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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. COLL I CANYELLES:

Sí, Sra. Presidenta, Miquel Àngel Coll substitueix Margalida
Mercadal.

I. Proposició no de llei RGE núm. 12410/09, presentada
pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds,
relativa a protocol facultatiu en el Pacte internacional de
drets econòmics, socials i culturals.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al primer punt de l’ordre del dia que consisteix en la
Proposició no de llei RGE núm. 12410/09, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
protocol facultatiu en el Pacte internacional de drets econòmics,
socials i culturals.

Per defensar la proposició no de llei intervé l’Hble. Sr.
Llauger, per un temps de deu minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats i senyores
diputades. És una PNL que té per objectiu, en part, celebrar una
passa important que hi ha hagut a l’àmbit internacional en el
terreny dels drets humans i, en part, també fer una proposta per
allò que pugui fer el Govern espanyol d’impuls a aquest
protocol facultatiu. 

Permetin-me emmarcar aquesta passa, l’any 1948 es va
adoptar, per part de les Nacions Unides, la Declaració Universal
dels Drets Humans i que molts anys després arriben els textos
principals que la desenvolupen que són el Pacte internacional de
drets civils i polítics i el Pacte internacional de drets econòmics,
socials i culturals. Aquest darrer, que és el que té una relació
més directa amb el protocol facultatiu del qual avui volem
parlar, es va adoptar l’any 66, però no va entrar en vigor fins
deu anys després, fins el 76. Una primera reflexió que podríem
fer és que hauríem de desitjar que en aquest cas no passassin
deu anys entre l’adopció i l’entrada en vigor del text
internacional, és d’esperar que en aquest cas el procés sigui més
ràpid. 

Aquests dos textos, conjuntament amb la pròpia Declaració
Universal configuren el gran corpus internacional de textos
sobre els drets humans, ja semblen parlar de dues grans famílies
de drets, per dir-ho així, per una banda els drets civils i polítics
i per una altra banda els drets econòmics i socials. És molt
important assenyalar, i aquesta proposta que duim aquí va molt
en aquesta línia, que no parlam de drets de diferents categories,
no parlam que no hi hagi una jerarquia o un escalafó de drets
més importants o menys importants. És important assenyalar-ho
perquè moltes vegades quan es parla de drets humans hi ha una
tendència a associar-los, sobretot, amb allò que es coneix com
a drets civils i polítics que són el dret a la integritat física, però
també el dret d’expressió, el dret de pensament, el dret de

reunió, el dret de participació política. De cada vegada hi ha
més consciència en els organismes internacionals, i tothom que
fa feina en la qüestió dels drets humans, que els drets civils i
polítics estan íntimament lligats als drets econòmics i socials. 

Per parlar d’alguns exemples que ho deixin clar és
impossible parlar del dret de lliure pensament quan una persona
no ha pogut rebre una educació adequada o quan una persona
s’ha de preocupar per procurar-se el menjar de cada dia perquè
no té prou ingressos per tenir menjar, o és impossible parlar, per
exemple, de dret d’associació o de dret de reunió quan una
persona s’ha de preocupar perquè no té un habitatge digne. Per
tant, és important assenyalar que aquests drets, en certa manera,
de segona generació, si els primers són els civils i els polítics,
els de segona generació serien els econòmics i els socials estan,
en primer lloc, íntimament lligats als altres i, en segon lloc, són
condició indispensable perquè els altres puguin ser efectius.

Quan parlam de drets econòmics i socials parlam, puc fer
una enumeració ràpida de quins drets parlam, referir-me i
agafar-los del propi pacte internacional de drets econòmics,
socials i culturals, parlam de drets com el dret a treballar i a la
lliure elecció d’ocupació, el dret a treballar en condicions dignes
i de manera equitativa i satisfactòria, el dret a la llibertat
sindical; el dret de vaga, el dret a la seguretat social, la protecció
de la família als menors, el dret a un nivell de vida digna que
aquest, certament, sintetitza tots els altres i és la condició
inexcusable perquè qualsevol altre pugui ser efectiu; el dret a la
salut, el dret a l’educació, el dret, també, a participar en la vida
cultural i també dins aquest text s’incorporen elements d’impuls
a la investigació científica, al coneixement i a la ciència en el
sentit més ample.

