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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.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Sí, Margalida Serra substitueix Margalida Prohens. 

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

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. 594 i 648/13.

1) Proposició no de llei RGE núm. 594/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig als
retalls als serveis socials comunitaris.

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 594/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig
a les retallades als serveis socials comunitaris, té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Conxa Obrador, per un temps, com sap,
de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:
 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyors i senyors diputats.
Aquesta proposició no de llei es va enregistrar dia 30 de gener
del 2013, tot d’una d’haver aprovat i a punt d’entrar en vigor els
pressuposts generals de l’Estat per al 2013. Eren uns moments
en què els pressuposts generals varen plantejar una retallada del
Pla concertat i també eren uns moments on la crisi i els retalls
també afectaven molt greument la cohesió social. La pobresa
s’estenia i es continua estenent i va arribar i continua arribant a
les classes mitjanes, les quals han passat a formar part dels nous
pobres d’avui.

El pitjor de tot és que aquesta situació no millora i que la
pobresa es cronifica, cada dia llegim en els mitjans, veim les
notícies de l’alarma i l’alerta que l’economia no remunta, les
polítiques d’austeritat no afavoreixen la recuperació econòmica
i cada dia augmenta més la taxa de pobresa. Aquest panorama
alerta que el risc d’exclusió social és cada vegada major, per
tant; l’augment de l’atur i l’atur de llarga durada ha provocat
que un gran nombre de famílies no tenguin cap tipus
d’ingressos. La reducció i l’esgotament de les ajudes de
protecció social, com la prestació per desocupació o les rendes
mínimes d’inserció abandonen milers de persones a la seva sort,
per decisió política.

A la nostra comunitat hi ha 55.000 famílies que tenen tots
els seus membres a l’atur. Durant l’any 2012, l’any passat, la
població aturada a Balears va créixer un 8,8% en relació amb
l’any anterior, i en el quinquenni 2008-2012 va acumular un
creixement del 142%. Durant l’any 2012, l’any passat, Balears
va assolir la major taxa mitjana d’atur de la seva història, amb
un 23%. La prolongació de la crisi i l’absència de polítiques
actives de millora de l’ocupació, juntament amb les retallades

socials, provoquen fenòmens de descohesió social. El més
evident és que l’atur de llarga durada s’ha incrementat un 890%
durant el quinquenni passat.

La gran quantitat de llars amb els seus membres actius en
atur, que ha augmentat un 192% des de l’any 2008 al 2012 i que
ha assolit la xifra de 40.000 persones, colpeja la xarxa familiar
més pròxima i augmenta les situacions de vulnerabilitat social.

Avui mateix, surten publicades les dades de l’Informe de
desenvolupament humà i pobresa a Espanya i a les seves
comunitats. Aquest informe indica que Balears és la segona
comunitat amb més pobresa de tot l’Estat, amb un increment del
70% el percentatge de persones pobres, entre 2008 i 2011.

Malgrat aquesta situació d’emergència (...) els pressuposts
generals de l’Estat per al 2013 confirmaren que el Govern del
Partit Popular no prioritza les polítiques socials ni el
manteniment de l’estat del benestar; totes les partides
pressupostàries varen patir retalls, els quals s’han de sumar als
retalls de l’exercici del 2012.

No es pot entendre que davant aquest desolador panorama
s’hagin retallat els fons del Pla de prestacions bàsiques que
reben els ajuntaments. El Pla concertat, el Pla de prestacions
bàsiques és un instrument estatal fonamental per al
desenvolupament de les prestacions bàsiques dels serveis
socials; té la finalitat de mantenir i desenvolupar la xarxa de
serveis socials d’atenció primària; de proporcionar a la
ciutadania serveis socials adequats que permetin l’adequada
cobertura de les necessitats bàsiques; destina la dotació de
suport econòmic i assistència tècnica a les corporacions locals,
per consolidar i per ampliar la xarxa bàsica dels serveis socials
municipals, del servei d’ajuda a domicili i del servei de
teleassistència.

En el 2011, el Pla concertat va tenir una dotació estatal de
86,5 milions d’euros, Balears va rebre 1.669.000 euros. En el
2012, la partida pressupostària va passar de 86 milions a 47
milions amb el Partit Popular, un retall del 45,5%, quasi la
meitat. Balears va rebre 900.000 euros. En el pressupost general
del 2013 del Partit Popular, els fons del Pla concertat varen patir
una nova retallada i passaren de 47 a 27 milions d’euros;
Balears va rebre, ha rebut 528.000 euros.

Ja veuen que es tracta d’una disminució enorme dels
recursos destinats a serveis socials per part de les altres
administracions, que l’equip de Govern del Partit Popular de les
Illes Balears no hauria d’haver permès. Perquè ¿quines són les
conseqüències que la reducció pressupostària del Pla concertat
suposa per als ciutadans? El tancament de centres de serveis
socials, l’acomiadament de treballadors, però també la reducció
del nombre d’usuaris directes; persones sense recursos
econòmics; dones maltractades; persones sense llar; persones
amb discapacitat; persones amb dependència, la para més feble
i vulnerable de la nostra societat.
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El nostre grup creu que en aquests moments de crisi
econòmica, quan és més necessari enfortir el sistema de
protecció social, la greu crisi econòmica que pateixen els més
febles necessita respostes urgents. La resposta més propera als
colAlectius vulnerables és als ajuntaments, en els serveis socials
bàsics; per això és precís dotar els ajuntaments de fons
suficients per al finançament de les prestacions de serveis
socials i de promoció i d’inserció del Pla concertat, per a la
realització de programes d’inserció social de millora de
l’ocupació i dels grups més vulnerables.

