
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS,

DRETS HUMANS I ESPORTS
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL PM 1094-2011 Fq.Con.núm. 33/27 X legislatura Any 2020 Núm. 18

 

Presidència
del Sr. Miquel Ensenyat i Riutort

Sessió celebrada dia 12 de març de 2020 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 10285/19, presentada pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a deure de
vigilància sobre empreses i drets humans.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

2) RGE núm. 2179/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures amb fons provinents del Pacte d’Estat contra
la violència de gènere.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

 



318 ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 18 / 12 de març de 2020 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bona tarda, diputats i diputades. Començam, si vos
pareix, aquesta comissió d’Assumptes Socials, Drets Humans
i Esports de dia 12 de març de l’any 2020.

En primer terme voldria donar la benvinguda a la gent que
ens acompanya avui horabaixa, que correspon a la Plataforma
dels no tractats de comerç i..., o tractats de comerç i inversió,
és a dir, el Sr. Miquel Coll, el Sr. Francesc Xavier Soto, el Sr.
Felip Jaume Ramis, la Sra. Carme Olivo, la Sra. Joana Maria
Perelló, la Sra. Teresa Amiñana, la Sra. Maria Isabel Pujol, a
tots bona tarda, molt benvinguts.

Correspon, en primer terme, demanar si es produeixen
substitucions.

EL SR GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí, president. A la primera proposició no de llei, RGE núm.
10285/2019, envers l’article 42.2 del Reglament, em
substituirà Maxo Benalal.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. No hi ha més substitucions?

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sí. Pablo Jiménez, sustituyo, en la PNL RGE núm.
10285/19, a Cristina Mayor, solo en esta.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui
horabaixa, relatiu al debat de les proposicions no de llei; la
primera, RGE núm. 10285/19, i la RGE núm. 2179/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 10285/19 ,
presentada pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a deure de
vigilància sobre empreses i  drets humans.

Començam amb el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 10285/19, modificada mitjançant un escrit RGE núm.
10410/19, presentada pels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a deure de
vigilància sobre empreses i drets humans.

Per la seva part..., per a la seva defensa, el Grup
Parlamentari Unidas Podemos ho pot fer, per un temps màxim
de cinc minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sr. President, moltes gràcies. Desde que se inició la
globalización los derechos humanos en el mundo se han visto
resentidos de forma notable, las deslocalizaciones masivas de
la producción de los países del norte hacia países con mano de
obra más barata y regulaciones laborales, sociales y

ambientales más laxas o directamente inexistentes han
posibilitado la existencia de productos más competitivos en
cuanto a precios, pero gravemente marcados por sus carencias
sociales y ambientales. 

Desde la primera década de este siglo ha emergido un
movimiento global sobre esta situación injusta para los países
del sur que ha provocado catástrofes humanas como la del
Rana Plaza en Bangladesh en 2013, donde murieron más de
1.000 personas tras el derrumbe de un edificio donde se
producían prendas para cinco contratistas locales que
abastecían a una treintena de marcas internacionales. 

Naciones Unidas, para abordar este fenómeno, aprobó en
2011 los principios rectores sobre empresas y derechos
humanos, el primer marco de referencia a nivel mundial para
impulsar el respeto a los derechos humanos por parte de las
empresas. Este marco ratifica el deber de los estados de
proteger y reparar frente a los impactos empresariales
cometidos en su territorio, y establecer la responsabilidad de
las empresas de respetar los derechos humanos; esta
responsabilidad, si bien no es vinculante legalmente, comporta
una norma de conducta mundial aplicable a todas las empresas.

En julio de 2014 el Consejo de Derecho Humanos adopta
la Resolución 26/9 para la elaboración de un instrumento
internacional legalmente vinculante para las empresas
transnacionales en materia de derechos humanos. Desde ese
momento se ha establecido un grupo de trabajo que ha
celebrado entre  2015 y 2018 cuatro sesiones. En 2019 se
desarrolló en Ginebra la última sesión, y se espera otra
revisión para el año 2020. No se acaba, no obstante, de avanzar
en estos encuentros porque a las grandes empresas
transnacionales no les interesa que nadie les dicte lo que han
de hacer; entienden que sus decisiones son soberanas y no
deben estar sometidas a las regulaciones directivas o
normativas de organizaciones internacionales; sólo admiten
recomendaciones y nunca imposiciones vinculantes. La
responsabilidad social corporativa es una buena muestra de
ello: deja en manos de cada empresa su compromiso
ambiental o social.

Sabemos que las empresas tienen un impacto enorme
sobre la vida de las personas y las comunidades en las que
operan. Sabemos que en ocasiones el impacto puede ser
positivo, ya que se crean puestos de trabajo, las nuevas
tecnologías mejoran las condiciones de vida, y la inversión en
la comunidad se traduce en beneficios reales para las personas
que viven en ella, pero esto no es siempre así y sólo es la parte
que se nos publicita. Lo que hay detrás de la globalización es
una concepción del mundo donde el sector privado es quien
toma todas las decisiones y donde imponer reglas vinculantes
se vuelve algo prácticamente impensable.

Amnistía Internacional ha sacado a la luz innumerables
ejemplos en los que las empresas se aprovechan de normativas
nacionales poco eficientes y mal aplicadas con consecuencias
devastadoras para las personas y las comunidades. Lo que se
vislumbra finalmente es un patrón de externalización de los
peores impactos ambientales y sociales cometidos por las
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multinacionales europeas, y no sólo europeas, generados por
el consumo europeo. 

Los estados tienen la responsabilidad de proteger los
derechos humanos; sin embargo muchos no lo hacen, sobre
todo en lo que se refiere a las actividades de las empresas, ya
sea por falta de capacidad, por dependencia de la empresa
como inversor o por flagrante corrupción. Es necesario
marcar una reglas de juego que las empresas con intereses en
el extranjero cumplan, regular la actividad completa de la
empresa incluidas sus filiales y proveedores; no sólo vale
cumplir con la reglamentación propia del país donde la
empresa tenga la matriz, estas reglamentaciones deben ser las
mismas para todo el proceso de producción o de prestación de
servicios en cualquier país donde opere.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Unidas Podemos ha
presentado esa proposición no de ley, que pretende crear un
instrumento jurídico internacional con normas vinculantes;
que pretende tomar medidas necesarias para que los derechos
humanos y la preservación ambiental estén por encima de los
intereses económicos en todas las actividades empresariales
en Baleares y, subsidiariamente, en aquellas ejercidas en el
extranjero; y que también se plantee estudiar la necesidad de
crear una ley de debida vigilancia de los derechos humanos y
empresas que cree, entre otros instrumentos, una oficina de
seguimiento de las actividades empresariales de las empresas
transnacionales con sede en Islas Baleares. Y, por fin, que
también incorpore, en cuanto al Govern balear, las cláusulas
sociales y ambientales en la contractación pública.

