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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. CAMPS I CASASNOVAS:

Sra. Presidenta, Antoni Camps substitueix José Torres.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Sí, presidenta, Lluís Maicas substitueix Vicenç Thomàs.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 4267, 5156 i 5947/12.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4267/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a la
informació, orientació i integració dels colAlectius
considerats prioritaris pel Pla nacional d'acció per a
l'ocupació.

En primer lloc, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 4267/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a suport a la informació, orientació i integració laboral dels
colAlectius considerats prioritaris pel Pla nacional d’acció per a
l’ocupació.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada, Sra. Joana
Barceló, per un temps, com sap, de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats,
senyores diputades. Som conscients dels efectes dels retalls que
els pressuposts de l’Estat van suposar per a aquest any 2012
sobre les polítiques actives d’ocupació a la nostra comunitat
autònoma; el retall en polítiques actives d’ocupació per part del
Govern de l’Estat va ser a l’any 2012 d’un 56%. Evidentment,
aquests retalls tenen un efecte molt dur sobre els pressuposts de
les polítiques actives d’ocupació que s’apliquen a les nostres
illes i, a més a més, s’hi afegeix el fet de la manca d’aportació
en polítiques actives de recursos econòmics per part del Govern
de les Illes Balears.

En aquest moment que debatem aquesta proposta voldríem
expressar la nostra preocupació perquè tenim el segon retall dels
pressuposts per a l’any 2013, que se sumarà als retalls del 56%
de l’any passat uns retalls entorn del 36,4% per al 2013. Açò
implica que els diferents programes, sobretot en aquest cas de
suport als colAlectius més vulnerables, són els que evidentment
tenen un impacte i una reducció molt dura. En aquest cas, en el
que fa referència al que s’anomenen programes experimentals
que, fonamentalment, són programes lligats a millorar
l’ocupació, la informació, l’orientació i la integració laboral de
colAlectius com discapacitats, immigrants, treballadors amb risc
d’exclusió social, joves amb necessitats educatives especials i
joves amb dificultats especials dins l’opció laboral; és a dir que,
per tant, són colAlectius vertaderament difícils i aquest programa

va tenir, ha tingut en aquest any 2012 una reducció del 91,6%
del pressupost previst.

El problema que hi afegim aquí és el fet que quan es va
plantejar dins el marc de concertació del SOIB la convocatòria
per a la presentació de projectes a ser finançats dins aquest
programa, el pressupost amb el qual va sortir la convocatòria
anava quantificat amb una xifra de 6,7 milions d’euros. Al final
es presenten programes per aquest valor, de 6,7 milions d’euros,
i afectant el retall del 91,6% queda un programa de 559.200
euros, és a dir que, per tant, el retall és vertaderament dur.

Per tant, en aquest sentit dues qüestions: la primera, a la
mateixa convocatòria sortia, i així també es plantejava perquè
els recursos arribessin a tots els territoris de les illes, que dins la
convocatòria de programes experimentals se signessin convenis
amb els consells insulars i administracions locals que hi estan
vinculades. Per tant, en aquest sentit la primera preocupació és
si vertaderament aquests programes prevists a la primera
convocatòria del mes de novembre, que havien de finançar
bàsicament els serveis d’orientació dels consells insulars i de
l’Institut Social a Palma, si vertaderament aquests convenis
s’han signat. Nosaltres demanàvem en aquesta proposta que es
poguessin signar aquests convenis que la pròpia convocatòria
duia blindats uns recursos econòmics específics. I en segon lloc,
evidentment, la preocupació de poder incrementar o ampliar i
donar cobertura, d’alguna manera, a aquests programes per a
aquests colAlectius a fi que es pogués reconduir i que cap
colAlectiu quedés sense cobertura.

Per tant, entenem que la situació, evidentment, és molt
complicada, però en aquests colAlectius amb especials
dificultats, amb una convocatòria que surt de 6,7 milions
d’euros, que s’ha de resoldre amb 550.000 euros, el bot és tan
gros que evidentment ens preocupava com quedava aquesta
xarxa d’atenció a aquests colAlectius, per una part a nivell
d’institucions lligades al territori, per tant els recursos que
arribaran a través del Consell Insular de Menorca, d’Eivissa,
Formentera o l’Ajuntament de Palma o l’Institut d’Afers Socials
al Consell Insular de Mallorca, i com podem atendre aquests
colAlectius amb els recursos disponibles en aquest moment que,
evidentment, i com hem vist són molt pocs.

I sobretot de cara a l’any que ve que ens tornarem trobar
encara amb un retall més gran i per tant en aquest sentit,
repetim, la màxima preocupació i volíem, per tant, fer aquesta
proposta d’aquests dos punts d’aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. Passarem ara 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.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta, bones tardes a tots i a totes. I el nostre
grup parlamentari donarà suport a la proposta presentada pel
Grup Socialista, que ha defensat la Sra. Barceló.

Crec que tant a l’exposició com als arguments que presenta
la pròpia proposició no de llei queda prou argumentat i no fa
falta repetir-se en l’expressat fins ara. Efectivament, és una
quantia que surt publicada el mes de novembre, de 6.711.000,
repartits en dos anys, l’any 2012 de 4.198 i l’any 2013, de
2.013.000, i que, després, amb la convocatòria, i disculpin, i
també repartits sectorialment per perfil de persones amb situació
de dificultat d’inserció laboral, i després també territorialment.
I després una convocatòria posterior, a una resolució posterior
queda reduït a quasi quasi una mínima expressió, de 6 milions
queda reduït a 559.000 euros. Amb això difícilment es podrà
donar cobertura al que es proposava en aquesta ordre, que va ser
de novembre, del Govern actual, vull dir que això no és fruit
d’una ordre del Govern anterior, sinó del Govern actual. I a més
a més, creant a totes les entitats que varen fer una feina
considerable en presentar projectes i en presentar propostes,
quan a la pròpia ordre sortia que hi havia quinze dies naturals,
comptadors a l’endemà de la publicació de la resolució, per
poder presentar el projecte; és a dir que es va fer un esforç i
segurament totes les propostes presentades superaven aquesta
quantitat inicial.

Nosaltres li donarem suport perquè creim que és una
proposta molt prudent, si nosaltres fóssim aquesta oposició
irresponsable de la quals de vegades ens acusa el Govern de fer,
faríem el que va fer el Partit Popular la legislatura anterior, Sra.
Barceló, que no es conformaria amb 4 milions, amb el nivell
d’aturats que hi ha, o els 6 milions, en demanaria 10, no
demanaria els 6 ni els 4 que hi ha actualment, i que nosaltres en
aquesta proposició no de llei o vostès, i que nosaltres hi donam
suport, l’únic que demanam és que es tenguin en compte les
previsions que el propi Govern ha fet, i fins i tot vostè ni hi posa
una quantia, demana que s’ampliï. Vull dir que em pareix que
és una proposta absolutament responsable amb la situació de
crisi actual, però que l’objectiu d’aquesta crisi o una de les
prioritats d’aquesta crisi no només pot ser el dèficit, sinó que
també ha de ser que les persones tenguin capacitat adquisitiva,
i no poden tenir capacitat adquisitiva si no tenen feina.

