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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d’ avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions?

LA SRA. MORELL I CUART:

Sí, Sr. President, Sandra Morell substitueix Catalina Palau.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Maria Torres substitueix Josep Carretero.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1717/10, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a regulació de la situació de les
treballadores domèstiques.

EL SR. PRESIDENT:

Passarem al primer punt de l’ordre del dia d’avui, consistent
en la Proposició no de llei RGE núm. 1717/10 presentada pel
Grup Parlamentari Mixt, sobre regulació de la situació de les
treballadores domèstiques.

Per tal de defensar la proposició no de llei intervé la
diputada d’Eivissa, del Grup Mixt, la Sra. Marián Suárez, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Avui presentam aquesta proposició no de llei sobre les
treballadores domèstiques. Com s’indica a la iniciativa, el 30 de
març es va commemorar el Dia Internacional de les
Treballadores Domèstiques i en ocasió d’aquesta data nosaltres
vàrem començar a recopilar informació, vàrem tenir accés a
notícies, documentació i en concret volíem esmentar una
campanya que va fer Càritas, que es feia a nivell estatal, sota el
títol: “Tomemos la palabra, por un trabajo con derechos
plenos de las trabajadoras del hogar”.

Vàrem considerar que era important prendre consciència de
quina és la situació d’un colAlectiu que té un alt grau de
precarietat, de vulnerabilitat; un sector, a més, que està
fortament feminitzat i que, a més a més, i malgrat la seva
importància i el seu important paper social, té una escassíssima
valoració social i a més és un sector molt desconegut. 

Per contextualitzar aquesta proposició, voldria esmentar tres
elements que em sembla que són molt importants. En primer
lloc, diríem el panorama sociolaboral de la dona en les darreres
dècades. En aquestes darreres dècades s’ha incorporat al mercat
laboral la dona i ens hem trobat que moltes dones que tenien
una escassa formació, que tenien una escassa experiència
laboral han trobat en el treball domèstic, diríem per compte
aliena, pràcticament com l’única possibilitat d’obtenir ingressos
econòmics.

Un altre element ha estat el fenomen immigratori, que ha
suposat l’arribada d’ingents quantitats de persones, també amb
aquesta particularitat de l’escassa qualificació professional. En
el cas de les dones immigrants s’hi afegeix la problemàtica de
les situacions d’irregularitat i per tant de major precarietat. 

I un tercer element a considerar en aquest context és aquesta
evolució que experimenta la nostra societat, en el sentit del
creixement exponencial de la necessitat d’atendre persones
majors, malalts, o infants, derivades de les transformacions del
sistema socioeconòmic, i també la necessitat de substituir les
tradicionals tasques de les dones en les seves llars, una vegada
que aquestes s’incorporaven al món laboral. De tal manera que
les treballadores domèstiques s’han convertit en una necessitat
i en una de les respostes a aquestes necessitats socials creixents.

Algunes dades sobre el colAlectiu de les treballadores
domèstiques, sobre el seu perfil i sobre el nombre de persones
de què parlam. La primera cosa que ens ha cridat l’atenció és
l’existència de poques dades al respecte, de pocs estudis, de
manca de documentació. Les dades que hem pogut trobar les
hem pogut extreure de la darrera enquesta de població activa del
2007, allà on se’ns oferia una xifra segons la qual 770.000 llars
espanyoles comptaven amb una treballadora de servei domèstic.
Això xoca amb la presència d’unes 270.000 persones afiliades
a la Seguretat Social. Alguns estudis eleven la xifra total de
treballadores domèstiques al milió de persones. Parlam per tant,
i això és un element afegit a considerar, d’una activitat que es
desenvolupa en bona manera dins l’economia submergida.

Pel que fa al perfil, parl tot el temps en femení perquè,
efectivament, és un sector majoritàriament de dones, els
percentatges que he pogut trobar parlen del voltant d’un 93%,
i també majoritàriament immigrants, al voltant del 70%. Alguns
estudis, quan es refereixen a les dones immigrants que fan
aquestes feines de treballadores domèstiques, parlen literalment
que la majoria d’aquestes persones treballen més de 60 hores a
la setmana, amb salaris que oscilAlen entre els 400 i els 700
euros, amb els quals a més a més, han de pagar-se la Seguretat
Social. Podríem dir que bàsicament existeixen dos perfils
diferenciats. D’una banda aquestes treballadors immigrants que
han trobat en aquest tipus de feina la manera més fàcil d’inserir-
se laboralment, i un altre perfil, que serien treballadores
autòctones, que amb el salari d’aquesta feina contribueixen a
sostenir unes llars que normalment estan en una situació de
precarietat.