No estamos en contra del comercio, como pueden pensar
algunas personas o algunos grupos; estamos en contra de la
explotación del ser humano, por el respeto a los Derechos
Humanos y la preservación ambiental.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Ferrer, per un temps
màxim de cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, president. Bona tarda, diputats i diputades, i també
bona tarda especialment als convidats que avui ens
acompanyen.

L’impacte de l’activitat empresarial a una comunitat es
tendeix a mesurar en termes de creació d’ocupació i generació
de riquesa. Tot i això hi ha unes altres variables positives, i
també d’altres no tan positives, que també s’han de tenir en
compte i que en la majoria d’ocasions solen ser diferents
cares d’un mateix políedre. Són moltes les empreses
espanyoles de diferents sectors que desenvolupen bona part de
la seva activitat o de la seva cadena de producció fora
d’Espanya, i aquesta circumstància ha alimentat el debat
respecte de la necessitat de disposar d’algun instrument que

reguli els possibles impacte negatius d’aquestes empreses en
els drets humans de les comunitats en aquests tercers països. 

ONG, organitzacions ambientalistes, sindicats,
organitzacions en defensa dels drets humans, han denunciat
sistemàticament pràctiques que han posat en risc els
ecosistemes, els drets laborals i fins i tot la vida de les
persones que treballen en aquests projectes, o aquelles que
han denunciat possibles violacions de drets. En aquest sentit
el Consell de Drets Humans de l’ONU aprovà ja l’any 2014,
el juny, la Resolució 26/9 sobre l’elaboració d’un instruments
internacional jurídicament vinculant sobre les empreses
transnacionals i altres empreses amb respecte als drets
humans. Aquesta resolució deia literalment: “Establir un grup
de treball intergovernamental, de composició oberta, sobre les
empreses transnacionals i altre  empreses amb respecte als
drets humans, el mandat del qual serà elaborar un instrument
jurídic vinculant per regular les empreses transnacionals
(ETN) i altres empreses en el dret internacionals dels drets
humans.

En el nostre país el Govern espanyol aprovà el 28 de juliol
del 17 el Pla nacional de drets humans i empresa, un dels
mandats recollits en els principis rectors de l’Alt Comissionat
de Drets Humans.

És per tot plegat que demanam que el Govern d’Espanya es
mantengui en la línia de l’acordat a l’ONU amb la resolució
26/9, i que negociï un instrument jurídic internacional
vinculant per fer efectius els objectius assenyalats. A més
instam el Govern de les Illes Balears a prendre mesures per
vetllar que aquestes empreses ETN preservin els drets humans
i el medi ambient i que no prevalguin sols els interessos
econòmics.

Per això que s’estudiï la creació d’una Llei de vigilància de
drets humans i empreses i que es generi una oficina de
seguiment de les activitats de les ETN amb seu a les Illes
Balears, com ja va fer en el 2016 la comunitat autònoma de
Catalunya i que fou aprovada per unanimitat del seu parlament
en aquell moment. Cal evitar que se segueixin perpetrant
aquests dumpings socials a territoris vulnerables i hem
d’insistir que les ETN no poden basar el seu lucre en la
vulneració dels drets humans i del medi ambient.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Comença ara el torn de fixació
de posicions, comença el Grup Parlamentari Popular, té la
paraula la Sra. Durán, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Molt bones tardes a tots, gràcies, president, també vull
saludar les persones que avui ens acompanyen aquí.

Vull dir que nosaltres des del Partit Popular, a tots els
nivells, sempre ens trobaran devora la defensa dels drets
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humans, evidentment devora el compromís social i per
defensar el medi ambient, en tots els àmbits, també a l’àmbit
de l’empresa privada. Estam, evidentment, com no pot ser
d’altra manera, com es diu en aquesta proposició, en contra de
l’explotació de l’ésser humà.

I ara voldria explicar un poc el perquè del nostre sentit del
vot en els punts que s’exposen avui aquí, que du aquesta PNL.

En el primer punt, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern estatal que es comprometi a complir el mandat del
grupo de trabajo de la ONU y a negociar con el conjunto de
la Unión Europea, de buena fe y de forma constructiva, el
instrumento jurídico internacional, con normas vinculantes
y mecanismos efectivos, i d’altres, tot això derivat de les
activitats de les empreses transnacionals, nosaltres aquí ens
abstendrem. Creiem que l’àmbit adequat per dur aquest punt i
perquè s’aprovi aquest punt és l’Estat, és el Congrés dels
Diputats. Per tant, nosaltres aquí ens volem abstenir.

En el punt dos, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears “a tomar las medidas necesarias
para que los derechos humanos y la preservación
ambiental estén por encima de los intereses económicos en
todas las actividades empresariales de Baleares y
subsidiariamente en aquellas ejercidas en el extranjero,
realizadas directamente a través de la cadena de
suministros o de proceso productivo”, el nostre sentit del vot
aquí també és d’abstenció. Nosaltres creiem, volem pensar,
estam pràcticament convençuts que el Govern de les Illes
Balears pren les mesures necessàries i ha de prendre
necessàries, no perquè nosaltres l’instem, perquè el Govern de
les Illes Balears ha de complir amb tot el regulat tant per
Nacions Unides com per la Unió Europea quant a drets
humans i a la preservació mediambiental. Aquí en el Parlament
aprovam moltes vegades, en el ple del Parlament,
proposicions per defensar tant el medi ambient com els drets
humans. Per tant, nosaltres aquí ens abstendrem, perquè
entenem que el Govern de les Illes Balears ja ho està fent, la
defensa tant dels drets humans com del medi ambient.

En el tercer punt, “el Parlamento de las Islas Balears
insta  al Gobierno de las Islas Baleares a estudiar la
necesidad de crear una ley de debida vigilancia de
derechos humanos y empresas que cree, entre otros
instrumentos, una oficina de seguimiento de las actividades
empresariales de la empresas transnacionales, ETN, con
sede en Illes Balears, y filiales en el extranjero, con el fin
de conocer el impacto, medidas de derechos humanos y
medio ambiente, con participación de la sociedad civil, del
Govern y del Parlament”, nosaltres aquí votarem en contra,
hi votarem en contra perquè creiem que les autoritats
competents ja han de vetllar, evidentment, pel que s’exposa en
aquest punt, i creiem innecessari crear un altre organisme,
creiem que s’ha de fer, creiem que tenen l’obligació de fer-ho
i no haver de crear un organisme específic per vetllar que es
compleixin, com he dit abans, el que marquen totes les
directrius, tant de les Nacions Unides, com de la Unió
Europea.

