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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sra. Presidenta, Catalina Palau substitueix José Torres.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Sra. Presidenta, Margalida Serra substitueix Rosa Maria
Bauzá.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 4497 i 4738/13.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4497/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a drets civils de les
persones homosexuals.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 4497/13, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a drets civils de les persones
homosexuals, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Santiago, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta, bones tardes a tots i a totes. Aquesta
proposició no de llei té dos punts i bàsicament és per celebrar
com a Govern, perdonin, com a Parlament les conclusions de la
sentència del Tribunal Constitucional que reconeix el dret a
contreure matrimoni a tots els ciutadans de l’Estat espanyol,
independentment de la seva pràctica sexual.

Saben vostès que el 2 de juliol del 2005 es va publicar la
Llei 13/2005, per la qual es modificava el Codi Civil en matèria
de dret de contreure matrimoni, una llei que només tenia un
article i diversos apartats i que canviava diversos preceptes del
Codi Civil en matèria de dret a contreure matrimoni. Realment
era una llei numèricament molt petita, un article únic, però
qualitativament significava una passa importantíssima en relació
als drets civils dels ciutadans. Érem el segon país que
considerava que el matrimoni tenia els mateixos requisits, a
qualsevol efecte, siguin les persones del mateix sexe o de
diferent sexe.

La resta d’apartats de l’article únic, així com les seves
disposicions addicionals de la llei, s’adaptaven des del punt de
vista terminològic, tot un seguit de preceptes del Codi Civil i de
la Llei 57, sobre Registre Civil, a què aquesta nova possibilitat
substituís expressions com “marit i dona” per “cònjuges”, o
“pare i mare” per “progenitors”. No només donava dret al
casament, sinó també possibilitava que les parelles de persones
homosexuals que haguessin estat valorades com idònies per
poder tenir un fill adoptiu, també poguessin ser pares a través de
la via de l’adopció.

Arran de la publicació d’aquesta llei l’any 2005, ja són 16
països els que han reconegut el dret de les persones
homosexuals a contreure matrimoni, i 8 que també puguin tenir
accés a l’adopció d’un menor. Dir que és important, perquè
efectivament era una modificació d’un sol article, però era un
bot qualitatiu molt important per a moltes persones i sobretot,
per entendre que la ciutadania, que la societat és diversa, és
plural i que qualsevol forma de diversitat ha de ser des del
respecte. 

El dret a casar-se, vostès saben que és un dret, no és cap
deure, ningú està obligat a casar-se, però si ets un ciutadà pots
tenir dret a contreure matrimoni i hi havia un colAlectiu
important de persones que, per la seva pràctica sexual, els
impedien exercir aquest dret.

Però lluny de celebrar que la societat estàs preparada per a
això i per tant, es va poder fer, perquè no hi va haver cap
revolta, ni es van produir cap tipus de desgràcies, ni es varen
produir encontres en el carrer, simplement es va acceptar, lluny
d’estar orgullosos d’una societat que avançava en el
reconeixement de la pluralitat i que cada vegada es mostrava
més tolerant, el Partit Popular, a través de 61 diputats del Grup
Parlamentari Popular del Congrés, va interposar recurs
d’inconstitucionalitat contra aquesta llei, i alAlegava, entre altres,
que mitjançant una simple reforma d’unes poques paraules del
Codi Civil, es venia a modificar la concepció secular,
constitucional i legal del matrimoni, com a unió d’un home i
una dona i que tot i ser una reforma legal mínima, es tracta
d’una de les modificacions legislatives de major transcendència
i repercussió per a la societat espanyola. La repercussió va ser
que hi va haver una demanda molt important de parelles
homosexuals que varen demanar casar-se, aquesta va ser la
repercussió que hi va haver, perquè no hi va cap tipus, insistesc,
de grans manifestacions, ni de grans revoltes.