A la nostra comunitat no existeix cap estudi sobre aquest
sector, per tant, el que hem de fer és estudiar les dades
d’afiliació a la Seguretat Social, dades que lògicament tenen una
fiabilitat relativa, en el sentit de què es dóna una imatge parcial
d’aquest colAlectiu, atès aquest problema que he comentat abans
de l’economia submergida. Algunes dades interessants: a les
Illes Balears, amb data d’abril d’enguany, del 2010, hi havia
9.612 persones afilades al règim de la llar, la qual cosa
representaria el 2,35% del total de l’afiliació. En el cas
d’Eivissa i Formentera, aquest percentatge pujaria fins al 3,09%.
I si feim referència a l’evolució, i hem pogut trobar dades des
del 2002 al 2009, és interessant veure que aquest colAlectiu ha
augmentat en un 200,5%, la qual cosa demostra la
importància..., per això feia referència abans a l’evolució de la
nostra societat, de la importància que té aquest colAlectiu dins la
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nostra societat. Per tant, parlam d’un colAlectiu important i
parlam que estan en una situació problemàtica.

Faré una breu referència al marc legal del treball domèstic
que és el que explica justament aquesta precarietat i aquesta
vulnerabilitat. En bona part aquesta precarietat ve derivada del
que podríem dir l’obsolescència de la legislació que regula les
condicions laborals d’aquest sector. Aquest règim, el règim
especial de treballadores de la llar, és una creació de l’any 1969,
per tant, ja fa molt de temps i la seva regulació concreta és d’un
reial decret de l’any 1985. Aquest Reial Decret 1424 reconeix
menys i pitjors prestacions que a la resta dels afiliats als règims
de la Seguretat Social. Només alguns exemples significatius, la
quota de la Seguretat Social que han de pagar les treballadores
domèstiques és única, independentment de les hores que es
treballin; les baixes per malaltia o accident no es contempla cap
tipus de prestacions durant els primers 28 dies i només es cobra
a partir del dia 29; no reconeix el dret a la prestació d’atur; no
reconeix el dret a la prestació per una lesió permanent
invalidant; les indemnitzacions es situen entre els 0 i 20 dies,
quasi la meitat dels treballadors d’altres règims. Per tant, una
situació clarament discriminatòria. 

A això hi hauríem d’afegir dos elements importants, hi ha un
desconeixement molt important d’aquest precari marc legal, la
qual cosa dóna lloc al que havíem parlat abans de l’economia
submergida. És interessant també que dins aquest decret també
es contempla la possibilitat del contracte verbal, amb la qual
cosa queden totalment amagades les condicions d’aquestes
relacions laborals. I després un segon element és la desprotecció
des del punt de vista de la inspecció del treball perquè la
inspecció no pot actuar a les llars familiars.

En definitiva, mitjançant aquesta proposició tenim
bàsicament dos objectius: un, fer visible aquest colAlectiu del
qual pràcticament no se’n parla i no es coneix, i l’altre,
important des del punt de vista pràctic, seria instar el Govern de
l’Estat espanyol perquè promogui les modificacions legislatives
pertinents perquè es puguin millorar les condicions de feina de
les treballadores domèstiques. En ocasions des del Govern de
l’Estat espanyol s’ha parlat d’aquesta intenció, s’han fet alguns
moviments, però la veritat és que fa molts d’anys que la situació
roman en el sentit que comentam. Per tant, demanam als grups
parlamentaris que donin suport a aquesta proposició, que
serveixi per prendre consciència de la situació d’aquest
colAlectiu i sobretot aspiram que realment es produeixi una
modificació legislativa com hem comentat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds intervé el Sr. Llauger, per un temps
de deu minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, President. La veritat és que es fa difícil afegir
moltes dades i molta argumentació al que ja ha exposat la Sra.
Suárez i per tant, bàsicament em limitaré a expressar el suport
del nostre grup, només amb alguna consideració.

És evident que les dades de 200.000 persones afiliades a
aquest règim especial, o 270.000 persones en aquest règim
especial, no reflecteixen la realitat del que hi ha, no perquè  hi
hagi estudis que parlin de 700.000, o fins i tot d’1 milió, sinó
perquè qualsevol persona visualment, o per propi coneixement
del seu entorn, dels seus amics, dels seus familiars, de la
situació real de l’excepció que suposa que aquestes
treballadores domèstiques estiguin regularitzades i afiliades a
aquest règim general, sap que la quantitat és molt més gran.
També tothom sap que moltes d’aquestes persones són
immigrants; que en una majoria important són immigrants no
regularitzats, amb la precarietat que això suposa, amb el que
això suposa de dificultat perquè la seva experiència laboral els
pugui servir per accedir a la regularització. 