I en el quart punt, “el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a avanzar en el respeto a los
derechos humanos y al medio ambiente, en su propia
actividad como contratista, y le insta  a  incorporar
cláusulas sociales y ambientales en la contratación
pública”, nosaltres aquí votarem a favor, no podem estar en
contra d’avançar en el respecte als drets humans i al medi
ambient, i evidentment també creiem que a la passada
legislatura i a les darreres legislatures s’ha fet molt per
incorporar clàusules socials i ambientals en la contractació
pública, per tant, en molts de casos ja es fa això. En tot cas,
nosaltres estam totalment d’acord amb el punt quart i votaríem
a favor del punt quart.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el senyor, no m’en record mai,
Benalal, té un llinatge complicat em sap greu, li deman
disculpes, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente, y buenas tardes todos y
particularmente al público presente. Esta tarde se nos presenta
en comisión una proposición no de ley llena de connotaciones
de política y de ideología generales que van más allá de un
razonamiento puramente lógico y empático, que debería ser el
suyo, por lo que pasaré de comentar el razonamiento de la
iniciativa, para ir directamente a la propuesta que contiene. 

En primer lugar, indicarles que el tema del deber de
vigilancia social y sociedades que dan órdenes a otras, no es
algo nuevo ni algo innovador, puesto que lleva en el orden del
día de diversas organizaciones internacionales desde el año
1970. Ya en el 76, una comisión de sociedades
transnacionales fue creada en el seno del Consejo Económico
y Social de la ONU, para elaborar un código de conducta que
concebiese la actividad de sociedades tradicionales, antes de
que en el año 92 desapareciese. En el año 76, un grupo de
países de la OCDE, reconociendo el problema, ya publicaron
una primera versión de principios directores que estaban
dirigidos a sociedades transnacionales y que debían regir su
comportamiento. Este estudio fue revisado y corregido en el
año 2011.

En el año 2000 las Naciones Unidas pusieron un pacto
mundial, llamado Global Compact, que consistía en una
iniciativa que tenía por objeto promover la responsabilidad
social de las empresas por medio de la introducción y de la
promoción de 10 principios fundamentales, relativos a
derechos humanos, derecho laboral, al medio ambiente y a la
lucha contra la corrupción. Esta iniciativa no es vinculante y
se basa únicamente en la suscripción voluntaria de las
empresas que así lo desean.

Entre el año 97 y 2003, como ya se ha indicado aquí, la
Subcomisión para la promoción y la protección de derechos
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humanos de la ONU, elaboró unos estándares de derechos
humanos, aplicables a empresas multinacionales, a partir del
conjunto de tratados que la ONU había redactado, impulsado,
o hecho subscribir. Estas normas relativas a las
responsabilidades de las sociedades transnacionales y otras
empresas en relación con los derechos humanos, fue
rechazada por la propia comisión de derechos humanos en
2004. Ya en 2008, un relator especial de la ONU, publicó un
informe que se llamaba Proteger, respetar y reparar , que
puso los cimientos teóricos del deber de vigilancia de las
empresas multinacionales.

En el año 2014 el Consejo de Derechos Humanos de la
ONU, creo un grupo de trabajo del que aquí se ha hablado
bastante, intergubernamental, para la elaboración de un tratado
internacional y vinculante sobre empresas multinacionales y
derechos humanos. Este  documento, o conjunto de
borradores, aún no ha sido adoptado, hechos que hoy han
reconocido varias de las personas que han intervenido.

Por otro lado, la PNL indica que en Francia se aprueba una
ley en este sentido, en efecto, es la ley más pionera y severa
del mundo, que se adoptó el 27 de marzo del año 2017 y es en
efecto, un ejemplo que debemos seguir. Mi compañero de
Izquierda Unida, indica también que existe una iniciativa
popular en Suiza que se está debatiendo en estos momentos.
Sólo indicarle que esta propuesta popular presentada el año
2016, fue rechazada por el Consejo Federal en 2017. O sea,
que no está siendo debatida.

En cambio, en los Países Bajos entro en vigor este año, el
1 de enero, una reglamentación de este tipo, especializada en
el trabajo de menores, y que en 2016 ya el Reino Unido
adoptó lo que llamaron el Modern Slavery Act, que obliga a
las empresas británicas a informar de las medidas que toman,
para evitar el abuso de derechos humanos y el tráfico de
personas para fines empresariales. Por otra parte, esto ya está
en discusión no sólo en España, sino en países como
Finlandia, Noruega, Bélgica, Luxemburgo, Eslovenia, Suecia,
Dinamarca, o Austria.

Todo para indicarles que aunque Ciudadanos apoyará
siempre y de forma positiva el respeto a los derechos
humanos de la forma más virulenta posible , en la cadena
empresarial nada de lo que se propone es nuevo, que ya se está
discutiendo en países de la Unión, en las más altas instancias
internacionales y que el debate surgirá en el seno del
Europarlamento en breve. 

Por lo que votaremos en contra del punto 1 de la PNL que
propone acatar un documento que emana de un grupo de
trabajo de la ONU, sólo de un grupo de trabajo, no es una
resolución, a menos que se acepte retirar del texto la frase que
“va a cumplir con el mandato del grupo de trabajo de la ONU”
y se deja el resto. Nuestro grupo votará a favor de los puntos
2 y 4 de la PNL, aunque el punto número 2 es retórica y repite
cosas que ya se saben, que ya están en vigor legal en muchos
sitios y que, bueno, ya se están aplicando.

Y tercer punto que nuestro grupo votará contra el punto
número 3, ya que este tema se está debatiendo en estos
momentos en foros internacionales, que sólo conllevará la
creación de una oficina nueva, que no servirá para
absolutamente nada y que para ser útil la violación de estas
reglas debería de tener, como en otros países, consecuencias
penales, lo  que hoy escapa a la competencia de las
comunidades autónomas, también que el hecho de que se hable
de un poder de revisión y de inspección internacional pues es
un hecho también raro, puesto que esto escapa también de las
competencias de una comunidad autónoma.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

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. Senyores i senyors diputats,
salutacions especials per als amics i les amigues que avui ens
acompanyen. 

Bé, per posicionar-nos abans m’agradaria fer una petita
reflexió. Quan parlam d’aquest consell de drets humans,
aquesta resolució aprovada pel Consell de Drets Humans a
l’Assemblea General de Nacions Unides de l’any 2014 m’ha
cridat l’atenció que entre els vots dels presents a favor o en
contra i les abstencions..., a favor hi ha un total de 20 països
entre els quals es troben Namíbia, Pakistan, Sud-Àfrica,
Veneçuela, Cuba, Etiòpia, Algèria; en contra hi ha Alemanya,
Àustria, Estats Units d’Amèrica, Estònia, República Iugoslava
de Macedònia..., fins a un total de catorze; i a les abstencions
s’hi troben Aràbia Saudita, Argentina, Botswana, Brasil, Xile,
Costa Rica, però ni a una llista ni a l’altra ni a la tercera hi ha
Espanya. És a dir, a l’any 2014 Espanya no hi era en aquestes
coses. Jo em deman per què?

