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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, diputats i diputades, començam la sessió
d’avui i, en primer lloc, correspon demanar si es produeixen
substitucions.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sr. Presidente, por Ciudadanos, sustituiré a mi compañero
Juan Manuel Gómez en la RGE núm. 11413/20.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. No es produeixen més substitucions, no és veritat?
No.

I.1) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
3703/20, presentat pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares (article 46.3), pel procediment d’urgència,
mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la
delegada del Govern a les Illes Balears, Sra. Aina Calvo i
Sastre, perquè expliqui les actuacions dutes a terme per la
Policia Nacional sobre l’explotació sexual de menors
tutelats.

Començam amb el debat de l’escrit RGE núm. 3703/20,
presentat pel Grup Parlamentari VOX-Actua, pel procediment
d’urgència, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de
la delegada del Govern Sra. Aina Calvo, per tal que expliqui les
actuacions dutes a terme per la Policia Nacional sobre
l’explotació sexual de menors tutelats.

Sra. Ribas, té la paraula.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Per quin de temps, president. D’acord. Bé, esta iniciativa
surge porque, como ustedes saben, pues, en esta comunidad
autónoma hemos sido salpicados por un escándalo sin
precedentes de prostitución de menores, menores que están
tutelados o que están bajo la guardia de instituciones públicas
de esta comunidad autónoma, como es el caso del IMAS, el
Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales que depende del
Consejo Insular de Mallorca, y, como ustedes saben, este
parlamento tiene competencias para que... bueno, que
comparezca ante este parlamento cualquier autoridad que
pertenezca a una administración pública de la comunidad
autónoma. Así lo dice el reglamento.

En base a ello es por lo que aquí han comparecido, pues, la
consejera de Asuntos Sociales, la Sra. Fina Santiago, y otras
autoridades pertenecientes al Gobierno balear, como el
Defensor del Menor. Estas personas, que han comparecido por
separado en la Comisión de Asuntos Sociales, lo han hecho
porque los grupos de izquierda se han negado a crear una
comisión de investigación sobre estos gravísimos hechos que
afectan a niños que, recordemos que han sido retirados de sus
familias porque se supone que sus familias no los pueden
cuidar, no los saben cuidar o no están a la altura o por el
motivo que sea, pues tienen un peligro si siguen estando con
sus familias y, por tanto, se les retira y se les pone bajo la tutela
de la administración pública para que sean cuidados por la

administración pública, y resulta que parece ser que es algo
generalizado que hay bastantes niños que están cayendo en
redes de prostitución cuando están bajo la tutela de las
administraciones públicas de la comunidad autónoma,
administraciones públicas de esta comunidad autónoma. 

Por tanto, por eso creemos que es tan importante que este
parlamento inicie una comissión de investigación para saber
qué está pasando, cómo es posible que estos niños caigan en
manos de redes de prostitución, cuando deberían ser los más
protegidos del mundo porque es que les han quitado a sus
familias, estos niños, precisamente porque sus familias no los
podían proteger, ¿no?

Buenos, pues, ustedes se han negado y por eso tenemos que
estar interrogando a las personas que comparecen aquí, pues,
de forma aislada, cada vez que pedimos una comparecencia
para que comparezcan ya sea en el pleno ya sea en la Comisión
de Asuntos Sociales.

A raíz de estas comparecencias hemos sabido que la Sra.
Fina Santiago, y creo recordar que también el Defensor del
Menor decían que, bueno, que al final esto de defender a los
menores una vez que están en la calle y que están fuera de las
instituciones, fuera del ámbito del recinto donde viven en la
administración pública, pues que eso es una cosa de la Policía
Nacional.

Claro, esto puede dar a entender que la Policía Nacional
está haciendo algún tipo de dejación de funciones, no sé, yo no
quiero pensar eso; es más, creo que no es así. Y, por eso,
solicitamos que venga la Sra. Aina Calvo, que es la delegada
del Gobierno en Baleares, que es de ella de quien depende la
Policía Nacional para que nos explique si realmente tiene razón
la Sra. Fina Santiago, en sus manifestaciones de que eso es un
problema de la Policía Nacional y que no afecta para nada a las
instituciones de la comunidad autónoma, ya sea de la CAIB, del
Gobierno balear o ya sea del Consejo Insular de Mallorca.

Por cierto, en el Consejo Insular de Menorca también
hemos tenido problemas de casos parecidos también de
prostitución de niños que están siendo tutelados por
administraciones públicas.

Bien, pues ésta simplemente nuestra exposición de por qué
creemos que es necesario que comparezca la delegada del
Gobierno en esta cámara, para que nos dé su punto de vista y
nos expliqué qué está haciendo la Policía Nacional en estos
casos y cómo se está actuando para que, pues, podamos
quedarnos más tranquilos si es que es cierto que, por supuesto,
que es como yo creo, la Policía Nacional está cumpliendo su
función. De hecho parece ser que también la Policía Nacional
ha advertido y ha emitido informes sobre lo que estaba
ocurriendo, pero todo esto parece ser, nos enteramos por la
prensa, es algo que no sabemos a ciencia cierta, no ha sido algo
fruto de una investigación en este parlamento, no ha sido una
declaración en este parlamento que haya quedado reflejada en
el Diario de Sesiones de alguna comisión, en algún pleno, y
que se manifieste exactamente cómo se están desarrollando los
acontecimientos, cómo se están haciendo las cosas.
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Por tanto, creo que es muy importante que venga aquí la
Sra. Aina Calvo. Ya digo, la Sra. Aina Calvo ha ofrecido su
total colaboración en el tema de la explotación sexual de
menores tuteladas; en la cámara se han vertido acusaciones que
dañan el buen nombre de la Policía Nacional y de su actuación;
y creo que se hace necesario que la Sra. Aina Calvo
comparezca ante esta comisión, a fin de que explique las
actuaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional y poder
tener una visión más imparcial que permita la defensa del buen
hacer de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Gracias, presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Passam a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sra. Secretària.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

President, una qüestió només d’ordre, una consulta, podem
intervenir els grups? No, més que en posicionament crec que és
important que tots els sí no volen dir un sí, -sí-, vol dir un sí,
d’acord; no ho sé, trob que..., jo voldria dir qualque cosa com
a grup parlamentari. Si trobau la Mesa que no pertoca ja està. 

EL SR. PRESIDENT:

Poder es pot, per això abans ho he demanat i com que la
majoria m’havia dit que no, però sí es pot.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Perdona, president, havia entès que com que la diputada que
feia l’exposició intervenia, és una confusió meva.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez, que no hi ha cap problema...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Perfecte.

EL SR. PRESIDENT:

... només faltaria.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Idò quan vostè toqui..., quan vostè pertoqui assignar el torn
de...

EL SR. PRESIDENT:

Grups que vulguin intervenir en aquest tema, per favor.
Ciutadans? A Ciutadans li toca idò.

Sr. Gómez, té la paraula.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Vostès coneixen, Sra. Idoia, el nostre
criteri, del grup parlamentari, d’accedir a donar suport a les
peticions de compareixença perquè entenem que l’aportació
que puguin fer diferents representants i responsables
institucionals, malgrat no siguin de l’estructura del Govern de
les Illes Balears, que és la que pertoca evidentment interpel·lar,
entenem que dóna per al nostre posicionament molta més
informació.

Aquí, a més a més, aquest parlament va rebutjar per majoria
la petició de comissió no permanent d’investigació, que el meu
grup parlamentari i d’altres de l’oposició reclamaven per
conèixer tot l’itinerari i esbrinar amb prou rigor i objectivitat
què havia passat envers el tema de l’abús de menors i la
participació de no menors també a aquesta situació a les nostres
institucions, no tan sols les institucions envers la tutela, que
pertoca al Consell de Mallorca per competències, sinó també en
les de responsabilitat del Govern en la participació d’un
resident amb mesures judicials, el cas d’Es Pinaret. I enteníem
que aquesta cambra era l’espai idoni.

Evidentment, la nostra proposat la vàrem fer en la línia
propositiva que és esbrinar i fer propostes de millora, entre
d’altres, parlàvem fins i tot amb una altra diputada d’una altra
formació política, de replantejar o reformular la possibilitat que
la comunitat autònoma vetllés per la inspecció d’aquests
centres de menors que tenen competències els consells insulars.

Però miri, Sra. Idoia, crec que..., -perdona, Sra. Ribas-, no
sé si vostè demanarà la de la Fiscalia d’aquí poc, no ho sé, per
ventura amb la compareixença de la delegada del Govern
poden vostès fer també les preguntes a Fiscalia, però recordi
que la Fiscalia també va qüestionar el funcionament. No sé si
pertocarà fer-ho o no fer-ho, però on s’ha de demanar una..., els
qui han de comparèixer aquí realment és una comissió
d’investigació, no la delegada del Govern. Entre d’altres coses,
possiblement, la delegada del Govern, no ella sinó
l’administració que li pertoca, rebutjarà la compareixença, com
ha fet a altres ocasions en què s’ha demanat al delegat del
Govern, perquè ja se n’han fet em sembla que dues, entre elles
el meu grup parlamentari en va demanar una. 

En tot cas, nosaltres donarem suport, donarem suport a la
petició de compareixença que vostès fan en la línia aquesta, en
la línia aquesta de rebre informació i evidentment d’instar la
col·laboració interinstitucional que pertoca, però ni molt manco
per desqualificar cap de les institucions quant a l’àmbit de les
competències que pertoquen, entre ells la Unitat de Menors, de
delicte contra els menors, de la Policia Nacional.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Hi havia més grups que volien
intervenir? Sra. Pons. 

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. M’agrada més el format clàssic en
què el proposant proposa, els altres opinen i després hi ha un
torn de rèplica i després es vota. Ho dic perquè ja ha passat
qualque vegada a aquesta comissió i ens agrada més que
tothom pugui dir la seva, encara que la votació estigui clara des
del principi.

Nosaltres hi votarem a favor. Crec que entenc per què el
Grup Parlamentari VOX avui planteja aquesta sol·licitud de
compareixença, nosaltres també hem pogut parlar amb la
Policia Nacional i és cert que moltes vegades diuen: nosaltres
hem fet el que ens han dit; és a dir, nosaltres no podem entrar
a vigilar ni podem entrar a un pis ni podem entrar enlloc si no
hi ha un ordre per davant que ens digui, anau-hi. Per tant,
entenem que el que es vol és que la Policia Nacional s’expliqui
a través de la seva responsable màxima que és la delegada del
Govern. Això per una banda. 