Com es pot consolidar un sistema públic de serveis socials
que garanteixi a la ciutadania les cobertures o necessitats
bàsiques amb una disminució pressupostària tan greu? No
podem permetre la voladura calculada de l’estat social, la crisi
no pot ser l’excusa per al desmantellament del sistema del
benestar social, i per canviar el model social.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista ha
presentat les següents proposicions no de llei:

“1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a rebutjar els retalls realitzats pel Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del Govern de l’Estat per
finançar la xarxa de serveis socials comunitaris en els
pressuposts 2012 i 2013.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a mantenir i a sostenir un sistema públic de serveis socials de
nivell primari que permeti donar atenció a tota la ciutadania i
donar resposta a l’exigència de la constitució de garantir una
sèrie de drets socials i per tant la igualtat d’oportunitats.

3. El Parlament de les Illes Balears exigeix al Govern de
l’Estat el restabliment dels fons del Pla concertat i del programa
de teleassistència, els mateixos nivells del 2011, com a mínim,
a més d’un compromís financer estable per garantir la viabilitat
dels serveis socials bàsics.”

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Passam ara al torn de fixació
de posicions. Per al Grup Parlamentari MÉS, té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta, bones tardes a tots i a totes. I el nostre
grup parlamentari donarà suport a la iniciativa presentada pel
Partit Socialista i defensada per la Sra. Obrador. Vostè feia
referència que aquesta proposició no de llei havia entrat abans
que es debatessin a l’Estat espanyol, a les Corts de l’Estat
espanyol els pressuposts. Sens dubte els mateixos arguments
que vostè ha utilitzat per al 2013 han de ser vàlids per al 2014,
els quals en aquests moments segurament ja s’estan iniciant les
primeres converses per constituir-los o per fer una proposta del
2014. Per tant, seria interessant que d’aquest parlament sortís
almanco una cridada d’atenció, ja ens faran cas o no, però sí una
cridada d’atenció al Govern de l’Estat de la importància que

donam als serveis socials d’atenció primària i la importància
que aquests serveis siguin finançats.

Vostè parlava que, efectivament, a l’any 2013 hi va haver
reducció a molts dels pressuposts de caràcter socials, tant a
sanitat com a educació, i recordar que, efectivament, va ser així,
que va ser una despesa, una reducció superior per exemple a la
despesa militar, la qual cosa ens demostra quines són les
prioritats que té el Govern.

Una de les coses que ha demostrat aquesta crisi és que duem
anys fent feina a serveis socials i que ens costava que la gent
entengués, però una de les coses que ha demostrat aquesta crisi
és que els serveis socials no sols van dirigits al que podríem dir
el colAlectiu clàssic de serveis socials, que són persones amb
discapacitat, persones marginades i persones velles, la vellesa,
o menors en situació d’alt risc, sinó que són serveis que havien
d’anar dirigits a tota la població de la comunitat autònoma, a
tots els ciutadans, perquè tots podem ser a un moment de la
nostra vida vulnerables.

La Llei de dependència va fer una passa molt important en
aquest sentit, perquè qualsevol persona major, qualsevol
persona discapacitada necessita dels seus familiars o d’atencions
professionals per poder-se cobrir les necessitats bàsiques i el fet
de reconèixer que això era una necessitat i per tant un dret, va
ser el que va obrir les portes que moltes persones que no havien
anat a serveis socials durant tota la seva vida hi van haver
d’anar a gestionar la Llei de dependència.

Però un altre fet és la crisi, la crisi ha demostrat la fragilitat
pràcticament del 90% de la població, que quan deixes de cobrar
tres, quatre mesos o deixes de tenir atur, necessites de la resta o
d’una organització social, i quan jo dic social dic el Govern i
l’administració pública, que et puguin garantir les necessitats
bàsiques.

I els serveis socials donen resposta a això, per tant han
demostrat que els serveis socials, una bona estructura de serveis
socials ha estat necessària; no era ni cap luxe ni era cap tipus de
benevolència cap als sectors marginals o més necessitats, sinó
que era una necessitat de l’estructura d’un país democràtic.

I el PPB, aquest famós Pla de Prestacions Bàsiques que
vostè ha anomenat, que va nàixer en els anys vuitanta, va
permetre estendre aquesta mínima estructura de serveis socials
a tota la nostra comunitat autònoma i de fet a tota la resta de
l’Estat espanyol, va permetre que cada municipi tengués, com
a mínim, un treballador social; després ja es varen incorporar els
treballadors familiars i els educadors social. I aquest Pla de
Prestacions Bàsiques està absolutament amenaçat, per no dir ja
en perill d’extinció en els darrers pressuposts; als anteriors del
2012 ja hi estaven, i el 2013 ha quedat clar.
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No només no ha estat el PPB sinó també la teleassistència
que ha desaparegut dels pressuposts de l’Estat, que era
d’aquelles coses rares que la teleassistència se l’havia quedada
l’IMSERSO, per tant un organisme estatal, per gestionar i que
la gestionava a través d’un concurs que guanyava una empresa,
present a totes les comunitats autònomes, i era gestionada per
aquesta empresa i pagada per l’Estat, era una d’aquestes coses
realment rares, perquè la teleassistència és una competència de
la comunitat autònoma o municipal. Però també va desaparèixer
la teleassistència.

Per tant, què han hagut de fer les comunitats autònomes?
Doncs, les comunitats autònomes algunes no han pogut
incorporar o no han volgut incorporar el que l’Estat havia donat
anualment i durant molts d’anys a cada comunitat autònoma o
altres han hagut d’incorporar-ho. Aquesta comunitat autònoma,
en els pressuposts del 2013, va incorporar la part de l’Estat i la
part de la teleassistència que no, que l’Estat no ho donava; en
els pressuposts de la comunitat autònoma sí que hi són, gràcies,
i vull recordar-ho, a una esmena que va presentar el nostre grup
parlamentari i que en aquesta comissió es votar en contra, que
aquesta comissió va votar en contra de l’esmena que va
presentar el Grup MÉS, on defensàvem el manteniment dels
doblers de l’Estat per al Pla de prestacions bàsiques, i a més,
demanàvem 4 milions més per a teleassistència, per millorar la
situació dels serveis socials. Es va votar en contra d’aquesta
comissió, afortunadament supòs que la pressió dels municipis
i la pressió dels consells, la possibilitat de la nostra esmena va
fer que en el plenari s’aprovassin.