Estava dient el nostre company Maxo Benalal de Ciutadans
que esto ya se está discutiendo en las altas instancias
internacionales, estamos de acuerdo, lo que pasa es que
nosotros somos de los que creemos que todo suma, és a dir,
que no passa res. Si nosaltres també ens hi afegim no crec que
facem nosa ni molestem, sinó que crec que no passa res si
nosaltres també ens sumam a aquesta iniciativa.

Vull fer una reflexió que ja s’ha comentat aquí, però crec
que és la important i la que no hem de perdre de vista quan
estam aquí debatent temes polítics que és que efectivament hi
ha assassinats cada dia només per defensar els drets humans.
Això passa cada dia, cada setmana, cada mes, cada any, encara
ara, el 2020 en aquesta societat de benestar a la qual estam
permanentment instal·lats això encara passa i nosaltres hem de
defensar els drets humans sempre que puguem. 
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Per tant, em xoca que puguem justificar una abstenció o un
anar en contra, que respect, però nosaltres defensam que
votarem a favor. 

Tot i això pensam, per això he dit que al 2014 Espanya no
hi era, perquè estam en un 2020 on parlam molt de drets
internacionals, que moltíssimes coses estan superades,
pensam que no hi estan en absolut. Quan parlam d’interessos
econòmics que van més enllà de les nostres fronteres ens
miram la guixa més enllà de les fronteres internes i crec que
és el que estan fent una vegada més.

Tot i això, nosaltres votarem a favor del primer punt, del
segon punt, fins i tot del tercer i del quart, però retrocediré
fins al tercer per dir que quan vostès parlen d’aquesta oficina
de seguiment, d’aquesta llei de deguda vigilància obvien un
tema molt important que és el pressupost. És a dir, si això no
va acompanyat d’un pressupost encara que sigui sostenible per
afavorir el medi ambient i també els drets humans en aquestes
empreses transnacionals i aquesta oficina de seguiment,
m’imagín que vostès ho dotaran o els diputats que
representen... instaran el seu govern que governa a dir que això
ha d’anar acompanyat d’un pressupost.

Han posat el model de Catalunya. Tenim aquí efectivament
aquest centre d’avaluació dels impactes de les empreses
catalanes a l’exterior, que crec que és una mica el model que
han agafat, i ells parlen al punt 8 d’aquesta sostenibilitat
financera: recursos econòmics destinats al funcionament,
assignacions pressupostàries que estableixin els pressupostos
de la Generalitat, que aquí podríem dir “de la comunitat
autònoma de les Illes Balears”, contraprestacions que
estableixin els convenis que es formalitzin, subvencions,
transferències, ingressos, rendiments de les publicacions, el
centre ha d’aprovar un avantprojecte de pressupost i enviar-lo
al Govern, etc.

Per tant, la nostra votació serà positiva, però s’obliden
d’allò més important perquè amb bones intencions no
s’arreglen els problemes.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Tenen la paraula ara per
contradiccions els grups proposants per un temps màxim de
cinc minuts, Sr. Jiménez, per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

En primer lugar quería, que se me ha pasado antes,
agradecer la visita de las personas que están aquí presentes de
la campañas territoriales del no a los TCI tanto de Mallorca y
la representación de Menorca.

Para hablar de las intervenciones que ha habido en cuanto
al Partido Popular puedo entender lo que indican, que es
obligación del Gobierno de velar por una serie de cuestiones

relativas al cumplimiento de los derechos humanos en el
ámbito balear, por ejemplo, esto es cuestión normal, lo que
dicen. El problema de aquí no es tanto lo que ocurre aquí
como lo que ocurre en otros lugares. Es decir, ¿qué ocurre
con una empresa española, o en este caso concreto balear, de
Baleares, que funciona en el extranjero? ¿Conocemos
exactamente lo que ocurre?, ¿cuáles son sus filiales, cuáles
son sus proveedores? ¿Lo sabemos? Es imposible saberlo.

A la mayor parte de las grandes empresas, me refiero, no
estoy hablando de pequeñas empresas, me refiero  a las
grandes empresas que trabajan en el extranjero, su... Lo que
queda claro es su falta de transparencia, su opacidad absoluta
para saber cuál es su verdadero suministro y sus procesos. Por
eso se impulsa esta PNL. Por eso en medio mundo se intentan
impulsar leyes de debida vigilancia. Ésta es la cuestión
fundamental.

Crear un nuevo instrumento va en esta línea de tener ese
instrumento que sepa, que podamos saber qué empresas tienen
filiales en el extranjero, cuáles son estas filiales y cuáles son
sus proveedores y ver si las condiciones sociales, laborales y
ambientales están de acuerdo, por ejemplo, con respecto a los
convenios de la OIT, algo básico a cumplir.

En cuanto a lo que dice Ciudadanos de que ya hay muchas
cuestiones recogidas en normativas internacionales, pues es
cierto. Eso es verdad. Lo que ocurre es que, como también ha
dicho el compañero de Ciudadanos Sr. Benalal, ha dicho una
cuestión... que él mismo lo ha dicho, es decir, se definen
siempre las normas no vinculantes, siempre son normas no
vinculantes. Por eso, a partir del 2014 es con la declaración
del 26.9 de Naciones Unidas se trata de encaminar trabajar en
unas declaraciones vinculantes con respecto a las empresas
que trabajan de manera global. Éste es el problema, es decir,
hasta que no consiga esta cuestión vinculante y aun así a veces
es complicado, lo que muchos tratados internaciones lo
vinculante a veces, como sabemos de otros tratados, luego al
final se lo saltan los países a la torera. No obstante, el hecho
de ser vinculante trae ya algún tipo de derivación de tipo
judicial.

Esta es la cuestión que siempre se pide, lo vinculante. Se
va negociando desde el año 2014 esta cuestión y
desgraciadamente tanto..., bueno Estados Unidos hace tiempo
que se alegó de estas cuestiones, la Unión Europea que tuvo
una postura ambigua también ha renunciado a estas cuestiones
y ataca... no ataca, sino que trata de limitar o limar todo lo más
positivo que pueda tener el tratado vinculante de la ONU.