I per l’altra, nosaltres, des del Grup Parlamentari El Pi, no
ens oposarem mai que comparegui qui sigui que ho demani
qualsevol grup parlamentari. Pensam que en aquesta ocasió,
com en tantes altres, està bé que es comparegui, s’expliqui a
aquest parlament perquè nosaltres així tenim una visió global
del que passa en una situació tan greu com és aquesta.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Respecte de la qüestió
d’intervenir o no, és a dir, jo li explic abans a la Mesa, ha
arribat una petició de diferents grups polítics que havien parlat
si podíem fer aquest format. És a dir, no és res més. Per això els
ho havia plantejat, no és que la Mesa tengui cap afany de voler
llevar la paraula a ningú, com s’imaginen. No és veritat?

No hi ha més intervencions, no és veritat? Podem passar a
votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Sra. Secretària?

Ah!, perdó, sí. Sra. Mayor, molt bones tardes, i la saludam
molt cordialment. Em sap greu, no hi he pensat abans. Ens pot
indicar el sentit del seu vot?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

En contra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Secretària?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor; 6 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

No queda, per tant..., no queda, per tant, aprovada.

(Remor de veus)

Ai, perdó, 7 a favor.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Repeteixo per si no ha quedat clar: 7 vots a favor; 6 en
contra.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queda aprovada.

(Remor de veus)

Som jo, som jo que no vaig..., a aquestes hores es coneix
que és l’hora de fer el cafè. Perdó? Sí, no, no, som jo que
m’havia equivocat. 

Per tant, s’acorda de recaptar la compareixença de la
delegada del Govern, Sra. Aina Calvo, per tal que expliqui les
actuacions dutes a terme per la Policia Nacional sobre
l’explotació sexual de menors tutelats.

I.2) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
9503/20, presentat pel Grup Parlamentari Popular (article
46.3), pel procediment d’urgència, mitjançant el qual se
sol·licita la compareixença del Sr. Javier de Juan i Martín,
president de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, IMAS,
per informar sobre el sistema de classificació dels malalts
de COVID-19 a les residències de gent gran de les Illes
Balears.

A continuació passam al debat i votació de l’escrit RGE
núm. 9503/20, presentat pel Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, sol·licitant la compareixença del Sr.
Javier de Juan i Martín, president de l’Institut Mallorquí
d’Afers Socials, IMAS, per informar sobre el sistema de
classificació de malalts de COVID-19 a les residències de gent
gran de les Illes Balears. 

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Moltes gràcies, Sr. President. Intentaré ser molt breu. Mirin,
nosaltres vàrem saber per una informació periodística que des
de l’IMAS, i també des del Govern, des de la Conselleria de
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Salut, des de l’ib-salut, es va enviar a totes i cada una de les
residències un formulari, amb un semàfor de colors, perquè de
cada una de les residències s’indicàs l’estat dels residents que
tenien. Directament, el que deia la notícia, era que es
discriminava l’atenció que rebien aquests malalts, segons el
color que tengués el semàfor; és a dir, si el semàfor era vermell,
que era una persona que ja estava molt deteriorada amb una
sèrie d’índexs que marcava aquest formulari, directament se
l’enviava a cures pal·liatives, o se la deixava a una part de la
residència, per a cures pal·liatives, però ja -per exemple- no
tenia accés a un llit d‘UCI. D’això parlam del mes d’abril, quan
tothom sabem que era la cresta, la punta de la pandèmia. 

Nosaltres creiem que hi ha molt a explicar. A priori estam
totalment en contra d’aquest sistema perquè, a més, hem de dir
que una residència és un centre sociosanitari, no és un hospital.
I el personal que hi ha a les residències, la gran majoria de
vegades, el 90%, és una infermera no és un metge, tenien
dificultats per fer aquest triatge, i a més els posava en un
problema ètic.

Nosaltres sempre hem trobat aquesta qüestió, una qüestió
ètica, perquè aquí, un dia, la consellera ens deia que això en
sanitat es fa molt, aquest tipus de triatges. Bé, nosaltres creiem
que a les residències això no s’ha de fer, i que si una persona ha
d’arribar a menester un servei que li pugui donar un llit d‘UCI,
hi ha d’arribar!, independentment de quin color li hagin posat
un semàfor una persona que fa feina a una residència. 

Com que es va enviar per part del Govern i ja se li va fer
una compareixença a la consellera, se li va demanar per això,
i es va enviar per part de l’IMAS, a totes i a cada una de les
residències de l’IMAS, i el màxim responsable de l’IMAS, i de
les decisions que pren l’IMAS, i dels documents que envia
l’IMAS, és el Sr. Javier de Juan, nosaltres creiem que té molt
a explicar.

Per tant, puc entendre que tal vegada, puc pensar que tal
vegada els partits que donen suport al govern em votaran en
contra, però crec que ho tenen molt mal d’explicar, crec que
tenen molt mal d’explicar que s’hagi tapat, sistemàticament, les
explotacions sexuals, comercials!, és a dir, amb doblers a
darrere, a nins menors tutelats i no hagin volgut que el Sr.
Javier de Juan compareixi en aquest parlament i que, després,
el Sr. Javier de Juan, a totes les residències de l’IMAS enviï un
formulari amb un semàfor per classificar els residents, i tampoc
els diputats d’aquesta cambra no vulguin vetllar per la salut
dels nostres majors i hi votin en contra, d’aquesta
compareixença.

Jo deman que amb honestetat, que amb consciència votin a
favor d’aquesta compareixença.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies Sra. Durán. Hi ha intervencions o qualque
grup parlamentari que vulgui intervenir, per indicar el sentit del
vot...? Sí, Sr. Gómez. Ho farem per ordre...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, president. Cap problema en donar pas a la diputada
de Proposta per les Illes. 

Una qüestió. Jo és que crec que és important que la
manifestació dels vots, sobretot els d’en contra, i amb tot el
respecte i la voluntat de qualsevol diputat de manifestar-ho o
no, quedin argumentats.

Miri, Sra. Durán, nosaltres crec que a la compareixença la
consellera va donar explicacions, és que li donaran la mateixa:
és una qüestió mèdica; això varen dir, no? Això varen dir. Una
altra cosa és que hi estiguem d’acord. Si la seva proposta és del
mes de juny i a mi el que em preocupa és que això se segueixi
fent en el mes d’octubre o en el mes de setembre, amb el que
passa a les residències, evidentment! I on ahir, precisament per
un tema de residències, vàrem demanar, el meu grup
parlamentari i crec que tots els de l’oposició, vàrem demanar
responsabilitats precisament per la deixadesa en el que vol ser
la prioritat de les residències.

Per tant, per aquesta raó, per aquesta raó, no del que va
argumentar ja la consellera en el seu moment, sinó que si es
practica i en quines condicions es fa, i el per què, i sobretot si
no es garanteix que la prioritat és l’atenció i la plaça a la unitat
de crítics, o a la unitat d’UCI, o a la que sigui, evidentment
nosaltres per aquesta raó li donarem suport a la seva petició. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Sra. Pons?

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sr. President. Simplement afegir que nosaltres
també hi donarem suport, a aquesta petició de compareixença.
Després cada grup polític marcarà el to de la seva intervenció,
el to i la seva intencionalitat, a través de les intervencions que
puguem fer quan aquesta compareixença es produeixi, si és que
es produeix. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Pons. Sra. Ribas, disculpi, abans l’he
passada. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidente. Nosotros vamos a dar apoyo a esta
iniciativa, por supuesto. Además es importante que..., yo
también pues consulté con médicos y con especialistas sobre
esto de los triajes y esto del semáforo a ver qué les parecía,
¿no? Y yo he obtenido testimonios de facultativos que me dicen
que, bueno, sí, un triaje se hace, por supuesto, porque tú no
puedes aplicar un tratamiento a alguien que puede acabar
derivando en un encarnizamiento médico, pero sí que es verdad
que eso se hace en el momento en que la persona lo necesita.
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Lo que no podemos hacer es, previamente a que alguien haya
enfermado, ya decidir qué tratamiento le daremos en caso de
que enferme, no , no, ¡esto no va así!

Entonces, a mí me gustaría saber con qué criterios se ha
realizado ese semáforo, si ha habido un facultativo detrás de
cada una de esa clasificación o si ha sido, pues, la directora de
la residencia que puede ser una, no sé, licenciada en Derecho,
por ejemplo, o una auxiliar de enfermería, o la enfermera, o
¿quién era la persona que, en cada residencia se dedicaba a
clasificar a la gente en colores y menoscabo para su derecho
fundamental a su integridad física  y a la salud que ello
conlleva?, que está recogido en la Constitución Española y que
es algo básico, y que para eso nos organizamos en una sociedad
y pagamos impuestos y tenemos un sistema que nos protege,
¿no?, para que tengamos nuestra salud garantizada. 

Entonces, lo que se ha hecho con estas personas es algo
muy grave y tienen que explicarnos, la persona responsable, la
máxima responsable que es precisamente el presidente del
IMAS, cómo se ha llevado a cabo ese procedimiento y
aclarárnoslo porque realmente causó estupor y hay gente pues
que está preocupada y piensa, bueno, pues, en manos de quién
estamos, ¿no?

Tal vez sí habrá oportunidad, si viene aquí el Sr. de Juan,
para explicarnos si realmente se han hecho las cosas como
tocan y que la gente se quede más tranquila y que sepa que
puede confiar en sus políticos. Porque es que si bloqueamos
continuamente las comparecencias para que nos expliquen que
las cosas se hacen bien, al final, la conclusión es, bueno, ¿qué
tendrán que ocultar esta gente, que no quieren comparecer?

Por tanto, votaremos a favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Passam a votació. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Sra. Mayor, el vot és a favor o és en contra?

LA SRA. MAYOR I ABAD: 

En contra. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Secretària. 

LA SRA. SECRETÀRIA: 

6 vots a favor; 7 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, la proposta de compareixença queda rebutjada.

