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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, Sra. Presidenta, Carolina Torres substitueix Pep Torres.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Lluís Maicas, Vicenç Thomàs.

LA SRA. VALLÉS I RAMIS:

Antònia Vallès, Rosa Maria Bauzá.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 4356, 4503 i 4658/11.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4356/11, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
destinades a les entitats juvenils i a les seves activitats.

En primer lloc passam al debat de la proposició no de llei
RGE núm. 4356/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a ajudes a les entitats juvenils i a les seves activitats. Per tal de
defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Conxa Obrador
per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Fa pocs dies el Consell de
la Joventut de les Illes Balears feia una roda de premsa per
informar dels resultats de l’informe de l’Observatori Jove de
l’Habitatge, i la van haver de fer a les fosques, sense llum. El
motiu: els impagaments del Govern de les Illes Balears. Tal
com va denunciar el mateix Consell de la Joventut encara no
han cobrat 151.250 euros que deu el Govern dels pressuposts
del 2011. Això va obligar al Consell de la Joventut a deixar de
pagar nòmines el mes de juny. Després deixaren de pagar
lloguer, llum, telèfon...

El problema que pateix el Consell de la Joventut no és nou
ja que ja hem dit que el mes de juny va deixar de poder pagar
les nòmines de personal. Aquest hauria d’haver estat motiu de
preocupació per part de la conselleria. Per si la conselleria no
s’hagués donat per assabentada, el 23 d’octubre apareixia a
premsa la denúncia que feia el mateix Consell de Joventut,
novament en el marc d’una trobada entre consells de joventut,
i es denunciava que el Govern ofegava econòmicament aquesta
entitat, ja que no els feia efectiva la partida de 150.000 euros.
Des d’octubre fins avui, gairebé dos mesos després, mig any des
que arribaren al Govern, no han fet res. La passivitat del Govern
ha estat absoluta. El 28 d’octubre el conseller Bosch anunciava
que estava en vies de solució, cert, però a hores d’ara, quan ja
estam a mitjan desembre, les solucions del Govern han estat
nulAles i no han arribat. 

Ens resultat sorprenent i alarmant la indiferència amb què
estan acollint des del govern actual la problemàtica dels joves
de les Illes Balears, dels quals el Consell de la Joventut n’és el
representant per llei, que fa tota una sèrie de programes i
campanyes enfocats al jovent de la nostra comunitat autònoma,
que fa arribar a les administracions les demandes dels joves, que
és sens dubte un important canal de comunicació i participació
dels colAlectius juvenils amb el Govern. Nosaltres només podem
entendre la indiferència del Govern cap als problemes del
Consell de la Joventut com una actitud d’indiferència del
Govern cap als problemes dels joves en general. 

No és només de la partida destinada al Consell de la
Joventut del que volem parlar, tot i que també va ser aquesta
entitat la que recentment denunciava la retallada de 357.000
euros de les ajudes destinades a projectes de voluntaris. Sabem
que vostès ens parlaran de la cultura de la subvenció, sabem que
diran que no es pot mantenir tot. Nosaltres, com sempre, els
direm que s’han de marcar prioritats, perquè els programes de
voluntariat són línies de treball que afectaran directament
matèries com formació, unitats informatives d’integració social,
ajuts a ajuntaments per a programes amb els joves.
Especialment pel que fa als programes municipals volem
destacar que es dirigeixen en molts de casos a joves amb risc
d’exclusió social, inserció social, prevenció de
drogodependències, conflictivitat juvenil, i el que havia de ser
la primera preocupació, recerca d’ocupació i, per suposat,
complementat amb programes d’ocupació.

No entenem per què un cop més les seves retallades afecten
especialment objectius de caràcter social. És per tota aquesta
situació que hem presentat aquesta proposició no de llei, perquè
la situació del Consell de la Joventut només és la punta de
llança de l’ofegament que està fent el Govern a les polítiques de
joventut. Com deim a la proposició, el BOIB del passat dia 1 de
novembre de 2011 publicava la suspensió de la convocatòria
d’ajuts destinats a projectes en matèria de joventut i per al
manteniment de les associacions juvenils per a l’any 2011.
Aquesta tirada enrere de la convocatòria ve a sumar-se al deute
que mantenen amb les entitats juvenils d’anys enrere i que
s’anava solucionant poc a poc fins que vostès varen decidir
aplicar la tisorada, una tisorada que amb el BOIB de novembre,
dies després que el conseller tengués bones paraules, significava
llevar aquests 375.000 euros a projectes que les entitats i els
ajuntaments ja tenien en marxa. 

Per tant, per tot això, reclamam a través d’aquesta
proposició un pronunciament del Parlament de suport al Consell
de la Joventut i a les entitats juvenils, reclamam que el Govern
compleixi la seva obligació i faci efectius els pagaments
pendents. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Obrador. Passam al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Fina
Santiago per un temps de deu minuts.



ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 11 / 15 de desembre del 2011 143

 

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tothom. El Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa donarà suport a
aquesta proposició no de llei, perquè consideram que les
aportacions i el suport a les entitats juvenils ha de ser prioritari
per a un govern, i de moment l’únic instrument administratiu
legal que tenim per donar suport a aquestes entitats és a través
d’una convocatòria pública de subvencions, una convocatòria
pública de subvencions en què l’experiència ens diu que a cada
entitat li arriben unes quanties bastant reduïdes, a vegades són
6 o 7.000 euros, però amb aquests 6 o 7.000 euros es paga el
lloguer, es paga el llum, i tota la resta d’activitats es fa a través
del voluntariat. Vull dir que no només, amb aquesta retirada
d’aquesta convocatòria, no només no donam suport a les
polítiques juvenils, sinó que a més estam desmembrant tota una
xarxa de voluntariat importantíssima per a qualsevol país
democràtic.