I dels colAlectius més vulnerables o de més dificultat de
reinserció laboral o d’inserció laboral són els que la pròpia
resolució indica: persones amb discapacitat, persones amb
exclusió social joves, persones amb exclusió social d’aturats de
llarga durada, problemes de salut mental.

Per tant, pensam que aquesta quantia a la qual ha quedat
reduïda és una mínima quantia que no donarà sortida i que
desacredita la pròpia convocatòria i per això el nostre grup
parlamentari donarà suport als dos punts.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Des del
Grup Parlamentari Popular creim que és de vital importància
posar en pràctica programes experimentals en matèria
d’ocupació, en general, i sobretot a colAlectius considerats
prioritaris en els quals s’inclouen les persones amb discapacitat,
ja sigui física o psíquica; les persones amb problemàtica de salut
mental; les dones; els joves amb dificultats especials d’inserció
laboral i d’altres colAlectius que es troben en situació de risc
d’exclusió social.

Pel que respecte als colAlectius als quals van dirigits aquests
programes cal dir la importància que es dóna als colAlectius amb
risc d’exclusió social, per tal de traçar un itinerari personalitzat
i per poder facilitar la inserció en el món laboral. Recalcar en
aquest sentit que la convocatòria per posar en pràctica
programes experimentals en matèria d’ocupació no ha sofert
canvis ni en el que suposa el període d’execució, ni en els
colAlectius als quals va dirigida ni en el crèdit pressupostari.

Pel que respecte al període d’execució es manté el termini
d’un any, des de la signatura del conveni i, per tant, cal dir que
a l’àmbit temporal no ha sofert cap canvi, i això suposa donar
continuïtat en el temps al colAlectiu que s’ha d’atendre. Hi ha
entitats que van iniciar l’execució dels projectes a partir del dia
1 de novembre del 2011 i altres van començar dins l’any 2012,
i s’aniran acabant a mesura que passi l’any d’execució que
manca el conveni que, per a totes les entitats beneficiàries, és
d’un any des de l’inici del projecte. Per tant, veim que el
Govern té en compte de manera especial aquests temes i n’està
duent a terme una important labor.

Així també, el Govern nacional, en l’àmbit de les seves
competències, de fet el passat dia 4 d’octubre, la ministra de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat va assegurar durant la seva
intervenció a l’acte commemoratiu del XV Aniversari del
Comitè Espanyol de Representants de Persones amb
Discapacitat, el CERMI, que la futura llei general de
discapacitat permetrà que l’atenció a la discapacitat sigui
present a tots els àmbits de decisió; aposta per la plena
incorporació de les persones amb discapacitat en el mercat
laboral, amb igualtat d’oportunitats, i per poder-ho garantir va
anunciar que ha posat en marxa un nou marc legal de promoció
laboral per a les persones amb discapacitat, en colAlaboració
amb els seus representants i amb la resta de ministres
competents.

La Sra. Mato va aprofitar per recordar que la discapacitat
afecta un de cada deu espanyols i, a més, ha augmentat de
manera sobrevinguda. Per tot això, la ministra va expressar l’alt
grau de compromís del Govern per elaborar un nou marc legal
en el qual la nova llei de dependència, entre d’altres novetats,
inclourà noves iniciatives d’inserció laboral, així com la reserva
d’un 7% de les places de formació sanitària especialitzada, el
MIR, per a persones amb discapacitat.
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L’objectiu d’aquestes iniciatives és contribuir amb mesures
concretes a una integració amb igualtat real d’oportunitats.

Pel que fa al crèdit, encara que per a l’any 2012 les
aportacions que fa l’Estat han disminuït, l’esforç fet per
l’administració autonòmica per tal de mantenir i donar suport
als colAlectius més vulnerables, fa que l’import de la
convocatòria es mantengui en relació amb altres anys. Això
implica que a aquesta convocatòria s’hi han destinat 6,7 milions.
S’han aprovat 37 projectes que ara mateix s’executen i es
distribueixen territorialment a entitats sense ànim de lucre, així
com a administracions públiques, com per exemple als Consells
de Mallorca, Menorca i Eivissa, així com a l’Ajuntament de
Palma.

Per concloure, dir que, atès que el que ens planteja la
proposició no de llei del Partit Socialista, és una labor que el
Govern ja du a terme d’una manera molt prioritària, no creim
que sigui necessari instar el Govern a qualque cosa que ja du a
terme, per tant no donarem suport al primer punt ni tampoc al
segon punt, ja que, com he comentat abans, el Govern ja fa un
esforç pressupostari addicional en aquest sentit.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, la veritat és que m’encantaria que la intervenció de la
portaveu del Partit Popular fos certa, m’encantaria, li assegur,
m’encantaria, però és que tenc tots els dubtes que els decrets
publicats per part del Govern contradiuen totalment les seves
aportacions, i ho dic així de clar, no sé si es confon de programa
i per tant és el Programa d’orientació general, que aquest sí que
és cert; però els programes experimentals dedicats a colAlectius
específics, no és cert.

Primerament per una cosa, ens diu: no hi ha canvis. Troba
que no és un canvi prou gran passar de 6,7 milions d’euros a
559.000 euros, açò creu que no és cap canvi? Açò no és cap
canvi, açò està publicat en el butlletí! Perdoni, és la resolució
publicada dia 19 de maig de l’any 2012, i la resolució de la
convocatòria que va sortir -jo no sé si em sé explicar-, el Govern
treu una convocatòria a butlletí, que surt dia 29 de novembre del
2011, una convocatòria perquè s’hi presentin els colAlectius,
consells insulars i institucions lligades a l’orientació i formació
d’aquests colAlectius amb especials dificultats, amb un
pressupost de 6,7 milions d’euros. I la resolució d’aquesta
convocatòria, de dia 19 de maig, surt per 559.000 euros, la
resolució. Açò no és cap canvi?

Com quedam? No passi pena que jo demanaré al Govern
quins són els recursos propis aportats, però li assegur que no hi
ha hagut cap modificació de sumar ni un euro a cap programa
del SOIB, el contrari, totes les modificacions de crèdit que hi ha
hagut són per treure, (...) per tornar a afegir. Per tant,
evidentment ho seguirem i hi estarem prou atents, ja
m’agradaria que açò fos cert, li assegur, però les resolucions
publicades, les resolucions publicades ens parlen d’un descens

d’un 91% del pressupost. I açò és el que diuen els butlletins
oficials de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Per tant, en aquest sentit nosaltres continuarem treballant, li
assegur, esper que açò quedi aquí i que el Govern, bé, que no sé
com ho ha fet per resoldre sense que s’hagi publicat en el
butlletí, no sé com ho fan açò, però bé, ho seguirem, perquè la
resolució que tenim, repetim, és diferent.