Además hay una cuestión que me planteo, es decir una
reflexión que yo me planteo aquí. Es decir, ¿cuál es el
problema de las empresas? Es decir, si las empresas
transnacionales, las grandes empresas que tienen capital de
muchos lugares que no son de aquí ni de allá, que tienen un
capital de fondos de inversión de muchos lugares, ¿cuál es el
problema que tienen estas empresas en ser trasparentes? Es
decir ¿por qué no pueden decir que trabajan limpiamente? ¿No
sería esto un valor añadido?, me planteo.
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Es decir, si una empresa trabaja respetando el medio
ambiente, trabaja las cuestiones ambientales de forma
respetuosa, si respeta los derechos humanos, si respeta los
convenios de la OIT, eso sería un valor añadido que podría
poner en su página web, ¿no? Es decir, nosotros respetamos
los derechos humanos, nosotros respetamos lo que dice el
Acuerdo de París en cuanto a emisiones de CO2, nosotros
respetamos lo que dice Naciones Unidas con respecto a la
biodiversidad, nosotros respetamos todo lo que se dice a nivel
internacional, nosotros cumplimos todos los tratados a nivel
internacional, ¿por qué no lo dicen estas empresas?, pues muy
fácil: la falta de transparencia absoluta. 

¿Por qué? Porque no les interesa, y desgraciadamente -
desgraciadamente- están incumpliendo una declaración de
derechos humanos que es del año 1948 -1948-, no olvidemos
esto, algo fundamental.

Bien, y en cuanto a lo que nos pide el representante de
Ciudadanos de que cambiemos esa frase, pues yo creo que no
porque es un mandato..., es verdad lo que dice él de que ese
mandato aun no es efectivo puesto que no se ha llegado a ese
acuerdo y lo que te rondaré morena, porque el objetivo de esto
es que se mantenga en el tiempo lo máximo posible sin llegar
a un acuerdo. Esto es una táctica más de estas empresas,
grandes empresas.

Por lo tanto, nosotros diremos que, bueno, cuando se
llegue a un acuerdo, que el Gobierno de España como tal y
que...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jiménez, ha esgotat el seu temps.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sí, un segundito y acabo, simplemente contestando a El Pi,
es decir, agradecemos su intervención que creemos que es
positiva y efectivamente, faltaría, en esta cuestión, es decir,
buscar la cuestión presupuestaria que sea absolutamente
necesaria para sacar adelantes estas cuestiones. 

Agradecemos esa intervención.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, president. Sobta veure la poca sensibilitat que
tenen els partits que avui voten en contra o s’abstenen a alguns
punts d’aquesta PNL que és una qüestió de justícia sobre el
compliment del drets humans i la preservació del medi
ambient i que ens afecta, a més, a l’àmbit global. Sempre
escoltam la mateixa cançó, estam a favor de la preservació
dels drets humans, estam a favor de la preservació del medi
ambient, però a l’hora de posicionar-nos públicament més

enllà de simples declaracions d’intencions, res de res.
Prefereixen papers banyats que iniciatives legislatives
vinculants, prefereixen parlar d’altes instàncies per la fugida
a fer política a l’àmbit autonòmic en qüestions que també
tenen afectacions globals. 

Sobta també veure quan en altres parlaments hi ha un
màxim consens en aquesta qüestió, com pugui ser el que he
expressat abans, el Parlament de Catalunya o el Congrés dels
Diputats, però que aquí en canvi prefereixen dibuixar embuts
i vaguetats de buidor política per rebutjar una iniciativa com
aquesta, que pretén donar compliment a disposicions
adoptades per òrgans superiors com és l’ONU, ni més ni
manco.

També em sobta moltíssim veure que s’oposen o presenten
dubtes a la generació d’aquesta oficina de control de la ETN
quan és una qüestió que es va debatre durant l’aprovació de la
Llei de pressupostos per a la comunitat autònoma, l’exercici
2020, i que es va aprovar mitjançant una esmena presentada
pels Grups PSOE i Unidas Podemos la possibilitat de dotar-la
amb 20.000 euros i que suposa un impuls inicial perquè
comenci a fer feina i a ser útil.

Aquesta esmena, i ho dic per si volen repassar el Diari de
Sessions, està tipificada amb el codi 10240/2019, perquè la
puguin cercar, va ser aprovada amb els vots dels partits que
donam suport al Govern de les Illes Balears i amb l’abstenció,
sorpresa, dels partits de l’oposició, fins i tot dels partits de
l’oposició que ara voten en contra. Per què PP i Ciudadanos es
varen abstenir en aquell moment i no varen votar en contra
com ara plantegen? Sembla ser que no varen posar o bé massa
interès en les lleis que determinen l’arquitectura
administrativa i la línia política de la nostra comunitat, però
que avui sí que sembla que han posat molt d’èmfasi a l’hora
d’evitar posar-se al costat d’una iniciativa com aquesta. 

Per tant, per a tranquil·litat de la portaveu d’El Pi, que ha
assegurat el vot positiu per a aquesta iniciativa, dir-li que això
forma part del pressupost d’enguany, de 2020, que com deia,
amb una dotació inicial de 20.000 euros per començar a fer
feina en aquesta iniciativa per acomplir els objectius que
tenim previstos en aquesta iniciativa legislativa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. He entès que per part del Grup
Parlamentari Popular demanaven votació separada de cada
punt, supòs que s’accepta, no és així?

Vots a favor del primer punt?

Vots en contra?

Abstencions?

La secretària badava. Perdó, sí. Tornam a repetir la..., som
jo que anava accelerat. 
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor del segon punt? Idò, primer punt, segon punt.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sra. Secretària.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Vuit..., no, perdó. 8 a favor, 1 en contra i 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar el segon punt. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sra. Secretària. Del segon punt està clar, no és veritat, el
resultat?

(Remor de veus)

LA SRA. SECRETÀRIA:

El segon punt són 8 a favor i 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

I el primer...

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sí, en el primer són 7 a favor, 3 abstencions i 1 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Exacte. Passam a votar el punt tercer de l’ordre del dia. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Són 7 a favor, 2 contra..., no, sí, 2 en contra i 1 abstenció. 

(Se sent una veu de fons que diu: “3 en contra”)

3 en contra, ai, una altra vegada, perdonau-me. Sí perquè no
compt Asunción.

Idò, 7 a favor, 3 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a votar el punt quart.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Unanimitat.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 10285/19, relativa al deure de vigilància sobre
empreses i drets humans.

Passam a debatre la segona Proposició no de llei RGE
núm...

(Alguns aplaudiments)

Moltes gràcies, però el públic no pot aplaudir. 

(Rialles del Sr. President)

Ens tenen aquí amb un reglament, fills meus, que no podem
dir...

2) Proposició no de llei RGE núm. 2179/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures amb fons provinents del Pacte d’Estat contra la
violència de gènere. 