En relació amb el primer punt volíem recordar les paraules
del conseller de dia 29 de setembre a una compareixença per
donar a conèixer les línies polítiques, on va dir textualment que
volien dur endavant i continuar amb les polítiques de temps
lliure, que és un tema molt propi i molt important de la Direcció
General de Joventut, activitats de temps lliure i facilitar els
moviments dels joves, potenciar Carnet Jove, entre altres
característiques, però sobretot feia incidència en els temes de
temps lliure i associació juvenil. De fet assenyalava també que
-ja a preguntes dels grups parlamentaris de l’oposició- que feia
referència al pla estratègic i deia que continuaria amb les línies
estratègiques o les línies bàsiques d’aquest pla estratègic, i
reconeixia que una de les línies bàsiques del pla estratègic era
la formació, l’ocupació i el temps lliure.

Per tant varen tenir el nostre total suport les paraules del
conseller, i així consta en el diari de les comissions; nosaltres li
donarem suport dient que hi coincidim i que les aspiracions dels
joves de tenir experiències juvenils a través d’associacions i
experiències de temps lliure i d’oci raonable i saludable són
fonamentals, i li donàvem l’enhorabona, fins i tot, perquè fos
una de les línies estratègiques que ell volia mantenir. Mentre
deia aquestes paraules dia 29 de setembre, dia 26 de setembre,
és a dir, tres dies abans, havia firmat una resolució en la qual
deixava sense efecte la convocatòria pública d’ajuts per dur a
terme els projectes puntuals i habituals de les activitats en
matèria de joventut per al manteniment de les associacions
juvenils. Mentre el dia 29 ens deia que donava suport, el dia 26,
tres dies abans, suspenia aquesta resolució. És una transparència
digna del segle XXI.

I després, efectivament, com vostès diuen a la seva
proposició no de llei, surt la publicació a 1 de novembre,
d’octubre, em pareix, en la qual explicita que 29 de setembre...
Disculpin... 1 de novembre, es deroga no ja la convocatòria del
decret de convocatòria, es deroga la que està publicada sis
mesos abans, deroga una convocatòria que ja està publicada,
una convocatòria que crec que és del mes de maig. Quan una
convocatòria està ja publicada en el BOIB això significa que hi
ha tots els informes jurídics aprovats, que hi ha la gestió dels
funcionaris de la Secretaria General de la conselleria respectiva,
que hi ha l’informe preceptiu de la Direcció General de
Pressupost que justifica que hi ha partida pressupostària, i no
sols signada pel director general del govern d’aquell moment,

sinó pels funcionaris de la mateixa Conselleria d’Economia.
Està publicada al BOIB; s’ha creat tota una expectativa a les
associacions que han fet una feina confiant que arrel d’aquella
subvenció o d’aquella convocatòria podrien rebre una
subvenció. I ens diuen els arguments amb què s’especifica per
què es retira aquesta convocatòria que és un moment de crisi,
una profunda crisi econòmica, una reducció considerable
d’ingressos, i que davant aquest escenari de reajustament
l’administració ha de garantir els recursos suficients per atendre
les necessitats públiques, etc., sense saber a quines necessitats
bàsiques i públiques aniran destinats aquests 225.000 euros,
perquè no estam parlant d’unes quanties d’1 milió, de 2 milions
o de 3 milions, estam parlant de 215.000 destinats a tot el
conjunt d’associacions juvenils; vull dir que és una partida i un
pressupost molt ajustat per al conjunt d’entitats juvenils i que
fan feina de forma molt voluntària a tots els barris i a tots els
pobles de la nostra comunitat autònoma i, com ha dit la
defensora de la proposició no de llei, que fan una política
d’integració i una política social importantíssimes.

En relació amb el segon punt, i conseqüència directa del que
hem exposat fins ara, també ens agradaria que el Parlament de
les Illes Balears rectificàs o instàs el Govern a rectificar, i que
aquesta convocatòria del 2011 es pogués acabar d’executar
perquè estava a tres quarts de la seva execució, pràcticament
devien estar a punt de ser publicades les resolucions.

I efectivament també el Consell de la Joventut el mateix dia
29 de setembre, quan en aquesta compareixença el conseller ens
explicava les línies polítiques en temes de joventut, també -i
està en el Diari de Sessions- explicava la importància que té per
al país, per a la comunitat autònoma, el Consell Social de la
Joventut, i es comprometia a intentar evitar el que fins ara ha
estat impossible, sembla, que és pagar el llum i donar-los
aquesta quantia, que és nominativa en els pressupostos, per a
l’any 2011. I ell deia que faria el possible, que n’era molt
conscient, però, en fi, de moment tot bones paraules però no
acompanyades de cap tipus d’acció.

Sabem que el Partit Popular ens dirà que no hi ha doblers,
però el que vull ressaltar jo en aquest sentit és que hi havia
partida pressupostària, i el que no podem fer és convertir la
política en una acció purament economicista, o administrativa,
o de comptabilitat; hi havia partida pressupostària. El conseller
d’Educació i Cultura podria reclamar a la Conselleria
d’Economia que aquesta partida pressupostària hi era i que per
tant era del tot prioritària. Confiam que el Grup Parlamentari
Popular ens doni suport i puguem donar una sortida a una
necessitat prioritària a la nostra comunitat autònoma, que és
donar suport a les entitats juvenils, que a més donen una imatge
molt clara de com ha de ser la joventut, una joventut
participativa, una joventut que es compromet amb el seu
moment històric, independentment que sigui de valors
conservadors o de valors progressistes, però que es compromet
i participa del món social que li ha tocat viure. 

És una llàstima que efectivament en aquest moment estigui
suspesa aquesta convocatòria.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Margalida Prohens per un temps
de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, senyores i senyors
diputats. Jo crec que és una de les proposicions no de llei més
demagògiques que he sentit en aquest parlament autonòmic, i
vostès ja saben..., les dues portaveus que m’han precedit han dit
que ja saben el que jo contestaré. Bé, donin-me l’oportunitat
d’explicar per què rebutjarem aquesta proposició no de llei,
perquè crec que els fets parlen per si mateixos.

Clar, si tenim en compte que l’anterior conseller d’Hisenda,
el Sr. Manera, defensava orgullós que aquesta comunitat es
continuàs endeutant any rere any, evidentment el model
d’elaborar pressuposts en aquesta comunitat ha canviat
dràsticament.