I entorn al que fa referència als discapacitats, puc entendre
que hi ha altres mecanismes, però evidentment dins aquests
colAlectius hi ha molt més que discapacitats, els discapacitats
són un colAlectiu important, que açò es plantegi resoldre-ho des
d’un altre àmbit és una opció, però aquí hi ha joves amb risc
d’exclusió social, hi ha vertaderament gent amb uns conflictes
molt difícils i per tant en aquest sentit ens preocupa que hagin
quedat totalment desfets. Nosaltres en aquest moment, vistes les
publicacions fetes en el butlletí, mantenim la proposta, li
assegur que si ho podem resoldre a partir de les preguntes que
farem a la conselleria n’estarem encantats i, si no, ho tornarem
dur, perquè em cregui que ho tornarem dur; perquè si sobre un
91% de rebaixa encara hi hem de rebaixar un 36,4% més, ho
tindrem difícil, o ho plantejam fer d’una altra manera ben
diferent o vertaderament ho tindrem un poc complicat, per no
dir molt.

Però -repetesc- els canvis creim que són prou substancials,
la preocupació màxima i totes les ordres publicades donen lloc
a una altra interpretació que vertaderament escapa de les
resolucions publicades en el butlletí. Per tant, mantenim aquesta
proposta i esperam que amb la intervenció de la portaveu del
Grup Popular la puguem ratificar via documentació per part del
Govern de les Illes Balears i esperem que sigui així. En tot cas,
manifestam que els canvis són brutals.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. Passam a la votació de la Proposició
no de llei RGE núm. 4267/12.

Vots a favor? 5. 

Vots en contra? 

Abstencions?

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 4267/12.

Sí, perdó, per 9 vots en contra.
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2) Proposició no de llei RGE núm. 5156/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a servei de traducció a la policia.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 5156/12, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a servei de
traducció a la policia. Per tal de defensar-la té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Aquesta proposició no de llei va entrar
el mes de juny i la vàrem elaborar amb una certa urgència
perquè pensàvem que es presentava un problema a tot l’Estat
espanyol, però especialment a la nostra comunitat autònoma,
que és el que ens ha de preocupar com a parlamentaris, que era
la supressió o la reducció de la traducció o dels intèrprets que
feien feina a les comissaries de la policia nacional i que tenien
com a funció atendre les persones detingudes o víctimes de
delicte que no parlassin espanyol o català en el nostre cas i
havien de colAlaborar amb els agents del cos en les seves
investigacions. Una circular remesa pel director operatiu de la
policia, el Sr. Eugenio Pino, dirigida a tots els cossos superiors
de policia justificava la mesura per les actuals restriccions
pressupostàries i la necessitat de racionalitzar la despesa. Deia
que se suprimien aquests serveis i que aquesta feina que feien
els traductors i els intèrprets s’havia de fer, en la mesura de les
possibilitats, amb els recursos que pogués disposar cada
plantilla per atendre els estrangers que anaven a les oficines de
denuncia i d’atenció al ciutadà. 

Aquest servei es va iniciar l’any 2005, va tenir uns resultats
molt bons. Si vostès miren les memòries de la policia nacional
valoren aquests serveis com una incorporació molt positiva des
de l’any 2005, són moltes les persones que l’utilitzen i molt més
a la nostra comunitat autònoma on tenim una presència per
sobre de la mitjana de població estrangera, tenim un 22% de
població estrangera entre ciutadans europeus i ciutadans d’altres
països. A més, durant els mesos que vostès ja coneixen prou, de
juny, juliol, agost i setembre, tenim una població turística
importantíssima en un moment determinat que davant les
circumstàncies també la policia nacional assenyala que hi ha un
augment considerable de petits delictes, tipus robatori, sobretot
robatoris, per una banda, a supermercats i, per una altra banda,
a turistes.

Per tant, aquesta garantia de donar seguretat a les persones
quan posen una denuncia o quan han estat víctimes de denuncia
o la seguretat que ha de tenir una persona que ha estat detinguda
per saber per què ha estat detinguda, és importantíssim el
domini de la llengua. Imaginin-se vostès una situació d’aquestes
característiques en un país que vostè desconeix i on no controla
l’idioma oficial, en el cas de la nostra comunitat autònoma el
català o el castellà, i que ha de posar una denuncia o l’han
detingut presumptament per una infracció que vostè ha comès
i que vostè no tengui la seguretat d’entendre el que li diu la
policia d’aquell país. Ha de generar una inseguretat molt
important. Per tant, aquest concepte de seguretat, i més cap als
turistes i per als ciutadans del nostre país, se suplia amb aquest
serveis. 

Per tant, la nostra proposició no de llei va en aquesta línia
d’instar la delegada del Govern central a les Illes per mantenir
el servei de traducció i interpretació a comissaries en la forma
que es consideri oportuna i prudent, però que doni garanties de
tota cobertura. No li deim les formes, pensam que efectivament
en moments de crisi s’han de rendibilitzar al màxim els serveis,
es poden mirar estudis on hi ha més temporalitat, etc.

I després, instar el Ministeri d’Interior a establir mesures
necessàries per garantir aquests serveis, també sense explicar les
fórmules, però que ho garanteixi, que es donin recursos
suficients per garantir aquest serveis. Que no sigui, com passa
a la majoria en aquest moment, per a recursos propis de la
policia nacional que no garanteixen la qualitat de la
interpretació ni la qualitat de la traducció. 

Creim que és una proposició no de llei dirigida a un
colAlectiu molt important de la nostra economia, que és el
turisme, i a un colAlectiu també molt important de ciutadans, que
són els ciutadans que no controlen el nostre idioma o que el
controlen d’una forma insuficient en un moment d’inseguretat
important, no ens referim a costs, no ens referim a formes sinó
que el Parlament digui que volem que es garanteixin aquests
serveis almanco a la nostra comunitat autònoma.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. Lluís Maicas, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Aquesta intervenció serà per donar suport a la
proposició del Grup PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca i crec que la paraula clau a tota aquesta proposició ve
en el primer paràgraf: garantir els drets de les persones.  Tot el
que vaig dirigit a aquesta finalitat de garantir els drets crec que
tenim l’obligació de garantir-los. 