Per tant, a la nostra comunitat autònoma sí que els tenim,
però és lamentable que hagin hagut de posar els doblers les
pròpies comunitats autònomes, perquè aquests doblers que han
anat destinats al Pla de prestacions bàsiques i a la teleassistència
haguessin pogut anar a cobrir altres necessitats socials, també
molt importants i que han quedat reduïdes o que no han quedat
delegades o que han desaparegut.

Nosaltres pensam que els serveis socials són fonamentals a
la nostra comunitat autònoma i, en general, a qualsevol país
democràtic, i que són un servei que s’haurà de desenvolupar a
un futur, si volem una societat cohesionada. D’aquesta crisi
cada vegada són més els articulistes, els economistes, els
sociòlegs, els politòlegs que diuen que no tots sortirem de la
crisi, que hi haurà un colAlectiu molt important de ciutadans que
estaran amb permanent vulnerabilitat; que hi haurà un colAlectiu
de ciutadans que no tendran sempre un any de feina seguit; que
hi haurà colAlectius de ciutadans que tendran tres mesos de
feina, cinc mesos no, dos mesos sí, tres mesos no, i això
generarà uns problemes de població que no podrà tenir cobertes
les seves necessitats bàsiques durant tota la seva vida, no ja per
ser discapacitat, per ser vell, per tenir una malaltia determinada,
per ser un menor en situació de maltractament o d’abús, sinó
simplement per ser un ciutadà que no té la feina com a un
instrument d’integració, perquè no la hi tenim i, per tant, els
serveis socials s’hauran de desenvolupar bastant més. Per tant,
hem de fer aquest esforç de manteniment, no només la nostra
comunitat autònoma, sinó que hem d’enviar missatges clars al
Govern central que ajudi les comunitats autònomes a mantenir-
ho, perquè la cohesió social és molt important per a un estat de
tranquilAlitat, perquè les empreses puguin invertir de forma
tranquilAla, perquè no hi hagi unes situacions que ens
empegueeixin a tots.

Per tant, els serveis socials són un serveis de futur, debilitar-
los és una falta d’intelAligència política i a més serà un servei o
un sector de feina qualificat, que és el que necessita la nostra
comunitat; estable, que és el que necessita qualsevol treballador,
que sigui estable la seva feina, i no deslocalitzable, vull dir que
sempre seran aquí, perquè una fàbrica avui és aquí i demà pot
ser a Singapur o on li convengui més. Però aquest tipus de
feines generen aquestes característiques que són les que
necessiten la nostra comunitat autònoma.

Per tant, tot el que sigui defensar els serveis socials i enviar
un missatge clar a l’Estat espanyol que aquests serveis són
fonamentals i que ajudi les comunitats autònomes a mantenir-
los, tendrà el nostre suport. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. I pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Antònia Vallès, per
un temps també de deu minuts.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyors i
senyores diputats. Som conscient dels moments tan difícils pels
quals travessem tots els espanyols, però per fer una anàlisi
seriosa i equilibrada és necessari que entenguem el que ha
passat els darrers anys i per què ens trobam així com ens trobam
ara. Quan el Partit Popular deixà el Govern l’any 2004, Espanya
era un país fiable, hi havia feina, es va crear un fons de reserva
de la Seguretat Social, la pensió mitjana va créixer un 50% i la
de viduïtat un 58%, però després de vuit anys de Govern
socialista ens trobam un escenari totalment diferent: quasi 6
milions de persones a l’atur, més d’1.800.000 famílies amb tots
els seus membres a l’atur, i el 26% de les llars arriben a finals
de mes amb molta dificultat.

I si encara no ens basta tot això, la xifra de dèficit que ens va
donar el Partit Socialista va ser falsa, d’un 6% que ens deien que
hi havia, passà al 9%, senyors hi havia un deute de 30.000
milions d’euros. No em cansaré de repetir-ho un pic i un altre,
i sé que no els agrada sentir-ho, però és que feren una molt mala
gestió, nefasta, gastant el que no tenien, vivint del crèdit i
tothom sap, fins i tot els que saben menys, que el que et deixen
s’ha de tornar. I és això el que ens ha portat a aquesta situació
que som ara, el que ens ha dut al límit de la fallida. Fins fa ben
poc perillava fins i tot la sanitat, 16.000 milions de deute, a les
Illes Balears 800 milions.

L’atenció a la dependència desbordada i uns serveis socials
que no es pagaven; a les Illes Balears, el Govern de les Illes
Balears deixà de pagar 20 milions d’euros als consells, als
ajuntaments i a altres entitats. Això, deixar de pagar, és el que
fa que perillin els serveis socials. L’augment de l’atur ha
provocat que milers de persones hagin quedades exposades a
situacions de necessitat. Des que aquest partit, el Partit Popular
va arribar al Govern està intentant posar ordre i arreglar dins la
mesura que sigui possible el que vosaltres deixareu.
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I em fa gràcia sentir-los parlar després de vuit anys d’haver
governat, vuit anys en què els ciutadans del carrer, tots els que
érem al carrer ens adonàvem que venia una crisi, ho sabíem i ho
notàvem. En canvi, el govern socialista es posava una bena
davant dels ulls, no se’n volia tèmer. És a dir, ens deia que
sortien brotes verdes i cada vegada anàvem pitjor. Si quan se’n
varen adonar de la malaltia hi haguessin posat remei, no
hauríem arribat a la situació que tenim ara. La malaltia si
s’agafa d’hora és bona de curar, ara, quan s’agafa tard de
vegades les coses són més males d’arreglar.

I ara ens volen donar lliçons de com fer-ho. Si tengueren
vuit anys i no ho varen fer bé, no en varen saber. Un país i una
comunitat en bancarrota, això és el que ens deixaren. Va bé
donar consells ara que són a l’oposició, però la realitat és que
quan governaren no en saberen. 