Aquest text, com dic, és vigent des de l’any 76, el Pacte
internacional de drets econòmics, socials i culturals, i hem
aconseguit, s’ha aconseguit ara, una passa endavant important
que és aquest protocol facultatiu del Pacte internacional dels
drets econòmics, socials i culturals. Aquest protocol facultatiu
va ser adoptat molt recentment, el passat mes de setembre a
Nova York, a Nacions Unides, per vint països que varen ser els
primers vint països firmants que permeten parlar que l’acord ja
està adoptat. Una altra cosa és que estigui ratificat, com saben
els diputats aquests textos internacionals passen per diverses
fases, primer la d’adopció, després la de ratificació pels
diferents països i quan hi ha una sèrie de ratificacions, la
d’entrada en vigor.

Entre aquests primers vint països que varen firmar el
protocol facultatiu i que, per tant, permeten que parlem d’un
text ja adoptat hi ha Espanya que amb aquesta acció, amb
aquesta firma se situa a la avantguarda d’aquestes noves fites en
la protecció internacional dels drets humans. Hi ha ONG
internacionals, de diverses parts del món que han qualificat
aquest protocol facultatiu d’una passa molt important, parlen,
fins i tot, de passa històrica i la veritat és que té una importància
cabdal i és el resultat d’una campanya llarga, de molta feina en
la qual han participat més de tres-centes ONG coordinades en
xarxa en tot el món. Les ONG, dit sigui de passada, sempre han
estat a l’avantguarda en aquesta actitud, que em referia al
començament, de considerar els drets socials i econòmics com
a drets a tots els efectes tan importants com els civils i els
polítics i, a més, en una situació d’interdependència uns dels
altres.
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Què és el que estableix, dit resumidament, aquest protocol
facultatiu que ara s’ha adoptat? Estableix, bàsicament, un
mecanisme per a que les persones que puguin veure violat els
seus drets econòmics i socials o econòmics, socials i culturals
puguin reclamar davant una instància internacional aquesta
conculcació dels seus drets. Si les persones que troben que tots
aquests drets que jo he enumerat -dret al treball, dret a la salut,
a l’educació, al nivell de vida digna- no es compleixen poden
presentar, allò que es diu en el text d’aquest protocol facultatiu,
una comunicació davant el Comitè de Drets Econòmics, Socials
i Culturals de les Nacions Unides. El protocol facultatiu
estableix en el seu articulat tot un mecanisme perquè aquesta
comunicació sigui admesa o no, hi ha uns criteris pels quals les
comunicacions s’admeten o no, tots uns mecanismes d’intentar
conciliar, d’accions que es poden fer des del comitè, per
conciliar aquest reclamant amb l’estat que no garanteix aquell
dret i pot, finalment, emetre dictàmens i emetre recomanacions
que puguin forçar, en certa manera, o instar el govern
responsable a prendre les mesures adequades per reparar aquells
drets que la persona que ha posat la comunicació veu
conculcats.

Evidentment hi ha algunes limitacions, la primera i més
evident és que no ha entrat encara en vigor, però aquesta se
suposa que és la més bona d’arreglar. N’hi ha una altra que és
que el comitè, bé n’hi ha una sèrie, però la més evident és que
el comitè només pot admetre comunicacions referides a països
que són part d’aquest protocol. Això és una cosa que a vegades
passa amb els textos internacionals, ningú no pot fer una
comunicació sobre els drets conculcats o violats referits a un
país que no sigui part, i en aquest sentit és facultatiu. És una
limitació important, en aquest sentit el fa voluntari per part dels
estats i això li lleva força, però també és veritat que és amb
passes com aquestes que els textos internacionals i la protecció
internacional dels drets humans avancen.

Una altra limitació és la necessitat que hi hagi recursos, una
vegada que aquest text comenci el seu camí es veurà quins són
els recursos de què disposa i les possibilitats reals que té
d’actuació. En qualsevol cas és una passa endavant, així ho han
saludat, com deia, les organitzacions internacionals de defensa
dels drets humans i així ho consideram i davant aquesta passa
important nosaltres feim una proposta a aquest parlament amb
tres punts. 