També amb allò que suposa una certa hipocresia de certs
discursos, quan es fa aquell discurs de les persones sense
regularitzar, o sense papers per dir-ho així, les persones que
proposen sense més que no hi han de poder ser, la hipocresia
que suposa que tenguem un sector important com és el sector
del treball domèstic, que en la seva immensa majoria descansa
sobre persones immigrants i moltes vegades no regularitzats,
aquest sector directament colAlapsarien, hi hauria un problema
social important. A més, tothom sap que quan parlam de
treballadors domèstics en aquest sentit, no parlam estrictament
d’allò que enteníem un temps de persones que fan feina de
neteja, o de cuina, sinó que moltes vegades es dediquen també
a qüestions com atenció a persones grans, qüestions que
lògicament haurien de tenir un tractament molt més
professionalitzat i molt més institucionalitzat. Però en aquest
moment les coses estan com estan.

El règim especial evidentment va suposar en el seu moment
una millora o una situació que fins en aquell moment era
pràcticament... i no em referesc a quan es va crear, sinó quan es
va regular el 85, fins aquell moment en la seva totalitat no hi
havia cap protecció, però evidentment la disparitat entre aquest
règim especial i el règim general, ja parla d’una situació que no
s’ha fet altra cosa que palAliar una injustícia i encara hi ha molt
de camí per regularitzar. Si no podem arribar a la simple
adscripció al règim general, sí que hauríem d’arribar a la millora
perquè les condicions s’hi assemblin el més possible.

Per tant, nosaltres estam d’acord que es faci aquesta
instància perquè el Govern de l’Estat faci les actuacions adients
perquè s’arribi a aquesta millora de condicions de feina.
Esperam que el conjunt de la cambra li doni suport i esperam
sobretot, que aquesta instància sigui com a mínim un petit gra
d’arena, o un petit suport a aquesta feina que pertoca fer al
Govern central.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Morillas per un temps de deu
minuts.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Gracias, Sr. Presidente. El Grupo Parlamentario Socialista
dará su apoyo a esta proposición no de ley presentada por la Sra.
Suárez. Iniciativas como esta nos parecen importantes para
sacar a la luz un sector de nuestra economía que en un altísimo
porcentaje está sumergido y en consecuencia, carente de
derechos, y completamente feminizado. Las trabajadoras
domésticas, o empleadas del hogar, son uno de los colectivos
laborales con menos voz en España. Asociaciones y sindicatos
están exigiendo al Gobierno la equiparación de derechos de
estas trabajadoras al resto de trabajadores y trabajadoras.

Como muy bien se ha dicho, el pasado 30 de marzo,
convocadas por la Asociación de Mujeres del Hogar, Servicio
Doméstico Activo y otras asociaciones de mujeres, bajo el lema:
“Organizadas para acabar con la invisibilidad”, estas mujeres se
manifestaron en Madrid para reivindicar sus derechos y gracias
a su poder organizativo y de lucha que llevan desarrollando en
estos dos últimos años, apoyadas en un sentimiento común,
como colectivo están dejando de ser invisibles.

El año pasado terminó con unas 300.000 personas
aproximadamente afiliadas al régimen especial de trabajadoras
del hogar, de las que más del 90% son mujeres y más del 60%
son inmigrantes. Sin embargo el sector doméstico es un sector
de la economía sumergida, por lo que las estimaciones apuntan
a que la cifra real de trabajadoras del hogar duplica el número
de afiliadas. Incluso, como muy bien ha dicho la Sra. Suárez,
algunas fuentes apuntan al millón de trabajadoras del hogar en
España.

Este colectivo de trabajadoras pide la derogación del Real
Decreto de 1985, como también la derogación del artículo 2 del
Estatuto de los Trabajadores, donde se regula el trabajo
doméstico como algo especial. Para estas trabajadoras el punto
de partida es la eliminación del régimen especial y la
integración de las empleadas domésticas en el régimen general
y a partir de ahí, equiparar en todo lo posible sus derechos al
resto de trabajadores y trabajadoras, derecho a la prestación por
accidente y por enfermedad, derecho al subsidio de desempleo
y a la pensión digna. 

Actualmente para estas trabajadoras la indemnización por
despido se sitúa entre 0 y 20 días. Hay una cuota única de
157,08 euros de pago a la Seguridad Social, independientemente
de la jornada laboral que tenga la empleada. Cobran la baja de
enfermedad a partir del día 29 y no tienen derecho a la baja por
accidente laboral. Una de las reivindicaciones más fuertes de
este colectivo es el llamado pago en especie, que sucede sobre
todo en las empleadas que trabajan como internas, a las que
muchas veces se les descuenta del sueldo la manutención y el
alojamiento. Respecto a la prestación por desempleo, estas
trabajadoras no tienen derecho. La mayoría de estas trabajadoras
son extranjeras, trabajan más de 60 horas a la semana y en
muchos casos tienen que destinar parte de sus sueldos, que

oscila entre 400 y 700 euros al mes, a pagarse la Seguridad
Social.