Per controlar la pobresa i l’exclusió social el primer que hem
de fer és controlar el dèficit. És imprescindible per recuperar el
creixement, gastar el que s’ingressa i pagar el que es deu, cosa
que no se feia. Ha estat aquest govern que davant una situació
d’emergència, d’urgència, per evitar la fallida de serveis bàsics
com la sanitat o la dependència, fa un gran esforç, tots feim un
gran esforç per seguir endavant i per poder continuar gaudint
d’un estat de benestar, que ens ha costat molt aconseguir.

La primera mesura que va prendre aquest govern va ser el
Pla de pagament a proveïdors. El 73% del total del deute eren
factures pendents de sanitat i serveis socials. Gràcies a aquesta
mesura, de 10.000 a 15.000 empeses evitaren el tancament. S’ha
posat en marxa una reforma laboral que ens ajudarà a aturar la
sagnia de l’atur. Hem impulsat un fons europeu per a ocupació
juvenil dotat de 6.000 milions d’euros. També s’han firmat amb
empresaris convenis per invertir 3.500 milions d’euros en
ocupació juvenil. S’ha aprovat per primera vegada en el nostre
país un catàleg comú de serveis socials que garanteix la igualtat
de tots els seus habitants.

Senyors, hem de lluitar i continuar adoptant totes les
mesures que siguin necessàries per fer front a la pobresa i als
problemes d’exclusió social i ho estam fent establint més
mecanismes de seguretat davant els desnonaments i amb el fons
d’habitatge i el nou pla d’ajuda de lloguer, perquè ara hi ha
desnonaments, però fa quatre anys també n’hi havia. També
s’ha impulsat un pla integral de suport a la família i un pla
nacional d’inclusió social amb especial atenció a la pobresa
infantil. Aquest darrer pla serà un nou marc d’actuació per a les
institucions, administracions públiques i organitzacions socials,
on es reforçaran els drets de tots a la plena integració social, una
estratègia d’inclusió activa a través de tres eixos: l’accés al
mercat laboral, un sistema de prestacions que tengui en compte
les necessitats de les persones, serveis bàsics dirigits
especialment als més vulnerables. S’ha aprovat també un pla
nacional de la infància i l’adolescència, dotat amb 5.159 milions
d’euros. I pel que fa referència al manteniment del Pla
concertat, des del Ministeri de Sanitat i Serveis Socials es
continuarà finançant aquest programa social, un programa de
colAlaboració tècnica i financera entre les administracions
estatals, autonòmiques i a través d’aquesta, les locals.

Senyores i senyors diputats, no tenguin cap dubte que aquest
govern està donant i donarà resposta a les necessitats dels
espanyols. Hem demanat un gran esforç, un esforç important a

tots. El Govern de les Illes Balears també s’hi ha sumat i ha
augmentat el pressupost de serveis socials en 25,8 milions
d’euros més. I amb l’esforç de tots i amb les mesures que s’han
pres i que es prendran, jo crec que en sortirem, perquè
treballam, som en el bon camí i continuam treballant per
aconseguir recuperar el progrés, el creixement i el benestar de
tots que tots desitjam.

Nosaltres votarem en contra d’aquesta proposició no de llei,
perquè creim que la millor inclusió social és continuar fent feina
per crear llocs de feina i aquesta proposició no de llei solament
crea alarma social. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vallés. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions la Sra. Obrador?

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Santiago, pel suport i compartir l’anàlisi d’allò que suposen els
serveis socials per la cohesió d’aquesta societat fracturada per
una crisi que no és culpa de les persones, sinó que és culpa
d’estructures econòmiques superiors a les seves possibilitats de
modificar, de rectificar i de dirigir la seva vida en un benestar
per si mateixa. Per tant, compartim l’anàlisi que el Pla de
prestacions bàsiques, la teleassistència, allò que signifiquen tots
els fons que arriben als ajuntaments per donar atenció a les
persones amb necessitats bàsiques és importantíssim i no s’hi
pot renunciar.

He de dir a la Sra. Vallès que la millor manera de donar
resposta a les necessitats de les persones, és dotar
pressupostàriament els mecanismes i els programes que arriben
directament a l’atenció d’aquestes persones. Vostè ha llegit com
una lletania totes les mesures que ha impulsat el Partit Popular,
però no s’ha referit en cap moment de quina manera dotaran el
Pla concertat, de quina manera dotaran els ajuntaments perquè
aquests puguin fer front a les demandes que tenen en aquest
moment. Els serveis socials estan desbordats, no poden atendre
més gent, estan derivant gent al tercer sector. No poden donar
atenció. I el tercer sector també està desbordat, el Banc
d’Aliments ja no dóna més de si, demanen ajuda cada dia al
Govern perquè puguin arribar, a més aquí vàrem aprovar una
proposició no de llei que reconeixia la necessitat en aquest
moment del Banc d’Aliments, per la gran demanda de les
classes mitjanes que estan accedint a la pobresa.
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Per tant, no em digui que el Partit Popular donarà resposta
perquè no ha contat, no ha dit de quina manera donarà resposta.
Ha criticat una gestió anterior com una herència. Perdoni, la
seva herència ja es pot comptabilitzar. Tenim 6 milions
d’aturats, 6 milions d'aturats, i vostès tenen una responsabilitat
directa damunt aquesta taxa de desocupació i la taxa de pobresa.
No parli d’herències, ja tenim una herència del Partit Popular
desgraciadament.

No s’ha referit en cap moment al suport que donarà a les
famílies per comprar bolquers, per comprar menjar, per pagar
el llum, per pagar el lloguer. Com pensa que ho faran? Amb les
seves bones paraules? Els ajuntaments necessiten recursos per
a les emergències. L’Ajuntament de Palma ha tengut un
increment del 30% de les demandes d’ajuda social. No em digui
que això no compta. Vostè s’ha referit al que fa el Sr. Rajoy i jo
li dic que la realitat de les Illes Balears és que hi ha un
increment de la demanda per emergències socials que no s'atén.