“I que el caràcter bàsic de la institució, -continuava aquest
recurs interposat davant del  Constitucional-, que el caràcter
bàsic de la institució del matrimoni respon a la lògica de les
necessitats naturals i socials de la nostra espècie, així com la
seva perpetuació”. Ens casam per tenir fills, segons el Partit
Popular, no ens casam per estimació, no ens casam per estar
acompanyats, no ens casam per estar enamorats, no ens casam
perquè cerquis una companyia, no, ens casam per una necessitat
natural i social de la nostra espècie, així com la seva
perpetuació.

En fi, el 28 de novembre del 2012, es va publicar la
sentència del Tribunal Constitucional en relació amb els
recursos d’inconstitucionalitat interposats pels diputats del grup
parlamentari. La sentència concloïa, com no podia ser d’altra
manera, amb la Constitució que tenim a la mà, que una persona
no pot ser discriminada pel seu sexe, ni per la seva pràctica
sexual a la possibilitat de contreure matrimoni, és a dir, de poder
fer, de poder aplicar, de poder acollir-se al dret, no al deure,
però sí al dret de contreure matrimoni. Per tant, la sentència
concloïa que des de la perspectiva de la configuració del
matrimoni com a dret fonamental, no hi havia cap retret
inconstitucional que pogués ser realitzat a la Llei 13/2005,
explicant que la llei sotmesa a examen, s’inscriu en la lògica del
mandat de l’article 9.2 de la Constitució Espanyola, que promou
les condicions perquè la llibertat, la igualtat de l’individu i dels
grups on s’integrin siguin reals i efectives.
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Per tot això, nosaltres consideram que el Parlament avui
podria aprovar que la sentència del Tribunal Constitucional,
reconeix el dret a contreure matrimoni entre les persones del
mateix sexe, en peu d’igualtat que els matrimonis entre persones
de diferent sexe es pot celebrar. A més, ho podem celebrar,
podem estar contents de què la societat civilment cada vegada
ho accepti més. Cada vegada hi ha menys rebuig a aquest tipus
de pràctiques. I que el Parlament de les Illes Balears valori
positivament que la promulgació de la llei i la sentència del
Tribunal Constitucional, suposen un avanç en el reconeixement
social i legal de la diversitat efectiva i sexual que hi ha entre les
persones i que existeix en el conjunt de la societat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per defensar l’esmena RGE
núm. 13633/13, del Grup Parlamentari Popular té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Bauzá, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Quiero empezar mi
intervención manifestando mi absoluto respeto a todas las
personas que, utilizando todos los medios que ofrece el estado
derecho, luchan activamente por la libertad y la igualdad de
oportunidades, bien sean personas individuales o asociaciones.

En estos últimos 25 años hemos avanzado mucho, se ha
producido en España una gran transformación social, económica
y política, pero está claro que teníamos pendiente una cuestión,
que era abordar una regulación, dar un estatuto jurídico en las
relaciones de convivencia de parejas del mismo sexo, para
acabar con cualquier tipo de discriminación por razones de
orientación sexual. Teníamos esa obligación que nos
compromete el artículo 9.2 de nuestra Constitución. Ya al final
de la anterior legislatura del Partido Popular a nivel nacional, el
Gobierno se había comprometido a abordar esta regulación
estatal, que por otra parte, ya en el ámbito autonómico, se había
aprobado en distintas comunidades autónomas gobernadas por
el Partido Popular, entre otras la comunidad de las Islas
Baleares, a través de la Ley 18/2001, de 19 de diciembre, de
parejas estables.

Lo incluimos como compromiso de nuestro programa
electoral y si en estos años hemos demostrado algo, desde luego
es que con el Partido Popular los programas electorales se
transforman en auténticos programas de gobierno. Así que de
haber ganado las elecciones habríamos impulsado esa iniciativa
de gobierno. Según dice la exposición de motivos de esta ley, el
objetivo era acabar con cualquier tipo de discriminación por
razones de orientación sexual. Quiero decir en primer lugar que
el Partido Popular ha compartido siempre plenamente el
objetivo de esta ley, pero no el camino elegido, ni la opción que
escogió el Gobierno. El Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso siempre estuvo a favor de regular la convivencia de
personas del mismo sexo, mediante un estatuto jurídico que
atribuyese derechos y obligaciones análogos a los que derivan
del matrimonio, pero sin que eso supusiera una alteración
sustancial de la institución del matrimonio y que desde nuestro
punto de vista es lo que ha hecho esta ley.