El régimen especial de las trabajadoras del hogar era y es
una injusticia estancada en la agenda de los sindicatos, partidos
políticos y otros colectivos sociales. Es necesario intentar
visibilizar esta situación y que ocupe primeras páginas de la
perspectiva de las condiciones de trabajo, en muchos casos de
explotación de las mujeres inmigrantes, y en especial las que no
tienen sus documentos en regla. Estas mujeres están realizando
un trabajo digno y se tiene que respectar. 

La presidenta del colectivo Territorio Doméstico,
organización que agrupa diferentes asociaciones de mujeres que
se dedican al trabajo doméstico, declaró que más de un 65% de
este colectivo son emigrantes. Como también últimamente
mujeres españolas que habían dejado esta actividad la han
retomada y también mujeres que buscan ocupación en este tipo
de trabajo y que anteriormente no habían realizado. Estas
organizaciones de mujeres intentan abrirse paso ante las
condiciones de vida que se les imponen, reuniéndose y
formando parte de una asociación donde se organizan y realizan
tareas de difusión y protesta para reivindicar sus derechos. Para
crear espacios donde encontrase, expresarse y salir del
anonimato. 

Son mujeres que se ocupan del cuidado de los mayores,
niños y niñas, enfermos y hogares. Las que permiten que
hombres y mujeres puedan trabajar fuera de casa, sin que se
produzca un colapso por el abandono de lo doméstico. La
reforma de la normativa actual es necesaria para garantizar
derechos y coberturas básicas a este colectivo afectado por el
régimen especial de la Seguridad Social de trabajadoras del
hogar. Como también es necesario determinar el número de
personas que prestan sus servicios en este sector, ya que
estamos hablando de un sector eminentemente feminizado y
donde se necesitan mayores protecciones.

Esta PNL presentada por la Sra. Suárez, al Grupo
Parlamentario Socialista le parece adecuada y como he dicho al
principio de mi intervención, le daremos todo nuestro apoyo.
Añadir que el debate de la reforma de la legislación para
equiparar estas trabajadoras en derechos al resto de los
trabajadores y trabajadoras se está dando en la legislatura actual
del Gobierno de España. Por tanto, iniciativas como la que
estamos debatiendo, además de visibilizar el sector, aportan
elementos para que la reforma legislativa se produzca.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Morillas. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Llinás, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. LLINÁS I WARTHMANN:

Moltes gràcies, Sr. President. Avui el Grup Parlamentari
Mixt presenta aquesta proposició no de llei i de l’exposició que
ha fet la Sra. Suárez, el Grup Parlamentari Popular la subscriu
paraula per paraula. No volem entrar en una guerra de dades,
però sí que hem trobat a la darrera enquesta de població activa,
feta el mes de febrer d’enguany, allà on 755.000 persones
declaren dedicar-se a aquesta activitat, però l’afiliació a la
Seguretat Social tan sols en recollia 292.000.

Tampoc no entraré en el 90% que probablement o
majorment són dones, ni que el 61% són dones estrangeres; però
sí que d’aquestes 292.000, n’hi ha 200.000 que treballen per a
un sol ocupador almanco per a mitja jornada, sempre segons
dades recollides de l’enquesta de població activa del mes de
febrer del 2010.

Tampoc no entraré a descriure segons quines condicions de
treball, perquè ja la Sra. Suárez a la seva exposició n’ha fet
referència, però d’acord que el 90% de les persones que fan
feina dins la llars són dones, però no hem d’oblidar que també
hi ha homes, hi ha homes i dones que es dediquen a la direcció
de la llar, cura dels membres de les famílies o persones que
conviuen en aquests domicilis, treballs de guarderia, jardineria,
conducció de vehicles i altres.

Les condicions de treball, com molt bé hi feia referència la
Sra. Suárez, doncs són llastimoses i jo crec que en el segle XXI
en moltes ocasions són totalment indiscriminatòries per part de
les persones que fan feina en aquest sector.