El primer punt, bàsicament, proposa a aquest parlament que
es feliciti davant l’adopció d’aquest protocol i mostri la seva
satisfacció per haver estat adoptat i el doni suport. El segon, fa
una instància al Govern espanyol, el Govern espanyol que, com
deia, ha estat pioner en el sentit que ha estat dins els primers
vint estats que l’han firmat i, per tant, un dels estats que ha fet
possible que hagi estat adoptat, però va més enllà i solAlicita del
Govern espanyol que actuï com un agent en les seves relacions
internacionals i en les seves relacions bilaterals amb diferents
països, com un agent a favor que sigui un protocol, un text, com
més estès possible, que tengui el màxim nombre de ratificacions
possibles, que hi hagi el màxim nombre de ratificacions.

I el tercer punt és un punt més genèric que es reafirma en la
filosofia de fons que informa aquest text que és la idea que la
lluita contra la pobresa, que és l’altra manera de dir la lluita pels
drets econòmics i socials, és una qüestió central en qualsevol
política que es pugui fer de defensa dels drets humans.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Coll.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, volia
començar amb una expressió que ja ha fet servir l’anterior
portaveu, volia començar emmarcant el debat. Per començar
emmarcant el debat és bàsic contemplar en primera instància el
Pacte internacional de drets econòmics, socials i culturals com
un tractat multilateral que reconeix allò que el txec Karel Vasak,
l’any 1979, va definir com els drets propis d’un estat social de
dret. Aquest pacte va ser adoptat per l’Assemblea General de les
Nacions Unides, va ser aprovat l’any 1966, va entrar en vigor
deu anys més tard, l’any 1976, i va ser signat per l’Estat
espanyol un any més tard, 1977. Aquest implica l’exigència per
a totes les parts signants que els drets econòmics i socials de
cada territori siguin accessibles i de gaudi per a tots.

Entre d’altres coses, l’anterior portaveu ja ha citat una sèrie
de drets que el pacte requereix les garanties d’aquests drets com
dret a la seguretat social, al treball en condicions equitatives, a
l’educació en les seves diverses modalitats, més enllà de
l’educació primària o el dret a rebre especial necessària durant
la infància i durant la maternitat. Per tant, parlam de drets
derivats de quatre valors fonamentals de l’estat del benestar, ja
assolits en el cas de l’Estat espanyol, valors com la llibertat,
igualtat, solidaritat i justícia.

En el pacte en qüestió s’ha adherit i l’ha ratificat la immensa
majoria d’estats  a nivell mundial, és supervisat pel Comitè de
Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides i
entrant en matèria el protocol facultatiu és un acord de cara al
pacte que permet a totes les parts signants reconèixer la
competència d’aquest comitè per examinar les denuncies
d’incompliment del pacte per part dels particulars. Per tant,
parlam d’un sistema que té la intenció de protegir, d’assegurar
els drets fonamentals i els drets de segona generació, com
comentàvem, en síntesi els econòmics, socials i culturals de
totes les persones.
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De fet, com ja anuncia la mateixa exposició de motius de la
proposició no de llei presentada tot això afronta la vulneració de
drets o la possible vulneració de drets, per part de determinats
estats o determinades organitzacions o colAlectius. 

En aquest sentit, sense estendre’m molt més, ens sembla
adient, primer, que aquest parlament expressi el seu suport al
protocol facultatiu; segon, que instem el Govern central a
promoure accions entre els països amb els quals es tenen
relacions i estendre tota la xarxa de relacions com la signatura
del protocol efectuada el passat 24 de setembre, en el cas de
l’Estat espanyol; i tercer, evidentment, estam convençuts de
continuar fent feina en aquesta línia com a Parlament treballant
en defensa dels drets humans de tota la població mundial. 