El dia 10 d’agost el vicepresident econòmic del govern del
Partit Popular va afirmar que durant els darrers exercicis la
comunitat autònoma de les Illes Balears havia mostrat notables
desequilibris en les seves finances, a causa, com ha dit la
portaveu que m’ha precedit, d’una profunda crisi econòmica i
també a un increment de la despesa que va obviar de forma
reiterada la realitat del moment. Clar, això ens va dur a un nivell
de dèficits públics que van superar àmpliament el 3% del PIB
de les Illes Balears, que sap que és el màxim que se’ns permet
de dèficit públic, des de l’any 2008, que arribà a xifres del 4%
del dèficit l’any 2010. Això té conseqüències, i ja s’ha pogut
veure a altres compareixences que hem hagut de renunciar a
ajudes, que hem hagut de renunciar a programes pel fet
d’incomplir aquests objectius de dèficit.

Es varen incrementar de manera molt significativa els
nivells d’endeutament sense que aquests increments no fossin
suficients per finançar el dèficit, la qual cosa ha generat greus
problemes de tresoreria que han afectat molt especialment
l’exercici 2011 i que també afecten els pressuposts del 2012. 

L’administració està obligada més que mai a garantir els
recursos suficients per atendre les necessitats bàsiques dels
colAlectius més desfavorits, i això obliga els gestors públics a
emfasitzar el compliment dels principis de prudència financera,
de transparència i d’eficiència en la gestió i l’assignació de
recursos. Totes les polítiques de despesa han hagut de ser
objecte de revisió, i a partir d’una anàlisi rigorosa que permeti
fixar amb precisió la definició dels seus objectius s’han hagut
d’establir prioritats entre aquests objectius per tal d’assignar els
recursos d’acord amb aquestes prioritats. Clar, hagués estat molt
més fàcil no haver de pagar durant el 2012 els 2 milions d’euros
de deute diari que aquesta comunitat es veu obligada a fer front
perquè així tal vegada no haguéssim hagut d’establir aquestes
prioritats. 

Jo no sé si vostès s’han reunit amb el Consell de la Joventut.
Jo sí ho he fet, jo de fet form part d’una entitat que forma part
del Consell de la Joventut i coneixem plenament els problemes
que sofreixen, però és que, clar, és que és tota una frivolitat que
ara parlin d’aquest fet quan la dotació dels 150.000 euros
s’havia de fer efectiva el gener del 2011. Qui governava el
gener del 2011?, evidentment no governava el govern del Partit
Popular. Per què llavors no parlaven de solidaritat i semblava
que s’haguessin oblidat d’aquest tema. Per què llavors no varen
fer efectiu aquest pagament? No, evidentment els representants
joves del PSOE fins i tot es van atrevir a anar a aquesta roda de
premsa a les fosques, tot i que a molta gent que allà era present
li va saber greu perquè saben que ells són els únics responsables
d’aquest retard en el pagament al Consell de la Joventut.

És que, clar, a mi m’estranya que avui vengui aquí a parlar
de joves, venguin aquí a parlar de joves quan durant quatre anys
que vostès governaven no es va sentir parlar de joventut en
aquest parlament, quan durant quatre anys vàrem estar a la cua
de l’atur juvenil de les comunitats autònomes d’Espanya, quan
un de cada dos joves de les Illes Balears no tenia feina en
aquells moments que vostès van governar, i vostès es van girar
cap a un altre costat i a vostès, aquesta preocupació pels joves,
no se’n van recordar en quatre anys. Ara sí, ara sí hem d’estar
al costat del Consell de la Joventut, ara sí hem d’anar a posar-
nos a la foto de la roda de premsa a les fosques, quan són els
que han provocat el deute.

Li diré que aquesta partida del Consell de la Joventut està
tramitada des de la Conselleria d’Educació i Cultura i que en
aquest moment es troba a Tresoreria a l’espera d’execució. 

Clar, és que tots aquests mesos..., és que el govern del Partit
Popular va arribar a finals de maig, i tots aquests mesos
anteriors el Consell de la Joventut havia estat sense dotació. Per
què no van fer vostès efectius aquests pagaments? Per què van
esperar a deixar en una situació d’escac el Consell de la
Joventut? Per què van permetre que l’actual presidenta del
Consell de la Joventut, que no és gens sospitosa de ser del Partit
Popular, perquè de fet va ser candidata pel PSM, hagués de
demanar un crèdit personal per fer front a aquests retards de
pagament que tenia el Govern de les Illes amb ells, un crèdit
personal que evidentment preocupa aquesta persona perquè ha
de fer front amb el seu nom i llinatges. Clar, jo vaig parlar amb
ell, li vaig dir que tal vegada pot aplicar la fórmula que ens diu
que apliquem l’oposició en els comptes del Govern, que no
pagui als bancs. Però pareix que la resposta no va anar bé, els
bancs s’han de pagar i la presidenta del Consell de la Joventut
ha de pagar amb el seu nom i llinatges i aquest govern ha de
pagar als bancs. Per tant, hem de ser un poc coherents. Ens
preocupa quan són noms i llinatges personals, però no ens
preocupa quan és tota una comunitat que deu doblers als bancs.
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Mirau, des del Partit Popular ens solidaritzam amb el
Consell de la Joventut i la seva situació i ens solidaritzam de tal
manera que, com hauran pogut comprovar en els pressuposts del
2012, la partida destinada al Consell de la Joventut s’ha reduït
només en 30.000 euros. La mateixa presidenta del Consell de la
Joventut, el dia que varen sortir els pressuposts, se va mostrar
realment agraïda perquè aquesta disminució fos tan inferior,
perquè de fet esperaven que a causa de la situació econòmica
general, la reducció seria molt més ampla. Per tant, crec que
haurien de parlar amb la gent del Consell de la Joventut i
s’haurien d’informar un poquet més. Sobretot perquè el
conseller d’Educació i la directora general han cregut en el
Consell de la Joventut i hi han cregut només reduint la partida
en 30.000 euros. I hi han cregut perquè en aquests moments
s’està cercant un local, un local gratuït perquè s’hi puguin
establir, perquè puguin seguir donant els serveis que donen a
tots els joves. Tot això tenint en compte que a moltes
comunitats d’Espanya en aquests moments s’està debatent la
continuïtat o no dels consells de la joventut. Aquest debat en
aquesta comunitat no s’ha duit a terme, en aquesta comunitat
s’ha cregut en el Consell de la Joventut i s’ha demostrat en el
pressupost, que és on se demostren les prioritats del Govern.