I que nosaltres vàrem deixar 20 milions de deute als consells
insulars, li dic que 20 milions de deute són deutes de desembre
de 2010, 10 milions, del primer trimestre de 2011. I ara aquest
trimestre tampoc no s’han pagat. Per tant, no doni la culpa dels
deutes als altres, quan vostès no són capaços de posar al dia
aquest deute també.

Per tant, jo li demanaria una sensibilitat especial, que no la
veim en el Partit Popular. Vostè no s’ha referit en cap moment
a les persones, s’ha referit al Pla de pagaments, s’ha referit al
dèficit, s’ha referit a la gran economia, però en cap moment no
s’ha referit a l’esforç que estan fent les famílies...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

...per mantenir una mínima estructura i cohesió en aquestes
unitats familiars, perquè en aquests moments depenen de les
famílies moltes persones i el seu benestar social. Les
administracions no arriben allà on han d’arribar. I el Partit
Socialista va presentar un pla per lluitar contra la pobresa, que
s’ha rebutjat, i s’ha presentat un pla de lluita i de reactivació
econòmica que també s’ha rebutjat. Nosaltres hem fet propostes
sempre per incrementar el benestar de la població i vostè
sempre han votat en contra d’aquestes propostes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 594/13.

Vots a favor? 5.

6, ... no, no, 5.

Vots en contra? 9, si no m'equivoc.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 594/13.

2) Proposició no de llei RGE núm. 648/13, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a lluita contra la
celebració de matrimonis forçats.

Passam ara al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
648/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lluita contra
la celebració de matrimonis forçats. Per defensar-la té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. María José Bauzá per un temps de deu
minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. El Grupo Parlamentario
Popular trae esta tarde una iniciativa que pretende poner el foco
de atención en la necesidad de seguir trabajando en la búsqueda
de soluciones a lo que consideramos una flagrante violación de
los derechos humanos y que por supuesto va en contra de la
igualdad y dignidad de la mujer. Estamos hablando de los
llamados matrimonios forzados.

En la mayoría de países del mundo, el consentimiento mutuo
es obligatorio para que una pareja pueda contraer matrimonio.
Sin embargo, el matrimonio forzado sigue siendo hoy en día una
realidad en muchas sociedades. Según datos recientes, el 41%
de las mujeres de entre 20 y 49 años a nivel mundial se vieron
obligadas a casarse antes de cumplir los 18 años. UNICEF
afirma además que por desgracia es un fenómeno que se
continua practicando en todo el mundo y señala que hay 60
millones de niñas que son víctimas potenciales de una
costumbre que las convierte en esclavas domésticas y sexuales,
obligadas por sus familias.

Son datos terribles, como el hecho de que haya 23 millones
de niñas en el mundo que han sido obligadas a casarse antes de
cumplir los 15 años, con, en muchas ocasiones, hombres que
triplicaban o cuadruplicaban su edad. Las consecuencias de
estos matrimonios son un alto número de niñas repudiadas,
sometidas a explotación laboral en los domicilios de las familias
de sus maridos, un alto abandono escolar y precoz e hijos
nacidos de estas menores que ni siquiera tienen inscripción
legal, sin contar con todas las violaciones de los derechos
sexuales y reproductivos, como la escasa o nula autonomía de
decisión sobre su cuerpo, embarazos prematuros, altos niveles
de abortos y aumento de riesgo de la mortalidad materno-
infantil.

Estos datos creo que no nos pueden dejar indiferentes y
obligan a las sociedades democráticas a denunciar estos hechos
y actuar en lo que supone una flagrante violación de los
derechos humanos. Los matrimonios forzados son una
costumbre milenaria que persiste en países como Pakistán, India
o Marruecos, países con un claro déficit de igualdad entre
hombres y mujeres. Famoso fue en el 2008 el matrimonio
colectivo de casi 100 menores de entre 6 y 7 años que tuvo lugar
en un pueblo del Medio Atlas, donde se establecía el
compromiso de que las niñas se irían a vivir con sus maridos en
cuanto alcanzaran la pubertad. 
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Sin embargo y por desgracia, la realidad nos demuestra que
ni son cosas del pasado, ni ocurre únicamente en tierras lejanas.
Por desgracia en España no estamos al margen de estas
prácticas. En junio del 2009, la Generalitat creó un protocolo
que en 6 meses previno 28 matrimonios forzados y por
desgracia no se trata de un episodio aislado, de una práctica
marginal. Parece ser que en los últimos años se han detectado
varios cientos de casos similares de niñas que son obligadas a
casarse con personas muchas veces mayores y contrariamente
a su voluntad. En estos casos además son jóvenes ya nacidas en
España y en la mayoría de los casos escolarizadas entre
nosotros, que han crecido y han sido educadas de acuerdo con
nuestros valores y nuestras libertades, que están integradas en
nuestro sistema, pero tienen la desgracia de nacer en familias
que no asumen y respectan las leyes y los derechos del país que
las ha acogido.

Sin duda creo que hablamos de un tema delicado, donde la
convivencia entre culturas distintas en un mismo territorio
produce fricciones que es conveniente salvar a través de la
educación y de la prevención. Sin embargo creemos, como así
lo aconsejó la Unión Europea, que también hay que ser
inflexibles y perseguir estas prácticas. Por ello, no puedo más
que alegrarme y felicitar al Gobierno del Estado porque en este
sentido y a propuesta del Ministerio de Sanidad e Igualdad, el
anteproyecto de ley de reforma del Código Penal, aprobado por
el Consejo de Ministros recientemente, incluye algunas
novedades, todas ellas encaminadas a la defensa de las mujeres.