Per tant, per ratificar la nostra decisió donarem suport als
tres punts d’aquesta proposició no de llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Coll. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados. Más
de veinte estados, entre ellos España, han firmado, el pasado día
25 de septiembre, el protocolo facultativo del Pacto
internacional de derechos económicos, sociales y culturales en
la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Pacto
internacional de derechos económicos, sociales y culturales es
parte de la Carta Internacional de les Derechos Humanos y junto
con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el
Pacto internacional de derechos civiles y políticos, incluida la
última del primer y segundo protocolo facultativos, tiene por
base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los
miembros de la familia humana y de sus derechos iguales,
proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derecho. Reconoce que no puede realizarse el ideal
del ser humano libre y liberado del temor si no está liberado del
temor y de la miseria sin condiciones que permitan disfrutar de
los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.
Reafirma la universalidad, la indivisibilidad, la
interdependencia y la interrelación de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales. Recuerda que cada uno de
los estados que forma parte del Pacto internacional de derechos
económicos, sociales y culturales se comprometen a la plena
efectividad de los derechos adquiridos en el pacto. Considera
que para asegurar mejor el logro de los propósitos del pacto
conviene facultar al comité para desempeñar las funciones
previstas en el protocolo.

Por tanto, contempla derechos reconocidos laborales, el
derecho a la seguridad social, a la vida familiar, a un nivel de
vida adecuado, a la salud, a la educación, a la participación en
la vida cultural, y asimismo establece mecanismos para su
protección y garantía y aunque algunas de las partes que han
formulado en sí reservas y declaraciones interpretativas, se
comprometen a trabajar para la concesión de los derechos
económicos, sociales y culturales de las personas. En el pacto
hay 166 países y el protocolo, de momento, lo han firmado 20,
que han convenido en 20 artículos recogidos en la Resolución
A/RES/63/117, adoptada el día 10 de diciembre del 2008.

Creemos, desde el Grupo Parlamentario Popular, que es un
instrumento para garantizar los derechos humanos. España lo ha
firmado y, por lo tanto, creemos que hará esfuerzos para el
cumplimiento del pacto, si no, no tendría sentido. No obstante
votaremos a favor de esta proposición aunque damos por hecho
que formamos parte del protocolo facultativo internacional de
derechos económicos, sociales y culturales y los pactos están
para cumplirlos, y a nosotros, desde luego, no nos va a costar
ninguno hacerlo. 

Por lo tanto, damos nuestro apoyo a esta proposición no de
ley. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pastor. Vol fer ús del torn de paraula el
proposant?

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair als grups el suport a la
proposta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, doncs passaríem a la votació, podem entendre que s’ha
aprovat per unanimitat. En conseqüència, queda aprovada per
unanimitat la Proposició no de llei 12410/2009.

II. Debat i votació de la proposta d'Informe final sobre
Els drets dels menors davant les noves tecnologies i els
mitjans de comunicació. Estat de la qüestió i propostes de
futur.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat i votació de la proposta d’Informe final sobre Els drets
dels menors davant les noves tecnologies. Estat de la qüestió
i propostes de futur. Amb caràcter previ, i des del punt de vista
tècnic, les lleis esmentades a l’informe queden redactades amb
la denominació completa següent, són: A l’àmbit estatal: a) Llei
34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la
informació; b) Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de
protecció jurídica del menor. A l’àmbit de la comunitat
autònoma la Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de
l’atenció i dels drets de la infància i adolescència de les Illes
Balears. 

També es fan les següents correccions tècniques. La
proposta de conclusió número 27 s’ha d’entendre feta al Govern
de l’Estat i al Govern de les Illes Balears. A la proposta de
conclusió número 44 on diu: “autonòmic” hi ha de dir: “Govern
de les Illes Balears”. I A les propostes de conclusió 57, 58, 59,
61, 62 i 63 on diu : “associacions de pares i mares d’alumnes i
famílies en general” hi ha de dir: “representants de pares i mares
d’alumnes al Consell Escolar de l’Estat i al Consell Escolar de
les Illes Balears”. Com poden veure són correccions tècniques
que s’han fet sobre el document final.
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Passaríem al torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds té la paraula
l’Hble. Sr. Diputat Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. En aquesta intervenció només volia
aprofitar per manifestar la satisfacció meva i del meu grup
d’haver arribat a la redacció consensuada i amb acord de totes
les parts, crec que aquest serà el resultat de la comissió d’avui,
d’aquest informe sobre la protecció dels drets dels menors
davant les noves tecnologies i davant els mitjans de
comunicació. 

