
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL PM 1094-2011 Fq.Con.núm. 33/27 VIII legislatura Any 2012 Núm. 30

 

Presidència
de l'Honorable Sr. Vicenç Thomàs i Mulet

Sessió celebrada dia 18 d'octubre del 2012 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 4372/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a no discriminació dels discapacitats auditius. 394

2) RGE núm. 5714/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a afavorir les persones
amb el rescat europeu. 397

3) RGE núm. 5952/12, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a condemna dels avortaments forçosos a la Xina. 401



394 ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 30 / 18 d'octubre del 2012 

 

EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, com vostès poden veure, Assumpció Pons no
és aquí present, per tant em toca dirigir aquesta sessió de la
Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans. I, si m’ho
permeten, enviar de part de tots els diputats i diputades
d’aquesta comissió unes paraules de condol i de suport per a la
Sra. Assumpció Pons, per la mort de son pare. Que consti en el
Diari de Sessions.

Començam aquesta sessió i en primer lloc els demanaria si
es produeixen substitucions.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Margalida Serra substitueix Margalida Prohens.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Francisco Mercadal substitueix Maria José Bauzá.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix José Torres.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, no hi ha més substitucions.

Vostès saben que l’ordre del dia d’avui consisteix en el
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 4372, 5714 i
5952. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 4372/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a no-
discriminació dels discapacitats auditius.

En primer lloc passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 4372/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a la no-discriminació de discapacitats auditius. Per defensar-la
té la paraula l’Hble. Sra. Conxa Obrador, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta proposició no de llei
té com a objectiu defensar els drets dels discapacitats auditius.
No hi ha dubte que el llenguatge és el principal instrument de
comunicació. El coneixement i la utilització de la llengua
afavoreixen i possibiliten l’accés i la transmissió del
coneixement i de la formació. D’aquesta manera la llengua no
és una simple manifestació de la llibertat individual, sinó que
transcendeix dels àmbits personals i es converteix en una eina
ineludible per a la vida en societat.

Les persones sordes amb discapacitat auditiva i sordocegues
no sempre poden accedir a la informació i a la comunicació de
l’entorn, bé perquè no disposen d’intèrpret de la llengua de
signes, o bé perquè no disposen dels recursos necessaris per fer
possible aquesta comunicació.

Des d’aquest reconeixement s’ha avançat des dels diferents
camps que incideixen en l’audició de les persones amb
discapacitat auditiva, fent realitat expectatives abans
impensables en l’educació i l’accés a la comunicació, així com
a la seva participació més activa en l’entorn social. Aquests
canvis varen tenir repercussió a l’àmbit del dret internacional,
on la igualtat d’oportunitats es va reconèixer en diferents
documents. Destacam la resolució de les Nacions Unides 48/96,
que considera en el seu article 5, apartat 7, el dret a la utilització
de la llengua de signes en l’educació dels nins sords, així com
en les seves famílies i comunitats i també l’obligació de
prestació de serveis d’interpretació de la llengua de signes per
facilitar la comunicació entre persones sordes i les altres
persones.

També la Unió Europea mitjançant la Carta dels Drets
Fonamentals i el Consell d’Europa també mitjançant el Conveni
Europeu per a la protecció dels drets humans i la llibertat
fonamental, reconeixen el dret de totes les persones a la igualtat
davant la llei i la protecció contra la discriminació. 

A Espanya la Llei 51/2003, de 3 de desembre d’igualtat
d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les
persones amb discapacitat, es va sumar a aquesta tendència.
Aquesta llei, doncs, desenvolupa els preceptes que la nostra
Constitució promou, o sigui les condicions per tal que la
llibertat i la igualtat de les persones siguin reals i efectives,
superant els obstacles que impedeixen o dificulten la seva
participació en la vida política, social i cultural. En aquest
sentit, obliga als poders públics a donar l'atenció especialitzada
que requereixen les persones amb discapacitat. El compliment
dels principis que inspiren aquesta llei contemplen
expressament la regulació de la llengua de signes i els mitjans
de suport de la comunicació oral. 

Finalment, l’article 19 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears també manifesta els drets d’aquestes persones i diu que
“les administracions públiques de les Illes Balears garantiran
l’ús de la llengua de signes, pròpia de les persones sordes, que
haurà de ser objecte d’ensenyament, protecció i respecte”. 

Aquest és el marc legal que tenim vigent, però podem
afirmar que malgrat tenir-ho, hem comprovat que les
desigualtats són persistents. Vull citar dos exemples actuals,
recent sortits i recent publicats. El Govern de les Illes Balears,
la Conselleria d’Educació ha convocat un congrés els dies 22,
23 i 24 de novembre titulat Una educación abierta al mundo.
Serà una educació abierta al mundo, menys per a les persones
sordes o amb discapacitat auditiva perquè aquest congrés no
preveu, no posa a l’abast d’aquestes persones sordes el servei
d’intèrpret de la llengua de signes.

A les Illes Balears hi ha una única persona sorda amb
titulació universitària, que ha volgut inscriure's en aquest curs
que convoca la Conselleria d’Educació i els organitzadors que
varen aconseguir l’organització d’aquest curs, han dit a aquesta
persona que no volen posar un intèrpret auditiu i que la
Conselleria d’Educació hi consent, hi ve a bé. Jo he mirat el
plec de prescripcions tècniques per a la contractació per part
d’una empresa que organitza aquest curs per part de la
conselleria i aquest plec de condicions diu expressament que
l’organització pagarà dos intèrprets de llenguatge de signes per
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als actes que se celebrin a l’aula magna i per les conferències
informatives.

Per tant, aquesta empresa està obligada perquè així el plec
de condicions ho estipula, a posar els dos intèrprets de llengua
de signes perquè aquesta persona s'hi pugui matricular. És que
resulta del tot inacceptable que aquesta organització pugui pagar
un sopar d’atenció protocolAlària per a un màxim de 100
persones, que pugui pagar hotels de 4 estrelles per als consellers
que venguin d’altres comunitats i els doni una nit extra perquè
puguin venir a passejar pel passeig marítim i  resulta que no
tenguin doblers per pagar un intèrpret de llengua de signes.

Finalment, resulta inacceptable que aquesta organització,
perquè així ho ha estipulat la conselleria en el plec de
condicions, pugui organitzar un dinar per a 300 persones i no
pugui pagar un intèrpret per a l’única persona titulada que tenim
a la comunitat. Per tant, això és posar entrebancs i no complir
amb la normativa, ni la regulació que diu que l’administració
vetllarà perquè aquestes persones tenguin igualtat d’oportunitats
en l’accés de la formació.

Aquest és un cas concret i molt clar, però n’hi ha un altre. El
SOIB va convocar un pla de formació el primer semestre de
l’any 2012, on el perfil cercat en un dels cursos era de persones
amb sordesa profunda prelocutiva, això vol dir que han perdut
l’audició abans d’adquirir el llenguatge oral i el llenguatge
escrit, i aquest era el perfil el qual anava adreçat el curs de
formació del SOIB. Les persones amb discapacitat auditiva que
varen fer l’entrevista prèvia a la selecció de personal que podia
accedir a aquest curs, no varen tenir un servei d’interpretació de
llenguatge de signes. Per tant, no varen poder fer l’entrevista.
Això és una demostració més que en aquests moments
l’administració no compleix amb l’obligació de facilitar i posar
intèrprets de llengua de signes a les persones que han perdut
l’audició o que no l’han tenguda.