Passam al segon punt de l’ordre del dia, relatiu al debat de
les proposicions no de llei, RGE núm. 11311/20, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, i RGE núm. 11413/20, del Grup
Parlamentari Mixt, MÉS per Mallorca i Unidas Podemos.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 11311/20,
presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel
procediment d’urgència, relativa a les persones amb
discapacitats: dificultats per a l’exercici dels seus drets i, en
particular, els relacionats amb l’exercici, desenvolupament
i gaudi d’activitats d’oci i temps lliure.

Començam amb el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 11311/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos,
pel procediment d’urgència, i relativa a les persones amb
discapacitats: dificultats per a l’exercici dels seus drets i, en
particular, els relacionats amb l’exercici, desenvolupament i
gaudi d’activitats d’oci i temps lliure.

Per a la seva defensa intervé per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos, el Sr. Gómez i Gordiola, per un temps màxim de
cinc minuts. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Molt bona tarda a tots i a totes, que no
he tengut l’oportunitat de fer-ho abans. 

La proposició no de llei que du el Grup Parlamentari
Ciutadans aquí, i que es va presentar el mes de juliol, en
temporada d’estiu, on tots els ciutadans i ciutadanes de la
nostra comunitat autònoma..., una comunitat autònoma que té
un litoral ample, i afortunadament té uns espais de platges, de
cales, del qual gaudir tots els ciutadans, no per a tots ells i elles
tenen, precisament, la mateixa accessibilitat i possibilitat de
gaudir en temporada d’estiu o en el passeig de qualsevol dia de
l’any. I això especialment s’ha vist agreujat per mor de la
pandèmia, de les restriccions en qüestió d’accessibilitat,
distanciament social i recursos que a les nostres platges i a les
nostres cales s’han produït per mor de la COVID i les
recomanacions de seguretat.

Aquest parlament s’ha pronunciat, i tots els grups ho hem
fet, envers la inclusió i la igualtat d’oportunitats de tots i
cadascun dels ciutadans, però no hem arribat precisament que
això sigui una garantia per a unes persones que tenen una
situació de discapacitat en la seva diversidad funcional i no ho
hem fet perquè de vegades, inconscientment, ens n’hem oblidat.
Ens hem oblidat d’un col·lectiu en el qual tots pensam per fer
propostes, però no en tenim la mateixa cura a l’hora d’executar
aquestes propostes.

Idò aquest estiu s’han trobat, i així ho ha denunciat el
Comitè d’Entitats, representant de les persones amb
discapacitat a la nostra comunitat autònoma, CERMI, envers
aquest estiu i s’ha produït perquè precisament les persones dels
serveis públics que havien d’ajudar, de donar suport a aquestes
persones en exercir el seu dret a accedir i gaudir d’aquests
espais, especialment de les platges obertes i accessibles per a
tothom, precisament es trobaven en dificultats per una qüestió
que havien de demanar o cita prèvia, avisar amb prou temps, i
a més a més es trobaven que no tota la instal·lació estava
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desplegada. Parlam d’aquestes passarel·les, parlam d’aquests
vehicles d’accés a l’aigua, etc.

Però és que a més a més la mateixa infraestructura de molts
de municipis per una manca de prioritat o per una manca fins
i tot de pressupost i de suport institucional no han pogut
facilitar l’accessibilitat i eliminar les barreres arquitectòniques.

Moltes vegades a l’argument de les nostres proposicions no
de llei i les nostres iniciatives al·ludim a la convenció sobre els
drets de les persones amb discapacitat i evidentment el nostre
relat, la nostra argumentació i les nostres exposicions de motius
són del tot poètiques fins i tot, però a l’hora de materialitzar-
les, evidentment, no acomplim com a tal.

Per tal cosa, i no em vull estendre més perquè l’exposició
que nosaltres fem aquí a la proposició no de llei i vist que no hi
ha hagut esmentes, tot i que si vostès troben, diputats i
diputades, que alguna in voce s’hi hauria d’incorporar,
l’acceptarem com no pot ser d’una altra manera, perquè crec
que tots unànimement estam d’acord que hem d’eliminar les
barreres arquitectòniques per a totes i cadascuna de les
persones amb diversitat funcional i que, a més a més, hem de
facilitar per descomptat a les diferents administracions
públiques, especialment les corporacions locals, que tenguin les
eines, el pressupost suficient per poder fer-ho amb el mateix
calendari establert, que és immediatament. 

Per tant, aquest parlament que té l’elaboració dels
pressuposts de la comunitat autònoma tant per als consells com
per a les corporacions locals, crec que som a un moment
important, aviat arribarà l’esborrany de la llei de pressuposts de
la comunitat autònoma per a l’exercici de l’any que ve perquè
tant de bo tots els diputats i diputades veiem suficientment
dotat els pressuposts per a suport a les corporacions locals
perquè a l’estiu, com a mínim a l’estiu de l’any que ve, fins i tot
abans, es puguin haver eliminat aquestes barreres. 

Per tant, als punts instam l’administració pública de l’àmbit
de la comunitat autònoma amb competències en matèria
d’atenció a la dependència i la discapacitat a l’adopció de totes
i quantes mesures siguin necessàries per garantir l’exercici ple
dels drets de les persones amb discapacitat.

Aquí hi ha una sèrie de punts, parlen de l’eliminació,
evidentment, de les barreres, dels impediments per garantir
aquest efectiu exercici, tenint en compte la diversitat funcional
de cadascuna d’aquestes persones i no fer estàndards que
llavors quan hi vulguin accedir hi ha hagi dificultats.

Jo sé que és un moment crític en la nostra disposició
pressupostària, però el que no podem fer és establir línies
diferents d’igualtat d’oportunitats i de categories entre
ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears. Per tant, aquest
esforç ha de ser assolit per la nostra comunitat autònoma i
nosaltres com a diputats i diputades hem d’instar el Govern de
les Illes Balears perquè en l’àmbit de les seves competències
dugui a terme aquestes mesures.

Evidentment, vull reconèixer, hem de reconèixer, sé cert
que vostès s’hi sumaran, la tasca que han fet les entitats del
tercer sector en l’àmbit de la diversitat funcional, en l’àmbit de

les persones en situació de discapacitat precisament per
adaptar-se a les grans dificultats que la situació de la pandèmia
de la COVID ens ha dut.

Per tant, crec que seria un gest necessari, just i afirmatiu
que donéssim suport a iniciatives d’aquest tipus.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Durán, per un temps màxim de
cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Intentaré ser breu i faré la
meva intervenció des d’aquí, des d’aquesta bancada.

Nosaltres, crec que com no pot ser d’altra manera, donarem
suport a aquesta proposta. Creiem que som davant una proposta
que quan defensam els drets de totes les persones en igualtat de
gaudir del seu temps lliure, faltaria més que no estiguéssim a
favor d’aquesta proposta, tant amb l’exposició de motius com
amb els punts que planteja. Ja és terrible tenir unes barreres
físiques que t’impedeixin gaudir d’unes instal·lacions
determinades, però si tu tens unes barreres físiques que t’ho
impedeixen després hi ha unes barreres físiques al carrer, al
mobiliari, a la ciutat, a les aceres... que també t’ho impedeixen
i que no te faciliten... 

Evidentment, és un dret que totes les administracions s’hi
impliquin pressupostàriament i amb fets, perquè no n’hi ha
prou només a aprovar un pressupost, i jo després vull parlar
d’això. Vostès m’han sentit a mi a dir moltes vegades aquí que
una cosa és el que nosaltres els diputats amb bona fe proposam
i aprovam i l’altra cosa és que després hem de confiar que les
institucions, que són competents en aquesta matèria, ho facin
efectiu. I jo ara vull parlar de l’única esmena de la qual vaig
estar molt contenta, que vàrem aconseguir als pressuposts del
2020, vàrem aconseguir que de totes les esmenes que vàrem
presentar nosaltres, el nostre grup parlamentari, els equips, els
grups parlamentaris que donen suport al Govern varen voler
aprovar-nos una sola esmena, de totes, i aquesta esmena era la
que demanava que a cadascun dels hospitals de referència de
les Illes Balears es posàs almanco un canviador per a adults. 

Havíem posat una partida aproximadament d’uns 200.000
euros i ens la varen rebaixar a 80.000. Vàrem transaccionar i
varen dir que sí. Bé, idò l’altre dia vaig tenir una reunió amb
mares amb les quals precisament m’havia reunit abans de
presentar aquesta esmena i em demanaven per què fa un any
vareu aprovar que es faria, que es posarien els hospitals de
referència de les Illes Balears uns canviadors i després no ho
han fet. Una d’elles em deia: cada una sèrie de mesos vaig a
una consulta mèdica a Son Espases i com sempre al bany, a
terra, he de dur una tovallola grossa o una manteta per posar el
meu fill a terra i canviar-lo a terra perquè no hi ha cap
canviador que li vagi bé.
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Per tant, crec que hem de donar una passa més. Està molt bé
que facem la PNL, ja li dic que nosaltres li donam suport, però
permeti’m que digui això perquè tots els que després ens
asseiem amb les entitats... queden decebuts -queden decebuts.

Nosaltres fem la nostra part, però que en algun moment
haurem d’exigir al Govern que també faci la seva perquè jo
record que quan vaig estar a l’Ajuntament de Palma vàrem
arribar a haver de posar una comissió de seguiment del
compliment de les propostes aprovades al Ple perquè de les
propostes aprovades hi havia un seguiment que no arribava a un
10%.

Dit això vull aprofitar només per fer un apunt, que les
persones i els nins amb discapacitat també s’han vist molt
afectats per la COVID-19 i per la pandèmia, i són els primers
que han patit retallades i són els primers que... nosaltres quan
hem presentat aquí propostes els partits que donen suport al
Govern també ens les han votat en contra i vull esmentar dues
qüestions: una, l’Ajuntament de Palma, que ha llevat les ajudes
que tenien les escoletes de 0 a 3 per persones que tenen algun
tipus de discapacitat o necessitats especials. I dos, una cosa que
ens sembla importantíssima i que la nostra diputada, portaveu
d’educació, ha reclamat moltes vegades, la Sra. Núria Riera, i
és que s’han quedat els nins que tenen una discapacitat fins i tot
del 93% sense professors de suport, aquests nins que tenen
necessitats especials aquí a les escoles de les Illes Balears,
perquè aquests professors els han posats a fer altres tasques,
pròpies tal vegada de la COVID, o a fer tutories, i els han llevat
a aquests nins de reforç.

Per tant, creiem en la igualtat d’oportunitats, creiem que
s’executin les propostes que s’aproven a aquest parlament
repetidament.