Se trata especialmente de cuatro reformas. La primera es que
a partir de ahora y por primera vez en este país se va a castigar
por ley el matrimonio forzado y se podrá condenar con hasta
tres años de cárcel a los que obliguen a casarse a terceras
personas. La segunda nueva incorporación en el anteproyecto es
que será penado con hasta un año de cárcel la distribución sin
consentimiento de imágenes o videos, aunque éstos hayan sido
obtenidos de forma lícita. La tercera es la inclusión de la figura
del hostigamiento o el acecho particularmente a las mujeres,
conductas que antes no podían ser calificadas de acoso podrán
ser ahora castigadas con hasta dos años de cárcel. Y por último,
los jueces podrán imponer hasta doce meses de multa a personas
que inutilizan las pulseras telemáticas que controlan las órdenes
de alejamiento.

Creo que es un capítulo importante dentro de la reforma del
Código Penal relativo a la protección de la mujer y la lucha por
la igualdad de género, que consideramos fundamental en estos
momentos y que en España todavía nos queda un trecho por
avanzar en esta protección a las mujeres como víctimas de
determinados delitos. Pero el Gobierno, por suerte, no se ha
quedado ahí y ha dado un paso más en la lucha contra los
matrimonios forzados en España y en esta misma linea varias
entidades como Save the Children, UNICEF y Fundación de
Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR), se
felicitaron por el aumento de las edades legales de
consentimiento para contraer matrimonio y para mantener
relaciones sexuales en España, que recoge el nuevo plan
nacional de infancia y adolescencia, aprobado también por el
Consejo de Ministros este año.

Desde el Partido Popular consideramos que los matrimonios
forzados es un tema que hay que tomarse muy en serio, porque
muchas mujeres en nuestro país y fuera de él, hoy necesitan
ayuda, información, confianza y no sentirse aisladas. Y
necesitan saber además que las leyes están de su lado y que
castigan a sus verdugos. Creemos que para luchar contra esta
práctica es importante llegar a tiempo y hay que poner los
mecanismos legales y sociales necesarios para que el fenómeno
no se extienda. Hay que sacarlo a la luz, hay que visibilizarlo,
informar a las mujeres de sus derechos y mejorar las leyes que
las amparan, porque España, que es sin duda un país de acogida,
debe servir también como ejemplo de sociedad democrática,
donde se respeten y se hagan respetar los derechos
fundamentales de las mujeres y la libertad es sin duda el
primero de todos ellos.

Desde el Grupo Popular consideramos necesario seguir
adecuando la legislación a la realidad de cada momento y poner
todo nuestro empeño en luchar contra aquellas prácticas que
chocan frontalmente con una sociedad democrática, libre e
igualitaria como la nuestra. Consideramos igualmente
importante plantar cara a esta realidad que viven muchas
mujeres, matrimonios a la fuerza con menores, sin
consentimiento de la víctima y que esconden tras el velo de
arcaicas tradiciones, evidentes malos tratos. Se trata de un
atentado contra la libertad que tiene la mujer y sobre si quiere
comprometerse o no con otra persona, porque estas niñas
obligadas por sus familiares a contraer matrimonio sufren
coacciones, amenazas, privaciones de libertad, detenciones
ilegales y un largo etcétera de conductas ilícitas.

Por esto desde el Grupo Popular creemos importante instar
tanto al Gobierno autonómico como al Gobierno del Estado, a
continuar la lucha contra la práctica de los matrimonios
forzados, dentro y fuera de nuestra fronteras, y a dar apoyo a los
organismos internacionales para que luchen a favor de la
libertad y la igualdad de las mujeres y niñas de todo el mundo.

Queremos animar al Gobierno a seguir luchando para
mejorar los derechos de todas las mujeres, especialmente de las
niñas, vengan de donde vengan y tengan la cultura que tengan.
Queremos que se de la protección necesaria a las víctimas para
evitar que sean objeto de otros delitos como agresiones o
detenciones ilegales. Queremos insistir también en que la Unión
Europea convierta esta lucha en una acción prioritaria en el
marco de sus relaciones con terceros países, mediante la
cláusula de los derechos humanos.

Por todo ello y porque consideramos que este es un tema
importante que afecta a millones de mujeres en el mundo, les
animo a aprobar junto con el Grupo Popular esta iniciativa, que
pretende luchar contra la violencia y la falta de libertad, la falta
de igualdad y la falta de dignidad que sufren muchas niñas y
mujeres, tanto en España como en otros países.

Muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. Passarem ara al torn de fixació
de posició. Per part del Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Cristina Rita per un temps de deu
minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Com no pot ser d’una altra
manera, anunciam el nostre vot favorable a aquesta iniciativa,
perquè aquesta pràctica del matrimoni forçat significa que
almanco una de les parts no ha consentit lliurement i
normalment aquesta sempre són les dones. 

Si em permeten, voldria fer uns comentaris de caràcter
antropològic sobre aquesta institució, perquè expliquen fins a
quin punt açò està estès i arrelat pel món, com ja ha explicat
també la portaveu del Grup Popular, i entre certes societats, i
perquè hi ha des de fa uns anys també una reacció contrària al
món occidental.

El matrimoni no ha estat sempre una pràctica habitual. És
més, en realitat fins no fa tant únicament es portava a terme
entre les classes altes de la societat, perquè duia implícita la idea
de transmissió patrimonial als descendents directes; per tant
únicament interessava a aquells que tenien alguna cosa a
transmetre. I també portava implícita la legitimació de la
descendència de la dona, i exigia en conseqüència fidelitat per
part de l’esposa. 

Açò encara es veu a la nostra societat, és viu. A la comunitat
gitana, per exemple, actual i del nostre país, malgrat que els
matrimonis puguin ser per amor, encara hi ha el costum o la
necessitat de demostrar que la dona arriba verge al matrimoni
per aquesta qüestió de legitimar la descendència.