Per tant, aquesta proposició no de llei pretén que el
Parlament de les Illes Balears insti el Govern de les Illes Balears
a fer realitat els recursos de suport i els efectius necessaris que
marca la Llei 51/2003, d’igualtat d’oportunitats, de no-
discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat. Això és el que pretén aquesta proposició no de llei
i recordar a l’administració està obligada a posar intèrprets per
a les persones que no ho necessitin, quan se convoquen cursos,
formació, o qualsevol tipus d’actes en què puguin participar
aquestes persones.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Obrador. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula l’Hble.
Diputada Fina Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Bones tardes a tots i a totes. El nostre
grup donarà suport a aquesta proposició no de llei que centra
l’atenció sobretot en la necessitat que l’administració faciliti
quan una persona discapacitada auditiva s’acosta a
l’administració, té una actitud activa cap a l’administració,
aquesta li faciliti els mecanismes per poder-se entendre.

La proposició no de llei fa referència a la llei de l’any 2003,
d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat
universal de les persones amb discapacitat, i d’aquesta llei, que
es va constituir una mesa i posterior treball amb el colAlectiu de
persones amb discapacitat, es varen aprovar dues lleis més, una
va ser la Llei de dependència, que és una llei que està en vigor
i que amb moltes dificultats es du endavant, precisament perquè
hi havia uns buits legals molt importants a l’Estat espanyol en
temes d’atenció a la dependència. 

Teníem els joves, per exemple, escolaritzats de forma
obligatòria a través de la Llei d’educació fins els 18 o 21 anys,
perquè en ser persones amb discapacitats l’edat escolar s’allarga
i, en canvi, no tenien després l’obligatorietat de què aquestes
persones que havien estat rebent atenció educativa, a l’àmbit
social a través de centres de dia, a través de cursos, a través de
residències, a través d’habitatges tutelats, no tenien cap dret. I
aquesta Llei de dependència resol aquest tema, en base a la llei
que vostè anomena, del dret a la igualtat.

I una llei també molt important que va sorgir arran
d’aquesta, és la Llei de llenguatge de signes, on es reconeix el
llenguatge de signes com a llengua oficial de l’Estat espanyol.
És una llei de l’any 2007, és una llei que el seu
desenvolupament ha estat aturat..., el seu desenvolupament
òptim, supòs que tots hi podem coincidir, ha estat aturat per la
crisi, però és una aspiració a la qual no podem renunciar, que
cada vegada que una persona amb discapacitat auditiva s’acosti
a l’administració, es pugui donar a entendre de forma normal.

En els casos concrets que vostè posa, a l’article 12 d’una llei
que està en vigor, l’obligació de l’administració pública és
facilitar-la. Per tant, crec que és una proposició no de llei que
l’únic que fa és incidir en una sèrie de casos que vostè ha
relatat, supòs que n’hi ha més, que és que quan això succeeix,
l’administració ho ha de facilitar, en cas contrari incompleix la
llei. La Llei de llenguatge de signes estableix de forma molt
clara que les administracions públiques competents promouran
la prestació de serveis d’intèrprets en llenguatge de signes
espanyol i en llenguatge de signes propis de les comunitats
autònomes, si n’hi hagués, en el cas que se solAliciti prèviament
per part de la persona usuària del servei. 

Per tant, en aquests dos casos l’administració, en aquest cas
el Govern de les Illes Balears, ha de complir aquesta llei, ha de
complir una llei que està en vigor. Jo crec que aquí no se
demana el desenvolupament de la llei del 2003, ni de la llei del
2007, perquè tots som conscients de les limitacions, però vostè
ha exposat casos molt clars d’allò que és austeritat. És a dir, tal
vegada no s’hauran de fer sopars, però sí s’haurà de garantir el
llenguatge de signes per als ciutadans que tenen discapacitat de
caràcter auditiu.
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A nosaltres ens pareix una proposició no de llei sensata, se
centra en casos concrets. No exigeix ni terminis, ni
desenvolupament massiu, perquè tots som molt conscients de la
dificultat que suposa tenir presència a tota l’administració
pública d’intèrprets, entre altres coses perquè a la nostra
comunitat autònoma només n’hi ha tres, els retalls de l’Estat
varen impedir que aquí es fes el segon cicle sociosanitari per
poder desenvolupar el llenguatge de signes a la nostra comunitat
autònoma, que és una demanda de cada vegada més present.

Per tant, per la nostra banda, donar suport a aquesta
proposició no de llei i demanar al Govern que sigui sensible en
aquest tema, que aquests ciutadans que tenen dret a ser escoltats
i entesos per als casos concrets i sobretot per aquest congrés que
encara hi som a temps, hi puguin accedir a través d’aquest
llenguatge de signes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Alejandro
Sanz, per un temps de deu minuts.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Desde nuestro grupo
parlamentario, como no podía ser de otra manera, aunque claro,
yo no sé si con la exposición que ha hecho la Sra. Concha
Obrador, quiere o no quiere que apoyemos esta propuesta,
aunque usted a lo mejor no piense, o no quiera que este grupo
apoye esta propuesta, nuestro grupo apoyará esta propuesta. Y
le voy a dar argumentos. 

Claro, usted saca una serie de ejemplos que quizás habría
que profundizar un poco más o ver un poco quién es el
responsable. Pero si lo es la administración, mal hecho, sea el
gobierno que sea, mal hecho, pero también habría que ver si es
responsabilidad de la administración o de la empresa
adjudicataria de hacer este tipo de cursos, o que organiza el
SOIB.

Pero bueno, vamos a centrarnos un poco en la propuesta en
si. Nos ha explicado un poco la normativa legal existente, es
decir, no sólo disponemos de la Ley 51/2003, de 2 de
septiembre de igualdad de oportunidades, sino que también
disponemos y se ha comentado por parte de la Sra. Fina
Santiago, de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, en la que se
reconocen y se regulan las lenguas de los signos española, como
una lengua de las personas sordas, con discapacidad auditiva y
sordo-ciegas en España, que libremente decidan utilizarla, sin
perjuicio del reconocimiento de la lengua de signos catalana en
su ámbito lingüístico.

Por tanto, disponemos de un amplio marco legal que
reconoce las dificultades de este colectivo y que obliga a los
poderes públicos a garantizar la plena igualdad con el resto de
ciudadanos. En este sentido, también es justo recordar que la
ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Sra. Ana
Mato, afirmó hace unas semanas la intención de elaborar una
futura ley general de discapacidad, que armonice toda la
regulación en materia de discapacidad para seguir apostando por
su inserción laboral. Ejemplos como es el 2% para personas con
discapacidad en aquellas empresas de más de 50 trabajadores,
o por ejemplo disponer de un 7% en las plazas desde formación
sanitaria especializada para personas con discapacidad. En este
sentido también se ha comentado aquí que cabe destacar que
España fue uno de los primeros países en ratificar la
Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las
personas con discapacidad. Evidentemente hay muchas acciones
que aún quedan por hacer, pero es cierto que la administración
es cada vez mucho más sensible y está poniendo en
funcionamiento medidas en favor de la no discriminación y que
también comentaré. Se han comentado dos ejemplos que creo
que hay profundizar, yo les pondré otros ejemplos que son
ejemplos objetivos y contrastados.

En primer lugar ustedes saben, y, si no, lo pueden mirar en
los recortes de prensa, que antes de verano Aena, dependiente
del Ministerio de Fomento, instaló en los aeropuertos de Palma
de Mallorca, Menorca e Ibiza equipos de sistemas de inducción,
fijos y portátiles, para aquellas personas que puedan recibir de
una forma clara la información que se emite en los aeropuertos,
o también se han impartido charlas de formación para sus
trabajadores. De esta manera los aeropuertos están cumpliendo
lo que sería el Reglamento europeo sobre los derechos de las
personas con discapacidad reducida en el transporte.