I com no pot ser d’altra manera votarem a favor. Gràcies.

EL  SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. 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 tothom. Votarem
a favor d’aquesta iniciativa presentada pel Grup Ciutadans,
estam d’acord tant amb l’exposició de motius, com amb els
punts d’aquesta iniciativa.

Intentaré ser breu. Només com a reflexió, necessitem anar
cap una comunitat inclusiva, aquesta PNL en concret sí que fa
referència en aquest cas a les persones amb diversitat funcional,
però, en general, necessitem anar cap una comunitat, cap a
ciutats, cap pobles, cap a barris inclusius. Les persones amb
diversitat funcional tenen una mancança de la mobilitat, però la
gent gran no es considera de diversitat funcional i també tenen
una mancança, els pares que van amb un cotxet amb els fillets,
quan una persona es trenca una cama o un peu. En qualsevol
moment de la nostra vida nosaltres necessitarem ser
dependents, dependents d’alguna cosa i tindrem certes

limitacions. Llavors hem de caminar cap una societat inclusiva
i equitativa.

I després una altra reflexió que vull fer és en el cas de les
persones amb discapacitat o amb diversitat funcional,
juntament també amb la gran majoria de dependents, perquè hi
ha una línia que frega una miqueta, necessitam enfortir el
sistema de cures que tenim com a societat, posar la vida en el
centre de les polítiques; necessitem potenciar i afavorir, perquè
les persones, sobretot amb diversitat, necessiten moltes vegades
una ajuda, una ajuda d’algun auxiliar sanitari, d’un
acompanyament. Lamentablement tota la càrrega la suporten
actualment les famílies, però necessiten també..., si
desenvolupam un sistema de cures i engruixir aquest sistema de
benestar, tothom hi sortirà guanyant en aquest cas i sobretot la
societat.

Votarem a favor d’aquesta iniciativa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. 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:

Seré muy breve. Simplemente manifestar que estamos a
favor, como no puede ser de otra forma, de esta iniciativa que
votaremos a favor de todos sus puntos. Las personas con
discapacidad son precisamente las persones que más necesitan
que la sociedad se vuelque con ellas y que seamos conscientes
de sus necesidades especiales y que, bueno, apliquemos
políticas que hagan que estas personas tengan una vida lo más
normalizada posible, precisamente en consonancia con lo que
ha dicho el Partido Popular, la portavoz del Partido Popular.

A mi me ha sorprendido cuando he visto que por motivos
de la COVID, no existen recursos suficientes en los colegios
públicos para que las personas con necesidades educativas
especiales tengan sus terapeutas que siempre han tenido, sus
AT y sus profesores de apoyo, es que es básico para que ellos
puedan tener un desarrollo cognitivo adecuado y, es más, el
problema ya no es que no lo tengan durante un tiempo, sino es
que cuando pasa un tiempo sin darles ese apoyo, puede haber
un parón en su desarrollo que luego puede hacer irrecuperable
en muchos casos, porque no se puede perder tiempo con este
tipo de necesidades.

Entonces yo he instado también para que esto se corrija,
espero que así sea, pero bueno, en cualquier caso cualquiera
iniciativa que venga a intentar facilitar la vida a las personas
que más necesitan que la sociedad se vuelque con ellos y que
seamos conscientes de sus problemas, pues será siempre
bienvenida desde VOX.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Per part d’El Pi Proposta per les
Illes té la paraula la Sra. Pons, per un temps màxim de cinc
minuts.
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LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Sempre a favor de pal·liar qualsevol
diferència que hi hagi entre els habitants d’aquesta terra. Per
tant, votarem a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres també votarem a favor i
voldria dir que crec que també l’explicació i l’argumentació
que ha fet la Sra. Mayor, ha acabat de donar un arrodoniment
a la proposta de Ciudadanos.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, diputats. Des del
Grup Socialista valoram positivament la proposició que ens ha
presentat el Grup Ciudadanos. Entenem que és una proposició
que dóna contingut executiu a dificultats ja previstes per aquest
Govern i que també ho fa en consonància amb la legislació
vigent, amb la Llei 8/2017, d’accessibilitat universal de les
illes. Una llei, com també s’ha relatat a l’exposició de motius
de la PNL, que parteix de la premissa i el dret a la igualtat entre
persones i que ha d’assegurar que les persones amb discapacitat
i dependència, puguin gaudir igualment del conjunt de tots els
drets humans, civils, socials, econòmics o culturals.

Una llei que, a més d’emmarcar l’àmbit competencial de les
diferents administracions públiques, estableix les mesures
necessàries per a una correcta accessibilitat i no discriminació,
tant dels espais públics, siguin urbans o siguin naturals, com
poden ser per exemple les platges i les piscines que se citen en
el quart punt de la PNL i que, per tant, també és coherent que
els seus treballadors i els seus serveis en tinguin la formació
adient.

També s’hi tenen presents elements d’urbanització i reserva
de places per a persones amb discapacitat en actes públics,
culturals, esportius o d’oci, que també s’indiquen a la
proposició presentada i que entenem que així s’han de
mantenir, sempre en concordança amb les mesures de
prevenció sanitàries contra la COVID-19.

Totes aquestes accions d’oci, de cultura, de lleure per a tots
són importants per a la nostra vida social, més encara en uns
moments complicats com els que vivim en aquests moments.
Recentment tenim l’evidència per exemple la posada en valor

del Govern de les Illes Balears en l’aprovació de la cultura com
a bé essencial. Seguint amb els termes i mesures d’accessibilitat
i tot el control administratiu previ que necessiten les
concessions i autoritzacions de les noves construccions, que
han d’estar subjectes com diem, als preceptes de la normativa
existent, és essencial també que totes les administracions
públiques destinin recursos pressupostaris a actuacions també
de promoció a l’accessibilitat i de supressió de les barreres
existents que ja teníem atenent a les diferents necessitats i
perfils que aquí hi pugui haver quant a les barreres.

Per tant, en els passats pressuposts el Govern de les Illes
Balears en aquesta comunitat va destinar partides per a
l’accessibilitat, és un bon avanç que ha de tenir continuïtat en
els pròxims pressuposts i que entenem que siguin també els
municipis els que són més pròxims a la ciutadania, el que
millor també poden conèixer la realitat de les barreres existents.

Amb tot, com he dit a l’inici, valoram positivament la
iniciativa, creiem que la Llei 8/2017 va donar un gran impuls
per rompre amb les barreres de les desigualtats i que ara
pròximament amb el projecte de decret de regulació
d’accessibilitat universal, que es troba actualment en fase de
valoració d’al·legacions, ha de seguir millorant en la promoció
a l’accessibilitat com fa aquesta iniciativa i ho fa el Govern
amb un compromís, i des del grup parlamentari evidentment hi
donarem suport.

Volia fer només un incís en el punt 2, li demanaria un petit
detall com a esmena in voce. En el punt genèric del punt 2, a la
tercera línia on parla de “l’adaptació immediata de les mesures
de seguretat i higiene”, jo aquí hi afegiria “sanitàries”, perquè
trobam que dins de les mesures de la COVID hi ha una part
d’higiene, però no deixen de ser sanitàries (...).

I açò és tot. Moltes gràcies president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mascaró. Té la paraula ara el Sr. Gómez
Gordiola, per un temps màxim de cinc minuts. I per
contradiccions.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies president. No serà per contradiccions, sinó per
donar l’agraïment a tots els grups parlamentaris, diputats i
diputades per les seves intervencions i aportacions. Començaré
per l’esmena in voce “sanitàries”, que inclou la gent i, a més,
deman al lletrat que ho consideri així i sigui modificat en el
Diari de Sessions. Per tant, l’acceptaré com no pot ser d’una
altra manera, “sanitàries”, que és el que pertoca, per tant,
gràcies per la seva aportació.

La nostra proposició no de llei no ha estat de cap de les
maneres ni intencionada, ni en la redacció ni en la meva
exposició, entenc així, cap reprovació al Govern de la
comunitat autònoma envers l’aplicació de la llei que li exigeix
el compliment d’aquesta igualtat d’oportunitats, ni molt manco,
sinó fer-se ressò d’una part molt específica d’una situació en la
qual es troben les persones amb diversitat funcional i amb
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situació de discapacitat, que és precisament l’accés a l’oci i al
temps lliure.

Jo m’hi he centrat, crec que tots els diputats i diputades
d’aquesta cambra tenim aquest tema ja com a transversal en
una situació d’incidència extraordinària que ha estat la COVID.
Per tant, hi ha hagut una situació no tan sols denunciada per la
plataforma i les entitats sinó crec que fins i tot per cada un de
nosaltres, fins i tot fer autocrítica molts de diputats i diputades.

El que duim aquí precisament és l’èmfasi que no només és
l’administració de la comunitat autònoma, aquí parlam dels
consells insulars i de l’esforç que han de fer les corporacions
locals en els seus pressupostos. No és qüestió que la comunitat
autònoma doti el seu pressupost directament i exclusivament
perquè ho facin les corporacions locals, sinó que les mateixes
corporacions locals, totes les administracions de tots els àmbits;
l’Administració General de l’Estat a l’àmbit precisament del
litoral i dels espais de domini públic on li pertoca que tengui
clar que una queixa d’una família que no té una diversitat
funcional quan es recull aquests suggeriments de qualsevol
portal té més immediata resposta que qualsevol queixa
traslladada des d’una família, des d’un usuari, des d’un ciutadà
que té una situació de discapacitat. 

Per què? Perquè es fan actuacions generals, situacions
genèriques i de vegades no ens posam des de l’administració,
des dels gestors, des dels responsables polítics en el que se’n
diu l’empatia que correspon a cada una de la diversitat de les
persones. Per tant, no es produeixen respostes immediates i
això és el que arrossega aquesta dificultat per assolir la igualtat
d’oportunitats i amb aquest tema hauria de ser equitat pura i
dura, pura i dura.

Quan parlam de vegades d’oci i de temps lliure sembla que
ha d’anar darrera de qualsevol tipus d’accessibilitat a la sanitat.
Parl de les mateixes persones en el context de les persones en
situació de discapacitat que evidentment han tengut l’accés a
l’administració, l’accés a l’àmbit de les instal·lacions públiques
convencionals, però a l’oci i al temps lliure hi ha barreres.
M’he centrat més en l’àmbit del nostre litoral, evidentment,
perquè s’ha donat a l’estiu, però això passa en els parcs, això
passa en els passejos, com deia em sembla que ha estat la Sra.
Font, és a dir, passava a llocs on evidentment són més
accessibles, més convencionals, més del dia a dia, les voravies,
els carrers...