Per estendre’m hauria de repetir tota l’argumentació, i
només afegiria quasi que el mes de juny es va aprovar una
proposició de semblants termes que va proposar el Sr. Jerez,
diputat del Grup Parlamentari Popular, referida a traducció
judicial a les Illes Balears, es va aprovar en aquesta mateixa
comissió, i no hi veig gaires diferències perquè es tractava
també de garantir els drets de les persones que tenen accés o bé
a la justícia o bé a través de la policia. Per tant, com que per a
nosaltres és tan òbvia aquesta necessitat d’incorporar una
traducció fidel que ajudi les persones detingudes davant la
policia, donam suport a aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Maicas. I pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Margalida Prohens, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, i amb permís de
la resta de portaveus, m’agradaria recordar en el marc d’aquesta
comissió -crec que és oportú fer-ho- que avui és el Dia
Internacional de la Nina, crec que hem parlat diferents temes en
aquesta comissió i crec que seria important recordar que aquesta
setmana encara hem tengut un cas, hi ha nines que han de lluitar
per poder estudiar en els seus països i avui mateix UNICEF ha
publicat una xifra, que hi ha 400 milions de dones en el món
que han estat obligades a casar-se sent nines. Per tant, jo no tenc
cap dubte que tots els grups parlamentaris estam d’acord a
recordar aquest dia.

I entrant en la proposició no de llei que avui ens ocupa, li
donarem suport, que comprenem i compartim la preocupació del
grup proposant i que, evidentment, en el cas dels detinguts és la
mateixa Llei d’enjudiciament criminal, en el seu article 520, que
contempla que tota persona detinguda o presa serà informada de
la manera que li sigui comprensible i de manera immediata dels
fets que se li imputen i les raons que motiven la seva privació de
llibertat així com dels drets que li assisteixen.

En el cas d’aquesta proposta, la proposició no de llei, com
són les oficines d’atenció a la ciutadania creim que també és
essencialment important que davant una situació en què es
necessita anar a la policia es pugui atendre els ciutadans en una
llengua que els sigui comprensible atenent sobretot que es tracta
normalment de situacions problemàtiques o no desitjades. 

Tot i això no podem defugir, i també la portaveu del grup
proposant hi ha fet referència, de la situació pressupostària tan
complicada que vivim. Evidentment, quan un pressupost, com
és el de 2012, que és el que afecta en aquesta concret, ha de fer
front a un desequilibri de 90.000 milions d’euros a aquest
desfasament cal fer un ajustament que afecta totes les àrees.
Només la despesa financera de l’Estat, que ens agradi o no és el
que costa el deute que nosaltres ens vàrem trobar, que el Govern
del Partit Popular es va trobar, ha suposat per a tots els
espanyols un desemborsament de 28.913 milions d’euros per a
2012, i per a aquest 2013 ja s’ha dit que, fins i tot, es podria
arribar als 38.000 milions d’euros.

I això no és parlar de números, creguin-me, també és parlar
de persones perquè endeutar-se per sobre de les teves
possibilitats, endeutar-se per pagar despesa corrent té un cost,
té un cost molt elevat i té un cost que, a més, és ineludible
constitucionalment. Un cost que, evidentment, afecta totes les
partides pressupostàries del Govern i de les comunitats. Això fa
que, per exemple, en el pressupost del Ministeri d’Interior,
anunciats aquesta setmana en el Congrés dels Diputats, trobam
una disminució de la inversió del 6,33% respecte del 2012, una
reducció que s’explica en part pels crèdits dotats de manera
excepcional l’any 2012 per al pagament de deute acumulat
d’anys anteriors. Si no es tengués en compte aquest fet la
disminució no seria del 6,33 sinó del 3,40.

Per això, l’ajust té conseqüències a totes les partides
d’aquest ministeri. El secret està a cercar dins el difícil de la
situació l’equilibri, prioritzar allò que és indispensable, de
primera necessitat i ajustar altres tipus de despeses que no és
que no siguin necessàries o justes sinó que davant la prioritat no
són de primera necessitat. 

Dins aquest equilibri tan complicat de prioritzar m’agradaria
destacar que, per exemple, la dotació destinada a víctimes del
terrorisme per a 2013 és la mateixa de 2012 i no ha sofert cap
tipus de reducció sent de 18,59 milions d’euros i la de la policia,
que és la que ens ocupa avui sí que registra un descens del
2,70%, però la dotació pressupostària resultant garanteix el
manteniment de la seguretat ciutadana i la qualitat del servei
públic. Però si aquests pressupost d’Interior destacaran i es
recordaran per alguna cosa és per la reducció del 20% de la
partida destinada a partits polítics, equilibrar, prioritzar i
predicar amb l’exemple. Per això, si bé és veritat tot el que ha
dit la Sra. Santiago en la seva exposició de motius, hi ha hagut
un ajustament en el servei de traducció a les comissaries, el que
és més bàsic, el que és essencial s’ha mantingut i és que
l’atenció per part de traductors per a detinguts i investigacions
no ha sofert cap variació.

També s’ha de dir que no és ben cert que durant els mesos
d’estiu els ciutadans no hagin disposat de cap tipus de traducció,
han disposat d’un servei de traducció telefònica en quatre
idiomes que ha estat disponible 24 hores al dia, en anglès,
francès, alemany i italià, per poder denunciar de manera àgil i
còmode robatoris, danys, robatoris a vehicles o en el seu
interior, robatori de documentació així com substraccions a
domicilis o establiments. 

A més també hi ha hagut disponible un servei de traducció
telefònica, en més de vint idiomes, que si bé no tenia tanta
disponibilitat com les llengües de major demanda vistes
anteriorment, permetia l’atenció personalitzada en un ampli
ventall d’idiomes, per la qual cosa, encara que fos de manera
telefònica, que ja sabem que no és l’òptima ni la més desitjable,
però sí que ha estat garantida en tot moment, a primera
instància, aquesta atenció ciutadana en diferents llengües.

Pel que fa a les convocatòries de places de traductors ens
trobam un problema que es ve repetint any rere any i és que per
temes d’aprovacions pressupostàries i per temes de timing de
concurs públics durant tota la darrera legislatura es treien les
places de traductors durant el mes d’agost, els traductors
s’incorporaven, per tant, el mes de novembre, una vegada
passada la temporada alta. 

Per això els vull dir que tot i que aquest tema temporal és un
tema sobre el qual cal fer-hi feina, que s’ha d’agilitar i que s’ha
de millorar, se’ls pot anunciar que s’ha aprovat recentment,
aquesta mateixa setmana crec, per a les Balears una oferta
pública de places per a traductors i intèrprets, concretament
s’incorporaran vuit traductors a Palma, quatre a Eivissa, un a
Ciutadella, un a Maó i un a Manacor. Aquesta és la manera
òptima, està clar, d’oferir un servei de traducció amb
professionals que han d’estar acreditats com a traductors jurats,
segons el Reial Decret de 23 de desembre de 2009, del Ministeri
d’Assumptes Exteriors, que modifica els decrets anteriors pel
que fa a l’Oficina d’Interpretació de Llengües que és qui
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acredita, administra i gestiona el llistat de traductors jurats de
tot l’Estat espanyol.