En moltes societats, patriarcals, per suposat, el que
interessava també eren les relacions d’aliances entre grups que
podien propiciar aquest pacte, i en general es tractava de
qüestions privades sense cap registre administratiu; un pare feia
lliurament d’una filla a una altra família, a vegades també per
dificultats de manutenció; d’altres són simples transaccions
econòmiques o, com dic, aliances. Aquestes accions poden ser
forçades o concertades, que no és el mateix. A la Xina, per
exemple, es donen casos que són concertades o eren
concertades, perquè fins i tot l’amor entre els esposos era
considerat indecorós. Açò ens va explicar molt magistralment
l’escriptora premi Nobel Pearl S. Buck. Però també
l’antropòloga Margaret Mead ens ha deixat prou testimonis en
aquest sentit al llarg de totes les societats arreu del món.

Però és que són les societats cristianes les que comencen a
demanar el consentiment de les dones, però no serà fins al segle
XIX, finals del segle XIX, principis del XX, quan es comença
a tenir en el món occidental, a Europa i a Amèrica del Nord, una
visió romàntica del matrimoni, però encara es fan capitulacions
matrimonials on queden ben estipulades les dots i el que aporta
cada part a la nova família. El matrimoni, per tant, com el
coneixem ara, que és un compromís compartit on l’amor i el
sexe juguen un paper principal, està circumscrit, com dic, al
món occidental i modern.

Però açò no és així, com s’ha dit aquí, a la resta del món. La
proposició no de llei posa l’exemple d’UNICEF, però també
ACNUR ha fet públiques dades que demostren que en els països
en vies de desenvolupament hi ha més d’un 70% de les filletes
que es casen abans de complir els 18 anys, la majoria forçades,
altres perquè no han vist una altra cosa al seu voltant i es pensen
que no poden tenir un altre destí.

Amb el darrer fenomen migratori, que ha comportat no
només l’arribada de gent sinó que han vingut també
acompanyats, com és normal, dels seus usos i costums, els
matrimonis forçats han adquirit una actualitat que no tenien
aquests darrers segles a la nostra societat occidental i moderna,
que no vol dir que no es fessin, perquè hi ha moltes maneres
d’influir en una decisió d’una jove, però aquesta constatació
pública que s’ha viscut aquests darrers anys d’una pràcticament
que actualment ens repugna ha fet que es donessin passes
perquè aquestes situacions siguin eradicades, no només a través
de la legislació, que és més fàcil, sinó també que siguin
eradicades de les mateixes relacions humanes perquè, com he
dit, no sempre hi ha un registre administratiu i les unions es
posen en pràctica malgrat anar en contra de les lleis dels països
d’acollida.

Des de la Declaració dels Drets Humans fins a directrius del
Parlament Europeu o fins legislació dels països membres de la
Unió Europea i dels Estats Units d’Amèrica, els matrimonis
forçats es consideren actualment un abús als drets humans,
perquè violen els drets a la llibertat i a l’autonomia de les
persones. En tots els casos es diu que només es podrà contraure
matrimoni si hi ha el consentiment lliure i ple per part dels
futurs contraents, i es considerarà que les unions forçades violen
els drets a la llibertat i a l’autonomia, i més també el dret a
l’educació, perquè es tracta en general de filletes que són
casades amb homes molt més grans i que deixen d’anar a
escola; o també es vulnera el dret a la salut perquè tenen fills
massa joves, i el dret a la llibertat perquè acaben també com a
esclaves de la família del marit.

La portaveu del Partit Popular ens ha parlat d’aquest
protocol de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya. Jo també
els diré que ja la llei catalana 5/2008 recull els matrimonis
forçats com un tipus de violència masclista en l’àmbit
sociocomunitari, i posa l’accent en la importància de la
prevenció i l’educació per tal d’eradicar creences i fent veure a
les famílies els perjudicis d’aquesta pràctica.

En una societat com la nostra, que lluitam pels drets de les
persones i pels principis del respecte de la llibertat d’elecció en
la manera de relacionar-nos, que defensam també una visió
lliure del compromís, de l’amor i del sexe, que cada persona
l’ha de plasmar o legitimar com trobi, amb matrimoni civil o
religiós, amb unions civils, amb matrimonis del mateix sexe,
etc., o unions, simplement, efectivament no podem consentir
aquestes situacions, que són una vulneració als drets
fonamentals de les persones, sobretot de les dones, perquè
gairebé sempre, com hem dit, afecta a les dones, i a les dones
vulnerables, joves i sense capacitat moltes vegades de rebelAlia.



ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 47 / 16 de maig del 2013 665

 

Com no podem consentir tampoc que les persones siguin
vulnerades en les decisions sobre el seu propi cos; per tant
estem també en contra dels matrimonis forçats, com hem dit
aquí, però també de la sexualitat forçada, de les violacions, dels
avortaments forçats, tal com vam veure fa uns mesos; també
estem en contra de la maternitat forçada, a la qual ens vol portar
darrerament el ministre Gallardón. 

També hem d’advertir que vulneracions en contra del cos de
les persones, de la lliure elecció i també de la salut són les
darreres pràctiques sanitàries que estem veient en aquesta
comunitat autònoma, i per açò ens estranya el tipus
d’intervenció que ha fet la representant del Partit Popular,
defensant aquestes dones immigrants o aquestes filletes
immigrants que es veuen obligades a aquestes pràctiques,
perquè també darrerament hem tingut aquestes pràctiques
sanitàries que han influït o que han portat a la mort a
immigrants en aquesta comunitat autònoma, com és el cas del
Sr. Pam, com hem vist aquestes darreres vegades.

Per tant nosaltres donarem suport, com no podria ser d’una
altra manera, a aquesta proposició no de llei, però hem de dir
també que la nostra voluntat és que aquests drets i llibertats
siguin més ampliats que amb aquesta situació concreta.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Pel Grup Parlamentari MÉS té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago també per un temps
de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. El nostre grup parlamentari donarà
suport a la proposició presentada pel Grup Popular, perquè
estam d’acord amb els arguments que ha formulat i estam
d’acord amb el punt de la proposició no de llei perquè no podia
ser d’una altra manera, aquest principi ètic del que vull per a mi
ho vull per als altres, el procuram aplicar en tot, també en la
targeta sanitària, és a dir, no només pel tema de casar-se, sinó
que tot allò que jo vull per a mi, el que és bo per a mi, crec que
ha de ser bo per als altres, i per tant intentar que els altres
tenguin el mateix que jo és un principi que al nostre grup ens
guia.