Sra. Durán, jo entenc la reflexió i que vostè aprofiti el
context per fer-ho i em sembla evidentment..., li don el suport.
Tot el que sigui un impediment que s’hagi donat a aquestes
persones s’ha de manifestar i s’hi ha de donar suport. Però bé,
no volia obviar la seva intervenció, per això hi faig referència. 

Però tampoc no vull obviar la intervenció que ha fet la Sra.
Mayor des del seu confinament, el qual li desig que
s’exhaureixi el més aviat possible, i és que la comunitat
inclusiva suposa això entre d’altres coses, la comunitat
inclusiva suposa la comunitat de tots els ciutadans i les
ciutadanes de la nostra comunitat autònoma.

Finalment, per no excedir-me de temps, els vull reiterar el
nostre agraïment com a grup parlamentari i crec que és

l’agraïment de totes i cada una de les entitats que fan la
intervenció a l’àmbit de les famílies i a l’àmbit de les persones
en situació de discapacitat.

Moltíssimes gràcies a tots i a totes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Acabat el debat, passam a votar
la Proposició no de llei RGE núm. 11311/20.

Vots a favor?

Sra. Mayor, el seu vot és a favor o en contra?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada per unanimitat la
Proposició no de llei RGE núm. 11311/20, relativa a les
persones amb discapacitats: dificultats per a l’exercici dels seus
drets i, en particular, els relacionats amb l’exercici,
desenvolupament i gaudi d’activitats d’oci i temps lliure.

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

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 11413/20,
presentada pels Grups Parlamentaris Mixt, MÉS per
Mallorca i Unidas Podemos, per la defensa de la Vall del
Jordà a Palestina.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 11413/20, presentada pels Grups Parlamentaris
Mixt, MÉS per Mallorca i Unides Podemos, per la defensa de
la Vall del Jordà a Palestina.

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta, bon dia a tothom. Avui
presentam, conjuntament amb MÉS per Mallorca i Unides
Podem, una iniciativa que sorgeix dels moviments socials, en
concret el col·lectiu Intifada, per tal que aquest parlament es
posicioni davant l’anomenat “Acord del segle”.

A la Vall del Jordà, ocupada per Israel com a conseqüència
de la guerra dels sis dies, el 1967, hi ha 27 assentaments jueus.
Actualment hi viuen uns 9.000 jueus, els quals gestionen la
major part de l’àrea. Si bé hi ha molts més palestins, com a
mínim 65.000.

L’”Acord del segle” va ser presentat per Donald Trump, a
la Casa Blanca, en presència del primer ministre israelià
Benjamín Netanyahu, però amb una absència majúscula,
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Palestina, part imprescindible per a la resolució d’un conflicte
que es va iniciar amb la Declaració unilateral d’independència
de l’Estat d’Israel i que ja abans havia conegut enfrontaments
entre les comunitats àrab i jueva durant el mandat britànic de
Palestina, 1920-1948.

L’acord, que es va fer públic el dia 4 de febrer, ha estat
preparat durant tres anys per Jared Kushner, que és per cert
gendre de Trump i amic del primer ministre Netanyahu.

El 6 de desembre de 2017 Trump va reconèixer Jerusalem
com la capital d’Israel i va anunciar el trasllat de l’ambaixada
nord-americana a la ciutat santa, fet que va desfermar el rebuig
total dels palestins que reivindiquen Jerusalem est com a capital
del seu cada cop més llunyà futur estat. Però el rebuig també el
varen mostrar altres països com Alemanya, França, Jordània,
les Nacions Unides, per posar uns exemples. Aquesta decisió
va provocar una onada de violència que va recórrer el món
musulmà i que va deixar desenes de morts, però és que a més
trencava el consens internacional sobre Jerusalem, vigent des
de l’any 1948.

El 25 de març del 2019 va proclamar la sobirania israeliana
sobre els Alts del Golan sirians. Aquesta decisió conculca la
resolució 242, del Consell de Seguretat de les Nacions Unides,
del 22 de novembre de 1967, que rebutja l’adquisició del
territori per mitjà de la guerra i exigeix la retirada de les forces
armades israelianes dels territoris ocupats durant la guerra del
1967.

El pla de Trump preveu un estat palestí a Cisjordània i
Gaza, connectades a través de túnels o de carreteres elevades,
duplicant l’extensió prevista en plans anteriors amb terres
infèrtils al desert del Nègueb, però deixa la Vall del Jordà en
mans d’Israel. A més, congela durant quatre anys la construcció
de nous assentaments i Cisjordània a canvi que l’autoritat
nacional palestina reconegui els ja existents, que en cap cas no
seran desmantellats, i reconeix Jerusalem com a capital única
d’Israel, Israel com l’estat jueu, primer pas en detriment dels
drets de la ciutadania dels palestins amb nacionalitat israeliana,
que és el 21% de la població.

Per descomptat, no diu res dels 5,4 milions de refugiats
palestins sota l’empara de l’Agència de les Nacions Unides per
als refugiats de Palestina al Pròxim Orient, que viuen en
condicions d’extrema precarietat a Gaza, Cisjordània, El Líban,
Jordània i Síria. 

Com a compensació han promès als palestins que si donen
suport al pla obtindran una ajuda de 50.000 milions de dòlars
en deu anys per implementar un pseudoestat i per ajudar els
refugiats a canvi que renunciïn a retornar a casa seva i a
recuperar les seves terres, tal com estableix la Resolució 194 de
les Nacions Unides, de l’11 de desembre de 1948.

En definitiva, fa la sensació que l’”Acord del segle” ha estat
pensat perquè sigui rebutjat pels palestins, així tothom els
podrà acusar de rebutjar la pau, quan el que fa aquest acord és
destruir per sempre qualsevol esperança de construir un estat
palestí independent. 

Si tot açò no fos prou, l’”Acord del segle” encara proposa
una altra condició inassumible per als palestins, nega el dret de
retorn als milions de refugiats expulsats de casa seva a l’actual
Israel a partir de 1948. Només podran tornar a territoris
palestins. 

Per tot l’exposat, demanam el suport d’aquesta comissió a
aquesta proposta. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. També per a la seva defensa i pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el diputat Sr.
Ensenyat, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Seré breu, poques dades
a afegir de les que ja ha exposat la companya del Grup
Parlamentari Mixt i de MÉS per Menorca, respecte de les dades
i la situació de quina és la realitat, una realitat que, com bé ella
ha explicat, ve de molt enrera, de l’any 48, precisament gairebé
coetània a la creació de Nacions Unides, és a dir que és un tema
que duem molts d’anys arrossegant i que no s’arriba a arreglar
mai, almanco de manera definitiva i sobretot des d’una
perspectiva que sigui del tot pacífica. 

I és vera que segurament la política exterior d’un país deu
ser de les coses més opaques que hi ha i hom per ventura
sempre té la tendència a pensar que la política exterior dels
països es regeix precisament pels principis de la Declaració
Universal dels drets de les persones, quan entenem i
especialment quan ho analitzam, que és precisament tot el
contrari, és a dir que sempre respon més aviat a criteris que són
purament econòmics, que no en aquesta mateixa Declaració
dels drets de les persones.

Crec que el pitjor que pot passar a una societat és que
s’acostumi a determinades qüestions i determinades imatges.
Això crec que és de les coses que a nivell de societat és perdre
la sensibilitat per aquestes qüestions, pel que això comporta per
al patiment de les persones, això al cap i a la fi és una de les
pitjors coses que pot passar i que, desgraciadament, massa
sovint ens hi hem avesat. Supòs que tots haurem tengut la
possibilitat de veure i si no ho heu fet jo us ho recoman d’una
manera molt efusiva, precisament un documental fet per dos
mallorquins, Carles Bover i Julio Pérez, que precisament varen
guanyar un premi Goya a un reportatge, que precisament es
deia Gaza, on s’expressava d’una manera molt gràfica quina
era la realitat, especialment de les zones ocupades.

Evidentment també és el moment per ventura de recordar
que el gruix del món jueu i a més fora d’Israel, cada vegada és
més crític evidentment amb l’extremisme de la dreta sionista,
és a dir, un 70% dels jueus americans no vol que guanyi
Trump, que és precisament el principal avalador d’aquestes
polítiques i un 60% dels joves jueus americans diu ser crític
amb la política precisament israeliana i de suport amb el poble
palestí.
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Entenem, per tant, que duim aquesta proposta en relació al
que deia al principi, que moltes vegades la política exterior és
de les qüestions més opaques i per tant, es tracta de prendre tot
un conjunt de mesures que al cap i a la fi facin posicionar
l’Estat espanyol respecte d’un tema, com ja he dit abans, que ja
fa massa anys que cueja.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Finalment també per a la seva
defensa i per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos té la
paraula la Sra. Mayor, també per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Intentaré ser breu, perquè
ja els portaveus que m’han precedit quasi ho han dit tot.

En relació al conflicte de Palestina, malauradament Israel
ha incomplert de manera sistemàtica amb totes les resolucions
de l’ONU des del 48, com ja s’ha dit. Resolucions que entre les
quals es troba la solució dels dos estats, l’estatut especial de
Jerusalem, la situació dels refugiats, els drets humans, la
condemna del sionisme, l’ocupació militar, l’ús d’armes per als
colons jueus en territoris ocupats, l’agressió del Líban, o els
assassinats selectius entre d’altres.

Els plans del Govern israelià d’annexionar part de
Cisjordània, incloent la Vall del Jordà, és una greu amenaça per
a l’Estat palestí i per als drets del seu poble. El Govern d’Israel
està fent una nova passa en la seva estratègia d’ocupació
il·legal de Palestina, amb l’annexió il·legal d’assentaments en
la zona ocupada de Jerusalem, que inclou la Vall de Jordà, clau
a la zona pels seus recursos hídrics i agrícoles, segregant així
centenars de milers de palestins en el seu entorn socioeconòmic
que impossibilita la lliure circulació dels palestins.