En aquest moment jo voldria recordar que va suposar molta
feina, que va suposar, també, un esforç, crec que durant quatre
mesos o cinc mesos pràcticament cada dimarts vàrem tenir
aquesta comissió, però que també va resultar una feina diferent,
una feina distinta a la que feim a les comissions normalment
perquè era una altra dinàmica, molt més de consens que de
confrontació política, molt més d’agafar un tema i estudiar-lo en
profunditat que d’anar saltant de tema en tema, molt més
d’escoltar gent que ve de fora, que és experta i que té coses a
aportar que de discutir entre nosaltres. 

En aquest sentit, va ser enriquidor i va ser bo per a nosaltres.
El que hauríem de veure és que allò que va ser bo per a
nosaltres i que ens va resultar interessant també ho pugui ser per
a la resta de la societat i que no sigui una feina que quedi aquí.
Del resultat final, de l’informe al qual arribam o de les
conclusions a les quals arribam, crec que en podem estar
satisfets. Hi ha tot una bateria de propostes en camps molt
diversos, tot una bateria de propostes d’actuació, fins i tot de
possibles modificacions legislatives adreçades a diferents
àmbits, adreçades a diferents institucions que crec que
constitueixen una reflexió molt important sobre aquesta qüestió
de drets del menor davant noves tecnologies. 

Una qüestió d’altra banda candent, present a la societat, que
és una preocupació. En aquest sentit és bo que el Parlament es
faci ressò d’aquestes coses i que hi reflexioni, amb aquesta feina
he tengut una mica la sensació que el Parlament agafava un
tema i s’aturava a reflexionar en profunditat, que és una pràctica
saludable i que està bé que també ho puguem fer de tant en tant.

Com deia, ara la preocupació és que això pugui ser útil, per
tant, que a totes aquelles instàncies a les quals ens adreçam els
arribi aquesta feina, que coneguin aquesta feina, que també
arribi a la societat perquè la societat conegui que al Parlament
s’ha fet aquesta feina i en aquest sentit, tot allò que es pugui fer
de difusió pública d’aquesta feina i de coneixement públic
d’aquesta feina serà bo, tendrà tot el suport del nostre grup. Crec
que també hauria de ser una qüestió amb la qual a partir d’ara
ens posem d’acord i hi facem feina.

Res més i moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Sra. Rita. 

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ja fa més d’un any que tots
els grups, tots per unanimitat, vàrem decidir estudiar la defensa
dels menors davant les tecnologies de la informació i de la
comunicació. Probablement, fa un any no érem conscients de
l’abast d’aquesta iniciativa. Ara sí en som conscients i això
gràcies a totes les persones que han comparegut davant aquesta
comissió i crec que és de justícia agrair-ho com a primera
qüestió a exposar en la meva intervenció. Volem per tant fer
patent la qualitat de les exposicions orals i dels materials
proporcionats pels ponents, també la implicació en el tema, la
bona disposició a prestar el seu temps per part de tots ells
perquè consti també en acta d’aquesta sessió de la comissió.

Igualment pensam que s’ha de fer una menció especial -ho
hem fet altres vegades i no ens en cansarem- al treball realitzat
per la presidenta de la comissió, la Sra. Marián Suárez, i també
de la lletrada, la Sra. Esperança Munar, sense elles l’informe
que avui confio que aprovarem no tindria la contundència que
té. Finalment, també vull destacar la unanimitat de tots els grups
polítics, que no és habitual. Ara ens queda una altra feina que és
posar fil a l’agulla i fer difusió de les conclusions perquè siguin
adoptades pel poder executiu, el judicial i la societat en general.

L’informe elaborat incideix en molts d’aspectes, molt més
dels que haguéssim pogut pensar en el principi d’aquest viatge,
aspectes de caire legislatiu, educatiu i de formació, de consumir
publicitat, etc., i que impliquen aquest parlament, el Govern
d’Espanya, diferents conselleries del Govern de les Illes Balears
i altres institucions públiques també de les nostres illes, però
també empreses privades i fins i tot les famílies.