És a dir, que des del Grup Popular volem manifestar que ens
alegram i felicitam a la Delegació del Govern per solucionar
aquest problema que vostès i que nosaltres compartim també en
aquesta proposició no de llei. Per tant, com no podia ser d’una
altra manera, donarem suport a la seva proposició tot i que en el
primer punt, pel que ha dit també la Sra. Santiago de no
concretar en les formes i per cercar sempre la màxima
rendibilitat, sí que ens agradaria afegir "d’acord amb les
disponibilitats pressupostàries", ja que malauradament aquestes
marquen ara mateix totes les actuacions, fins i tot algunes tan
necessàries com la que avui ens ocupa. I en el segon punt sí que
li donaríem suport tal i com està.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, gràcies, presidenta. En primer lloc, el nostre grup dóna
suport a les paraules de la portaveu del Partit Popular de la
celebració del Dia Internacional de la Nina, per primera vegada
en la història amb aquest objectiu de visualitzar la doble
discriminació que pateixen o patim les dones a qualsevol edat
i a qualsevol circumstància. 

Vull agrair al Grup Socialista i al Grup Popular el suport a
aquesta iniciativa perquè està bé que coincidim que hem de
donar una bona imatge. Tots estam d’acord que als ciutadans
d’aquesta comunitat autònoma els hem d’atendre les
circumstancies amb les màximes garanties de dret, però també
és molt important al turisme, que és el primer recurs econòmic
que tenim. 

Els temes de seguretat són un valor afegit. És cert, Sra.
Prohens, part del que vostè comentat, però la imatge que aquest
estiu hem donat de cambrers acompanyant a un turista que li
havien robat la cartera perquè no tenien traductors a
determinades comissaries és una imatge de "pandereta" que hem
d’evitar. Vull dir, està bé que nosaltres avisem que no estam
d’acord amb això. A Andalusia han estat els jubilats voluntaris
que sabien anglès, francès, que han hagut d’acompanyar els
turistes. 

El servei telefònic, vostè imagini's sent estrangera a un país,
i li diu, perquè jo vaig telefonar a aquest servei telefònic, el 902
102 112, i em diu, estará disponible hasta el mes de octubre y
será atendido por agentes de la policia nacional con
avanzados conocimientos en idiomas. Jo voldria tenir més
garanties si he de posar una denuncia, en fi. Sabem que es fa el
possible, jo crec que avui hem arribat a un acord i està bé que
alabem això i que diguem que això ens preocupa perquè els
turistes s’han de trobar segurs aquí, s’han de trobar segurs i se’ls
ha de donar garanties.

És clar que a un procés judicial hi ha d’haver un interpret
oficial perquè sinó un advocat podria anulAlar tot el
procediment, des que entra dins el procés judicial, però fins que
entra en el procés judicial hi ha la detenció, hi ha tota una sèrie
de processos que en aquests moments no estan garantits i s’han
de garantir sense dubte.

Per tant, agrair, però atès que vostè ha comentat el tema
pressupostari nosaltres en aquest tema no coincidirem, vull dir,
acceptam que en el punt 1 vostè afegeixi "d’acord amb les
possibilitats pressupostàries", perquè entenem que tal vegada si
no són 8 han de ser 6 i no hi ha cap problema. Nosaltres també
érem coneixedors de la nova oferta, però no la volíem retirar
perquè ens preocupava, perquè altres ofertes publicades s’han
retirat i, per tant, dins aquest marc està bé que avui surti aquesta
proposició no de llei i que doni suport al manteniment d’aquesta
convocatòria. 

No estam d’acord amb vostès amb aquesta anàlisi, i li
coment perquè vostè ho ha dit, del que és el deute. El deute
bancari no és un deute... el dèficit, el problema de dèficit que
tenim en aquest país o a l’Estat espanyol no és un problema de
deute públic, és un problema de deute privat. El rescat als bancs
són 40.000 milions, i no hi té res a veure l’Estat, és el deute dels
bancs amb males inversions, i els 40.000 milions de deute en
euros que pagarem segons els pressupostos del 2013 als bancs
no són a causa del deute públic, el deute públic l’any 2010 era
el més baix d’Europa, estàvem en un 74 mentre a Itàlia estava
en un 130, i Alemanya en aquest moment el té més alt. És que
tenim un banc central europeu que no fa de banc central, i això
genera greus conseqüències, i en aquest tema no hi entrarem,
d’acord, avui no és el moment i ho coment perquè vostè ho ha
comentat i perquè consti en acta almanco que no estam d’acord
amb el seu anàlisi, però agraïm una altra vegada el suport a
aquesta proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago.

En conseqüència queda aprovada per assentiment la
Proposició no de llei 5156/12.

3) Proposició no de llei RGE núm. 5947/12, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a xarxes socials.

I finalment passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 5947/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a xarxes
socials. Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Maria
José Bauzá, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. La proposición no de ley
que hoy debatimos creo que toca un tema de bastante
actualidad, esta proposición tiene que ver con las redes sociales,
con el uso de internet y fundamentalmente con la prevención y
la seguridad para los menores en el uso de las redes sociales.
Estamos hablando de un mundo ciertamente interesante y
apasionante, pero un mundo todavía muy nuevo y desconocido,
un mundo que necesita lógicamente una administración, cierto
control y mucha responsabilidad en su uso. 

Las redes sociales están transformando absolutamente los
hábitos sociales y hasta el lenguaje, sobre todo de la gente más
joven. Podemos considerar que hay un nuevo medio que es cada
vez más intenso y más extenso en su empleo. Lo digital se está
imponiendo al mundo analógico, pero en este cosmos digital los
jóvenes, los niños, son los usuarios más avanzados y lo son, en
primer lugar, porque son más hábiles en el manejo de internet;
en segundo lugar, por cultura social; y, en tercer lugar, porque
en este territorio, al ser más desconocido por los adultos, es
donde el menor y el joven se desenvuelven con más libertad, al
menos aparentemente.

Las redes sociales se han convertido en elementos
importantes para la comunicación de los jóvenes y para sus
relaciones sociales. No podemos desconocer la mayoritaria
implantación de las redes sociales entre los jóvenes, los
adolescentes y los menores de edad, y de hecho compartiré con
ustedes algunos datos que ilustran esta afirmación. El cien por
cien de la población juvenil entre los 12 y los 17 años utiliza
todos los días internet, el 87% de los menores entre 12 y 17
años utiliza las redes sociales y la mayor parte de ellos,
concretamente un 52%, lo hace más de cuatro o cinco horas a la
semana. Baleares es la comunidad más activa en el uso de las
redes sociales de toda España, según un informe de la empresa
Brújula que ha analiza diferentes estudios sobre la implantación
de las redes sociales. El 75% de los jóvenes menores de 38 años
en Baleares consulta diariamente su perfil en las redes sociales.
IBES ha indicado también que entre los menores de 30 años el
uso diario de internet es de un 76% frente al 10% en otras
edades. La red social con mayor implantación es Facebook, con
un 89,9%, seguida de Tuenti y de otras redes sociales.