Davant de la nul·la voluntat de l’Estat israelià d’arribar a
solucions, pel seu caràcter impositiu i les seves actuacions
contràries al dret internacional, des d’Unides Podem
considerem que és rellevant la pressió política i social
internacional, que ha d’exigir la paralització d’annexió il·legal
del Govern israelià.

Per tot l’exposat, presentem aquesta proposició no de llei,
per defensar la Vall del Jordà a Palestina, on demanem que es
rebutgin els plans d’annexió de la Vall del jordà per part del
Govern d’Israel, així com l’”Acord del segle” imposat per
Trump, perquè pensem que no sols suposa una greu amenaça
a la possibilitat de solucions democràtiques i justes de
Palestina, sinó que també impliquen clares violacions dels drets
humans. 

Esperem que la resta de formacions també donin suport a
aquesta proposició no de llei. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mayor. Per part del Grup Parlamentari
Socialista s’han presentat les esmenes RGE núm. 15340 i

15341/20. Per a la seva defensa i per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Ferrer, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, vicepresidenta. L’”Acord del segle”, en el moment
de forjar-se és un acord que es va considerar negociat només
amb Netanyahu, sense tan sols l’oposició israeliana i es va
imposar a les autoritats palestines. No es pot dir que això fos,
per tant, un pla de pau, perquè no en formaven part els
palestins, era un acord unilateral i una passa inacceptable per
iniciar qualsevol transacció. Tot i que la vigència d’aquest pla,
crec que ho explicarà molt millor el diputat de Ciudadanos
d’aquí una estona, és ara mateix en entredit, consideram que
per tots aquests motius que exposo l’hem de rebutjar, perquè
rompen totes les normes de dret internacional i les resolucions
de l’ONU dictades durant més de 40 anys. 

Inclou el reconeixement de la sobirania israeliana sobre els
Alts del Golan, la Vall del Jordà i la pràctica totalitat de
Jerusalem, a excepció quina casualitat, de dos districtes
perifèrics de l’est, que casualment són suburbis. Donava també
aquest pla via lliure a Israel per annexionar-se Cisjordània i
establir Jerusalem com a capital definitiva de l’estat. L’acord
establia en els seus termes l’anunciat de dos estats, per això era
fals, no complia els mínims d’un suposat estat per a Palestina
i incomplia a més la possibilitat que Palestina arribés a acords
en termes de seguretat amb altres països sense el permís
d’Israel. Generava un mapa geogràfic de territoris palestins
com a illots perduts dins un territori palestí i que en cap
moment no recorda un estat, sinó més aviat recordava una
situació de règim d’aparheid. Eliminava a més i ja ho ha dit la
diputada de MÉS per Menorca, el dret de retorn de refugiats
palestins, quantificats aproximadament en 5,5 milions de
persones, distribuïdes a Jordània, Iraq, Síria, Líban i també a
altres països del món.

Per tot això nosaltres, fins i tot també des de la
Internacional socialista, vàrem dir que aquest pla legitimava les
actes il·legals d’ocupació i ignorava la Llei internacional dels
drets humans. Vàrem dir també dins el si d’aquesta
Internacional socialista que generava una il·lusió de prosperitat
econòmica, quan realment era empobrir i empitjorar encara més
la situació dels palestins. Josep Borrell va dir que el dret
internacional és el pilar fonamental d’ordre internacional, basat
en les lleis. La Unió Europea no reconeix la sobirania d’Israel
sobre els territoris palestins ocupats i tampoc no reconeixerà
cap canvi de les fronteres del 1967, a no ser que aquest sigui
fruit d’un acord entre israelians i palestins.

Per tot això, fins i tot per acabar de contextualitzar quina és
la situació general, a l’any 2014 el Congrés dels Diputats va
aprovar per unanimitat una resolució on deia que el
reconeixement de l’estat de Palestina ha de ser conseqüència
d’un procés de negociació entre les parts, que garanteixin la
pau i la seguretat per ambdues, el respecte dels drets dels
ciutadans i l’estabilitat regional i afegia: “promoure de manera
coordinada en el si de la Unió Europea, que el reconeixement
de l’estat palestí com estat sobirà, en el marc d’una solució
definitiva i global en el procés de pau d’Orient Pròxim, basat
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en la creació de dos estats, l’israelià i el palestí, coexistint en
pau, seguretat i prosperitat”.

És per tots aquests motius que nosaltres donarem suport a
tota la proposició no de llei excepte en el següents: al punt 3.5
hem presentat una esmena pel que explicava fa uns moments,
es considera que la solució és reprendre el diàleg i que doni a
un acord global negociat del conflicte i que condueixi a una
solució de dos estats, a la convivència entre l’estat israelià i el
palestí i dintre de fronteres segures, no el contrari, com es posa
a la PNL que el que primer vol fer és reconèixer l’estat de
Palestina per forçar un diàleg.

El punt amb el qual nosaltres tampoc no estam d’acord, que
és el 3.3, hem presentat també una esmena, perquè ja vàrem
anunciar en una anterior ocasió, en un debat anterior, que no
estam a favor dels boicots a l’estat d’Israel i ho vàrem aprovar
a aquesta comissió, la nostra oposició als boicots, encara que
sigui un boicot comercial, i perquè tampoc no podem obviar el
que diu una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió
Europea, cosa que evidentment nosaltres no farem.

Anunciam també l’abstenció al punt 3.2, relatiu a l’espoli de
l’aigua, perquè també a partir d’informacions a què hem pogut
tenir accés i que consideram que no queden tan clares les
afirmacions que fan en aquest 3.2, consideram que hi ha
seriosos dubtes que l’espoli d’aigua sigui responsabilitat única
de l’estat d’Israel i consideram que hi pot haver també
qüestions derivades d’una mala gestió de l’aigua o fins i tot
problemes d’ús intensiu de l’aigua per part d’agricultura
excessiva i mal gestionada.

Per tant, en aquest punt en què tenim seriosos dubtes ens
abstindrem.

Finalment ja per acabar, al punt primer demanaríem als
grups proposants que ens acceptessin la possibilitat d’una
transacció ara aquí in voce en què on diu: “El Parlament de les
Illes Balears rebutja els plans d’annexió”, en comptes de dir
“els plans” pugui dir “qualsevol pla d’annexió a la Vall del
Jordà”.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Passam ara al torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Durán, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta.  Som davant una PNL
que una vegada més excedeix les nostres competències,
excedeix les competències regionals que són les nostres. Som
davant d’una problemàtica complexa i no només complexa,
perquè la solució evidentment -com vostès saben- no passarà
perquè aquí al Parlament de les Illes Balears s’aprovi o no
aquesta PNL, parlam d’una qüestió la solució de la qual no s’ha
trobat des de fa més de 70 anys.

Jo parl de competències perquè no només és que no
tenguem competències a nivell regional, és que tampoc no les
tenim a nivell nacional, perquè és una PNL que tracta de temes
de competència supranacional, els tractats de l’ONU, les
sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea són
qüestions que nosaltres volem i respectam que siguin
respectades i creiem que aquí és on han de prevaler,
precisament això, tots els tractats aprovats i totes les sentències
del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, no només per a
aquesta qüestió, pel tema competencial, que nosaltres no
entrarem tant en el fons, però sí els vull dir que no només per
un tema competencial, sinó que també per part dels punts que
es posen aquí creiem que hi ha unes premisses errònies,
sobretot errònies no tal vegada en el moment en què es varen
plantejar, en què es va fer aquesta PNL, sinó que parteixen
d’unes premisses errònies al dia d’avui, després dels darrers
tractats que s’han aprovat.

Fins i tot creiem que aquest tipus de PNL, que jo no dubt
que no es puguin fer amb bona intenció, creiem que poden
perjudicar possibles tractats que tal vegada es poden negociar
a l’actualitat.

Nosaltres sempre hem dit aquí, i ho hem dit més d’una
vegada, que creiem que en aquest parlament de les Illes
Balears, a la Comissió de Serveis Socials els agradaria als
ciutadans de les Illes Balears, amb la que cau, que els partits
que donen suport al Govern duguessin qüestions relacionades
amb present i d’aquí i, sistemàticament, els partits que donen
suport al Govern ens duen qüestions d’enfora o qüestions del
passat.

Nosaltres creiem que no és el lloc on s’ha d’aprovar aquesta
proposta. També creiem que és una proposta que parteix -com
dic- d’unes qüestions que en aquest moment han quedat
totalment desactualitzades, que no són actuals ja. 

Per tant, per això nosaltres votarem en contra de la gran
majoria dels punts i m’explic.

Nosaltres votarem en contra de tota la PNL, excepte, ens
abstindríem del punt 3.4, al punt 3.4 nosaltres ens abstindrem,
per tant, demanarem votació separada i demanaríem que sí
s’aprovassin les esmenes del Partit Socialista. Si fos així, si
s’aprovassin les esmenes al punt 3 i al punt 5 votaríem a favor
d’aquestes dues esmenes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Benelal, també per un temps de
cinc minuts.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Presidenta. Primeramente y simplemente
indicar que lo que se nos plantea hoy es ridículo, está pasado de
tiempo, habla de temas inexistentes y finalmente lo que
demuestra es tener una ignorancia total de la situación actual de
Oriente Próximo.
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Quiero indicar, voy a indicar punto por punto en realidad.
El tema de la anexión, el tema de la anexión, pues, no sé si
tiene usted algún documento que ponga ese plan de anexión y
que a lo mejor lo haya leído en otro sitio que no sea en
Wiquipedia, en una prensa o en el libro grande de Petete le
agradecería que me lo pasase, porque en realidad este plan está
escrito de la misma forma en que se ha escrito, pues, el día que
Trump pidió y sugirió vacunas con legía contra la COVID, no
está escrito en ningún lado.

En cambio, pues yo, a lo mejor puede usted ver hace dos
días, una semana, el tratado de acuerdo entre Israel y los
Emiratos que efectivamente hace desvanecer cualquier tema de
anexión, quiere decir que ya de entrada los puntos 1, 2 y 3.1
son no solamente absurdos, sino inexistentes.

A lo mejor puede usted leer la prensa, tengo aquí mucha,
tengo El País que lo confirma, que cualquier plan de anexión
no existe, prensa kuwaití también la tengo aquí. Entonces si a
usted le interesa yo se la puedo pasar, a lo mejor el fin de
semana puede usted leerla.