Déjenme que les recuerde que en junio del 2004, el
Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad acabar con
toda discriminación jurídica de las parejas estables, con
independencia de su orientación sexual. El Grupo Popular en el
Congreso presentó en octubre de ese mismo año una iniciativa
en este sentido. En esta iniciativa se proponía crear una figura
jurídica específica, que era la de la unión civil estable, que
configurara un marco de derechos y obligaciones para estas
parejas, sin que se produjera discriminación alguna. Iniciativa
que, por otra parte, tuvo muy buena acogida entre distintos
colectivos.

Como ven, había un gran acuerdo en el Congreso de los
Diputados, sobre una de las opciones a seguir para alcanzar el
objetivo compartido de acabar con la discriminación que sufrían
las parejas homosexuales. Pero ustedes, señores de la izquierda,
decidieron aparcar ese gran acuerdo social y político, relativo a
la regulación de las parejas de hecho y despreciando las
iniciativas que fueron tomadas en consideración por aquel
entonces.

¿Por qué eligieron esa opción más controvertida? Quizás
porque más que resolver un problema y cumplir con una
obligación, lo que ustedes buscaban era polémica, propaganda
y publicidad. Actuaron como si la única alternativa para superar
las situaciones de discriminación de parejas homosexuales fuese
el matrimonio y ustedes saben que no es verdad. Saben que
había otras alternativas pacíficas, centradas y que tienen un
amplio apoyo social y político, alternativas que son mayoritarias
en Europa y en todo el mundo occidental. La mayoría de esos
estados, con independencia del signo político de sus gobiernos,
han optado por una regulación específica de las parejas de
hecho, acabando con la discriminación de las parejas
homosexuales, mediante un conjunto de derechos y
obligaciones, equiparables a los del matrimonio. 

Esta opción mayoritaria es la que siempre ha defendido el
Grupo Parlamentario Popular y la que defendían en su momento
el Consejo General del Poder Judicial, la Real Academia de la
Jurisprudencia y Legislación y el Consejo de Estado, la que
defendían líderes socialistas internacionales como Lionel Jospin
y demócratas como John Kerry, la que defendió en pleno debate
de la ley el Sr. Francisco Vázquez, siendo alcalde de La Coruña,
presidente de al Federación Española de Municipios y senador
por el PSOE, que entendió que no podía votar esta ley, o la
propia senadora socialista, Mercedes Aroz, que después de 21
años de ejercicio de representación parlamentaria, también
entendió que no podía votar esa ley.
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Las objeciones que planteamos en su momento para no
apoyar esta ley, coinciden con lo que señalaba el dictamen sobre
la ley del propio Consejo de Estado, dictamen que fue aprobado
por unanimidad de todos sus miembros y que merece la pena
leer detenidamente. Y dice textualmente: “El reconocimiento
legal y la atribución de efectos jurídicos a las uniones de
personas del mismo sexo no requiere de la desnaturalización de
la institución matrimonial”. Es decir, un modelo distinto de
convivencia en pareja, demanda un distinto tratamiento jurídico,
sin forzar la aplicación de normas previstas para un modelo
diferente, con los problemas que ello pueda acarrear.

Es una postura que por cierto, defienden también los cuatro
magistrados del Tribunal Constitucional que han emitido voto
particular a la sentencia dictada por este tribunal sobre la
constitucionalidad de la ley, postura que, como he dicho,
mantuvo el Consejo General del Poder Judicial y la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación. ¿Son acaso
homófobos por defender la equiparación de derechos a través de
una figura jurídica específica? ¿Son homófobos y retrógados los
gobiernos cuyo ejemplo siguen ustedes para otras cuestiones,
como Francia o Alemania? ¿Son homófobos Portugal, Reino
Unido, o el resto de estados que en su mayoría han optado por
esta regulación?