Clar, el Consell de la Joventut durant tots aquests anys
pagava un lloguer mensual de 1.800 euros. És això una
prioritat? Realment el Consell de la Joventut per funcionar
necessita fer un dispendi de 1.800 euros mensuals per pagar un
lloguer? Nosaltres sincerament creim que hi ha altres maneres
de donar continuïtat al Consell de la Joventut, de donar
continuïtat a les polítiques d’associacionisme juvenil i així ho
farem. Clar, atenent els lloguers que es pagaven, sense ordre ni
concert per tot arreu, això no ens sorprèn. Ja hem vist en altres
ocasions els lloguers que es pagaven en el SOIB, a causa d’un
problema intern que va dur a gastar gairebé 2 milions d’euros en
lloguers que no hauria fet falta. Hem vist també en els plens del
Parlament edificis públics adquirits amb criteris de dubtosa
transparència. I clar, el tema del Consell de la Joventut no ens
sorprèn, però evidentment ens hem posat mans a l’obra i tendran
un local per poder continuar dispensant els seus serveis.

El Grup Popular ens solidaritzam amb el Consell de la
Joventut, així els ho hem manifestat a ells i ens solidaritzam
amb fets, no només amb paraules, però evidentment el Consell
de la Joventut haurà de prioritzar, haurà d’aprendre a funcionar
d’una altra manera perquè aquí -i ho tornaré dir i sé que els
sabrà greu-, aquí la festa s’ha acabat, la festa dels lloguers, la
festa de les subvencions a tort i a dret, s’ha acabat!

Per tant, nosaltres com a Grup Popular votarem en contra
dels punts 1 i 2 de la proposició no de llei. I al punt número 3 li
proposaríem una transacció. Li proposaríem canviar..., és a dir,
estaríem d’acord amb: “el Parlament de les Illes Balears es
solidaritza també amb l’actual situació del Consell de la
Joventut i exigeix... -nosaltres canviaríem el verb “exigir” i
posaríem “demanar- i demana al Govern de les Illes Balears el
pagament del deute pendent quan les possibilitats
pressupostàries així ho permetin”. Si els pareix...

(Remor de veus)

...la primera i la segona no. Nosaltres ja hem argumentat per
què aquestes partides varen haver de ser derogades, però sí
creim en les polítiques de joventut, creim en el Consell de la
Joventut i així ho hem demostrat en el pressupost, com no podia
ser d’altra manera. Però creim que les coses es poden fer d’una
altra manera i en aquesta comunitat moltes coses, no només les
polítiques de joventut, moltes altres coses s’hauran de començar
a fer d’una altra manera. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant?

Té la paraula la Sra. Conxa Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Bé, em sap greu el to inicial, a pesar que hagi pogut acabar
amb una transacció, hem hagut de veure el mateix de sempre, la
mateixa medicina i la mateixa recepta. Miri, Sra. Diputada,
demagògia és convocar una roda de premsa i el conseller dir que
cercarà solucions i dos dies després surti publicada en el BOIB
la retallada de 375.000 euros d’ajudes destinades a programes
juvenils. Això és demagògia i a més de demagògia és enganar
un sector de gent jove que espera i que necessita la mà del
Govern per poder continuar les seves tasques en favor de la
joventut.

El que veim, el dia a dia de l’acció de govern, quan tensiona
ingressos i prioritats és que la iniciativa privada i les entitats
financeres sempre són els grans premiats de la seva acció de
govern. I queden en retall i en suspensió totes les entitats
socials, el tercer sector, joventut, el que estam veient dia a dia,
perquè es necessita equilibrar el pressupost. I nosaltres el que
defensam és que l’equilibri pressupostari no ha de ser a costa
que es puguin desenvolupar tots aquests sectors ni aquests
colAlectius.

Per tant, nosaltres mantindrem el primer i segon punt.
Acceptam la proposta que fan en el tercer. I, com a punt final,
mirin la pàgina web del Consell de Joventut i veuran que
apareix en negre, com a símbol, per ventura, de la seva situació
i el seu futur. Moltes gràcies.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

El punt tercer seria “demana”, i després, “el Govern de les
Illes Balears el pagament del deute pendent, tan aviat com sigui
possible”.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

D’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passaríem idò a la votació del primer i el segon punt.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor 5, vots en contra 9, als punts 1 i 2.

LA SRA. PRESIDENTA:

I el punt 3 queda aprovat per assentiment.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4503/11, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a personació del Govern al judici
penal de la darrera víctima de la violència masclista.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
4503/11 del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a personació del Govern al judici
penal de la darrera dona víctima de la violència masclista.

Per tal de defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Fina Santiago per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Com diu la proposició no de llei que hi
ha damunt la taula, el passat 25 d’octubre a l’illa de Mallorca va
morir assassinada la Sra. Nuria Oriol Sarabia, de 24 anys, mare
de dos fills, veïna d’Andratx i el seu presumpte assassí és la
seva exparella. Tots els grups parlamentaris en diferents
ocasions hem rebutjat de forma enèrgica i per unanimitat
qualsevol forma de violència masclista i hem condemnat
durament els dotze assassinats i també la resta que s’han produït
a la nostra comunitat autònoma, fins ara dotze, però també tots
els que s’han produït a altres comunitats autònomes de l’Estat
espanyol.

Recentment es va aprovar per assentiment una proposició no
de llei que va presentar el Grup Popular que entre altres punts
establia que el Parlament instava el Govern de les Illes Balears
a adoptar mesures per tal de contribuir a l’eradicació de la
violència de gènere de la comunitat. Jo pens que l’acció del
Parlament no se pot limitar només a manifestacions d’aquestes
característiques, sinó que també hem de tenir iniciativa perquè
el Govern si no la té, pugui escoltar el Parlament i l’assumeixi
com a pròpia.