Però de vegades també és bo fer un poquet de memòria
històrica. El setembre de l’any 2007, el Ministeri de Treball, el
ministre Jesús Caldera va anunciar una reforma legal on
desapareixeria la discriminació dins el sector domèstic i que a
la vegada obriria un procés destinat a equiparar els seus drets
amb els drets dels treballadors del règim general de la Seguretat
Social. 16 d’octubre de l’any 2007, el famós ministre Caldera,
que ja no hi és, remet a Comissions Obreres, UGT i a la CEOE
un document de treball on especificava les modificacions en
aquesta regulació laboral d’aquestes treballadores o persones
treballadores de la llar on es proposava una integració
progressiva dins el règim general de la Seguretat Social que
poguessin tenir contractes fixos, cosa que ara no tenen, i que
sempre fos per escrit, cosa que ara es pot fer de les dues
maneres de paraula i per escrit.

Dia 30 d’abril de l’any 2009 els sindicats i les associacions
representants d’aquest sector majorment dones instaven el
Govern estatal que convocàs de manera urgent la Mesa de
Diàleg Social per tal de tractar de manera exclusiva aquest
tema. Aquesta memòria històrica parlam de l’any 2007, avui
som l’any 2010 i creim, i ens sap molt de greu, que això,
malgrat que hi donarem suport, per suposat, que el Govern de
l’Estat ara que es discuteix una nova reforma laboral aquest
sector pensam o ens agradaria que entràs dins aquest regulació,
però dubtam que això sigui així. O sigui, que aquest govern
nostre, el Govern estatal, no tan sols són mentiders sinó, a més,
incompetents. Les coses així com són. 

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

Sí, si, són mentiders, l’any 2007 fan una cosa, la presenten
a so de bombo i platerets, som a l’any 2010 i no han mogut peça
ni la mouran, i si no, temps al temps.

Com a conseqüència del que pensam, el Grup Parlamentari
Popular donarà suport a la iniciativa presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, en concret per la Sra. Suárez, emperò li
voldríem presentar una esmena in voce on s’afegís un segon
punt que instàs el Govern de la nostra comunitat autònoma que
engegàs un estudi específic a les quatre illes per tal de conèixer
la incidència que té aquest sector dins la nostra comunitat
autònoma. 

A més, també el Grup Parlamentari Popular voldria deixar
constància que ens preocupa especialment que aquesta, creim
molt necessària, nova regulació laboral vagi a la vegada també
acompanyada d’un incentiu fiscal que afavoreixi la contractació
dins aquest sector d’ocupació. Pensam, ens preocupa, que si ni
tan sols es regula l’àrea laboral això representarà a la llarga una
minva de l’ocupació d’aquestes persones. Aquestes mesures,
totes elles, segur i així ho esperam que també no tan sols surti
afavorida la persona ocupadora sinó sobretot la persona
ocupada. Creim que a la llarga es dignificarà socialment el
devaluat paper de les persones cuidadores i la invisibilitat del
treball domèstic.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Llinás. Vol fer ús de la paraula el Grup
Parlamentari Mixt? Té la paraula la Sra. Suárez, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
En primer lloc, agrair el suport que es fa a aquesta iniciativa i jo
em quedaria més amb les coincidències que no amb les
discrepàncies. Crec que és bo que per part de tots els grups
parlamentaris de tot signe polític hi hagi una preocupació per
aquest sector i hi hagi una voluntat que això es resolgui. 

Jo sí que li voldria fer una matisació, Sra. Llinás, quan vostè
fa referència al Govern socialista, efectivament al Govern
socialista se’l pot acusar que el 2007 va prometre que faria una
cosa i som al 2010 i no s’ha fet o no s’ha donat cap passa, en
això hi estam d’acord i és una crítica que s’ha de fer, deduir
d’aquí o qualificar això com d’incompetència i mentides jo crec
que ja és un plantejament diríem molt subjectiu.

Justament el que podríem dir es que si presentam aquesta
proposició és perquè hem trobat en el Govern central, en aquest
cas Socialista, la sensibilitat per abordar aquest tema, cosa que
en tota la història contemporània d’Espanya això no s’havia
produït. Per tant, jo em quedo amb aquesta part, hi ha una
voluntat de regulació, jo crec que per la nostra part hi ha d’haver
una exigència perquè això es faci i el que voldríem és que
aquesta proposició que s’aprovarà, afortunadament per
unanimitat, arribi al Govern central, jo crec que hauria de
dirigir-se al Ministeri de Treball, crec que ara és Política Social
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i Treball, arribi aquesta proposició, que els Serveis Jurídics de
la casa la facin arribar, i que se sàpiga quina és la voluntat
d’aquest parlament.