Es cierto que el empleo de las redes sociales está resultando
positivo para muchos usos; por ejemplo en uno de los estudios
se establecía que el 42% de los baleares se sienten más cerca de
familiares y amigos desde que se conectan a las redes sociales.
También está resultando positivo en cuestiones policiales,
porque no olvidemos que en internet todo lo que se escribe deja
rastro y esto también es importante tenerlo en cuenta cuando se
trabaja en aspectos policiales; tenemos un gran ejemplo en el
joven mallorquín que ha sido detenido recientemente antes de
llevar a cabo una masacre en la UIB gracias precisamente a que
se detectaron sus intenciones en internet.

Pero a parte de estas cuestiones positivas también en la red
podemos encontrar desgraciadamente partes negativas, y más
vale en este sentido prevenir que tener que lamentar, sobre todo
cuando se trata de menores, y este es el tema sobre el que quiere
incidir esta proposición no de ley, precisamente en la existencia
de un riesgo real para los menores en materia de utilización de
redes sociales, de internet y del Facebook.

Las redes sociales han ido acumulando aplicaciones que
antes estaban dispersas en otras herramientas. Ahora nos
encontramos que la mayor parte del tráfico de internet está en
las redes sociales, cuando antes estaba en salas de chats, en
foros públicos, en páginas personales o en comunidades
virtuales. A pesar de las indudables ventajas de estas redes
sociales es necesario garantizar que estos mecanismos no
faciliten la actividad delictiva poniendo en peligro la vida o la
seguridad de los menores, especialmente influenciables ante
este tipo de medios de comunicación social. El despegue de
estas redes sociales ha traído parejo un aumento de
ciberbullying o acoso social en internet, y de la práctica del
grooming, que son adultos que entablan amistad con menores
con la intención de abusar de ellos sexualmente. Los estudios
revelan que casi un 15% de los menores internautas entre 10 y
17 años recibe alguna propuesta sexual, y que el 34% de ellos
se encuentra con materia sexual que no ha buscado. Los
menores de entre 12 y 15 años son la franja de mayor peligro.

Otro dato bastante sorprendente y para la reflexión es que un
30% de los adolescentes se ha sentido en algún momento
acosado, y un 14% de los adolescentes, fundamentalmente de 14
años, ha acudido a alguna cita de las llamadas a ciegas, es decir,
con gente que no conocía o que ha conocido a través de internet.
Todo ello supone un riesgo de acoso, de pederastia o
posiblemente también de apología de la violencia, y es un riesgo
que planea en internet.

Precisamente por esto esta proposición no de ley recoge las
recomendaciones de la Unión Europea, que ya en febrero de
2009 perseguía reducir el riesgo de acoso y frenar la práctica del
grooming. Las recomendaciones que hace la Unión Europea en
este sentido son homogeneizar la normativa de las redes
sociales, garantizar que los servicios ofrecidos se adaptan a la
edad del usuario destinatario, responder con rapidez a las
notificaciones relativas a conductas o contenidos ilícitos, y
finalmente garantizar siempre el derecho al olvido en internet.

En este panorama de redes sociales hay una red de la que
podemos sentirnos especialmente satisfechos los españoles, y
nos estamos refiriendo a la red Tuenti, que cumple con todos los
estándares de seguridad que marca la Unión Europea.

Sin embargo el informe del Defensor del Menor en España
insiste en algo fundamental, y es que tenemos que mejorar la
información y la formación de padres y profesores, y en
segundo lugar que tenemos que facilitar que las redes sociales
den una respuesta rápida a las demandas de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, y en esta misma línea está
dirigiendo su actividad la Oficina de Defensa del Menor en
Baleares.
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Es cierto que se están haciendo muchas cosas bien en
España: existen los programas del plan Chaval.es, el plan
Avanza, el plan Contigo de la Guardia Civil y de la Policía
Nacional. Sin embargo creemos que no es suficiente y por eso
traemos aquí esta proposición no de ley. Hay todavía muchas
cosas por hacer, y me temo que dada la velocidad con la que
avanza internet siempre deberemos ir tomando nuevas
precauciones ante los nuevos problemas que vayan surgiendo.
Tenemos que posibilitar que los filtros parentales funcionen por
defecto en nuestras redes sociales; según revelan los estudios,
en líneas generales no es frecuente la presencia de los padres en
la misma habitación mientras los menores navegan, y decrece,
lógicamente, a medida que avanza la edad de los menores;
según las encuestas solamente el 15% de los padres conoce el
uso que sus hijos hacen de internet y en qué emplean el tiempo
libre cuando se conectan a internet; dense cuenta que es sólo un
15% de los padres.

Debemos alertar de los riesgos que implica introducir
fotografías de los menores en las redes sociales. La introducción
de fotografías sin el consentimiento de los padres o de quienes
tienen la tutela en ese momento tiene muchos riesgos; estas
fotografías quedan allí y hay que tomar precauciones al
respecto. También se debe prevenir y alertar sobre la
introducción de los datos personales del menor, que una vez
introducidos en la red ya nunca más se borran. Es necesario que
las redes sociales se adapten al tipo de usuario. Se deben
simplificar los mensajes para que padres, profesores y alumnos
entiendan lo que está en juego cuando se emplea esta
herramienta. 

En este sentido de la prevención y de la formación de los
padres está trabajando la Oficina de Defensa del Menor de la
comunidad autónoma. De hecho el pasado mes de junio realizó
una mesa redonda dirigida a las familias titulada “Internet,
menors i vacances”, donde participó un miembro de la Policía
Nacional que habló de los riesgos de internet en tiempo de
vacaciones, y también el psicólogo de la Oficina de Defensa del
Menor intervino dando pautas precisas para interactuar con los
hijos a través de la comunicación y confianza.  Igualmente, y
aprovechando el inicio del curso, se está preparando una seria
de temas para ofrecer a los centros educativos dirigidos a
familias, personal docente y los propios alumnos, entre los que
se va a tratar el uso adecuado de internet y las redes sociales. 

Es importante, por otra parte, asegurarse que tanto las
compañías como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad responden
con prontitud a las denuncias que se puedan plantear en estos
ámbitos, y para ello es también fundamental la regulación
específica de los agentes encubiertos que vigilan estos abusos.

Al final los menores por definición son víctimas
especialmente vulnerables, en la medida que tienen limitada su
capacidad de autoprotección y de respuesta física y psicológica
a la agresión, sea ésta de la índole que sea. Por ello debemos ser
capaces de prevenir y adelantarnos a los riesgos. Está claro que
con estos temas no solucionaremos toda esta problemática en
cuestión ni resolveremos la seguridad de las redes sociales en
absoluto, pero sí que debemos ir dando pasos, y para ello es
fundamental de la colaboración con las redes sociales. Como
muestra en abril de este año agentes de la Policía Nacional han
detenido a un hombre en Orense por corrupción de menores
gracias a la colaboración de una red social; los investigadores

fueron alertados por el departamento legal de la plataforma
social Tuenti, que había recibido la denuncia de uno de los
usuarios que estaba siendo amenazado a través de esta red. Sin
la colaboración de estas compañías sería muy complicado
obtener buenos resultados. 

Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular considera
necesario incidir en la protección de los menores en las redes
sociales en internet y presenta la siguiente proposición no de
ley: “El Parlamento de las Illes Balears insta al Gobierno del
Estado a reforzar la prevención del acoso por internet
promoviendo acuerdos de protección de menores con las
diferentes redes sociales y mejorando la seguridad de los datos
personales, y todo ello en colaboración con las Fuerzas de
Seguridad del Estado y de las comunidades autónomas”.

Confío en haberles convencido para que entre todos y de
forma unánime demos un paso importante en la seguridad de las
redes sociales, lo que es tanto como hablar del futuro de
nuestros menores. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Bauzá. 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. Sra. Portaveu del Partit
Popular, nosaltres ja veníem convençuts a aquesta comissió de
la bondat de la seva proposició no de llei, que votarem a favor,
i volíem dir que realment ens trobam amb un problema social
d’enorme magnitud i que implica molts de sectors i molts de
colAlectius de la nostra societat, pares, professors, institucions i
un mercat, un mercat que el que cerca és fer clients i com més
joves millor. 

Sabem que el Facebook, ja que l’ha nomenat la Sra.
Portaveu, té com a objectiu la recerca d’usuaris menor de 13
anys. La prova d’això és que 7 milions de nins menors de 13
anys han obert un perfil en aquesta xarxa social a tot el món, i
a Espanya tenen un 20%. El paper que han de jugar els pares,
les famílies, les mares, per assegurar que els seus fills i filles
tenguin garanties i no siguin vulnerats els seus drets és
importantíssim, però és que els pares són els primers..., o hi ha
pares que són els que en ocasions telefonen directament a les
companyies operadores i donen les dades dels seus fills perquè
puguin obrir un perfil, i és cert que hi ha un 15% d’aquests
pares i mares que no saben quin ús fan de les xarxes socials els
seus fills.

Per tant nosaltres ens feim ressò del que demana la
Federació de pares i mares, que demana al Govern que dins els
plans d’estudi dels centres escolars s’imparteixi una assignatura
que doni formació a l’alumnat en l’ús segur i responsable de les
noves tecnologies, perquè és importantíssim que els pares i els
nins tenguin formació per saber quins són els perills i les
amenaces que els poden venir d’aquest mercat que tendeix a no
estar regular en favor dels menors.
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El paper que han de jugar les institucions evidentment també
és necessari i jo diria que primordial quant a la regulació
d’aquest mercat, que el que intenta és fer clients i com menors
siguin idò millor. Per això jo també incidiria en el fet que la
nostra comunitat no tan sols és una de les que més actives tenen
els seus menors en xarxes socials, sinó que també és una de les
comunitats més actives en la compra per internet de tot
Espanya. Per tant l’administració en aquest sentit i en aquesta
línia també hauria d’intervenir, perquè els menors, evidentment,
no compren, però els joves sí que compren per internet i també
estan sotmesos i estan exposats a perills i a amenaces de
comercials, publicitat enganyosa, que s’hauria també
d’intervenir i d’entrar a regular. Per tant també per aquí hi ha
una tasca a fer de vetllar, de controlar i de regular el mercat
comercial per internet.

Una altra cosa que l’administració hauria de proposar-se
com a objectiu és pensar que el mercat és global i que la
naturalesa pròpia d’aquest mercat global necessita una
vigilància global. En aquest sentit sabem que BrusselAles té
plans d’harmonització del dret a l’oblit digital amb una
reglamentació d’aplicació directa per a tota la Unió Europea,
però és que estam parlant del fet que no estarà acabada fins a
l’any 2014. Per tant nosaltres crec que hem de demanar i hem
d’exigir que aquesta regulació, com ha dit la portaveu, necessita
més rapidesa perquè aquestes circumstàncies van canviant molt
ràpidament.

I quant al paper de l’Administració central del nostre país,
he de dir a la portaveu que fa uns mesos el Congrés dels
Diputats va aprovar per unanimitat i amb consens de tots els
partits polítics una proposició no de llei per reforçar la
prevenció de l’assetjament per internet; concretament es varen
demanar a l’executiu acords per reforçar la protecció de menors
a les diferents xarxes socials, garantir la protecció de dades de
caràcter personal, el dret a l’oblit digital i la revisió de les
possibilitats tècniques, operatives i jurídiques tendents a
millorar la seguretat de les fotografies que es pengen a la xarxa.
Aquesta iniciativa també solAlicita a l’executiu que es reforcin
les unitats policials competents en la protecció de menors amb
l’objectiu d’intensificar la investigació de delictes relacionats
amb la utilització de les xarxes, especialment l’abús social per
internet. Així mateix aquesta iniciativa té com a objectiu genèric
que s’asseguri l’ús responsable d’internet i les xarxes socials,
que suposarà un pas més en la defensa dels menors.

Per tant nosaltres donarem suport a la seva proposició no de
llei, però també li he de dir que vetllarem pel compliment
d’aquesta proposició no de llei que es va aprovar en el Congrés
dels Diputats fa uns mesos i que es compromet amb l’executiu
a reforçar aquesta protecció de menors dins la xarxa. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Obrador. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la Sra.
Fina Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. El nostre grup parlamentari donarà
suport a la proposició no de llei presentada pel Grup del Partit
Popular i defensada per la Sra. Bauzá.

Coincidim amb ella que la rapidesa amb què els nins i les
nines estan accedint a les noves tecnologies no té precedents a
la història de la humanitat, no té precedents, i no sabem com
això afectarà la seva maduració, no sabem com això afectarà la
seva evolució, no sabem com això afectarà les xarxes de
relacions socials clàssiques. Ja hi ha molts de sociòlegs que
parlen de família en xarxa, vull dir que les noves tecnologies
substitueixen fins i tot les relacions familiars, ens comunicam
amb els nostres fills a través dels telèfons mòbils, etc., i això a
més a més, el tema del telèfon mòbil, poder dur l’internet a la
butxaca, fa que per exemple ara la Sra. Prohens estigui
comunicada amb el món, quan això fa deu anys era
pràcticament impossible. No sabem com afectaran en les
relacions socials aquestes noves tecnologies i és un tema que
ens ha de preocupar.

I a nosaltres ens preocupa per dues versions o dos aspectes.
Un, pel que avui tractam, que són..., hem de minimitzar els
abusos que es poden produir i els riscos que es poden produir,
però també ens preocupa dins aquests riscos que hi hagi menors
que no tenguin accés a aquestes noves tecnologies, perquè
estarem creant una bretxa social molt important; ja s’està
parlant de l’alfabetització digital, vull dir que un nin que no
tengui accés a les noves tecnologies serà un nin amb menys
recursos i amb més desigualtats. Però sens dubte un dels
problemes que avui debatem són els riscos que existeixen en
aquesta xarxa tan poc controlada, i pensam que hi ha dos tipus
de riscos, un que són els continguts, i sobre els continguts vostè
ha parlat de temes en què nosaltres també coincidim, temes de
pornografia, temes de racisme, temes de xenofòbia, temes de
missatges sexuals, i els contactes, amb quines persones estan en
contacte els nostres fills i les nostres filles quan són menors
d’edat dins aquestes xarxes socials.