Per altra banda la Llei de la dona vigent a la nostra
comunitat autònoma, en el seu article 42, ja estableix que el
Govern de les Illes Balears podrà acordar la personació de les
administracions autonòmiques. I aquesta personació es fa
sempre mitjançant l’Advocacia de la comunitat autònoma, o en
el cas que no pugui l’Advocacia de la comunitat autònoma, a
través d’advocats colAlegiats, habilitats a tals efectes. I demana
que es produeixi aquesta personació quan la violència de gènere
o masclista, arribi a la seva màxima expressió que produeix
l’assassinat i la mort de les dones. 

La passada legislatura el Govern de les Illes Balears, fent cas
a aquesta llei en vigor, ens vàrem personar en tots els casos de
mort que es varen produir a la nostra comunitat, exceptuant-ne
un en què la família no va voler, pens que això és important,
sempre que la família ho vulgui. Va ser un cas on hi havia altres
factors, un problema de salut mental i de discapacitat
intelAlectual, i la família no volia que es personàs el Govern,
perquè considerava que no es podia valorar com a violència
masclista, sinó que era a causa d’altres problemes que havia
tengut la parella.

Nosaltres pensam que és molt important aquesta personació
del Govern de les Illes perquè evita, transcendeix amb aquesta
personació allò privat. Un assassinat per violència masclista si
es persona el Govern, transcendeix l’àmbit privat que suposa
aquest assassinat dins la família i es converteix en un eix central
de denúncia pública contra aquesta violència masclista. Permet
que el Govern estigui personat i, per tant, conegui tota la
informació relativa al cas que tots denunciam com una xacra
social i ajuda la família. La majoria de famílies, per
l’experiència que vàrem tenir la passada legislatura, estaven
molt satisfets d’aquesta personació, perquè possibilitava que si
ells no podien pagar un advocat, tenien la garantia d’un advocat,
que tenia l’encàrrec d’un govern de fer-ne un seguiment molt
exhaustiu.

També quan vàrem anunciar la primera vegada que ens
vàrem personar com a govern, el poder judicial representant de
la comunitat autònoma, va donar l’enhorabona al Govern per
aquesta iniciativa. Pensam que qualsevol violència, qualsevol
assassinat, qualsevol mort és sens dubte un fracàs del que
podríem dir la convivència, però en el cas de la violència
masclista és una xacra que hem de donar tots els exemples
possibles per rebutjar-les socialment. 

Per això pensam que aquesta proposició no de llei, si
s’aprova, el Govern la pot assumir perquè no té cap cost
addicional, fins ara s’ha aprovat per unanimitat qualsevol acció
contra la violència masclista i creim que seria un pas important
per demostrar o per continuar demostrant que a la nostra
comunitat autònoma no podem acceptar cap tipus de violència
d’aquestes característiques.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Passam al torn de fixació de
posició. Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Rosamaria Alberdi per un temps de deu
minuts.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Gràcies, presidenta. Sra. Santiago, compartim totalment
l’esperit de la seva iniciativa i per això des del Grup
Parlamentari Socialista li donarem suport a la proposició no de
llei presentada pel seu grup. Per a nosaltres, i estic segura que
per a totes les persones que som en aquesta cambra, la violència
masclista és un greu problema social, contra el qual les
autoritats i les institucions públiques hem de lluitar d’una
manera aferrissada, fins aconseguir eradicar-la. Però mentre no
ho aconseguim, que desafortunadament encara fa falta molt de
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temps, el que cal no és solament defensar les víctimes,
facilitant-los tot allò que faci més fàcil la seva recuperació, sinó
aconseguir també en la mesura que sigui possible, la reparació
del delicte que s’ha comès en elles.

Per aquest motiu és important que la nostra principal
institució, el Govern, a través de l’Advocacia de la comunitat
autònoma, es personi com a acusació particular. Vostè ja ho ha
dit, que a la passada legislatura, el Govern cada vegada que es
va produir un delicte d’aquesta característiques a la nostra
comunitat s’hi va personar i va prendre, per tant, els acords
corresponents al Consell de Govern perquè això fos possible.

Vostè ha assenyalat i ho ha assenyalat molt bé, dient que el
que fa aquesta personació és fer veure que la violència
masclista, els crims de la violència masclista, els delictes en
general, no són una cosa de l’àmbit privat. Però jo també vull
donar suport a aquesta proposició no de llei, perquè a mi em
sembla que a part de portar això, la personació del Govern com
a acusació particular, dóna a les víctimes un altre suport, una
altra mirada dins el procés judicial que fa encara més adient que
puguin ser protegides, donat que estan en una absoluta feblesa.
Evidentment hi ha una mirada, que és la de la Fiscalia, que ja
dóna aquesta ajuda, que és la que primer actua d’ofici com a
acusació. Però és molt important quan no es pot pagar una
acusació particular, també que hi hagi una acusació per part del
Govern, perquè és aquesta doble mirada que jo crec que és molt
important a l’hora de defensar aquestes persones que estan en
una posició de gran vulnerabilitat i, quan són mortes, les seves
famílies.

Com vostè deia que a la passada legislatura l’Institut Balear
de la Dona demanava de forma reiterada al Govern que s’actués
cada vegada que hi havia... -i dic reiterada perquè cada vegada
que hi va haver algun d’aquests esdeveniments es varen
personar- i ho va fer a través d’aquesta llei que també vostè ha
esmentat, l’article 42 de la Llei de la dona del 2006 de la nostra
comunitat. Una llei que desafortunada va quedar profundament
obsoleta a partir de la publicació de la Llei 2007 d’igualtat
efectiva de tracte d’homes i dones, que és una llei orgànica i,
per tant, la va sobrepassar amb rang i continguts i que,
desafortunadament, torn a insistir, no hem pogut canviar en
aquesta comunitat autònoma per culpa d’una actitud
segregacionista del Partit Popular, que no va admetre ni tan sols
que s’entrés a tràmit un projecte que la millorava, al meu
entendre, notablement.