Segundo, también es bueno recordar el importante trabajo
que están desempeñando algunas consellerias de este ejecutivo
que preside José Ramón Bauzá, entre ellas la Conselleria de
Turismo del Govern balear, que está promoviendo mesas de
trabajo en turismo accesible, que une instituciones, colectivos
empresariales y asociaciones de nuestra comunidad autónoma,
en materia de discapacidad para fijar estrategias de actuación.

Tercero, por un lado el SOIB convoca anualmente una linea
de subvenciones en acciones formativas con diferentes tipos de
discapacidad. Estas acciones la mayoría de ellas están llevadas
a cabo por entidades colaboradoras si conocen la materia, como
por ejemplo puede ser la Asociación de Padres de Personas con
Discapacidad Auditiva (ASPAS).

Cuarto, último y no menos importante, desde que el Partido
Popular llegó al Gobierno balear en junio del 2011 el gobierno
autonómico ha tenido que hacer frente, porque se debía y
porque cree que tiene que hacerlo y su política es seguir
haciéndolo, seguir ayudando a los colectivos con discapacitados
auditivos. De hecho, hay que recordar que desde que llegó el
Partido Popular en junio del 2011, esos colectivos han recibido
1.250.000 euros, que se puede pensar que es mucho o es poco,
pero demuestra sin duda el compromiso del ejecutivo
autonómico con estas políticas en materia de discapacidad.
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Por lo tanto, está muy bien que usted ponga ejemplos
concretos, sin especificar, sin analizar, pero yo le doy hechos
contrastados. Por un lado las consellerias están moviendo ficha
en materia de discapacidad. Por otro lado Aena en sus
aeropuertos está poniendo los recursos necesarios. Por otro lado
el SOIB está haciendo todo lo que puede en esta materia. Y por
otro lado el Gobierno en su conjunto está dotando a los
colectivos de discapacitados auditivos, la cifra es la que es. Es
decir, la cifra que está cuantificada en la Conselleria de
Economía.

Por tanto, es decir, y ante todo esto sí me gustaría intercalar
en mi intervención pués no sólo agradecer el trabajo que hacen
algunas administraciones, que también es su obligación hacerlo,
efectivamente, pero demuestra también la sensibilidad que está
mostrando con esos colectivos, también me gustaría reconocer
el papel clave e imprescindible que está desempeñando el
Comité de entidades representativas de personas con
discapacidad, llamado CERMI, que gracias a ellos se está dando
respuesta a 7.000 personas con distintas discapacidades en
Baleares.

Por tanto, yo no sé si lo que la Sra. Conxa Obrador pretende
que, con su disposición, que votemos a favor o votemos en
contra, yo, con lo que le acabo de decir, con esos argumentos,
nosotros votaremos a favor, como no podía ser de otra manera.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Santiago
pel suport a aquesta iniciativa. I al portaveu del PP dir-li que,
evidentment el que pretén aquesta iniciativa precisament és tenir
el suport de tots els grups perquè es pugui reconèixer que en
aquests moments hi ha un problema quant a l’atenció que reben
els discapacitats auditius en el moment que necessiten un
intèrpret que pugui llegir el llenguatge de signes a l’àmbit de
l’administració, jo he posat dos exemples molt clars d’aquesta
circumstància, passa i ha passat fa molts pocs dies.

Evidentment, el plec de condicions pel qual aquesta empresa
que ha contractat la Conselleria d’Educació indica
l’obligatorietat que l’organització posi i pagui dos intèrprets del
llenguatge de signes, vol dir que la conselleria n’és conscient i
n’és sensible que han de tenir la possibilitat les persones sordes
a tenir un intèrpret, però és que no ha passat això, no ha passat
això, i per això s’ha exposat aquí.

Aquesta proposició no de llei pretén donar un toc d’atenció
a la problemàtica existent en les persones amb problemes
d’audició i és una realitat que no podem ni obviar ni negar,
perquè de totes les persones sordes que hi ha a les Illes Balears
només un 1% pot accedir a la Universitat, i això és greu i no és
equitatiu ni equipara aquestes persones amb la resta de persones
de la nostra societat. Únicament pretenia, reiter, donar un toc
d’atenció a l’administració perquè en tengui cura i perquè posi
tots els mitjans perquè, per exemple, a les escoles hi hagi més

intèrprets en els centres escolars, és que ni en els que estan
integrats a les escoles de primària o a les escoles de secundària
no tenen aquesta possibilitat de comunicació. Per tant, això és
un desavantatge que no els iguala amb la resta de la població
escolar.

I també dir al portaveu del Partit Popular que en el 2011 i
2012 ha estat la primera vegada que no ha crescut el nombre de
places per a aquest colAlectiu, per tant amb més motiu remarcar
la necessitat que l’administració ha de fer un esforç per tenir en
compte un colAlectiu que necessita de l’administració i que quan
s’acosten, quan demanen i quan tenen necessitats,
l’administració és obligada a donar-los aquesta atenció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta presidència entén, de l’exposició dels tres grups
parlamentaris, que accepten aquesta proposició no de llei i
podríem donar aprovada per assentiment. Doncs, molt bé.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5714/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a afavorir les persones amb el rescat
europeu.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
5714/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, que tracta per
afavorir les persones amb el rescat europeu. Per defensar-la té
la paraula l’Hble. Sra. Fina Santiago, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Aquesta proposició no de llei que
debatem va ser registrada en el nostre parlament el 29 de juny,
som a octubre i la debatem ara, quatre dies després o tres dies
després que el Govern de l’Estat espanyol anunciàs un rescat
per a la banca espanyola, que en aquell moment es xifrava, com
a una xifra potencial, en uns 100.000 milions, i que ara, encara
es tanquen les xifres, però és envoltant dels 40 i dels 63.000
milions. Aquests no són els únics doblers que rebrà la banca
espanyola de doblers públics, perquè, previ a aquests doblers, ja
s’havien rebut 110.000 milions d’euros en quatre anys. Alguns
d’aquests han de ser tornat, efectivament, per aquestes banques,
però alguns d’aquests és a fons perdut.

Som a una situació de crisi on la gent passa fam, on la gent,
com ens deien ahir, no té doblers per anar al metge amb
transport públic, i això ens ho deia un professional sanitari, i
tenim que s’ha donat més de 200.000 milions a una banca
cobdiciosa i incompetent, a una banca cobdiciosa i incompetent,
perquè aquesta crisi econòmica, i no som jo que ho dic, ho diuen
multitud d’economistes de signe conservadors i economistes de
signe progressista, economistes que defensen la seva
democràcia, economistes que defensen el capitalisme, està
produït per la mala gestió de la banca financera.
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Per tant, a aquests cobdiciosos i a aquestes persones que ens
han duit a aquesta crisi econòmica els donen milers i milers de
diners. Per tant, la nostra proposició no de llei va en el sentit que
ja que rebran doblers públics, també tengui qualque repercussió
a les famílies que han patit aquesta crisi.