Passam a debatre la segona proposició no de lle i RGE
núm. 2179/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures amb fons provinents del Pacte d’Estat
contra la violència de gènere. Té la paraula la Sra. Durán, per
un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Avui duim aquí una
proposició no de llei de caràcter constructiu, com sempre, i
és una proposició que té tres mesures clares, aquesta
proposició té a veure després del coneixement el passat mes
de gener de l’escàndol de l’explotació sexual de nines i nin al
Consell Insular de Mallorca a través de l’IMAS, és a dir, nines
i nin tutelats. Ara ja sabem que n’hi ha dos més, dues nines
més ja reconegudes pel Consell Insular de Menorca i, segons
la consellera Fina Santiago, d’Afers Socials i Esports, ens va
dir que hi ha 30 nines més, 30 casos de menors més
potencials d’explotació sexual a les Illes Balears. Estaríem
parlant de 18 reconeguts i 30 potencials.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202002179
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Nosaltres creim que és la nostra obligació, tots a la una,
proposar una sèrie de mesures i que aquestes s’aprovin perquè
jo crec que tots estam d’acord que qualque cosa no hem fet bé.
Tenim protocols, tenim comissions, tenim subcomissions,
tenim lleis i al final amb un problema ja reconegut en el
Consell Insular de Mallorca i per part de l’IMAS des de l’any
2017 -2017- no hem estat capaços d’aturar aquests nou casos
o d’aturar que cada cap de setmana nines i nins que estan
tutelats, creïn, facin fugides o quan fan sortides no tornin una
altra vegada. A hores d’ara no sabem, perquè no se’ns ha
contestat, quantes nines i quants de nins es troben fugats en
aquest moment, nines i nins que han estat, es pensen, es
creuen, ja captats per aquestes màfies que hi ha organitzades
de tracta de menors o d’explotació sexual.

A aquesta comunitat autònoma en el darrer any varen venir
4 milions d’euros del Pacte d’Estat en contra de la violència
de gènere, era un pacte molt ambiciós que ens donava, a la
nostra comunitat autònoma, 4 milions d’euros anuals a través
d’aquest pacte. A aquest pacte es contempla que es puguin fer
programes de formació, que es puguin fer programes
específics per a les víctimes de tots els àmbits i que es puguin
fer també millores a les instal·lacions; per això, nosaltres hem
presentat una proposta molt concreta. 

També en el ple d’aquesta mateixa setmana, del passat
dimarts, nosaltres vàrem presentar una moció, a aquesta moció
hi havia quatre punts i també anava en aquest sentit, però
emmarcada dins el Pla autonòmic en contra de la prostitució
i explotació sexual a les Illes Balears que estava dotat amb
2.800.000 euros. 

En aquest pla hi ha 60 mesures, i aquestes 60 mesures
nosaltres consideràvem que en un termini màxim de tres
mesos s’havien de posar en marxa. Aquí, en els dos primers
punts, nosaltres no hem posat un termini; en canvi en el tercer
punt sí que hem posat un termini, perquè volem que les
millores a les instal·lacions que hi hagi tant de l’IMAS com
competència del Govern de la comunitat autònoma es facin
dins enguany, es facin ja. I no ens serveix que ens diguin que
ja estan programades.

Mirin, en el primer punt, el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a destinar fons del pacte
d’estat contra la violència de gènere a un programa de
formació específic per la tracta i explotació infantil per a
educadors, psicòlegs i altres treballadors dels centres de la
Fundació S’Estel, així com a establir formes de col·laboració
-que també aquí podríem posar, per exemple, establir
subvencions- amb la resta d’institucions per tal que puguin
rebre formació d’educadors d’altres centres. Això té a veure
amb formació específica, que s’ha dit que es farà, però
nosaltres volem que s’aprovi específicament; fins i tot
estaríem d’acord a posar un termini.

El segon punt és que el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de Balears a la creació d’un programa de suport
específic  tant per a menors d’edat tutelades per les
institucions públiques de les Illes Balears com dels menors
que tenen mesures judicials i que hagin estat víctimes

d’agressions. Aquí vull recordar que no només tenim els 18
casos de nines i nins tutelats a les Illes Balears, sinó que
també estan reconeguts per part de la consellera quatre casos
de nines víctimes d’explotació sexual en Es Fusteret. Per tant
aquest programa específic que s’ha dit que es farà nosaltres
volem que s’aprovi.

I en el tercer punt hem posat: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Consell Insular de Mallorca a la millora de les
instal·lacions d’edificis i recursos especialitzats per a l’estada
de les nines i els nins menors tutelats que hagin estat víctimes
d’explotació sexual amb la màxima celeritat possible dins el
2020". Aquí no tendríem cap problema, en el tercer punt, de
donar suport -de fet hi estam d’acord- a l’esmena presentada
per El Pi. 

En aquest moment he de dir que estaríem d’acord a
transaccionar les esmenes dels partits que donen suport al
Govern. Nosaltres creim important que aquesta proposició
s’aprovi per unanimitat; el que passa és que així com s’han
presentat les esmenes als tres punts, idò no hi estam d’acord,
perquè l’únic que es pretén és reforçar, reforçar i continuar,
i nosaltres creim que s’han de posar dades, que s’han de posar
terminis i que s’han de fer les coses, no s’ha de reforçar ni
s’ha de continuar perquè de fet no s’ha fet, i com que no s’han
fet encara aquests programes, no s’han posat en marxa, per tant
ens agradaria que s’aprovàs. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per part dels grups
parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos
s’han presentat les esmenes RGE núm. 5117, 5118 i 5119/20.
Per defensar-les, per part del Grup Parlamentari Socialista té
la paraula la Sra. Gamundí per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Bona tarda, president. Diputats i diputades, els grups
parlamentari Socialista, Unides Podem i MÉS per Mallorca
hem presentat conjuntament una sèrie d’esmenes en positiu,
també, i de manera constructiva, i amb la intenció de poder
arribar a acords en un tema que ens preocupa a tots i que ens
ha ocupat bona part de l’acció política d’aquests darrers
mesos.

Pel que fa a la primera esmena hem de dir que hem posat
“reforçar” perquè dins la Fundació Institut Socioeducatiu
S’Estel ja hi ha un pla de formació des de 2016 que treballa en
la sensibilització d’ESI, i  s’ha de dir que a partir de les
comissions interinsulars s’ha articulat una formació
específica en matèria d’ESI a més de 2.000 professionals. A
més recentment també s’ha aprovat el pla triennal per
augmentar la formació i les polítiques de sensibilització de
sensibilització ESI a la comissió interinsular, contemplat en
els actuals pressuposts. Per això demanaven ampliar i hem
emprat el terme “reforçar”, però podem venir a bé modificar-
ho, amb una subvenció que provengui del pacte d’estat contra
la violència de gènere, i l’ampliam, a més, a tots els
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treballadors i el personal de les administracions públiques que
intervenen en aquest procés.