Portar a terme algunes de les recomanacions que apareixen
a l’informe serà més complicat en uns casos que en altres. És
difícil controlar l’accés a la xarxa, el paper de la qual en la
nostra societat, sobretot en el món dels menors, tant hem
analitzat. Com a incís diré que hem de reconèixer aquí també el
treball fet per l’Oficina del Menor de les Illes Balears que l’any
2008 va crear l’Observatori d’Internet destinat a detectar els
continguts no apropiats per als menors a la xarxa, però tampoc
no és fàcil posar límits legals i ètics al món dels videojocs
perquè hi estan involucrats massa iniciatives que són
empresarials privades des de fabricants, botigues, etc., però el
que sí pensam que és molt interessant és el treball que es pugui
fer en el món de la comunicació audiovisual a partir d’ara.

Haurem de debatre prest la creació del Consell Audiovisual
de les Illes Balears en aquest parlament. El consell ha de ser una
eina que simplifiqui aquesta feina de control i de defensa dels
drets dels menors en aquesta matèria. Precisament la creació
d’aquesta figura com també d’altres proposades, la del Defensor
del Menor, l’Agència de Protecció de Dades, etc., és una
d’aquestes mesures que conté l’informe.
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L’aprovació del nostre informe coincideix a més amb el fet
que aquests dies el Govern d’Espanya ha donat llum verda al
projecte de la Llei general de la comunicació audiovisual, llei
que ja conté interessants normes adreçades a salvaguardar els
drets de la part de la ciutadania que més vulnerable és en
general i, en particular, també és vulnerable davant les
comunicacions audiovisuals com són els infants, així com també
hi ha normes per salvaguardar els drets de les persones amb
discapacitat, malgrat aquests darrers no hagin estat objecte del
nostre informe.

El que ha sortit als mitjans de comunicació sobre el projecte
de llei anuncia que es prohibiran en obert les emissions de
contingut pornogràfic o de violència gratuïta, que únicament es
podran difondre codificats entre les 10 i les 6 hores de la
matinada i amb control parental, igualment altres espais,
programes que poden ser considerats lesius per als menors
hauran d’anar acompanyats de senyals acústiques i visuals i
relega els espais dedicats al joc i a l’atzar també a la matinada.

Així mateix el projecte de llei també regula la publicitat i
concreta que no haurà de produir perjudici moral o físic als
menors i prohibeix aquella publicitat que pugui explotar la seva
admiració cap a tercers. Tot, coses de les quals hem parlat
aquests mesos aquí. Aquesta per tant és una molt bona notícia.
Esperam que el consell que s’hagi de crear a la nostra comunitat
vigilarà també el compliment d’aquesta norma que pensam que
és un marc aplicable als mitjans audiovisuals de totes les
comunitats autònomes entre d’altres coses perquè recordaran,
senyores diputades i senyors diputats, que el mes de maig vàrem
poder veure a la premsa com el 42% dels menús televisius que
emeten les cadenes en horari protegit, és a dir de les 17 a les 20
hores, no són adequats per a la infància i vulneren el codi
d’autoregulació de continguts televisius i de la infància. Es
denunciava a aquesta notícia que s’emetien continguts que feien
referència a sexe implícit, sexisme i discriminació, violència
física, llenguatge inapropiat, vulneració de la intimitat, violència
verbal, aparició de begudes alcohòliques, etc.

En fi, senyores diputades i senyors diputats, ara crec que
tancam una etapa del treball que s’havia fet, però només una, la
feina comença ara i hi ha moltes més portes a les quals hem de
tocar. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula l’Hble. Sra. Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Ante todo voy a hacer una
exposición breve porque creo que hemos estado tanto tiempo,
hemos dicho tantas cosas que creo que nos podemos sentir bien
orgullosos ante todo. Antes de nada quiero aplaudir la idea de
esta comisión y congratularnos que hoy se ratifique este informe
que habla de los derechos de los menores en las nuevas
tecnologías y los medios de comunicación, estado de la cuestión
y propuesta de futuro. 

Ha sido una experiencia enriquecedora, profunda en la
materia de los contenidos que han aportado todas las personas
que han ido pasando por esta comisión desde el día 3 de febrero,
me atrevo a decir que ha sido un ejemplo de trabajo serio.