I a més a més, avui ens hem assabentat de la constitució del
que es diu el banco malo, amb 90.000 milions més de fons
públics per al banco malo, i clar, quan un pensa en un banco
malo, diu què és això d’un banco malo? I un diu que serà molt
dur amb els que dóna crèdit; idò no, un banco malo és un fons
de doblers que l’administració pública posa, n’hi pot haver de
privada, però de moment no ho han dit, que l’administració
pública posa perquè a aquest banco malo aniran tots aquells
crèdits de difícil cobrament. Vull dir, el propi Estat reconeix que
la seva banca ha donat crèdits de difícil retorn, crèdits que es
diuen tòxics, de 90.000 milions d’euros, l’Estat espanyol ho
acaba de reconèixer. I a canvi demanam doblers a Europa, a
canvi demanam ..., i no tenim cap responsabilitat penal, els deim
que poden cobrar fins a 300.000 euros i fins a 600.000 euros. I
això què és? Què és per a un senyor que du dos anys aturat, que
ja no té prestació de 400 euros perquè l’ha acabada, que ha
d’anar a la cua dels Caputxins, com li podem dir això?

Com els polítics que són responsables d’aquesta gestió no
ens podem posar devora ells?

Per tant, aquesta proposició no de llei va en aquest sentit, de
dir-los que el nostre Parlament s’empegueeix del que passa amb
els temes de la banca i, almanco ja que no tenim la competència
de poder aturar això, almanco que el Parlament digui que ha
enviat un missatge a l’Estat que vol que part d’aquests doblers
o part d’aquestes accions repercuteixin a les persones.

I en aquest sentit van els tres punts, tots, o els quatre,
perdonin: tota la banca que rebi rescat europeu sigui obligada a
realitzar la dació en pagament; que alliberi les famílies de
continuar pagant una casa que ja no utilitzen, perquè rebran
doblers públics. L’excusa que donaven ells, que això era un
contracte privat i que, per tant, l’administració no s’hi podia
ficar ha desaparegut en el moment que rep doblers públics, per
salvar la seva mala gestió, perquè ells són responsables de donar
els doblers a persones que no tenien capacitat de tornar-los, ara
rebran doblers públics i per tant pareix que en rebran de dues
vies, vull dir, rebran doblers públics per poder tenir solvència,
i continuaran pagant les famílies. Per tant, tots aquells bancs que
rebin doblers d’aquest fons europeu siguin obligats a fer la
dació de pagament i amb caràcter retroactiu de l’any 2008, de
juny del 2008, que és quan sembla que comença la crisi amb
tota la desestructuració de la banca d’Estats Units amb aquestes
hipoteques subprimes.

Després, un altre dels colAlectius afectats per aquesta
cobdícia i aquesta mala competència o incompetència de bona
part dels bancs és el tema de les preferents, que ja el vàrem
discutir en aquest parlament i no fa falta entretenir-nos-hi, però
per resumir, el que surt cada dia, que moltes persones, majors
sobretot, que pensaven que feien un dipòsit bancari normal de
mitjana o llarga estada, però un dipòsit normal, i es troben que
no els poden tornar doblers que havien estat estalviant al llarg
de la seva vida i que ara, a més, han de veure per la premsa que
la possibilitat que guanyin és bàsicament impossible i que tenen
el risc de perdre. Per tant, tots els que rebin doblers d’aquest
rescat europeu que tornin els doblers de les preferents.

També per a totes aquelles famílies que estan en una situació
que puguin demostrar que és a causa de la crisi, perquè han
quedat a l’atur, perquè han vist reduïts els seus ingressos, pels
motius que siguin relacionats amb la crisi, tenguin problemes
per pagar la hipoteca, que renegociïn amb els bancs el pagament
d’aquesta hipoteca, amb l’objectiu que aquesta casa no es perdi,
perquè és fonamental tenir una casa. Tenir una casa o no tenir
una casa és un element decisiu per a la marginació social i per
tant és fonamental intentar fer totes les polítiques per poder
preservar la llar de les persones.

I després, tot i que sabem, i ens alegràrem en el seu moment
i ens va parèixer una mesura adequada que el Govern del Sr.
Rajoy va posar un límit de 300.000 i de 600.000 euros als alts
executius de la banca que rebien doblers, ens pareixen excessius
300.000 i 600.000 euros, per tant demanam que siguin, per a
tots aquells doblers que arribin ..., doblers de la banca europea,
del rescat europeu, que sigui vint vegades el salari mínim
interprofessional, que això venen a ser uns 12.000, 13.000
euros, que ja és un sou molt més que digne.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En 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, Sr. President. Evidentment, compartim el
plantejament que acaba de citar la Sra. Santiago. I aquesta
enorme transferència de doblers públics a les arques dels bancs
i encara ens queda el rescat posterior, el que ha de justificar que
el Govern imposi el retall de la despesa social en els pressuposts
generals del 2012 i en els del 2013, i el que vendrà, que no ho
sabem. Un de cada tres euros d’increment del deute públic és
ocasionat pel suport a la banca. El resultat és que el deute de les
entitats financeres el paga la ciutadania, els treballadors, amb
retalls sanitaris, amb retalls en educació, en dependència i en
serveis públics, un sacrifici inútil, perquè les polítiques
econòmiques del Govern central no creen ni ocupació ni
creixement econòmic.
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Aquest és un deute ilAlegítim, ilAlegítim per a la ciutadania
que pateix el cost de la crisi en tots els àmbits de la seva vida,
però que hi ha una conseqüència especialment dolorosa i un
vertader drama social en el nombre de desnonaments, que s’ha
incrementat un 16% els primers sis mesos del 2012. Aquesta és
una tragèdia que colpeja molt durament una àmplia capa de la
població, especialment dels treballadors que queden sense feina
i amb una situació d’insolvència sobrevinguda.

Nosaltres no podem permetre que es continuï amb la
injustícia de deixar les famílies més humils en el carrer mentre
es rescata la banca.

Mentre les mesures adoptades per diferents governs no han
servit per protegir les famílies d’aquesta situació de
desnonament, així, el Reial Decret Llei 8/2011 pretenia garantir
que les execucions hipotecàries es realitzassin sense donar lloc
a situacions abusives o malbaratament dels béns hipotecats,
elevant l’ombrall per poder executar el desnonament. D’altra
banda, el Reial Decret Llei 6/2012, de mesures urgents de
protecció dels deutors hipotecaris sense recursos, va pretendre
simplificar el procediment d’execució extrajudicial de
l’habitatge habitual dels deutors mitjançant una subhasta única,
a la vegada que creava un codi de bones pràctiques i d’adhesió
voluntària per a les entitats bancàries. Aquesta mesura tenia un
caràcter voluntari que no obligava les entitats financeres a
acomplir-la i la seva aplicació depenia de la bona voluntat dels
bancs i que aquesta fos major que la seva ànsia econòmica.

Aquests dos decrets llei s’han mostrat clarament insuficients
per resoldre la situació de les famílies desnonades, per tractar-se
de mesures parcials. La nostra formació política entén que
l’augment de la morositat en els préstecs destinats a la compra
d’un habitatge, que ha passat del 0,43% a desembre del 2006
arriba al 3,07% el març del 2012, necessita una resposta amb
forma de llei orgànica, una llei contra el desnonament, contra el
sobreendeutament i contra les actuals repercussions de la
insolvència familiar, per tal que es resolgui de manera integral
la situació que pateixen milers de famílies.

Per això, donarem suport a l’obligació d’acceptar l’habitatge
com a dació en pagament del deute hipotecari a les entitats
bancàries que hagin rebut ajudes públiques o que hagin estat
rescatades, malgrat pensem que l’obligatorietat hauria d’arribar
a totes les entitats bancàries.