Pel que fa a la segona esmena, he de dir que nosaltres
entenem que aquest recurs ja existeix, i que és la UTASI, i
també el Servei d’Infància i Família, atès que l’explotació
sexual infantil és una de les formes d’abús sexual infantil. El
protocol existent ja contempla la derivació d’aquesta unitat de
tractament. Per altra banda no es limita a menors tutelats o
tutelades o amb mesures judicials, sinó a qualsevol menor que
vengui derivat de la Unitat de valoració d’abús sexual, tengui
mesures de protecció o judicials o no. I el consell també atén
menors que no compten amb una família protectora.

I pel que fa a la tercera esmena, la Sra. Duran ja ha avançat
que acceptaria l’esmena d’El Pi; nosaltres també..., és a dir,
ens aniria bé, entenent que evidentment totes les mesures que
nosaltres volíem reforçar amb les que ja va anunciar el
consell, i també amb la referència a tots els casos
d’explotació infantil, en la mateixa línia que ha proposat El Pi. 

Esperem que el Partit Popular vengui a bé acceptar les
esmenes presentades en vistes al consens que es mereix un
tema tan important com aquest, i estam disposats, si així ho
considera, a transaccionar algunes de les esmenes que hem
plantejat.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Bona tarda a to thom. Bé,
seguint un poquet la línia de la intervenció que vaig realitzar en
el P le, agraeixo en aquest cas al Partit Popular que avui
debatem algunes propostes en positiu de cara a tota aquesta
xacra social que ens hem mantingut en aquests darrers dos
mesos.

És la segona proposta que realment fan aquí. El dimarts
passat en el Ple dels set punts només n’hi havia un amb
propostes, i ara avui debatem aquesta, que sí que hi ha tres
propostes. Vull fer una reflexió, que encara que ho podem
veure o abordem els temes d’una forma diferent entre tots els
grups polítics, crec i estic segura que en aquesta cambra -bé,
estic segura no, segur- que en aquesta cambra tots anem pel
mateix objectiu, que simplement és acabar amb l’explotació
sexual infantil. Per això és molt important que entre tots, amb
consens, i sobretot entre tot el debat que tinguem entre tots,
ho hem d’abordar d’una forma integral i positiva per acabar
aquesta xacra social.

Com que creia que seria la primera intervenció, abans que
la de la companya socialista, m’havia preparat per llegir aquí
les esmenes que havíem presentat els tres grups. Com que
crec que queda més o menys clar, no tinc res més a afegir.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per part del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes s’ha presentat l’esmena RGE núm.
5121/20, i per a la seva defensa intervé la Sra. Pons, per un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
efectivament donam la raó, quan parlam de les obligacions que
tendria aquest pacte d’estat contra la violència, que després
d’haver complit dos anys no s’ha arribat a complir ni un 70...,
vull dir que hi ha un 70% sense complir de tot allò que es va
firmar l’any 2017. Entre altres eixos n’hi ha un que és la
intensificació de l’assistència i la protecció de menors, i parla
de tots els menors. 

Pensam que el balanç que es pot fer d’aquest pacte d’estat
deixa molt a desitjar. Estam en el camí, però hi ha infants que
efectivament necessiten amb urgència solució als seus
problemes, i nosaltres diríem que sí al punt 1 i al punt 2, però
hem presentat una esmena i explicaré per què. 

Quan parlam d’abusos a menors, segons el tractat bàsic de
psicologia, n’hi ha molts de tipus d’abusos a menors, un d’ells
són els sexuals, dramàtics, que segons vàrem poder escoltar
ahir a una conferència molt interessant que es va donar aquí al
Parlament, el que fa rompre la persona per dins des de la
primera relació no consentida i que de qualque manera
provoca una dissociació entre els sentiments i el seu cos, el
seu cos físic, de per vida, que és molt difícil de recuperar. 

Dit això i amb el cor xapat, que ens provoquen abusos com
aquests, he de recordar que hi ha molts d’abusos a tots els nins
i nines, hi ha molts de problemes, hi ha tipus d’abusos físics
que són cops, empentes, cremades, llavors fins i  to t això
s’inventen que s’ho han fet ells perquè se sent culpables
d’aquestes agressions; hi ha abusos emocionals, negligència
o abandó, que també és un abús, una mala alimentació, no
respondre a les necessitats emocionals o físiques, no garantir
una supervisió adequada posant en perill  la seguretat del
menor; no garantir les necessitats educatives, no estimular-lo
intel·lectualment, no complir amb una bona higiene, no
proporcionar una llar, roba neta, qualsevol aspecte que negui
el bon desenvolupament físic o emocional del nin o de la nina
és un abús.

Per tant, nosaltres plantejam aquesta esmena que pensam
que va dirigida a la globalitat, incloses aquelles nines o nins
que pateixen o hagin patit abusos sexuals. Seria modificar el
punt 3 que quedaria redactat de la següent manera: “el
Parlament de les Illes insta el Govern i el Consell de Mallorca
a la millora de les instal·lacions, edificis i recursos
especialitzats per a l’estada de nines i nins menors, ja siguin
tutelats o tenguin mesures judicials, amb la màxima celeritat
possible dins l’any 2020". 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202005121
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202005121
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I volem agrair al grup proposant que ens accepti l’esmena
perquè pensam que, efectivament, temes tan delicats com
aquests s’han d’aprovar per consens.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Ara correspon el torn de fixació
de posicions, de les quals dels grups que queden restants
només hi ha presència del Grup Parlamentari Ciudadanos,
aleshores, jo si, atès que la Sra. Durán ha dit que estava oberta
a possibles transaccions, no a les esmenes tal com estaven tal,
i per saber de què parlam, jo dic a veure si ens convé tallar ara
i després donar la paraula al Sr. Gómez Gordiola...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Jo ho deia perquè hem de saber què discutim, no és així? 

(Remor de veus)

Sí, com que després no tendran un altre torn de paraula, jo
entenc que el Sr. Gómez Gordiola per ventura, que és l’únic
que no ha presentat esmenes, tal vegada hauria de saber
exactament què s’accepta per saber què discutim, no és així?
Dic jo, vostè digui’m què vol...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sr. President, m’és igual, a mi si la Mesa em diu que esperi
la meva intervenció, jo, dins la meva línia, puc parlar. És que
no sé si em toca...

EL SR. PRESIDENT:

Perdona, sí.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

El que vull dir és que dins la meva exposició parlaré de...,
dins els temes que valoraré és aquest consens, aquesta voluntat
de transaccionar i aniria per aquí. Si no, demanaré un recés, al
qual em puc acollir, per parlar amb ells i ells manifestaran la
meva intenció de vot, si us sembla bé. 

EL SR. PRESIDENT:

Ens va bé d’aquesta manera, idò. Per tant, Sr. Gómez
Gordiola, té la paraula, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Moltes gràcies, president. En primer lloc, vull felicitar a
la Sra. Pons, com a portaveu del seu grup parlamentari, no
perquè ho hagués fet també ella, es va fer ahir també la
comissió que ens precedia, la Comissió de Salut, sinó perquè
a més li demanaria que dins la seva redistribució que pugui fer,
o no, de les participacions a comissions aquesta la pugui
conservar en la línia que treballa el seu grup parlamentari,

personalment ella en aquesta comissió especial d’Assumptes
Socials i Drets Humans. 