Otro punto, el punto de la venta de productos en los
territorios, primeramente este parlamento ya se pronunció
contra los boicots. Puede usted volver a ello cuando quiera,
pero además está hablando de un tema de venta de productos
que vienen de los territorios. Existe una sentencia de la más alta
jurisdicción europea, tengo aquí sentencia del Tribunal de
Justicia, Gran Sala, de 12 de noviembre de 2019, también le
sugiero que se la lea antes de proponer cosas que no sirven para
nada y por lo que hay ya sentencias.

El tema de las condenas de..., resoluciones, solo le voy a
leer un temita: entre el año 1990 y 2013 se emitieron 1.616
resoluciones contra un país o simplemente... indicando
cualquier cosa, de estas 1.616, 480 involucran a Israel
directamente o indirectamente. En esos mismos 23 años países
totalmente democráticos como Corea del Norte, Palestina, Irak,
Irán o Sudán se llevaron unas 60.

Le voy a leer una frase que dijo el exsecretario general de
la ONU, Kofi Annan, sobre este tema, dijo: “La discriminación
contra Israel ha sido reconocida, Israel... los países no deberían
tener en cuenta a Israel en un nivel de comportamiento que no
estuviesen dispuestos a aplicar a otros estados, a los adversarios
de Israel o incluso a sí mismos. Ha habido décadas de
resoluciones, ¿tiene algo de esto algun efecto sobre las politicas
de Israel que no sea fortalecer la creencia en Israel y entre
muchos de sus partidarios... que esta organización está
demasiado parcializada?” 

Aquí tenemos evidentemente por lo que... también quiero
decir al Sr. Ensenyat... primeramente decir que el mundo judío
es crítico y mayoritario, eso..., pues me imagino que eso lo saca
usted de un sondeo del CIS, primeramente. Y, segundo, pues
trate de no mezclar judío con Israel porque ni todos los judíos
son israelís ni todos los israelís son judíos. Entonces, ya de
entrada es un término un poco... que toca, roza el racismo.

En el tema siguiente del agua, pues le voy a decir el agua.
El agua, Israel no hace lo que le da la gana con el agua. Existe
un primer tratado del año 1993 sobre el autogobierno de los

territorios, en este de aquí ya hay, ya se empieza a hablar del
agua. Existe el acuerdo Gaza-Jericó que en su anexo 2 que es
lo que se llama el Plan Oslo II, tiene en su artículo 40, tiene
varias páginas, aquí tengo 6, 7 páginas sobre agua, sobre cuánta
agua, explica..., está firmado por palestinos e israelís, cuánta
agua va a un lado y a otro, cómo se rectifica, cómo se se
modifica, cómo se aumenta esta agua, pero es que, además,
viene a hablar..., crea un comité conjunto sobre la distribución
de agua. Entonces, esto no lo gestiona Israel, hay un comité
conjunto para la gestión de agua, hay mecanismos de
supervisión. Entonces, todos esos inventos que sólo vienen a
fastidiar, a criticar gratuitamente, pues no sé, dedíquese a otra
cosa. 

Oslo II. Oslo II habla en su anexo, de compra de agua
cuando no hay bastante agua, el comité conjunto y su
funcionamiento, zona de Gaza y zona de territorio de
Cisjordania. 

Le recomiendo también una buena lectura, que le va a hacer
mucha gracias, léase el Tratado de paz entre Israel y el reino de
Jordania, porque seguramente el río Jordán pues una ribera, era
una de ellas es jordana...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Benalal, vagi acabant.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

... -sí. Y, bueno, también tengo aquí un informe de la banca
mundial que también afirma que es un problema de gestión, de
mala gestión y que la propia autoridad palestina no ha
traspasado poderes a los órganos que ella misma ha creado.

Entonces, simplemente, para ya acabar, simplemente
diciéndole, mencionan el Mar Muerto. Pues el Mar Muerto hay
un programa que se le ha olvidado a usted, que son 1.500
millardos de euros gastados por Israel y Jordania y que
deberían desde el año que viene traer agua del Mar Rojo para
servir a los agricultores, como dijo mi compañero del PSOE, y
el resto para rehabilitar el Mar Muerto.

Gracias, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Benalal. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula la Sra. Ribas, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, vicepresidenta. Cuando he leído esta proposición
no de ley una vez más me he vuelto a dar cuenta de que siguen
anclados en esta idea que tienen ustedes de que la soberanía
reside en el pueblo de Baleares y no en el pueblo español,
¿verdad?, por eso se hacen ustedes llamar soberanistas, pero no
es así, la soberanía reside en el pueblo español y por tanto se
ejerce desde las Cortes Generales y desde el Gobierno de
España que deciden esas Cortes Generales.
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Lo digo porque yo puedo entender que este parlamento
inste al Gobierno del Estado a llevar a actuaciones que inciden
en competencias de este parlamento, de esta comunidad
autónoma, o que suponga regular materias que aunque sean de
competencia estatal por su ámbito de aplicación se
circunscriban a esta comunidad autónoma o incidan
directamente en algún aspecto característico de esta comunidad
autónoma, como puede ser el REB, como puede ser algún tipo
de beneficio fiscal para empresas características de estas islas.
En fin, eso todo lo puedo entender. 

Ahora bien, instar al Gobierno del Estado a llevar a cabo
actuaciones de política internacional o que condicionen las
relaciones internacionales de España me parece pretencioso y
además un despropósito, por varios motivos. En primer lugar,
porque no tenemos competencias en materia internacional; yo
entiendo que, como decía antes, ustedes se autodefinen
soberanistas, pero como les decía, no, es que dan la materia...,
o sea, a nivel internacional las relaciones son entre estados no
entre comunidades autónomas ni entre regiones. Luego, no
podemos dejar este tipo de políticas al arbitrio de las diferentes
regiones de España porque España es el único interlocutor
válido a la hora de fijar su posición en política internacional, y
no puede ser que en España una región diga una cosa, otra
región diga la otra y, por eso, necesariamente estas
competencias deben ser de competencia estatal.

Por último, tampoco entiendo que se preocupen ustedes por
la posición que tenga España respecto al Valle de Jordán y no
se dediquen a presentar iniciativas para atender a las personas
que ustedes sí que representan que son los ciudadanos de
Baleares, que están pasando una crisis económica, social y
sanitaria como nunca vista desde los últimos 80 años y que
requiere de todos nuestros esfuerzos. 

Por ejemplo, acaban ustedes de votar en contra de que el
presidente del IMAS, el Sr. de Juan, comparezca en este
parlamento para poder conocer de primera mano si se han
conculcado derechos fundamentales de personas ancianas que
residen en estas islas, y han votado en contra sin ni siquiera
pronunciarse sobre los motivos que les llevan a no interesarse
por esas personas mayores que residen en residencias de
ancianos de esta comunidad, gestionadas por entidades de esta
comunidad. Y treinta minutos después nos traen una iniciativa
sobre el Valle de Jordán, en la que invierten y agotan todos sus
tiempos de intervención para traer a este parlamento la
situación política de un enclave que se encuentra a 5.000
quilómetros de aquí, sobre los que ustedes no tienen ningún
tipos de competencias y además, por lo que hemos podido
comprobar después de la intervención del representante del
Grupo Ciudadanos, tampoco tienen ustedes conocimiento
suficiente como para poderse pronunciar sobre ello.

Por tanto, estos temas, como digo, corresponden a las
Cortes Generales o al Gobierno del Estado, en caso de que
quieran pronunciarse y consideren que es para España oportuno
pronunciarse sobre un que no es competencia estatal y, por
tanto, excede de la soberanía estatal de España y, por tanto, no
tienen por objeto a los ciudadanos de Baleares. Por ese motivo
vamos en contra de toda la proposición no de ley.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputades. És
cert que nosaltres no tenim competències per decidir coses que
són més enllà de les nostres pròpies, però també és cert que hi
ha competències que sí tenim i hi ha formacions polítiques que
voldrien que desapareguessin, així que estam sempre immersos
en una paradoxa molt difícil de comprendre.

És cert, però que, bé, pel que fa al Grup Parlamentari El Pi
jo voldria fer una reflexió, és veritat que és una problemàtica
complexa, com s’ha dit aquí, és una problemàtica que ens
genera una empatia, una solidaritat cap a uns i de vegades cap
als altres i que nosaltres tenim la nostra pròpia opinió, com a
ciutadans, com a ciutadanes, com a Catalina Pons tenc la meva
pròpia opinió, el que passa és que crec que és una problemàtica
desconeguda. Podem estar informats per allà on podem estar
informats, jo no conec de prop el conflicte, no hi he anat, no ho
he viscut, no ho he sentit, tenc la informació que m’ha arribat
i tampoc no sé si em manipulen o no em manipulen. Aquesta és
la meva realitat.

Jo no crec, efectivament, que tenguem competències per
decidir això, però també crec que creiem la veritat que més ens
agrada, uns i altres, uns creuen una veritat i altres creuen una
altra veritat segons el seu posicionament, segons les seves
creences, fins i tot segons la seva religió. 

Crec que hem mostrat sobradament la solidaritat amb el
poble palestí i també amb el poble d’Israel. Una altra cosa és
l’estat palestí i una altra cosa és l’estat d’Israel, i crec que aquí
ens volen obligar a prendre partit d’una banda o de l’altra, i jo
no em sent autoritzada per poder fer una cosa com aquesta. Sí
em sent autoritzada per acceptar les esmenes que s’han
presentat perquè crec que estan fetes en bona intenció, com
també crec que aquesta proposició no de llei que avui presenten
està feta amb la millor de les intencions, però banyar-nos a
aquest nivell no em sent autoritzada. He llegit, he investigat, he
parlat amb uns i he parlat amb els altres, ara bé, d’aquí que
puguem prendre partit a favor d’una proposició no de llei no és
el meu cas.

Per tant, des de l’emoció o des de la simpatia no crec que
s’hagin de fer proposicions no de llei o pel que hem llegit o per
antipatia a Trump, que també ho puc comprendre, tot allò que
ve d’aquest home amb els cabells pastanaga i la cara pastanaga
jo li diria que no, fins i tot li recomanaria que prengui de la
seva medicina que ens ha recomanat, que és beure lleixiu si té
coronavirus, però no ho faré perquè crec que des de les
emocions no hem de voler legislar.