En relació amb les preferents, assenyalar que les alarmes i
vigilàncies institucionals no varen funcionar per tal d’evitar la
gran estafa de les preferents; una estafa que afecta prop d’un
milió de famílies a tot l’Estat. Ara, davant la pressió social, hi
ha entitats que ofereixen de manera insultant solucions a les
mateixes persones majors que varen enganyar, un préstec pel
mateix que es va dipositar, o convertir les preferents en
obligacions subordinades i en accions que no permetran
recuperar la inversió fins que no es venguin a un altre petit
inversor. Per tant, som davant d’una estafa d’enormes
proporcions que necessita també una resposta política pel dany
massiu que ha provocat a milers de ciutadans, sobretot si
pensam que els estafadors seran rescatats en les aportacions dels
estafats, mitjançant els seus imposts.

Així, donarem suport a la proposta que les entitats bancàries
rescatades es vegin obligades a tornar els doblers de les
preferents a totes aquelles persones que així ho solAlicitin.

També donarem suport a la proposta d’obligar els bancs
rescatats a renegociar el deute de les persones deutores amb la
seva entitat bancària, en el sentit de tenir la possibilitat d’optar
per l’adhesió o per un lloguer subscrit amb la mateixa entitat.

En relació amb les indemnitzacions a l’àmbit financer,
assenyalar que aquests són especialment perversos, des del
nostre punt de vista, i especialment greus, ja que aquests
incentius s’han identificat com a una de les causes de fallida de
les grans entitats financeres. La percepció de la ciutadania és
que resulta incompatible que els governs aportin ingents
quantitats de recursos públics provinents dels retalls que aplica
a la població de tots nosaltres per al sosteniment de les empreses
del sector financer, principalment, i a la vegada hi hagi directius
d’aquestes empreses ajudades o rescatades que continuïn
percebent escandaloses remuneracions. Tot plegat ha provocat
una indignació compartida per la majoria dels ciutadans, un
clam social que reclamam d’una vegada la regulació sobre les
indemnitzacions dels executius financers.

Per tant, donarem suport a aquesta proposta perquè és
coincident amb la proposició no de llei que ha presentat en el
Congrés dels Diputats el Grup Socialista el passat mes de juny,
la qual insta el Govern central a modificar la legislació de
societats per tal que els directius de les entitats intervingudes
durant els darrers cinc anys no cobrin les indemnitzacions i
retribucions que reberen en cessar en els seus càrrecs. Així
mateix, aquesta iniciativa socialista pretén que es reintegrin, que
tornin a l’Estat les retribucions cobrades pels directius dels
bancs rescatats, en concepte de blindatges, salaris diferits, plans
de pensions i d’altres remuneracions cobrades injustament.

Per tot això, donam suport a aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula
l’Hble. Diputada Rosa Maria Bauzá, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
relació amb el primer punt de la proposició no de llei, comentar
que el Govern de l’Estat ja va aprovar el Reial Decret 6/2012,
amb data de 9 de març, de mesures urgents de protecció als
deutors hipotecaris sense recursos, en el qual es van establir
diferents mecanismes per permetre la reestructuració del deute
hipotecari d’aquelles persones que pateixen extraordinàries
dificultats per atendre el seu pagament, així com la
flexibilització de l’execució de la garantia real, mesures
d’aplicació a persones situades al llindar de l’exclusió.
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Aquest decret consisteix en l’elaboració d’un codi de bones
pràctiques que inclou tres fases d’actuació: la primera, dirigida
a procurar la reestructuració viable del deute hipotecari
mitjançant l’aplicació de mesures tals com la carència en
l’amortització de capital fins a quatre anys, ampliació de termini
d’amortització fins a 40 anys des de la concessió del préstec,
reducció de tipus d’interès aplicable a Euribor +0,25 durant al
carència; en la segona fase d’actuació, en cas que la primera no
sigui suficient, les entitats podran oferir als deutors una quitació
sobre el conjunt del deute. En cas que cap de les dues mesures
anteriors sigui suficient per reduir l’esforç hipotecari dels
deutors a límits assumibles per a la seva viabilitat financera, els
deutors podran solAlicitar, i les entitats l’hauran d’acceptar, la
dació en pagament com a mitjà alliberador definitiu del deute.
En aquest darrer cas les famílies podran quedar al seu habitatge
durant un termini de dos anys pagant un lloguer assumible. 

Així mateix també es moderen els tipus d’interès moratoris
aplicables als contractes de crèdit. 

Crec que s’ha de fer una menció especial a la figura de la
dació en pagament, ja que pot arribar a suposar una minva del
sistema de garanties del nostre ordenament jurídic, i això ens
pot dur conseqüències negatives des del punt de vista de la
concessió de crèdit en un futur, la qual cosa hauríem d’evitar de
manera contundent. Es podria arribar a produir un reducció del
termini per a l’amortització del préstec, reducció de l’import,
increment del tipus d’interès exigit, i com a conseqüència
arribar a l’exclusió del crèdit. 

Crec que aquesta regulació que fa el reial decret és realment
completa, suficientment justa com per resoldre el problema que
tenim.

El que em crida especialment l’atenció és que sigui la Sra.
Santiago que exigeixi ara al Govern que prengui mesures. Em
dóna la impressió que la crisi immobiliària és una cosa del mes
passat. Durant la legislatura anterior ja existia aquest problema
i vostès no van fer res; en canvi del govern del PP en només tres
mesos d’estar governant ja ha aprovat el reial decret per
defensar els deutors hipotecaris amb dificultats. Els grups de
l’esquerra segueixen volent recalcar la seva especial superioritat
moral en aquests temes, però a les següents declaracions em
remet, no ho dic jo; declaració del Sr. Borrell: “Ojalá el
gobierno socialista hubiera aprobado algunas medidas del
Partido Popular como la dación en pago y la cancelación de
la deuda pública con las PIME y los autónomos”. Una altra
declaració d’un altre socialista, del Sr. Bono, que diu que
lamenta que haya sido el gobierno popular y no el socialista el
que haya bajado los sueldos a los banqueros o haya promovido
la dación en pago. 

Per tant votarem a favor del primer punt sempre que
s’incloguin les aportacions que faci o hagi fet el FROB a
aquestes entitats i s’elimini la darrera frase, ja que incloure des
de l’any 2008 ens pot dur a determinades implicacions
d’inseguretat jurídica.

Quant al segon punt de la proposició no de llei, vull deixar
constància que el Grup Parlamentari Popular és conscient
d’aquest problema tan greu que s’ha originat en aquest moment
i en aquest país entre els petits estalviadors que en el seu
moment van decidir invertir en participacions preferents, així
com en altres productes financers de risc, inversions que es van
produir bàsicament durant els anys 2008, 2009, 2010 i 2011.
Estam davant un problema encara més greu pel fet de produir-se
en un moment de greu crisi, problema que afecta un colAlectiu
importantíssim. 

Estam convençuts que les entitats financeres han
comercialitzat aquests productes, difícils d’entendre pels
ciutadans, incomplint la normativa i en determinades ocasions
de manera errònia. Aquesta situació no és nova, no és d’avui. La
Comissió Nacional del Mercat de Valors, i fins i tot el Banc
d’Espanya, durant l’any 2009 ja van emetre advertències
serioses sobre el risc d’aquest tipus de productes financers i així
com els estaven tractant determinades entitats financeres. El que
és cert és que aquestes previsions s’han complit, i que en aquell
moment no es van prendre les mesures per intentar solucionar
el que ha passat, moment en què qui governava era un govern
socialista.

En el punt 2 votarem a favor sempre que hi puguem incloure
aquelles persones que ho solAlicitin i que es pugui demostrar que
realment no eren conscients del que contractaven.