I per completar alguna de les dades que vostè ha dit, ens
sorprèn que l’inici ja d’un funcionament molt habitual a les
xarxes socials dels nostres menors comença als nou anys, quan
haurien d’estar pràcticament jugant encara amb pilotes i
cuinetes, doncs ja estan amb tota aquesta xarxa social. La
utilitzen al colAlegi d’una forma controlada perquè,
efectivament, és per ensenyar-los aquesta alfabetització digital,
que ja és necessària en aquest moment, però dins les cases és on
hi ha un menor control. I a més a més, es complica pel tema que
hem dit de l’internet mòbil; és a dir, si fins ara ho podies posar
a l’ordinador a ca teva i controlar el que feia el teu fill o la teva
filla, ara, amb el telèfon mòbil, als catorze o quinze anys, és
complicadíssim.
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I a més, el 58% dels nostres infants cada dia utilitzen
internet o la xarxa, quan dic internet em referesc a tot tipus de
xarxa social. I el 31%, que això és un tema que a mi m’ha
impactat bastant, ho fa sense estar interessat realment per a res,
vull dir que és una forma ja d’oci; i clar, ens hauria de
preocupar que se substitueixi l’oci de l’esport, de les relacions
socials, de sortir, d’estar amb els amics, per connectar-se a
través d’una pantalla, sens dubte això afectarà la maduració i
l’evolució dels menors.

Dades, insisteix per completar el que vostè ha comentat,
enquestes que s’han fet a Europa, totes més o manco amb xifres
diferents però aproximades, diuen que el 13% dels menors han
rebut imatges sensuals, sense demanar-les, un 16% ha rebut
temes de bullying, d’amenaces amb els seus iguals, un 7% han
rebut missatges sexuals dirigits concretament a ells; pàgines
d’anorèxia, que no entenem com hi ha pàgines d’anorèxia i
bulímia d’una forma tan oberta dins aquesta xarxa, que el 13%
dels nins i nines hi accedeixen, més les nines que els nins;
missatges xenòfobes; formes de suïcidar-se es poden trobar a la
xarxa i els alAlots reconeixen que més d’un 6% han pogut entrar
a aquesta xarxa; drogues, com drogar-se i on trobar la droga,
sobretot els nins i les nines entre 14 i 16 anys, un 12%
reconeixen que el seu primer contacte amb la droga els ho ha
facilitat internet, i això és una informació que és a l’abast de
tothom, i clar, sense cap tipus de control.

Per tant, sens dubte, hem d’insistir i hem de reforçar
qualsevol activitat, qualsevol opció que vagi encaminada a la
prevenció de l’ús o de l’abús de les xarxes socials, en temes
d’establir límits de privacitat, perquè, efectivament, una nina de
13 i 14 anys o un nin de 13 i 14 anys que pengi una fotografia
seva se’n pot penedir quan tengui 30 anys o quan en tengui 24,
però ja serà allà i hi serà per a tothom, aquestes coses s’han de
poder explicar. La recomanació, insistir en les recomanacions,
amb les precaucions, informació als pares, a les mares, als
tutors.

Dir que aquesta sensibilitat ja la teníem, que a l’any 2008,
quan nosaltres teníem responsabilitat de govern, quan hi havia
el pacte de govern, es va crear per primera vegada a la nostra
comunitat autònoma l’Observatori d’Internet de l’any 2008; que
aquest Observatori d’Internet dins la xarxa i d’una forma molt
prudent, com s’han de fer aquestes coses, es va arribar a
denunciar, via Interpol, perquè clar, aquí pots tenir una xarxa de
pederastes però pot sortir de Suïssa, es varen detenir més de
quatre persones per xarxa de pederàstia a través d’aquesta
pàgina, d’aquest Observatori del Menor. Es va crear, es van fer
convenis amb la Xarxa Segura amb la Universitat de les Illes
Balears; dir-los que ara el 2012 aquesta Xarxa Segura no s’ha
fet, aquesta Xarxa Segura per a nosaltres era molt important
perquè es va arribar a través d’aquesta Xarxa Segura, i donant
informació als alumnes a través de les escoles, a 1.073 alumnes
l’any 2010; de l’any 2011 no tenim dades, perquè teníem el
conveni fins al juny, però sabem que a l’any 2012 aquest
conveni no s’ha renovat. Es va distribuir una guia per a l’ús
responsable i segur de l’internet, es feien activitats amb
professorat, i tal.

Per tant, nosaltres donarem suport a qualsevol iniciativa que,
per petita que sigui o per important que sigui o per grossa que
sigui, faciliti que aquestes xarxes a les quals accedeixen els
nostres menors tenguin més garanties per al seu present i per al
seu futur. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Sí, primero de todo agradecer el apoyo de los dos grupos de
la oposición y compartir los argumentos también de la portavoz
del PSM. Creo que el tema de las redes sociales da para muchas
más PNL, porque, aparte del acoso en internet y del tema de
menores, sería para plantear ese tipo de relaciones que tienen los
menores, ese tipo de forma de relacionarse que tienen entre
ellos, el tipo de ocio que tienen, que creo que todo esto dará
algunos problemas en el futuro.

También el acceso a una información que muchas veces es
desinformación, como hablaba del caso de la bulimia, de la
anorexia, que se está incitando a mucha gente y se les están
aconsejando cosas que muchas veces no son médicamente las
adecuadas.

Pero bueno, creo que se está trabajando, la Oficina de
Defensa del Menor aquí está también liderando el tema y está
muy, un poco, al quite de las cosas nuevas que están saliendo.
También hay otro tema que ha detectado recientemente que es
el tema de los juegos de azar, que se está haciendo tanta
propaganda, que ahora incluso puede (...) el caso de menores
jugando en póquer virtual y todas esas cosas ¿no? Entonces se
están buscando estrategias para la prevención en esta nueva
amenaza.

También decirles que se está avanzando un poco en el tema
de poner coto a todo el compartir fotos y videos íntimos de
gente, pues la reforma del Código Penal prevé una pena de un
año por la difusión sin permiso de este tipo de material íntimo
de las personas, que creo que es un tema que ha estado bastante
de actualidad últimamente.

Y bueno, sin más, creo que hay que ir dando pasos, es un
tema que no se puede dejar de lado porque está en juego un
poco el futuro de los menores y posibles situaciones en las que
se puedan encontrar que puedan ser muy peligrosas para su
integridad física, psicológica y moral, entonces creo que hay
que seguir trabajando. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Bauzá. En conseqüència, queda aprovada per
assentiment la Proposició no de llei RGE núm. 5947/12.

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