Per tant, primer que aquesta proposició no de llei, tot i ben
intencionada, pensam que pot ser inútil perquè no servirà de
res, és un paper banyat, ho és quan instam el Govern d’aquí que
faci una cosa, imagini’ns en aquests moments en quin jardí
vostès s’han ficat. I segon, que això, que no podem fer una
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proposició no de llei des de l’emoció, que ja ens agradaria que
les nostres emocions poguessin dir què s’ha de fer, tot i que
sempre hi haurà persones que no estaran satisfetes.

Per tant, nosaltres votaríem en contra per aquest
desconeixement i perquè pensam que parlant amb uns i amb els
altres cada vegada les opinions poden ser més contradictòries,
però sí que votaríem a favor de l’esmena 3.3 i de la 3.5 si
s’accepten, i també votaríem a favor del punt 3.4, que diu que
exigeix el compliment de totes les resolucions de l’ONU
respecte de Palestina i Israel des de 1948. Crec que fins aquí sí
que podem llegir.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana
als grups proposants si volen una suspensió de la sessió o
podem continuar. A continuació, idò, donarem la paraula per
contradiccions als grups proposants per un temps de cinc
minuts.

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. A veure, jo puc entendre que
algunes qüestions que es debaten en aquest parlament no
agradin, no interessin, sense cap dubte, però jo crec que
l’educació i el respecte no cal perdre’ls mai. Ara bé, cadascú
que faci el que trobi més adequat.

Érem conscients que aquesta proposta no era fàcil que sortís
endavant, que podria fins i tot ser polèmica, com ha estat, però,
és clar, si no podem debatre sobre qüestions de drets humans a
la Comissió d’Afers Socials i Drets Humans, no ho sé, algú que
m’expliqui on podem anar a debatre aquestes qüestions.

Els grups proposants volem dur temes en aquest parlament
per tal que es posicioni, si a algú li molesta, em sap greu i
demanam disculpes, no volem molestar ningú, no volem
incomodar ningú, simplement volíem conèixer l’opinió dels
altres.

Respecte de les esmenes, tot i agrair l’esforç que ha fet el
Grup Socialista, i de veritat que li ho agraïm, no les podem
acceptar, com sí li acceptarem la transacció que ens proposa. 

Evidentment cap problema per fer una votació separada, és
clar, no forçarem ningú a votar en bloc aquesta proposta que té
diferents punts.

I bé, vull agrair el poc suport que hem rebut, però l’hem
d’agrair, tot i així, i lamentar -i això ho dic jo personalment-,
lament profundament el to que s’ha emprat per part d’algun
d’aquests portaveus que, sincerament, he trobat fins i tot
ofensiu.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, hem parlat o han
sortit diferents qüestions, no?, qüestions que... ara, per
exemple, que feia mal posicionar-se si a favor d’Israel o a favor
de Palestina quan en altres qüestions hi estam posicionats i tots
estam dins una comissió de feina amb el Sàhara on estam prou
posicionats, tots menys la de VOX perquè encara no s’ha
assabentat que aquí sí que tenim competències en cooperació
internacional.

Precisament, jo li volia dir, vostès que són gent que
contínuament ens diuen que som dins un estat de dret, que la
Constitució, que l’Estatut d’Autonomia, idò escolti, tenim la
Llei 9/2005, la Llei de cooperació de les Illes Balears que algun
dia l’hauria de llegir i deixi de dir que no tenim competències
en cooperació, eh? No..., sí, llegeixi-la i, si vol, també, de pas
llegeixi el preàmbul de l’Estatut d’Autonomia, que també és
una llei, i vostès que són d’aquests de fer complir les lleis,
perquè són molt legalistes i creuen en aquest estat de dret,
veuran també que diu que la llengua que parlam aquí és la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balers, ho dic també perquè
les vegades... bé, és igual, no ve al cas, però ja que hi som
també llegeixi-ho.

En altres qüestions, el Sr. Benalal, la veritat és que jo
esperava la seva..., però no amb els termes que m’ha dit, fins i
tot "racista", em sembla que m’ha dit, perquè he confós la
paraula jueu amb Israel.

Aleshores vostè em pot dir per què ha sortit vostè a
defensar... a defensar...? No, miri, escolti, jo l’he escoltat amb
molta atenció, escolti’m a mi...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Benalal, per favor.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

I jo no li toleraré que a mi em digui "racista", de cap de les
maneres però, de cap, i especialment perquè he confós què?,
estat d’Israel amb jueu? Vol dir que no tenen cap tipus de
relació? I, si no, per què ha sortit vostè a defensar aquesta PNL
i no ha sortit el Sr. Gómez, que és qui ve habitualment a
aquesta comissió? Per què em digui a mi "racista"? Això de cap
de les maneres!

I a més ha parlat amb uns termes que pareixia que el
conflicte amb Palestina no existeix i que sistemàticament -
sistemàticament- es violen els drets humans dins el territori
palestí. Això no és així em vol dir? Perquè això és així.

Per tant, si nosaltres perquè no tenim competències o
perquè consideram que no sé què, d’aquests temes no en podem
parlar, idò de què hem de parlar?

 



ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 36 / 15 d'octubre de 2020 651

Especialment -especialment- i tornant a la Sra. Durán i a la
Sra. Ribas, en una comissió que té de nom -de nom- la comissió
de benestar social, efectivament, i drets humans. Per tant, si no
parlam d’això, digui’m, senyor, de què hem de poder parlar.

Que ni li agraden els termes amb què l’hem redactada
perquè hi havia qüestions que eren inconcrecions? Vostè m’ha
tapat de documentació, documentació n’hi ha a balquena, jo li
he recomanat que si no l’ha vist que vegi un curtmetratge que
precisament fa guanyar un Goya, miri-se’l vegi el que surt, i si
després vostè segueix dient que allà no es vulneren els drets
humans torni aquí i potser en tornarem parlar.

Entre d’altres coses, ja li dic, senyor, jo demanaria que retiri
això perquè jo no ho som racista, no m’hi he considerat mai, i
no crec tampoc sigui vostè la persona més adequada per titllar-
me a mi de racista i, en tot cas, crec que les coses s’haurien de
poder-se parlar en uns altres termes i amb més responsabilitat.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Mayor, també per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Començaré per respondre
al Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. El Grup
Parlamentari VOX empra cada ocasió per intentar, en aquest
cas, parlar del seu llibre, en aquest cas parlar de sobirania i
això, Sra. Ribas, aquesta iniciativa que nosaltres hem dut aquí
és d’un col·lectiu de les Illes Balears, és d’aquí. 

El Parlament és la casa dels pobles, per tant, nosaltres l’únic
que hem fet ha estat traslladar una demanda de la societat civil
d’aquí, de Balears i tramitar-la aquí com a iniciativa
parlamentària.

Al Grup Ciutadans, al Sr. Benalal lament dir-li que la veritat
és que em confon una miqueta el seu partit, Sr. Benalal, aquesta
mateixa proposició -aquesta mateixa proposició-, exacta per
punt, excepte un parell de frases que sí és veritat que s’hi han
incorporat, aquesta mateixa moció es va presentar i es va
debatre a l’Ajuntament de Maó el 30 de juliol d’aquest any, on
el seu partit, Ciutadans, va votar-hi a favor i va votar-hi a favor
argumentant que a la supervivència del poble palestí és trist que
passin coses d’aquestes aquests dies. Li ho repeteixo: el 30 de
juliol d’enguany, el seu grup parlamentari va votar a favor
d’aquesta moció que varn presentar a l’Ajuntament de Maó.

I el mateix diré al Grup Parlamentari Popular, a la Sra.
Durán, vostè ha dit que votarà en contra, el seu partit també va
votar a favor de la moció, va sortir la moció aquesta per
unanimitat de tot l’Ajuntament de Maó, i era el seu partit
precisament el que va dir: “és que per solidaritat amb totes
aquestes persones implicades en un conflicte que ha durat,
durarà i duraran durant molt de temps, un conflicte que paguen
moltes persones innocents”.

En aquest cas, jo ara mateix em sento confusa perquè aquí
al Parlament es diu una cosa i després en altres institucions en
diuen una altra.

Lamento molt que no hi hagi unanimitat com ha passat en
el cas de l’Ajuntament de Maó per aquesta iniciativa, perquè no
surti endavant.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Acabat el debat passarem a la
votació de la Proposició...

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, Sra. Presidenta, només una qüestió d’ordre, he demanat,
per favor, que es retiri de la sessió el qualificatiu que m’ha fet
el Sr. Benalal respecte que m’ha anomenat “racista”, i crec que
s’ha de manifestar respecte d’això i s’ha de retirar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Benalal, vostè retira els termes que ha emprat amb el Sr.
Ensenyat?

EL SR. BENALAL I BENDRHIEM:

Sra. Presidenta, no creo haber dicho “racista”, pero si he
dicho “racista”, pues sí retiro el término, entonces lo retiro,
tranquila... Dije que “roza el racismo”, no dije que “era
racista”, creo yo, si no que se lea..., si dije “racista” lo quito, si
dije “roza el racismo” no lo quito, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ho accepta, Sr. Ensenyat, així, eh?

Molt bé, idò acabat el debat passarem a votar la proposició
no de llei RGE núm. 11413/20, en què he entès que sí que
accepten votació separada. Si els sembla bé, idò, votaríem punt
per punt. 

Passarem ara a votar el punt 1.

Vots a favor?... del punt 1.

Vots en contra?

Abstencions?

Sra. Secretària, ai!, disculpi, sí, Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Jo votaré tots els punts a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.
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LA SRA. SECRETÀRIA:

Idò 7 vots a favor, 6 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem a votar el punt 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Hi ha cap abstenció?

Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

A favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

A favor. Digui, senyora...

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 6 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem ara a votar el punt 3.1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

A favor.

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 6 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votarem ara el tercer punt, el punt 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sra. Mayor, vostè?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

A favor.

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor, 6 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem ara a votar el tercer punt, punt 3.

Vots a favor?

En contra?

No hi ha cap abstenció.

Sra. Mayor?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

A favor.

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor, 10 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam idò a votar el punt 4.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

Sra. Mayor?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

A favor.

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, 1 en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

I finalment passarem a votar el darrer punt, el punt número
5.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sra. Mayor?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

A favor.
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LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor, 9 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Secretària, ens pot dir com han quedat les votacions.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queden aprovats el punt 1, el punt 2, el punt 3.1 i el punt
3.4.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

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