En qualsevol cas, el cert és que la Llei del 2006 ens permet
a través de l’article 42 fer aquesta mirada més acurada i donar
aquest doble suport a les dones víctimes i aconseguir que els
delictes de violència que han patit estiguin més tutelats, per dir-
ho d’alguna manera i, per tant, més assegurada la seva
reparació, si és que això és possible.

Aquest és el motiu fonamental pel qual li donarem suport i
consideram la seva iniciativa molt interessant.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Alberdi. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. María José Bauzá
per un temps de deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Desde el Grupo Popular
somos plenamente conscientes de que la violencia ejercida en
el entorno familiar y más concretamente la violencia de género
constituye un grave problema de nuestra sociedad. Es un
problema que exige nuestra respuesta global y coordinada por
parte de todos los poderes públicos. La situación que originan
estas formas de violencia transciende el ámbito meramente
doméstico, para convertirse en una lacra que afecta e involucra
a toda la ciutadanía.

En total las víctimas mortales durante el 2010 fue de 73
mujeres y en el período comprendido entre 2003 y 2010 ha sido
de 545 mujeres. Más de la mitad de las mujeres asesinadas en
España durante este período murieron a manos de su pareja o
ex-pareja. En lo que va de año 2011 se han producido en todo
el Estado español 57 víctimas mortales por violencia de género,
según datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad, 2 de ellas por desgracia en las Islas Baleares, que
fueron María Jesús Rufas y Nuria Oriol. De todas ellas,
únicamente 14 habían denunciado previamente a su agresor y
solamente 9 habían solicitado medidas de protección. Unas
cifras que indican que queda mucho por hacer en este tema.

Pero entrando ya en el tema que hoy nos ocupa, la
proposición que presenta el Grupo PSM sobre las personaciones
de la administración como acusación particular en los casos de
violencia de género, tengo que decirle que este no ha sido un
tema pacífico en otros puntos del país, llegando en muchos
casos la cuestión al Tribunal Constitucional. Algunos tribunales
en otras partes de España han impedido la personación como
acusación particular a las administraciones, al considerar que la
institución de la acusación particular estaba reservada para
personas físicas y jurídicas privadas, que resulten directamente
perjudicas por el delito. 

Se considera que entre los derechos e intereses legítimos
para los que se tiene el derecho a recabar la tutela judicial y
efectiva, figura el derecho a ejercitar la acción pública recogida
en el artículo 125 de la Constitución, sin embargo ni el artículo
125 ni el 24 imponen el establecimiento de la acción popular en
todo tipo de procesos, sino que ésta es una decisión que
corresponde al legislador. De modo que debe ser una ley que
establezca la acción popular para determinado proceso, así, de
hecho, el Tribunal Constitucional se ha tenido que pronunciar
en casos como por ejemplo en la sentencia 311/2006, donde
tuvo que otorgar el amparo a la Generalidad Valenciana frente
a una resolución judicial que denegó su personación en un
proceso penal, en calidad de acusación popular, pese a que el
artículo 36 de la Ley 9/2003, para la igualdad de hombres y
mujeres, editada por las Cortes Valencianas, le facultaba
expresamente para el ejercicio de tal acción.
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Así, en nuestra comunidad, y como ha dicho la portavoz del
Grupo PSM, esta cobertura legal viene dada por el artículo 42
de la Ley del Parlamento balear, la 12/2006, de la mujer, que
precisamente ha evitado que nos demos con estas situaciones;
esta ley prevé que el Gobierno de las Islas Baleares pueda
acordar la personación de la administración autonómica a través
de la Abogacía de la comunidad autónoma, en los juicios
penales por violencia contra las mujeres residentes en las Islas
Baleares, especialmente si se causa la muerte o lesiones graves.

Por otra parte, también como ha dicho la Sra. Fina Santiago,
el Consejo de Gobierno de 17 de octubre de 2008, a propuesta
de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració,
acordó que la Abogacía de la comunidad autónoma de las Islas
Baleares se persone como acusación particular en todos los
juicios penales por violencia contra las mujeres de las Islas
Baleares en que se hayan registrado casos de muerte o lesiones
graves. Hasta la fecha, en todos en que desde la conselleria
competente en materia de asuntos sociales se ha tramitado la
petición, conforme a lo previsto en el artículo 73 y siguientes de
la Ley 3/2003, de régimen jurídico de esta administración
autonómica, se ha hecho así.

En virtud de las noticias aparecidas en los medios de
comunicación, el Institut de la Dona tuvo conocimiento de los
hechos acaecidos en la mañana del 25 de octubre de 2011 en el
municipio de Andratx y, dado el carácter delictivo de los
mismos, con resultado de muerte de la Sra. Nuria Oriol, todo
parece indicar que se trata de un delito de violencia de género.
Ha tenido conocimiento de los hechos la directora del Institut de
la Dona, se puso en contacto con la familia para ponerse a
disposición y ofrecerles los recursos del Institut. En este
sentido, parientes de la víctima han acudido al servicio jurídico
para ser asesorados en determinadas cuestiones.

Por otra parte, a consecuencia de los hechos se inició un
procedimiento penal ante el Juzgado de Instrucción número 10
de Palma, que posteriormente se inhibió a favor del Juzgado de
Violencia de la Dona número 1 de Palma. Al final se ha acusado
como principal sospechoso a la expareja de la víctima, el Sr.
Zouhair, de 37 años, de nacionalidad marroquí, como presunto
autor de este asesinato, el cual actualmente se encuentra en
prisión provisional.

El Institut de la Dona ya ha iniciado los trámites para la
personación por parte de la Abogacía de la comunidad en el
caso de Nuria Oriol, de lo que mantiene puntualmente
informada a la familia de la víctima, que no se ha opuesto a esta
personación. El Govern balear y el grupo parlamentario es
plenamente consciente de que la violencia machista no es un
problema privado de quien la sufre, es un problema social que
afecta a toda la población y por ello tiene intención de poner
todos los medios para acabar con esta lacra de la violencia de
género en nuestra comunidad.