En el Partido Popular defendemos el equilibrio entre la
libertad y la igualdad que ustedes niegan, al querernos hacer
desfilar con su mismo uniforme ideológico, el que no opine
como la izquierda es un homófobo. Nosotros creemos que la
integración en las sociedades abiertas no pasa por la imposición,
sino por el desarrollo de una sociedad que proporciona igualdad
de oportunidades a todos sus ciudadanos. No hay que fracturar,
ni hacer revoluciones, hay que trabajar día a día, sin buscar
grandes titulares, que es a lo único que ustedes parecen dar
importancia. 

Si de verdad lo que querían era solucionar los problemas que
tenían las parejas homosexuales, deberían haber dejado de lado
el sectarismo ideológico, la intolerancia partidista y haber
consensuado entre todos una respuesta jurídica. Una respuesta
jurídica que hubiera aceptado de buen grado toda la sociedad
española, una figura jurídica específica que hubiera solucionado
el problema, sin crear otros, y que contaría con un amplísimo
respaldo social y político.

Pero no, como siempre prefirieron dividir a sumar. Y la ley
se aprobó a pesar de que no existía un consenso amplio, ni en
nuestra sociedad ni en el Congreso de los Diputados; a pesar
incluso de que muchos homosexuales hubieran preferido que no
se hubiera abierto un proceso como este, de división y
enfrentamiento de la sociedad; a pesar de que existían otra
fórmulas para atender las legítimas pretensiones de las personas
homosexuales, que podían haber permitido un gran acuerdo
político y social, para que el Partido Popular ofreció voluntad de
acuerdo; a pesar de que incluso el Senado estableció un veto de
este proyecto y a pesar de los dictámenes contrarios del Consejo
General del Poder Judicial, del Consejo de Estado, de la Real
Academia de Legislación y Jurisprudencia y de numerosos
constitucionalistas que abogaron por otra fórmula. Provocaron
que más de 1 millón de personas salieran a la calle, al entender
que esta opción es absolutamente minoritaria en el mundo y
atacaba la institución familiar.

A pesar de todo esto y de muchas otras cosas, ustedes se
empeñaron en hacer oídos sordos. Si se trataba solamente de
acabar con la discriminación, ustedes habrían negociado,
habrían hablado, habrían escuchado y habrían buscado fórmulas
de consenso. Si se trataba de garantizar los derechos de las
personas homosexuales, acabar con su discriminación y atender
a su dignidad, hubieran encontrado fórmulas en las que les
hubiéramos podido acompañar, similares a la de los países más
avanzados de Europa y del mundo. Las que existen en países
como Francia o Alemania. No se hubieran ido a buscar la
excepción minoritaria en el mundo y desde luego no la hubieran
impuesto.

Pero ustedes no podían permitir que legisláramos esta
cuestión entre todos. Nunca pretendieron sólo regular los
derechos de los homosexuales, nunca fue esa su única intención.
Por eso hoy es inútil que me esfuerce en reiterar los argumentos
que tantas veces se dieron en el Congreso y en el Senado.
Ustedes, como siempre, optaron por dividir y simplemente
actuaron buscando un rédito electoral. Eso es lo que les ha
primado en su decisión y no otra cosa. Ustedes han manipulado,
sin importarles para ello crispar a la sociedad y poner en el
centro de debate a las personas homosexuales, como problema
y no plantearlo como la necesidad de atender sus legítimas
reivindicaciones. Con ustedes todo es táctica y oportunismo, ni
siquiera coinciden con la izquierda europea. Con ustedes todo
es manipulación y cinismo.