En relació amb el tercer punt hem de comentar que és un
tema que ja regula el Reial Decret 6/2012 en la seva primera
fase d’actuació; ho contempla com a primera mesura a prendre.
Ho votaríem a favor sempre que l’exigència dels bancs vagi
dirigida, a més de tractar-se de primer habitatge, a les persones
que pertanyin a una unitat familiar totalment en situació d’atur,
que no tenguin rendes addicionals o que el seu patrimoni sigui
clarament insuficient des del punt de vista de les obligacions
derivades de la hipoteca, tal com recull el reial decret esmentat.

I finalment estaríem totalment d’acord amb el quart punt de
la proposició no de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vol fer ús de la paraula per contradiccions el grup
proposant?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies. Gràcies als dos grups pel suport; ara, després ens
podem veure un minut per acabar de tancar, perquè no he pogut
agafar les seves propostes, que escoltant-les em pareix que en
principi podríem dir que sí, si podem potser modificar qualque
redacció.
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Però nosaltres, clar, no parlam de bones pràctiques, no és un
tema de bones pràctiques al qual un banc es pugui adherir o no
adherir. Nosaltres pensam que és un tema de justícia, i això va
ser anterior a aquest rescat bancari, ara s’està negociant el rescat
bancari, per tant rebran doblers europeus, ja han rebut doblers
de l’Estat espanyol. Per tant qualque benefici han d’obtenir
aquestes famílies. No ho sabem, segurament serà de difícil
gestió per a l’Estat, però almanco que el Parlament li enviï un
missatge molt clar.

Després, senyora... -no record el seu nom. Sí, Sra. Bauzá,
disculpi- li he de dir que jo no he estat mai a un govern estatal.
Vostè a vegades diu del Sr. Zapatero i, bé, això digui-ho als
socialistes. Nosaltres, la nostra coalició, no hi ha estat mai; hem
estat crítics amb el Partit Socialista, no militam al Partit
Socialista. Precisament un dels temes que ens diferencia del
Partit Socialista és la política econòmica. Per tant jo no som
responsable... No, com que deia “Sra. Santiago”, vull dir que no
som responsable de la política del Sr. Zapatero o del Partit
Socialista.

Li he de dir també que en el moment que el Sr. Rajoy va dir
que 300.000 i 600.000 euros a nosaltres ens va parèixer bé, però
ens pareix insuficient, ens pareix insuficient, tot i que és una
bona mesura, que m’hagués agradat, a nosaltres ens hagués
agradat que s’hagués posat abans i l’hagués pogut posar el Partit
Socialista, però ens pareix insuficient, i en aquest moment que
encara rebran més doblers, que cada mes els llevarem un munt
de doblers per la seva mala gestió, pens que, bé, aprovar aquests
quatre punts i si pot ser per unanimitat pot ser un missatge clar
als nostres ciutadans.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. He entès que els tres grups accepten la
redacció del punt 4 talment, i per tant suspenem un moment
perquè vostès puguin aclarir els altres tres punts.

EL SR. PRESIDENT:

...sessió i demanam al grup proposant que verbalitzi si han
arribat a algun punt d’acord i que després ens ho donin per
escrit. 

Moltes gràcies.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, hem arribat al punt d’acord, en tot cas, després li passaria
a la Mesa per escrit. Al primer punt, seria substitució d’“aquesta
mesura serà d’aplicació de l’any 2008", seria “serà d’aplicació
en caràcter retroactiu amb garanties jurídiques”.

Al punt 2 seria afegir després de “a totes aquelles persones
que ho solAlicitin i que puguin acreditar la seva vulnerabilitat
davant la informació rebuda pel sistema financer”.

Finalment, al tercer punt després de “als casos de primer
habitatge”, “sempre que la reducció d’ingressos vengui
motivada per la crisi tant de tipus de capital com de patrimoni”.

EL SR. PRESIDENT:

Si tots els grups hi estan d’acord, podríem donar els quatre
punts de la proposició no de llei amb aquestes modificacions
aprovats per assentiment.

3) Proposició no de llei RGE núm. 5952/12, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a condemna dels
avortaments forçosos a la Xina.

En darrer lloc passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 5952/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
condemna d’avortament forçosos a la Xina.

S’ha presentat una esmena a la proposició no de llei per part
del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca.

I per defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble.
Sra. Margalida Duran, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Xina, el país més poblat de la
Terra aplica des de l’any 1979 una estricta política de control de
la natalitat, prohibeix tenir més d’un fill a les ciutats i dos a les
zones rurals si la primera és una nina. Si la llei s’incompleix
imposen fortes multes. Aquesta política ha conduït a realitzar
nombrosos avortaments selectius i forçats. Denunciar aquests
abusos va costar la presó al dissident cec, Sr. Chen
Chuangcheng ara exiliat als Estats Units. 

Una parella que té un fill nin no pot tenir més fills, però una
família rural que té el primer fill nina té permís per tenir un
segon fill. Desgraciadament és una realitat constatada que els
pares solen conservar la primera nina i després avorten tots els
embarassos següents fins que l’anàlisi d’ultrasò indica que
tendran un hereu home.

El coneixement del sexe del futur fill a través de l’anàlisi
d’ultrasò, originalment destinat a detectar malformacions al
fetus, resulta en avortaments selectius que s’han convertit en un
fet rutinari a les zones rurals on un nin de sexe masculí continua
considerant-se superior a una nina. 

S’ha documentat que existeixen esquadrons que arresten
clandestinament mares embarassades i les mantenen a la presó
fins que accepten avortar. En algunes regions, algunes mares
fins i tot varen ser executades sumàriament per negar-se a
avortar.

El percentatge recent de mortalitat indica que 37 de cada
1.000 nines moren entre el seu naixement i els 4 anys d’edat
comparat amb els 28 de cada 1.000 nins. Una investigació
xinesa sobre els cridaners percentatges de mortalitat de les nines
va arribar a la conclusió que els homes reben millor llet, millor
aliment, millor i més ràpida atenció mèdica.
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La dramàtica situació que viuen les dones a la Xina va
aconseguir les primeres planes de tot el món pel cas de la Sra.
Feng Jianmei, dona embarassada de set mesos que va ser
segrestada i sotmesa a un avortament forçat després de negar-se
a pagar la multa per tenir un segon fill com exigeix la llei
d’aquest país per a pobladors rurals. Mare d’un fill, la Sra. Feng
Jianmei, l’estricta política (...) xinesa l’impedia tornar a ser
mare tret que disposàs dels seus recursos per afrontar una
costosa multa, malgrat això va quedar embarassada i quan la
gestació anava pel setè mes les autoritats la varen obligar a
avortar. Les seves fotos, ficada al llit en un hospital amb el seu
bebè mort al costat varen circular per Internet i varen generar tal
indignació que varen motivar desplaçaments de funcionaris i
una comanda de disculpes del Govern. 

Organitzacions de drets humans de la província de Shaanxi
al nord de la Xina varen explicar que la noia va ser obligada a
avortar perquè no tenia 40.000 iuans, és a dir aproximadament
6.200 dòlars per pagar la multa per infracció a la política d’únic
fill.

El govern del comptat de Zhenping on va tenir lloc
l’avortament, va prometre llavors una investigació transparent
sota un comitè especial mentre que els responsables de
planificació familiar nacional varen assegurar que els autors
serien castigats. Fonts del govern provincial varen declarar que
es tracta d’una violació seriosa de la política de la comissió a la
població i de la planificació familiar que atempta contra el
treball de control de la població i que ha provocat malestar a la
societat, alhora que va assegurar que els avortaments tardans
estaven prohibits des de l’any 2001.