Por todo ello, vamos a votar a favor de la proposición no de
ley del Partido Socialista de Mallorca y, como creo que en otros
ya he manifestado, nosotros nunca vamos a convertir este tema
en una cuestión política y vamos a apoyar todo aquello que sea
en beneficio de eradicar la lacra de la violencia de género.
Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No, gràcies, presidenta. Donar les gràcies al Grup Socialista
i al Grup Popular pel suport a aquesta iniciativa. Jo crec que és
fonamental que el Parlament, cada vegada que hi hagi una
iniciativa d’aquestes característiques, independentment del grup
que la proposi, tenguem unanimitat, perquè, efectivament, com
ha dit la Sra. Bauzá, ens preocupa molt que les morts per
assassinat masclista o per violència masclista cada vegada
siguin més les dones que no han denunciat, i que, a més, el 80%
dels casos es produeixi la denúncia quan hi ha intervenció
policial. Vull dir que encara hi ha molt per sensibilitzar i pens
que en això tots els partits que formam parlaments democràtics
hem de ser forts i clarament posicionats.

Per tant, gràcies als dos grups.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. En conseqüència, quedaria
aprovada per assentiment la Proposició no de llei RGE núm.
4503/11.

3) Proposició no de llei RGE núm. 4658/11, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a reconeixement
de la tasca de Laura Pollán i les Damas de Blanco a Cuba.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
4658/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reconeixement de la tasca de Laura Pollán i les Damas de
Blanco a Cuba.

Per tal de defensar-la té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Alejandro Sanz, per un temps de deu minuts.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Hoy debatimos esta
proposición no de ley donde se pretende dejar constancia de la
labora de Laura Pollán y de las Damas de Blanco en defensa de
los derechos humanos en Cuba.

Las Damas de Blanco son un grupo de mujeres que se
organizan para apoyar a sus maridos, hijos, hermanos, amigos
presos de las cárceles cubanas, simplement por el mero hecho
de pensar diferente al régimen comunista de Castro. El
movimiento de las Damas de Blanco se formó después de que
el llamado grupo de los 75, compuesto por disidentes
intelectuales cubanos, fueran condenados por al dictadura
castrista a penas entre 15 y 25 años. Las Damas de Blanco fue
principalmente fundada por Laura Pollán, maestra de profesión,
y que dejó las aulas poco después de que el régimen comunista
encarcelara a su esposo. Laura Pollán, junto con el resto de
mujeres, con vestimenta blanca, organizan acciones de protesta
de forma pacífica, de apoyo a sus familiares injustamente
detenidos, juzgados y encarcelados. Las Damas de Blanco
siguen cons su lucha pacífica en defensa de las libertades en
Cuba, aunque tristemente sus acciones son perseguidas por parte
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de las actuales autoridades cubanas, fruto de ello pudimos
observar, hace cuestión de varios días, el 10 de diciembre
concretamente, con motivo de la lectura de un manifiesto el Día
Internacional de los Derechos Humanos, fueron digamos por
parte de las autoridades cubanas proferidas con insultos y ciertas
vejaciones.

Laura Pollán, fallecida hace un par de meses, se ha
convertido en todo un ejemplo universal de dignidad, valor e
inteligencia, su lucha persistente en defensa de la libertad es
todo un ejemplo para los que defendemos la democracia como
eje principal de cualquier sociedad moderna. Frases como “han
pensado de forma diferente al régimen gubernamental y eso no
da derecho a que pongan 25 años de condena y no lo vamos a
permitir” o “somos mujeres pacíficas y lo único que deseamos
es la libertad de los presos políticos” reflejan sin duda el espíritu
democrático de Laura Pollán.

A pesar de la excarcelación de algunos presos en el año
2010, fruto también de la presión internacional, Laura Pollán y
las Damas de Blanco prosiguieron su lucha por la liberación del
resto de presos políticos. El movimiento de las Damas de
Blanco ganó el premio Sarajov 2005 en el Parlamento europeo,
también recibió en abril de 2010 el prestigio premio de derechos
humanos del departamento de Estado, y en octubre de este año
se le concedió el Premio a la Libertad del Consejo Atlántico de
la OTAN.

Por todo ello, nuestro grupo ha presentado esta proposición
no de ley, para su debate y aprobación en el seno de la
Comisión de Derechos Humanos del Parlament. Son cerca,
actualmente, de cincuenta dictaduras que aún quedan en el
mundo aparte de la dictadura comunista de Cuba, todos estos
regímenes totalitarios han estado marcados sin excepción por la
violación de los derechos humanos. Es por lo que nuestro grupo
político insta al Parlament a que reconozca la labor de Laura
Pollán y las Damas de Blanco en la lucha por la libertad en
Cuba.

Por otro lado, queremos que el Parlament inste al Gobierno
central a que reclame a la dictadura castrista el cese de cualquier
acción represiva contra la disidencia cubana.

Y por último, trasladarle a la Unión Europea la necesidad de
reclamar al régimen cubano la garantía del ejercicio de las
libertades y evitar así cualquier acto de represión contra la
disidencia pacífica de la isla de Cuba. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam ara al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Conxa Obrador, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en referencia i en relació
amb aquesta proposició dir que Espanya, el nostre país, sempre
ha tengut una especial relació amb Cuba i aquesta relació tan
especial que han tengut entre els països per la nostra història
passada i comuna no és la mateixa relació que té el nostre país
amb altres països, per exemple com podria ser Suècia, per tant
el tema de Cuba és un tema que és a la sensibilitat del poble
espanyol i de tots els partits polítics que conformen la nostra
realitat.

Per tant, dir que nosaltres, el nostre partit, respecte d’aquesta
problemàtica i d’aquesta situació sempre ha apostat per la via
diplomàtica per a la resolució de totes aquelles qüestions
relacionades amb Cuba i amb el seu procés d’obertura cap a la
democratització del seu país. És el nostre posicionament, és el
camí de transició que pensam que durà al canvi i un canvi que
ja es produeix en el seu país, a Cuba. Coneixem, sabem que el
president Raul Castro inicia de qualque manera, dóna les passes
cap a aquest procés de canvi que reclama tota la societat,
l’espanyola, i jo crec que l’europea, i en la línia d’utilitzar la via
diplomàtica no sols a nivell d’Espanya, la Unió Europea aprova
resolucions i declaracions institucionals que tenen el suport de
tots els partits polítics que són a l’arc europeu en el sentit
d’intensificar que sigui la Unió Europea la que insti que
s’intensifiquin les mesures per tal de garantir el treball del
Defensor dels Drets Humans, no sols la Unió Europea sinó que
Estats Units també aprofita aquest canvi, aquesta nova
conjuntura, per enviar els congressistes demòcrates de
Califòrnia que fan feina a Cuba, perquè volen aprofitar aquests
moments per establir un diàleg que pugui dur canvis polítics a
l’illa de Cuba; també fa passes l’església en el mateix sentit i de
la mà del moviment de las Damas de Blanco, que valoram molt
positivament.