En segon lloc, i pel que fa a l’esmena, li podem dir que li
donam suport, l’acceptam, perquè a més jo crec que és molt
important, justament un dels problemes que nosaltres
plantejàvem a l’exposició de motius és que no tenim dades del
que passa aquí, és a dir, quan ens hem posat a preparar aquesta
proposició hem anat a les dades d’afiliació de la Seguretat
Social i sabem que això no reflecteix realment la realitat de la
nostra societat. Per tant, endavant amb aquest estudi, endavant
amb aquesta proposició i tant de bo que en un temps, el més
breu possible, això tengui resultats.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Suárez. Aquesta presidència entén que es dóna
per assumida l’esmena presentada pel Grup Parlamentari
Popular, és així? Informaran el lletrat perquè prengui nota del
contingut d’aquesta esmena.

I entenem doncs que la Proposició no de llei RGE núm.
1717/10 queda aprovada per assentiment. Moltes gràcies a tots
per l’esforç de consens.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1963/10, presentada
pels Grups Parlamentaris Mixt, BLOC per Mallorca i
PSM-Verds i Socialista, relativa a suport al colAlectiu de
sordceguesa.

Finalment, passarem al segon i darrer punt de l’ordre del dia
d’avui consistent en la presentació de la Proposició no de llei
RGE núm. 1963/10, presentada pels grups parlamentaris Mixt,
Socialista i BLOC per Mallorca i PSM-Verds, sobre suport al
colAlectiu de sordceguesa.

Per tal de defensar la proposició no de llei intervé la Sra.
Suárez del Grup Parlamentari Mixt, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Sí, gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Ara presentam una altra proposició en aquest cas de
suport al colAlectiu de sordcecs. Aquesta iniciativa és una
iniciativa que la presenten de manera conjunta el Grup Mixt, el
Grup Socialista i el Grup BLOC per Mallorca i PSM-Verds i en
realitat és el resultat d’una petició que ens va arribar per part de
la Federació Espanyola de Sordceguesa que té a més una
delegació aquí a les Illes Balears que és l’Associació Balear Pro
Persones Sordcegues, una iniciativa semblant es va presentar ja
també al Parlament Basc. 

És cert que aquesta no és la primera iniciativa que en relació
amb aquest colAlectiu es presenta a aquest parlament i volem
esmentar tant les iniciatives que va presentar el Grup Socialista
amb relació a l’elaboració d’un pla d’actuació d’eliminació de
barreres de la comunicació i una altra amb relació a la formació
per a aquests colAlectius, crec que varen ser presentades per la
Sra. Torres i la Sra. Mercadal que estan en aquesta comissió.
També volem fer esment a una proposició que va presentar el
Grup Parlamentari Popular, també és aquí el Sr. Serra, que la va
presentar en el seu moment. Crec que totes aquestes iniciatives
l’objectiu que tenen no és altre que intentar que aquests
ciutadans i aquestes ciutadanes que tenen determinades
discapacitats puguin exercir els seus drets com a ciutadans i
ciutadanes en condicions d’igualtat amb resta de persones i quan
parlam d’igualtat de drets parlam de poder gaudir d’un treball,
d’una educació, d’una sanitat, d’una mobilitat i tot això fer-ho
d’una manera diríem fent una vida normalitzada.

La particularitat que té aquesta proposició és que va dirigida
de manera exclusiva al colAlectiu de persones sordcegues.
S’entén per persones sordcegues aquelles en què la combinació
de la deficiència visual i auditiva els causa dificultats en la
comunicació, en l’accés a la informació i en la mobilitat -
aquesta diríem que és una definició establerta per aquesta
federació que hem anomenat abans. El problema d’aquest
colAlectiu, i tornam a parlar d’invisibilitat i ja ho fèiem a la
proposició anterior, és justament que és un colAlectiu menys
conegut que el colAlectiu diguem general de colAlectius cecs o
sords independentment.

La qüestió és que la sordceguesa és una discapacitat que tan
sols fa tres anys que està reconeguda com a tal i tampoc no es
coneixen ni a l’Estat espanyol ni a les Illes Balears el nombre de
persones que composen aquest colAlectiu. Normalment per fer
un càlcul de què representaria aquest colAlectiu el que es fa és
utilitzar una ràtio europea que estima que de cada 100.000
persones unes 40 són persones sordcegues, això extrapolat a la
nostra comunitat parlaríem del voltant d’unes 400 persones en
el conjunt de la comunitat i traslladat, en el meu cas sempre ho
faig, a les Pitiüses, parlaríem d’unes 45 persones. No vull que
aquestes persones ho siguin, sinó que es aquesta extrapolació i
podríem fer, diguem, una aproximació.