El document aprovat pel Parlament europeu el passat 4 de
juliol d’enguany, de 2012, assenyala que el cas de la Sra. Feng
Jianmei va deslligar a tot el món una ona d’indignació i
condemnes contra Xina. L’eurocambra condemnà enèrgicament
la decisió d’obligar a Feng Jianmei a interrompre el seu
embaràs, així com la pràctica d’avortament i esterilitzacions
forçat a escala mundial i especialment en el marc de la política
del fill únic. La resolució subratlla el valor de l’àmplia
divulgació del cas de Feng Jianmei gràcies a Internet i destaca
la importància de la llibertat d’expressió inclosa l’expressió en
línia.

El Parlament europeu també acull amb satisfacció l’aparició
d’un espai públic per al debat i va saludar l’actual discussió
d’intelAlectuals sobre la possibilitat de la derogació de la política
del fill únic a Xina.

El document també comprèn una solAlicitud de la comissió
i el Servei Europeu d’Acció Exterior perquè s’inclogui el tema
dels avortaments forçats al programa del proper diàleg bilateral
sobre els drets humans a Xina.

Per acabar, vull fer referència a dos d’aquests punts de la
resolució. En el setè punt considera important el debat que
mantenen actualment intelAlectuals i acadèmics sobre si s'ha de
continuar aplicant la política de l’únic fill, i en el punt novè
encarrega al seu president que transmeti la present resolució a
la vicepresidència de la comissió, alt representant de la Unió per
afers exteriors i política de seguretat, als governs i als
parlaments dels estats membres a la delegació de la Unió

Europea davant les Nacions Unides i el Govern i el Parlament
de la República Popular Xina.

Amb tot l’esmentat el Partit Popular, el Grup Parlamentari
Popular consideram que aquesta iniciativa era necessària i
presentam aquesta proposició no de llei amb un únic punt que
diu: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i el Govern de les Illes Balears a mostrar el seu rebuig davant
els casos d’avortaments forçats a la Xina que produeixen la
mort de milers de nins i posen en risc la salut de les mares, i els
insta a prendre les mesures diplomàtiques i internacionals
oportunes per garantir els drets i la seguretat de les dones
d’aquest país”.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per defensar l’esmena RGE
núm. 7963/12 té la paraula l’Hble. Sra. Fina Santiago, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies. Crec que és la segona vegada ja que en aquesta
comissió es fa una proposició no de llei en relació amb els drets
humans a la Xina, la primera fa uns mesos presentada pel nostre
grup parlamentari i aquesta presentada pel grup del Partit
Popular. I precisament record que una de les exposicions que
vàrem fer, crec que a més les tres persones que varen intervenir
quan varen defensar..., perquè es va votar per unanimitat, com
un exemple dels drets humans és que no es respectaven els
embarassos. Tots vàrem comentar el cas del Sr. Chen
Guancheng que en aquell moment encara era a la Xina, ara ja és
a Estats Units, que era un lluitador contra els avortaments
forçats i que era una reconeguda, diguem víctima perseguida,
per Amnistia Internacional, vull dir que tots hi vàrem coincidir.

Les seves paraules, no fa falta que les repeteixi, estam
davant una altra situació de gènere, de doble discriminació que
pateixen les dones, vull dir si és un infant nin sembla que té més
possibilitats que acabi l’embaràs que si és una nina, per tant,
sempre aquesta doble discriminació que es té en el tema de
gènere. Aquesta setmana mateix, recordàvem que era el Dia
Internacional, per primera vegada, de les Nines, precisament
perquè es vessin aquestes situacions al món.

De la mateixa manera que nosaltres estam d’acord amb una
llei d’avortament de terminis, també de la mateixa manera i amb
la mateixa contundència defensam que cap dona ha de ser
obligada a avortar si no vol, estigui de set mesos o estigui de
dues setmanes, és igual, si una dona no vol avortar ningú, ni cap
govern, ni cap metge, ni cap ..., ningú no pot fer-la avortar. Per
tant, volem aprovar aquesta proposició no de llei. Nosaltres
sempre hem defensat també una llei d’avortament amb terminis
molt clars i la imatge a la qual vostè fa referència és d’una
crueltat sense reserves, aquell setmesó devora aquella dona que
fugia d’aquell cos és d’una crueltat que no s’hauria de repetir.
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Per tant, volem aprovar aquesta proposició no de llei, però
ens agradaria que -i per això vàrem fer una proposta- després d'
“els casos d’avortaments forçats a la Xina”, desapareguessin
aquestes paraules de “produeixen la mort de milers de nins”,
primer perquè no ens agrada lligar avortaments a morts de
milers de nins, som a Europa, a Europa pràcticament a tots els
països existeix una llei d’avortament, algunes de terminis, altres
de supòsits, lligar el concepte... que el nostre parlament
democràtic lligui el concepte d’avortament a producció de mort
de milers de nins ens sembla que no és prudent ni és correcte,
cadascun pot tenir el seu posicionament partidista, polític o
individual respecte de l’avortament, però el cas és que des de
l’any 85 a l’Estat espanyol existeix una llei d’avortament fins
l’any 2010 era de supòsits i a partir de l’any 2010 és una llei de
terminis. Ara hi ha una possible modificació de la llei, però en
tot cas hi haurà una llei, serà de supòsits o serà... encara no
sabem què és, sembla que serà de supòsits, però hi haurà una
llei on fins i tot el Sr. Ministre ha dit que la dona podrà decidir
en determinats casos. 

Per tant, lligar aquest concepte d’avortament a produir a la
mort de milers de nins, no hi podem estar d’acord. Crec que en
l’exposició de motius, en el que quedarà en el Diari de Sessions
i si es lleva aquesta frase i quedàs “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de l’Estat i el Govern de les Illes
Balears a mostrar el seu rebuig davant els casos d’avortaments
forçats a la Xina posant en risc la salut de les mares i els insta
a prendre les mesures diplomàtiques internacionals oportunes
per garantir els drets i la seguretat de les dones en aquest país”
té la mateixa contundència i no du al fet que hi pugui haver
malentesos en relació amb aquesta proposició no de llei, perquè
si no, en aquesta proposició no de llei es podrà centrar més en
si l’avortament té al veure amb mort de milers de nins o que no
es pot fer avortar a una dona, estigui del temps que estigui si
ella no vol. Crec que aquesta és la força que té aquesta
proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de fixació de posicions dels grups que
no han presentat esmenes, pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula l’Hble. Sra. Cristina Rita, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup també ha
interpretat aquesta proposició no de llei com una proposició no
de llei a favor dels drets humans i a favor dels drets de les
dones. Estam també en contra que s’obligui a una dona que vol
ser mare a avortar perquè el Partit Socialista està a favor del dret
a decidir de totes les dones sobre el seu propi cos i lamenta tots
aquells intents d’impedir que açò sigui possible. La salut sexual
i reproductiva de les dones per a nosaltres és una prioritat i
ningú no hauria de ser obligat a fer el que no vol fer amb el seu
cos. És a dir, estam en contra que s’obligui a avortar a aquelles
dones que no volen avortar i també en contra que s’obligui a ser
mare a aquelles que no ho vulguin ser.

El cas de Xina, és un cas molt conegut i que ha estat també
molt denunciat. Aquest estiu va passar aquest cas, que és molt
sagnant i que ja ha explicat la portaveu del Grup Parlamentari
Popular, també nosaltres pensam que els avortaments forçats
també ho són, tant aquests que varen obligar a una família que
no podia pagar una multa de 5.000 euros, que no disposava
d’aquests doblers, i se la va obligar a avortar, però ho són
aquells casos que ha dit la portaveu, avortaments selectius que
són decidits per les mateixes dones però sota la pressió tant de
la legislació vigent a aquell país, és a dir, són també forçats.