Las 14 sesiones, lejos de aburrir, han supuesto estupendas
lecciones que han servido para que hoy, de total acuerdo, se
presente en esta cámara unas conclusiones que creemos que
pueden ser muy útiles en el futuro y que dan una panorámica de
actualidad en un tema tan candente como éste.

En el informe se han tenido en cuenta las diferentes
opiniones y propuestas de instituciones, de empresas
profesionales, de familias, de usuarios, todos ellos creo con una
intención inequívoca de aportar su experiencia y conocimiento
del tema.

Me gustaría destacar el trabajo realizado con toda seriedad
en un marco de consenso que ha hecho posible en esta comisión
ver el mundo de posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías, contemplado desde una forma positiva, no exento
de peligros que la prudencia recomienda que se tengan en
cuenta sin alarmismo. Desde internet, televisión, radio, prensa,
vídeos, etc., reconocer que son medios fabulosos al servicio de
las personas, susceptibles de ser manipuladas por ellas al buen
o al mal uso desde luego. Por eso, desarrollar una conciencia de
buenas prácticas ayuda a que la legislación y la normativa no
supongan un recorte de la libertad.

La implicación de las instituciones, empresas, familias,
usuarios, como hemos dicho antes de todos, ayudará sin duda a
desarrollar la gran tarea que se plantea con las nuevas
tecnologías, intensificar la protección de los datos, la enseñanza
digital intergeneracional, la mejora de la eficacia y la
efectividad en la lucha los ciberdelitos, y la tolerancia cero
sobretodo a la xenofobia y el racismo. Con estos ejes y el
compromiso claro, todos esperamos ser capaces de contribuir a
un buen o a un mejor uso de estos medios tan importantes en
nuestra sociedad.

Me sumo a la idea de la representante del PSOE, creo que el
trabajo realmente comienza ahora. Creo que hemos trabajado
duro, pero que podemos trabajar mucho más duro todavía y que
este trabajo trascienda, creo que es importante que se extienda
también quizás a otras comisiones.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pastor. 

Ara tocaria la votació de l’informe que entenc que es pot
aprovar per unanimitat. 

En conseqüència, queda aprovat l’Informe Drets dels
menors davant les tecnologies de la informació i la
comunicació. Observin que ja incorporam una de les propostes
del mateix informe que era el canvi del títol. Aquest informe es
trametrà a la Mesa del Parlament.
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Per concloure els voldria llegir les diferents propostes de
conclusions que aniran dirigides a  diferents institucions com
s’ha dit -i per la tranquilAlitat també del Sr. Llauger i de tots els
diputats. 

Passo a repassar a quines institucions aniran adreçades
aquestes propostes que s’enviaran -diríem- particularment.

Una vegada aprovat l’Informe s’adreçarà a les institucions
que es reflecteixen a la darrera casella del quadre i en concret es
faran arribar a cada una de les institucions les propostes que les
afectin: 

Al Govern de l’Estat, les conclusions següents: 2, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35,
36, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50 i 51.

Al Parlament de les Illes Balears, les conclusions següents:
1, 3, 9, 22, 24, 25, 26, 45, 46 i 48.

Al Govern de les Illes Balears, les conclusions següents: 3,
4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26,
27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 48 i 49.

Als consells insulars, les conclusions següents: 4, 5, 21, 32
i 33.

Als ajuntaments de les Illes Balears, les 4, 5 i 33.

A la Unió Europea, al Parlament europeu, les conclusions
30, 36, 43 i 51.

Al Parlament estatal, la 25.

Als representants de pares i mares del Consell Escolar de les
Illes Balears i del Consell Escolar de l’Estat, les conclusions 57,
58, 59, 61, 62 i 63.

Per part de la Presidència i de tota la Mesa també volem
agrair la feina que han fet tots els diputats i totes les diputades.
Crec que ha estat molt profitosa aquesta feina durant aquests
mesos. Aquest informe crec que reflecteix aquesta intensa feina
i ara, efectivament, el que ens toca és fer-lo públic i que arribi
a les institucions que han de fer la seva feina. 

Entenc que no hi ha més assumptes a tractar, que podem
aixecar la sessió. 

També els diria que aquí tenen unes memòries d’activitats
que han arribat de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor,
poden passar a recollir-les, aquí les tenim.

Moltes gràcies.
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