Per donar o per aportar alguna informació més en relació
amb aquest colAlectiu normalment dins el colAlectiu de la
sordceguesa s’estableixen quatre grups bàsics diferenciats:
persones amb deficiència visual i auditiva, des de naixement o
des de molt poca edat; persones amb deficiència visual des de
naixement o de molt poca edat i amb pèrdua auditiva adquirida
més tard; persones amb deficiència auditiva des de naixement
o de molt poca edat i amb pèrdua visual adquirida més tard, i
finalment les persones amb deficiència auditiva i visual
adquirides tard de la seva vida.

La Federació Espanyola de Sordceguesa denuncia que hi ha
pràcticament una carència de serveis i estructures de suport
pensades per a aquest colAlectiu. Les persones amb aquesta
doble discapacitat plantegen una sèrie de demandes específiques
que consideren s’han de planificar de manera integral i que
justament l’objectiu és aquest accés a una participació
normalitzada en la societat. Entre d’aquestes demandes
particulars destaquen la necessitat de professionals específics i
fan bàsicament tres grups: mediadors, guies-intèrprets i guies-
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comunicadors. Des de la federació se’ns demana, i per això hem
decidit centrar la iniciativa en aquest punt, la figura del
mediador, una figura que en aquest moment no està regulada
oficialment la seva qualificació professional. El mediador, pel
que hem pogut llegir, és una persona que actua de nexe entre la
persona sordcega i el món i el seu objectiu és que la persona
sordcega aprengui a prendre les seves decisions i assoleixi un
nivell d’independència el més alt possible. Dins els mediadors
existeixen dues vessants: la social i l’educativa. 

Concretant després d’aquesta introducció les propostes
concretes nosaltres plantegem dues coses: una, que es faci un
cens del nombre de persones amb sordceguesa, quines són les
seves condicions de vida i quina la seva ubicació geogràfica per
tal de determinar els centres de referència i els recursos que
necessiten. Aquesta petició està continguda en la disposició
addicional sisena de la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, per tant,
demanam que una cosa que ve contemplada a la llei es dugui a
efecte; efectivament, és del 2007, som al 2010, encara no s’ha
fet, però trobam que és important que es faci, que ha passat un
temps diríem raonable. És responsable del ministeri competent
en la matèria, probablement seria el de Política Social.

Una segona petició seria la regulació oficial, i aquí parlaríem
del Ministeri d’Educació, la regulació oficial de la qualificació
professional dels mediadors de sordceguesa que fins ara no ho
estan i que simplement es van formant, van adquirint formació
mitjançant cursos que fan normalment les federacions,
associacions diverses i que se’ls reconegui aquesta qualificació
professional. Pensam que són dues coses raonables, que són
necessàries i demanem als grups parlamentaris que també donin
suport a aquesta iniciativa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Passant al torn de fixació de posicions,
entenem que aquesta proposició no de llei és conjunta per tant
té la paraula el Grup Parlamentari Popular, per un temps màxim
de deu minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, la qüestió de la
sordceguesa és una d’aquelles qüestions de la nostra comunitat
autònoma bastant desconeguda. Sempre dins l’àmbit de les
discapacitats sensorials s’ha parlat de la discapacitat auditiva
amb tots els efectes que això té i ha estat una qüestió de
tractament tant en el Plenari com en aquesta comissió de treball.
La nostra llàstima en aquest sentit és que entenem que aquestes
peticions s’havien fet en moltes ocasions precisament per fer
qüestions similars, per tractar aquest tema també similar quant
a les persones sordes, fa més de quatre mesos que ha entrat en
el Parlament i s’ha tractat i s’han aprovat mesures en aquest
sentit i avui per avui desgraciadament el Govern de les Illes
Balears no les ha tengudes en compte i no les ha aplicades i no
ha portat a terme aquelles qüestions que havíem aprovat en
aquesta cambra.

Per tant, Sra. Suárez, li augur molts pocs èxits quant a la
implicació de la comunitat autònoma en aquestes qüestions,
però veig que vostè ha estat prou intelAligent com per a no tan
sols ja no demanar directament a la nostra comunitat autònoma
i demanar directament a l’Estat atès que efectivament és el
responsable, segons diu la disposició addicional sisena, com a
organisme que té a veure amb aquestes qüestions. Però no és
només l’Estat que té competències per fer coses, precisament té
competències per fer coses la comunitat autònoma, entre
d’altres la disposició addicional setena parla precisament que els
poders públics en els àmbits de les seves competències, cada
una de les seves, aportarà finançament per adquisició de suports
tècnics que facin possible precisament bastants coses del que
vostè comenta.