Les dones que gràcies, com ha explicat, a les tècniques
actuals saben si esperen un fill o una filleta, se sotmeten a
aquesta interrupció de l’embaràs per aquestes pressions fins que
puguin tenir un fill baró, per tant es produeix aquí una
discriminació en contra de les filletes de la Xina, i açò a més ha
conduït també a un greu problema de desequilibri demogràfic
entre homes i dones, del qual ja es veuran les conseqüències que
tendrà en el futur.

Açò passa com deien des de l’any 79 i ha estat denunciat
com un atac als drets humans per aquest dissident del qual
tothom ha parlat de Chen Guancheng, però bé, també és un cas
que es coneixia.

Per tant, aquestes esterilitzacions i aquests avortaments
l’únic criteri que han tingut a la Xina ha estat precisament d’un
control, un suposat control demogràfic que es feia a partir
d’eliminar els drets de les dones, no es tenia en compte ni la
seva salut ni la seva voluntat ni el termini de gestació en què
estaven.

Aquest cas, també va ser el mateix parlament europeu que
ho va denunciar i va aprovar una resolució el 5 de juliol de 2012
en la qual condemna aquestes pràctiques i considera que la Unió
Europea ha proporcionat i continua proporcionant encara fons
a les organitzacions que participen en les polítiques de
planificació familiar a Xina i conclou que la finalitat d’aquests
programes, que és el de planificació, haurien de servir a les
parelles i als individus a prendre decisions lliures, responsables
i fonamentades respecte de la procreació, així com posar a la
seva disposició una àmplia gamma de mètodes segurs, eficaços
i admissibles de planificació familiar perquè puguin escollir. En
aquest context, per tant, no hi cap el recurs en forma de coacció
que és el que està passant.

De totes maneres, també voldria fer una reflexió, que això
no només passa a Xina, sinó que per desgràcia també passa a
altres països amb dictadures, però també amb democràcia,
també ha passat a altres països i en altres circumstàncies també
polítiques. L’any passat per exemple, durant les eleccions a Perú
va tornar aparèixer la denúncia al govern de Fujimori de
l’esterilització forçosa d’unes 300.000 dones com a part d’un
programa governamental que va rebre finalment, també, doblers
de cooperació internacional. També l’any passat va sortir la
notícia que els Estats Units d’Amèrica que compensaria, el
Govern, a 3.000 víctimes de les 7.500, 3.000 que encara són
vives, que havien estat obligades... se’ls havia fet una
esterilització forçosa per tenir discapacitats intelAlectuals durant
la primera meitat del segle XX. Fins a 32 estats varen aprovar
lleis que permetien l’esterilització de persones que eren
considerades massa sexuals, entre cometes,  o víctimes d’un
trastorn mental o que no tenien coeficient adequat. Justament
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l’estat on més es va esterilitzar i que ho va fer fins a èpoques
recents, fins el 1977, va ser Carolina del Nord i majoritàriament
les víctimes eren negres i pobres. Als Balcans, tampoc no fa
falta comentar-ho perquè ho sap tothom, tot el procés aquest  de
discriminació en època de guerra en contra de les dones i la seva
salut sexual i reproductiva.

Fins i tot al nostre país, també ho volia citar, ja se sap que
evidentment en l’època de (...) no s’obligava a avortar perquè
això era pecat, però sí que... i a més, interessava un augment
demogràfic, però sí que es robaven directament els fillets
acabats de néixer, com a una pràctica que a tots ens ha sobtat
ara quan ens n’hem assabentat perquè era més habitual del que
s’hauria pogut pensar i perquè va durar fins ben entrada la
democràcia i perquè no va ser denunciat en aquell moment.
Crec que açò també és un fet de discriminació i d’atac i de voler
controlar les dones a través de la seva capacitat de reproducció.

En definitiva, pensam que s’ha de protegir el dret de les
dones, que protegir aquest dret de les dones és protegir també
els drets humans i estem per tant en contra que s’obligui una
dona, com he dit, a fer el que no vol amb el seu propi cos.

En definitiva nosaltres aprovaríem, per tant, aquesta
proposició no de llei, també si el Grup Popular està d’acord a
aprovar també la moció, a acceptar aquesta esmena del PSM.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Procedeix ara la suspensió de la sessió per
un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana al grup
proposant si vol fer aquesta suspensió o no.

Idò per fixar posicions i assenyalar si accepta l’esmena té la
paraula pel grup proposant la Sra. Margalida Duran.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot volia donar unes
dades. Les estadístiques relacionades amb la política de l’únic
fill són autènticament sorprenents. Des que es va començar a
aplicar l’any 1979 les autoritats informen que s’han evitat 400
milions de vides, i el govern, el mateix govern xinès, diu que
realitzen 13 milions d’avortaments cada any a causa d’aquesta
política de l’únic fill. 

Mirin, jo entenc el que diu l’esmena de la Sra. Fina
Santiago, l’esmena del Grup Parlamentari del PSM, però el que
jo vull que vostès entenguin és que ara estam parlant, en aquesta
iniciativa en concret, parlam d’una iniciativa que té a veure amb
els drets humans, amb els drets humans de les dones i dels nins,
també. No estam parlant de l’avortament a Espanya, com vostè
ha dit, de la llei a Espanya; no estam parlant d’això. No estam
parlant de l’avortament a Europa. Estam parlant dels
avortaments forçosos, i si en alguna cosa estam d’acord els tres
grups parlamentaris, i crec que avui ha quedat clar, és que els
tres grups parlamentaris estam en contra dels avortaments
forçosos, siguin de les setmanes que siguin, siguin dels nins que
siguin.

Aquest cas en concret va sortir a la llum pública per a
tothom a través d’internet i es va fer ressò. Abans hi havia hagut
altres reportatges de la televisió anglesa, altres reportatges de
televisions americanes, molts durs, molt cruels. No just es fan
aquest tipus d’avortaments amb set mesos, hi ha fins i tot
avortaments de nins amb nou mesos. Estam parlant
d’avortaments forçosos, de mares a les quals es ferma i se’ls
provoca el part, perquè no estam parlant d’un avortament
controlat com es podria entendre a Europa, estam parlant d’un
avortament forçós... Però vull que entenguem del que estam
parlant, estam parlant d’un avortament forçós, de mares a les
quals es ferma en contra de la seva pròpia voluntat, i de nins que
estan vius, de sis, set, vuit mesos, se’ls provoca el part i se’ls
obliga a veure el seu propi fill com a represàlia per no haver
pogut pagar uns doblers, una multa, en aquest cas, d’aquests
40.000 iuans.

En aquest cas nosaltres volem que ens entenguin. No podem
llevar, perquè és importantíssim i és clau, d’aquesta iniciativa,
com ho va ser la resolució del Parlament Europeu. Consideram
que només és necessari, per a qualsevol de les persones que som
aquí, veure les imatges de la Sra. Chen Jia Mei, les imatges del
seu fill, per saber si parlam de nins o no parlam de nins, en
aquest cas, que és del que estam parlant.

No podem acceptar aquesta esmena i nosaltres, entenent que
estam d’acord amb el fons, no podem acceptar l’esmena pel que
li he explicat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació, doncs, perquè entenem que no s’accepta
l’esmena del PSM-Iniciativaverds i Més per Menorca. Per tant
passam a la votació de la Proposició no de llei 5952/12.

Vots a favor? 9.

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant queda aprovada aquesta proposició no de llei amb
9 vots a favor i 5 abstencions.

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