Dit això també, i ve a col·lació perquè començaré pel
tercer punt, el nostre posicionament des de Ciutadans al tercer
punt li  donarem..., el tercer punt que està..., que hi ha una
esmena d’El Pi Proposta per les Illes li donarem suport i
explicaré per què, de totes maneres seré molt breu perquè el
grup proposant d’aquesta proposició no de llei ha dit que
acceptaria, entenc que l’acceptaria talment com està redactada
i proposada per l’esmena d’El Pi i és perquè nosaltres li vàrem
expressar a la moció, no podem diferenciar als fets que
argumenta el grup proposant del perquè es presenta aquesta
proposició no de llei, no podem obviar els menors que estan
en situació de mesures judicials. A més, perquè tant el grup
que esmena, El Pi, com Ciutadans vàrem fer la visita als
centres socioeducatius i fa palesa la necessitat de reformes,
millores i inversions immediates a les instal·lacions també
d’ambdues, concretament de les que es troben sota la
responsabilitat del Govern de les Illes Balears, centres
socioeducatius d’Es Pinaret, Es Mussol i Es Fusteret. Per tant,
entenem que el grup proposant ja l’ha assumida i que serà per
unanimitat aquest tercer punt, si no, en tot cas votaríem
explícitament a favor del punt número 3.

Llavors, em vaig un poc al nostre posicionament que serà
sobre el punt 1 i el punt 2. Els dos grups, tants els que han fet
esmenes com el proposant, han parlat d’acords i de voluntat
que aquesta proposició no de llei, que aquestes mesures surtin
per consens i entenc jo pel màxim suport; ja tant de bo fos per
unanimitat. 

Ho dic perquè entenc que el grup proposant, i vinculada a
la moció que va presentar el dimarts passat, vol fer especial
ressò al tema dels casos d’explotació sexual i abusos a
menors, però també va centrar la seva intervenció en aquell
moment, i nosaltres vàrem fer una esmena, en el que ha passat
en els centres que es troben sota la responsabilitat i la gestió
dels consells insulars, concretament del Consell de Mallorca.
Ateses les esmenes que fa, les esmenes que presenten els tres
grups que donen suport al Govern, hi ha la subtilesa contínua,
ja la veim com un tòpic a les esmenes a les proposicions no de
llei que duim alguns grups de l’oposició, aquest postil·la de
“continuar”. 

També puc entendre, tal vegada, que ens arribi a cansar que
quan vulguem dur aquí la foto de l’acord de Bellver, legítim,
vostès tenen la majoria, cada PNL que duen és una PNL on hi
ha un punt dels acords de Bellver, quan la presenta l’oposició
ja és “continuar”; aquest infinitiu ja, el continuar, el reforçar
o fer el que ja fa el Govern de les Illes Balears. 

Per tant, entenc que si es planteja estrictament la narrativa
que un i l’altre du serà difícil, per tant, el meu grup
parlamentari el que demana és que en la línia de globalitzar
qualsevol tipus d’abús, qualsevol tipus... -ja em pas?, jo no sé
què faig, som un desastre, em donau deu segons, president?-,
procureu transaccionar i nosaltres donaríem evidentment
suport a aquesta transacció, crec que es pot fer
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independentment. Aquí es parla d’una unitat, es parla d’una
unitat específica terapèutica...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Gómez Gordiola, però la secretària no ha
vengut molt fina avui. Li queden dos minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies. Aquesta unitat evidentment és una unitat que ja hi
és, és una unitat a la qual nosaltres li vàrem donar suport quan
va comparèixer aquí la directora general d’Infància, Menors i
Família i la directora gerent de S’Estel i entenem, per tant, que
s’ha de contemplar en aquesta mesura.

M’agradaria poder arribar a votar aquesta transacció en
positiu, si no, m’agradaria aquest recés posterior que ja he
anunciat per justificar-vos un poquet més el meu argument i
no haver-me d’estendre en segons quins punts que encara vull
pensar que no serà necessari.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez Gordiola. Procedeix ara la
suspensió de la sessió per un temps màxim de deu minuts si el
proposant així ho considera.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sr. President, jo supòs que no estarem deu minuts, però sí
que m’agradaria demanar un recés per mirar les esmenes, val?

Moltes gràcies.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Habemus Papam, no és veritat?

(Se senten veus de fons que diuen: “Sí”)

Un cop recomençada la sessió, si així pertoca, té la paraula
el grup proposant per un període màxim de cinc... o un temps
màxim de cinc minuts, convendria especialment de cara al
lletrat que quedàs molt clar el text que votarem.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot vull donar les
gràcies a tots els grups parlamentaris que ara, durant aquest
temps han vengut a bé a mirar punt per punt i al final, d’una
manera... intentaré el més clara possible dir que el primer punt
quedarà exactament igual, llevat que on posa, a la darrera frase,
“com establir formes de col·laboració en la resta
d’institucions” hi ha una errada i en lloc de “en” seria “amb”,
però el primer punt queda exactament igual. El primer punt no

es mou llevat que és una errada ortogràfica que es modifica,
d’acord?, però el punt és el mateix.

El segon punt quedaria el mateix punt de la nostra
proposició, però es modificaria, transaccionat amb tots els
grups parlamentaris: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a revisar, millorar i reforçar
programes de suport específic”, etc., ja continua igual. 

I al tercer punt seria l’esmena d’El Pi, no seria el nostre
text del tercer punt, seria l’esmena d’El Pi, però també s’ha fet
una modificació que és que a la darrera frase “menors, ja
siguin tutelades o tinguin mesures judicials”, aquí faríem...

(Se sent una veu de fons que diu: “un moment, un
moment que ho està mirant...”)

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

La darrera frase, “menors ja siguin tutelats o tinguin
mesures judicials” i aquí hi ha una coma, i aquí “i incidir als
que hagin estat víctimes de tracta o explotació sexual amb la
màxima celeritat possible dins el 2020".

Només seria aquesta acotació “i incidir als que hagin estat
víctimes de tracta i d’explotació sexual” i tota la resta igual.

Crec que és important que s’aprovi per unanimitat,
president, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Podem passar, per tant, a votació la
proposta amb les transaccions formulades i enumerades per la
Sra. Durán.

Vots a favor? 

Queda, per tant, la proposta aprovada per unanimitat.

I no havent-hi...i no... L’oficiala major ja m’ha estirat les
orelles d’una vegada, em pareix, no és veritat? És a dir , que
no...

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

Moltes gràcies a totes i a tots.
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