèria”, i jo només ho dic perquè en el cas de Formentera
evidentment el consell insular no pot oferir cooperació
tècnica a l’Ajuntament de Formentera perquè materialment és
impossible. Per tant, bé, jo aquí si accepta una esmena in voce
bé i, s i no, entenc que el sentit és el que compta, però
l’esmena in voce seria fer un afegitó, després del punt..., fer
un punt i seguit i dir: “en el cas del Consell Insular de
Formentera de qui hauria de rebre aquesta assistència tècnica”
-entenc- que és “del Govern de les Illes Balears”.

Aquesta és una esmena tipus que hem afegit en nombroses
ocasions a altres propostes presentades per tots els partits
quan han afectat a Formentera i quan s’expressen en el sentit
de demanar que els consells donin assistència als ajuntaments,
i com que en el nostre cas això és materialment impossible si
el PSIB i Podem ho accepten crec que haurien de polir aquesta
redacció perquè quedi, crec, del tot correcte i d’acord amb la
realitat de les nostres illes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Procedeix ara demanar si volen
que se suspengui la comissió per un temps de deu minuts.
Podem prosseguir.

Per tant, tenen ara cinc minuts per grup per tal de fixar
posicions i assenyalar si accepten les esmenes. Sra. Gamundí.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí, en relació amb l’esmena d’El Pi l’acceptam perquè
pensam que perquè es puguin dur a terme aquestes polítiques,
aquestes passen perquè estiguin planificades; per tant, em
sembla molt adequada i que complementa el nostre punt, i li
acceptam.

Pel que fa a la representat de VOX crec que ha mal
interpretat de totes totes aquesta PNL amb el tema de la
inclusió de las voces; de fet jo li accept aquesta esmena, com
no pot ser d’una altra manera. El Parlament infantil que se
celebra aquí en el Parlament, que s’organitza per UNICEF any
rere any el que vol precisament és això, és donar veu als
infants perquè puguin traslladar a les diferents institucions de
les Illes Balears totes aquelles qüestions que estan
relacionades amb la infància i l’adolescència en diferents
temàtiques.

Crec que la seva obsessió amb el tema lingüístic en aquest
cas li ha jugat una mala passada. Deixi’m que li digui que jo
som de Santa Margalida, a Santa Margalida tenim un margalidà
universal, Joan Mascaró i Fornés, és un humanista important
que sempre i efectivament el duc al cor, que ens va ensenyar
que totes les llengües s’havien d’estimar. 

Per tant, vagi per endavant que no tenim cap qüestió ni hi
ha res de tot això darrere el fet que nosaltres no haguem
inclòs las voces dins aquest punt, no? A banda que, com ja he
dit abans, no només des del punt de vista lingüístic, sinó també
des del punt de vista que té a veure amb l’accessibilitat
universal com no podia ser d’una altra manera, entenem que
totes aquestes qüestions s’han d’anar acomplint no només, fins
i tot diria, per als infants i els adolescents, sinó per a tota la
població en general.

Dit això, del tema de l’esmena del PP jo li volia proposar
una transacció, però evidentment..., la Sra. Durán ja m’ha dit
que per a ells el tema de modificar la Llei Orgànica
d’estabilitat pressupostària i  sostenibilitat financera...,
nosaltres contemplaríem aquesta flexibilització de la regla de
despesa, nosaltres ho acceptaríem sempre i quan també es
deixàs el fet de modificar aquesta llei orgànica.

M’hagués agradat molt poder tenir tots els punts aprovats,
però entenc que l’he de rebutjar en aquest sentit.

Llavors, vull dir  s implement -ja per acabar- que bé, que
l’important i crec que... el compromís d’avui és fer feina en
pro d’aquest dret dels infants que tot i que s’ha avançat molt,
encara queda molta feina per fer, i vull agrair el suport de totes
les forces que em donin suport.

Acceptaré la votació separada, això sí, i és tot.
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LA SRA. TUR I RIBAS:

President, si em permet.

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

LA SRA. TUR I RIBAS:

No m’ha quedat clar si la Sra. Gamundí...

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Disculpa, disculpa, pel que fa a l’esmena in voce no hi ha
cap problema que en el cas de Formentera, atès que
evidentment és el propi consell i ajuntament, idò el suport el
pugui rebre del Govern de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Com que és una esmena in voce tots els
grups polítics hi han d’estar d’acord, tothom hi està d’acord?
Molt bé. Per part del Grup Unidas Podemos volen intervenir?
Podem passar a votació idò. Punts separats, no és així? 

Passam a votar el primer...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Per a nosaltres si volen votar els tres primers i després el
quart punt ja ens va bé.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí, ens va bé també.

EL SR. PRESIDENT:

Amb les esmenes incorporades per part de...

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al votar els punts 1, 2 i 3.

Vots a favor? Unanimitat.

Passam a votar el punt 4. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

Secretari... o Sra. Secretària?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor; 4 abstencions i 1 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 6474/19, relativa a l’adhesió de les administracions
locals a la xarxa de ciutats amigues de la infància.

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

Moltes gràcies a totes i a tots.
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