Señores diputados, para garantizar los derechos de las
personas homosexuales había caminos conocidos, seguros,
pacíficos, que se podían recorrer desde la unidad y sin riesgos.
Señores de la izquierda, no engañen, ni se engañen, sus
intenciones fueron siempre otras. Por eso les he propuesto una
enmienda alternativa, en la que el Parlamento de las Islas
Baleares acata y respeta que la sentencia del Tribunal
Constitucional reconozca el derecho a contraer matrimonio
entre las personas del mismo sexo, en pie de igualdad entre el
matrimonio entre personas de diferente sexo. Y el segundo
párrafo, el Parlamento de las Islas Baleares valora
positivamente los avances conseguidos en el reconocimiento
social y legal de la diversidad afectiva y sexual entre las
personas.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. Passarem ara al torn de fixació
de posicions dels grups que no han presentat esmenes. Per part
del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Obrador, també per un temps de deu minuts.
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LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Santiago, quan he vist
aquesta iniciativa, hem comentat en el grup que semblava una
iniciativa que era una iniciativa que no tenia molt de sentit
perquè era un tema que està interioritzat, que està acceptat, que
està reconegut, que no genera cap tipus de debat, ni crispació.
Però després de sentir la portaveu del Partit Popular,
evidentment li agraesc que hagi duit aquesta iniciativa aquí
perquè pensam que s’ha de defensar i s’ha de reivindicar cada
dia que passa aquesta llei. És un dret posat en qüestió pel Partit
Popular cada dia, si pensàvem que ho havíem superat, no és
així, no és així, i després d’escoltar les paraules de la portaveu
del Partit Popular, més que mai s’ha de defensar.

Per tant, la defensam i la defensarem. I volem que quedi clar
i volem manifestar, i vostè no s’ha referit a això, que aquesta
llei va ser aprovada per impuls d’un govern socialista, del
Govern socialista de José Luís Rodríguez Zapatero i s’ha de
reconèixer aquest suport al reconeixement d’aquest dret dels
homosexuals. Per tant, deixar aquí clar que el reconeixement és
l’impuls socialista d’aprovació d’aquesta llei.

Dir també que és una llei que als set mesos de la seva
entrada en vigor, tenia un suport social del 70%, segons una
enquesta que va publicar el CIS. Per tant, no ha estat una llei
que hagi generat una divisió social, tot el contrari, el que han
legalitzat és el que era normal. Per tant, no entenem que el Partit
Popular plantegi una imposició, una fractura social davant el
perill de la dissolució de les famílies, que s’acabaria amb les
famílies normals, que això desapareixeria d’Espanya. I no
entenem aquesta por, als set mesos ja tenia el suport del 70% de
la població. I avui en dia, en set anys ens aniríem a percentatges
molt més elevats.

I és cert que va provocar mobilitzacions, però de qui? De la
Conferència Episcopal, de la part més radical de l’església
catòlica, amb Rouco Varela al capdavant, juntament, i ho hem
de dir, del Sr. Benigno Blanco, exsecretari d’Estat del Govern
d’Aznar, el mateix senyor que impulsa a totes les comunitats
autònomes iniciativa legislativa popular per demanar xarxes de
suport a les dones embarassades, el president d’una entitat
provida que és diu Red Madre. Aquest senyor, juntament amb
la Conferència Episcopal, varen ser els encarregats de
mobilitzar aquest milió de persones que s’ha referit el Partit
Popular per manifestar-se contra l’aprovació d’aquesta llei. Per
tant, és l’església catòlica que rebutja que les persones
homosexuals puguin casar-se, puguin adoptar, puguin heretar,
perquè aquesta és la situació que normalitza aquesta llei, que
puguin tenir el mateix tractament que té la resta de persones.

Hem de dir que, a partir d’aquesta llei, han estat més de
22.000 persones les que han pogut utilitzar aquesta llei per
poder formalitzar una relació de manera voluntària que ha
permès la possibilitat que moltes parelles poguessin exercir el
seu dret a casar-se. No ha estat una obligació per a les parelles
homosexuals, una imposició de dir, amb aquesta llei s’han de
casar, no, igual que la resta de parelles que tenen l’opció
d’accedir al matrimoni o no.

Per tant, nosaltres pensàvem que era una situació
normalitzada, no ho ha estat, i, de fet, les paraules del Sr. Rajoy,
que també diuen que està d’acord amb la sentència, no és així,

el Sr. Rajoy ha dit que li agradaria tenir una llei que no permetés
el matrimoni homosexual perquè així s’evitarien molts
d’embulls, molts d’embulls ha dit el Sr. Rajoy. Amb aquesta llei
el que té el Partit Popular és un embull, té un embull amb la
Conferència Episcopal que ha dit que no accepta aquesta
sentència del Tribunal Constitucional...