Per tant, nosaltres pensam que aquesta és la via que
solucionarà els conflictes, la via del consens, la via del diàleg i
la via de la diplomàcia. Reconèixer i aprovar i donar suport a la
seva proposició no de llei, perquè entenem que el moviment
Damas de Blanco és un moviment pacífic que dóna veu a
persones que estan empresonades pel seu pensament polític i per
la falta de democràcia que hi ha a l’illa de Cuba, per tant
donarem suport.

Però també aprofitar aquesta proposició no de llei per
recordar que no tan sols són les Damas de Blanco les portaveus
d’un colAlectiu que pateix la manca de drets humans a l’illa de
Cuba, sinó també aprofitar aquesta proposició per dir i ampliar
la nostra mirada quant a la manca de drets humans a l’illa de
Cuba i fer referència al bloqueig de la Llei Helms-Burton que
va patir tot el poble cubà a un moment donat i que va deixar en
una situació també d’indefensió i de manca de drets humans i de
problemes per subsistir com a poble, i també el fet de tenir a
l’illa de Cuba la presó de Guantánamo, on es vulneren cada dia
els drets humans amb els presoners que són dins Guantánamo.

Per tant, dit això, donarem suport completament a la seva
proposició, només volíem aprofitar per donar una pinzellada
damunt aquesta situació de Cuba, damunt la realitat cubana per
dir que es vulneren o s’han vulnerat també a altres moments els
drets humans.
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Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Fina Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. El nostre grup parlamentari donarà
suport a la proposta no de llei del Grup Parlamentari Popular. I
volem posar de manifest sempre la nostra solidaritat amb el
poble cubà i condemnar qualsevol repressió política que es
produeixi a Cuba o a qualsevol altre indret del món.

La repressió que té lloc en aquest moment a Cuba, contra
l’oposició política, mitjançant detencions, judicis sumaris i
altres accions no democràtiques, que nosaltres condemnam en
tots els casos i països, i sempre que han estat en contra de la
utilització d’instruments repressius contra el poble sigui d’on
sigui. Recordar, per exemple, que a l’any 2003, a la qual fa
referència l’exposició de motius de la proposició no de llei del
Grup Parlamentari Popular, el Govern, progressista en aquell
moment, el primer govern de pacte, va anulAlar precisament un
viatge de caràcter humanitari i per a temes de cooperació perquè
en aquells moments es feia efectivament una acció contra la
disidència política cubana i va ser el Govern qui va anulAlar
aquest viatge de colAlaboració humanitària a Cuba, vull dir que
quan hi ha hagut progressistes sempre s’ha estat a favor, com no
podia ser d’una altra manera, amb la dissidència cubana, i molt
més quan és un cas com aquest que és un model de lluita
pacífica i de resistència, que no té cap dubte que es
persegueixen millores de caràcter democràtic.

Però també, de la mateixa manera que sempre hem
denunciat la persecució política a Cuba, també sempre hem estat
coherents i hem denunciat, per raons humanitàries i socials, i
hem demanat la suspensió del bloqueig econòmic al qual està
sotmès Cuba i que castiga directament el poble cubà, no castiga
l’elit política cubana sinó que castiga directament el poble cubà
i que no permet la seva normalització democràtica. Nosaltres
sempre hem mantingut que Cuba sense el bloqueig hagués
avançat cap a posicionaments més democràtics.

I ens pareix molt oportuna la proposta, crec que és la tercera,
que diu que “El Parlament de les Illes Balears entén necessari
que el Govern espanyol traslladi a la Unió Europea la necessitat
per part d’aquesta que reclami al Govern de Cuba el
desplegament de les mesures necessàries per garantir l’exercici
de les llibertats fonamentals de la persona.” Em pareix
interessant i intelAligent instar el Govern de l’Estat per tal que,
a diferència per exemple del que es va fer amb el conflicte
internacional d’Iraq, es van desoir les propostes de la Unió
Europea i de les Nacions Unides, i em pareix molt adient que
siguin referència la Unió Europea i les Nacions Unides per
instar el Govern cubà.

Per últim, esperam que aquesta iniciativa presentada pel
Grup Popular i que sembla que tendrà el reconeixement de tots
els grups, també s’aconsegueixi si qualque grup parlamentari
presenta proposicions no de llei de les mateixes característiques
relatives a pobles i a governs que tampoc no respecten els drets
polítics ni els drets socials ni els drets laborals dels ciutadans,
com és, per exemple, el cas de Marroc, de Xina o d’Aràbia
Saudí.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant?

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Simplemente varias
argumentaciones, por un lado agradecer la postura del Partido
Socialista y del PSM, y en algunos temas estaremos de acuerdo
o no, pero desde luego hay un denominador común en esta PNL
que consiste en la defensa de los derechos humanos en Cuba, y
como no puede ser de otra manera, este caso es en Cuba, pero
también hay una lista de cincuenta paises de todo el mundo que
carecen de derechos humanos.

Por otro lado, también decir que este gesto democrático que
lidera en este caso con esta PNL el Partido Popular y que
también apoya el resto de formaciones políticas, creo que será
de bien agrado por parte de muchos cubanos que residen en
nuestra comunidad y en el resto de España y que no pueden
volver a su país por motivos políticos fruto de la dictadura
totalitaria del régimen cubano.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En conseqüència, queda
aprovada per assentiment la Proposició no de llei RGE núm.
4658/11.

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

Moltes gràcies.
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