La disposició addicional sisena que vostè esmenta també fa
referència que l’estudi no només és d’identificació d’aquests
casos, per saber quants n’hi ha o on són, sinó també per
conèixer les seves condicions de vida habituals per tal que hi
hagi un tractament integral d’aquestes persones i es pugui fer
viable el seu procés educatiu i moltes altres qüestions amb el
suport que es requereixi per part de l’administració. Per tant la
disposició addicional sisena no només correspon al ministeri en
aquest cas, com vostè explicita a la seva proposició no de llei en
el punt número 1, sinó que també als poders d’aquesta
comunitat autònoma, entre d’altres a la Conselleria d’Educació
i la Conselleria d’Afers Socials. Ens agradaria que d’alguna
manera quedàs contemplat això en la seva proposta i que
aquesta disposició addicional sisena efectivament, de la qual
cercam el compliment, com no pot ser d’una altra manera, d’una
llei aprovada en el Congrés dels Diputats, comptàs també amb
la implicació de la nostra comunitat autònoma.

Per tant, si ens permet li afegiríem una esmena in voce amb
punt número 3, on el Parlament de les Illes Balears instàs el
Govern de les Illes Balears per donar compliment a allò recollit
a la disposició addicional sisena de la Llei 27/2007, de 23
d’octubre, en tot allò que faci referència a les seves
competències. Això seria una proposta que li feim, més que res
perquè efectivament quan parlam de les condicions de vida
d’aquestes persones també implica no només conèixer el seu cas
sinó atendre’l de la millor manera possible. 

Per últim, simplement dir que ens resulta especialment útil
que es facin iniciatives d’aquestes característiques, dóna la
sensació que aquestes són propostes a vegades que com es diuen
són de campanario, són propostes que son recados a la madre
superiora per tal que es facin coses, però que ha de demostrar
la presència d’aquestes qüestions en aquesta cambra que la
sensibilitat d’almenys d’aquesta cambra, dels seus diputats com
a representants públics, és suficient com perquè la dignitat en
l’atenció d’aquestes persones, el suport a les seves famílies sigui
la que pertoqui siguin quines siguin les circumstàncies i, si cal,
amb les circumstàncies de crisi i de dificultat que vivim
actualment encara un poc més.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Vol fer ús de la paraula la Sra. Suárez?
Té un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Sí, gràcies, Sr. President. Molt breument, per agrair el suport
del Grup Popular a aquesta iniciativa. I només dues reflexions
i després parlarem de l’esmena.

No podem compartir aquesta visió d’inactivitat per part del
Govern autonòmic, probablement tots voldríem que moltes
coses que s’aproven al Parlament anassin molt, molt ràpid, però
jo crec que no es pot dir que des del Govern no s’hagi fet
absolutament res en relació amb les proposicions que s’han
aprovat en aquesta cambra relatives a aquest tema.

Una segona reflexió, jo entenc, per la lectura de la disposició
a la qual feim referència, que la competència fonamental i
primera és del ministeri; no obstant això, li dic que acceptam la
seva esmena i la part que li pugui correspondre al Govern
autonòmic lògicament jo entenc que s’ha d’assumir.

Després, li faria una tercera reflexió, quan parla vostè que
aquestes propostes..., no sé exactament com ho ha qualificat,
però bé, com que són un poc de campanario -em diuen des
d’aquí-, que ho són, li voldria dir que abans de presentar aquesta
proposició ens vàrem posar en contacte amb l’Associació Balear
pro Persones Sordcegues i em va sorprendre perquè a vegades
sí que tenim aquesta sensació que feim proposicions que no
sabem molt bé on van, però li puc assegurar que la resposta de
la presidenta de l’associació va ser d’agraïment, va ser de dir
que ja estava bé, que des del Parlament hi hagués una
sensibilitat en relació amb aquest colAlectiu. A més li vaig
comentar que la informaria del resultat d’aquesta proposició no
només perquè ho sàpiguen, sinó perquè també la puguin fer
servir com a una reivindicació en el moment en què ho trobin
oportú.

Per tant, des del nostre grup continuarem fent propostes de
campanario, totes les que considerem necessàries que crec que
en fan falta moltes. 

Simplement això, vull tornar agrair el suport del Partit
Popular. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez.

Aquesta presidència entén que de nou, aquesta proposició no
de llei, s’accepta l’esmena presentada pel Grup Parlamentari
Popular. Agrairia al seu portaveu que fes arribar el contingut
d’aquesta esmena al lletrat perquè en prengui nota.

Per tant queda, aquesta proposició no de llei RGE núm.
1963/10, aprovada per assentiment. 

No havent-hi més assumptes a tractar, vull desitjar a tots els
membres de la comissió un bon estiu i que aquest esperit de
consens que avui fa finalitzar aquest període de sessions

continuï també en el pròxim període de sessions, que vagi bé i
s’aixeca la sessió.
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