Estam d’acord perquè les persones s’han de poder casar
quan vulguin, s’han de poder separar quan vulguin, divorciar-se
si es volen divorciar, tenir els fills o les filles que vulguin, i per
tant per això també demanam accés lliure als anticonceptius, i
si aquests no funcionen o hi ha qualque tipus de problema en
aquest sentit també nosaltres defensam que les persones han de
poder tenir els fills que vulguin, i si hi ha hagut problemes amb
els anticonceptius pensam que d’una forma responsable la dona
ha de poder tenir una interrupció voluntària de l’embaràs. 

Perquè és curiós, no és casual, que aquests països on forcen
les dones a casar-se són els països on no tenen llei d’avortament
o, si la tenen, és de supòsits; cap d’ells que força la dona a
casar-se no té una llei d’avortament de terminis com els països
desenvolupats, perquè darrere això hi ha aquest concepte
patriarcal que la dona no és responsable, i com que la dona no
és responsable del seu cos no pot avortar d’una forma
responsable, i com que la dona no és responsable li hem de triar
l’home, i així successivament. És curiós. Per tant nosaltres
també defensam no només casar-se sinó també tenir els fills que
un desitgi tenir d’una forma voluntària i responsable.

Estam totalment d’acord que això passa majoritàriament a
altres països, però efectivament el nostre país, que és un país
modern, ha entrat dins processos de globalització i processos
interculturals. La nostra societat, com qualsevol altra societat
moderna, cada vegada és més intercultural, i efectivament
aquests elements culturals que no podem acceptar, perquè per
a nosaltres és molt clar que la cultura acaba on comencen els
drets, vull dir que un pot celebrar la pasqua i pot celebrar el
ramadà, però el que no pot fer és no dur el nin a escola, el que
no pot fer és forçar a casar-se la seva nina de 14 anys. Per tant
la cultura té una limitació que són els drets i nosaltres pensam
que ha estat molt encertada aquesta proposta de modificació del
Codi Penal perquè els matrimonis forçats que s’estan veient en
el conjunt de l’Estat espanyol siguin de qualque forma penats i
castigats, com en el seu moment ho va ser també l’ablació de
clítoris, que era impensable a la nostra societat i que a mesura...,
que amb la presència d’altres cultures que sí ho feien es veia
que es practicava a l’Estat espanyol o, fins i tot, es treia la nina
a fora, es duia al país d’origen i després es tornava, també va ser
incorporada al Codi Penal per poder-ho castigar, perquè com
deia la portaveu del grup parlamentari les lleis s’han d’adaptar
a la societat.

Per tant nosaltres amb aquesta idea de defensar la capacitat
de les dones de triar, de triar la parella que vol triar i de triar els
fills que vol tenir, donarem suport a aquesta proposició no de
llei. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions la Sra. Bauzá?

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Sí, muchas gracias, Sra. Presidenta. Lo primero de todo
quiero agradecer a los grupos el apoyo a esta proposición. Creo
que es importante. Como bien ha dicho la Sra. Cristina Rita es
un tema que se da especialmente en países en vías de desarrollo,
pero, como hemos comentado, también lamentablemente los
flujos migratorios han traído a España algunas prácticas que por
mucho respeto que tengamos a las culturas diferentes no
podemos tolerar, y más en un país democrático como el nuestro
y que pone en valor la igualdad de las mujeres y que pone en
valor el derecho, vamos, los derechos de las mujeres en las
mismas condiciones que los hombres. 
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Por eso creo que es fundamental perseguirlo, condenarlo, y
tal como ha dicho el Gobierno convertir en delito este tipo de
conductas y que sean perseguibles. Creo que la mejor defensa
que se puede hacer de un tema así es precisamente que se
persiga por las autoridades y que las mujeres que lo sufren
tengan la certeza de que cuando denuncien esto va a tener unas
consecuencias y que no las van a dejar desamparadas ante sus,
digamos, captores, porque en muchos casos se convierten en
verdaderos secuestros. 

Yo entiendo que era fácil que ustedes abrieran el debate del
aborto en este tema, sabía que era un tema que podía salir, pero
creo que no es comparable. No estamos hablando de..., son dos
temas totalmente diferentes porque estamos hablando de que
estas chicas sufren abusos sexuales, sufren detenciones ilegales,
sufren separación de sus familias, se les impide continuar con
su escolarización... Creo que son dos casos totalmente
diferenciados pero, bueno, ya tendremos tiempo suficiente de
debatir el tema del aborto, creo que tenemos tiempo suficiente.

Me ha sorprendido también el comentario de la portavoz
socialista porque no dude nunca de la posible sensibilidad que
pueda tener yo en el tema de la inmigración, porque lo soy y
mucho, y creo que el tema de Alpha Pam que debatimos el otro
día no tiene nada que ver. Soy tan sensible que dudo mucho que
en esta sala haya alguien que tenga un máster en inmigración
como yo. O sea que creo yo que no está para nada en duda mi
sensibilidad con este tema, y creo que el otro día se dieron
suficientes explicaciones con el tema del caso del Sr. Alpha
Pam, que para nada tiene nada que ver ni con una falta de
sensibilidad con las personas inmigradas ni con una orden de no
atención a las personas irregulares, ni con nada de todo aquello
con lo que ustedes quieren vincular esta situación, y como en
otra ocasión hice en el pleno no puedo más que lamentar la
situación de la muerte del Sr. Alpha Pam, pero, vamos, creo que
no tiene para nada ninguna relación con el caso que estamos hoy
debatiendo.

Sin más, pues eso, agradecer el apoyo y poco más. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. Puc entendre aprovada per
assentiment?

En conseqüència queda aprovada per assentiment la
Proposició no de llei 648/13. 

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