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria silenci, per favor.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

... que després de set anys el Partit Popular ni ha retirat aquesta
llei, no l’ha retirada, a aquesta llei, per tant, ho hagués pogut fer.

És veritat que el Partit Popular té un problema ara, en
aquests moments, té el problema de sentir l’alè, una altra
vegada, de la Conferència Episcopal que pressionarà una altra
vegada al Govern com el pressiona sobre moltes altres coses,
pressiona sobre la Llei d’interrupció voluntària de l’embaràs, ha
pressionat sobre el programa de fertilitat, excloent les dones
homosexuals; impulsa aquesta xarxa de suport a les dones
embarassades per pressionar-les que no interrompin, no utilitzin
el seu dret a interrompre el seu embaràs; pressiona per introduir
dins la LOMQE la religió, la concertació de les escoles de
l’OPUS, ... Tot això és la pressió que exerceix la Conferència
Episcopal, sí, sí, la Conferència Episcopal, i agrairia a la Mesa
un respecte, agrairia un respecte a la Mesa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador, jo...

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

... i no, no, no, per favor, perquè des d’aquí, des d’aquí tenim
constància de l’actitud que tenen certs membres de la Mesa
quan escolten paraules de l’oposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador...

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Per favor, ja està bé, ja està bé...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador...

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

No.

LA SRA. PRESIDENTA:

... jo li agrairia que s’atengués a la proposició no de llei.
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LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Jo m’atenc a la proposició, i això no han de significar les
meves paraules un rebuig i una falta de respecte per part de certs
membres de la Mesa. Això jo també ho agrairia. I si jo dic que
la Conferència Episcopal exerceix la seva pressió i explic de
quina manera l'exerceix, vostès no m’han de dir quina ha de ser
la meva intervenció, perquè ho mantenc, no ho retir i ho dic.

Per tant, el Govern té un problema, té un problema amb la
Conferència Episcopal, té un problema amb l’església catòlica,
no només amb la Llei de parelles homosexuals sinó amb totes
les altres iniciatives.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador.

(Se sent una veu de fons que diu: “Jo ric quan vull”)

(Remor de veus)

(Se sent una veu de fons que diu: “No, perdona, perdona”)

Senyores i senyors diputats, suspenc la sessió fins que deixin
d’interrompre’s els uns amb els altres. És que és impossible
continuar, és impossible continuar així. 

(Remor de veus)

Per tant, anam al que anam o anam a discutir coses que aquí
no vénen a cas de res?

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

... estic exposant la meva intervenció i veig que part de la
Mesa riu del que jo dic...

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo a vostè no li he faltat al respecte en cap moment. En
qualsevol cas, continuam.

Procedim ara a la suspensió de la sessió per un temps de deu
minuts, per la qual cosa es demana al grup proposant si vol una
suspensió de la sessió o si podem continuar. Per fixar-ne, idò, la
posició i assenyalar si accepta l’esmena té la paraula la Sra.
Santiago, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Sra. Obrador, gràcies pel seu suport.
Efectivament, va ser el Govern del Sr. Zapatero, sense cap
dubte, no ho hem posat, però era l’any 2005, per tant, hi era el
Sr. Zapatero. 

Nosaltres ho vàrem fer per dues coses, una, pel moment en
què... per una oportunitat vàrem presentar aquesta que feia
escassos mesos que havia sortit la sentència del Tribunal
Constitucional i, l’altra, tal vegada perquè som un poc més
intuïtius que vostès, però fixi’s que cada vegada que surt un
tema d’homosexualitat en aquest parlament no aconseguim que
el Partit Popular doni suport a cap iniciativa, ni tan sols que els
deixin de perseguir a Rússia vàrem aconseguir l’altre dia, ni que
els deixin de perseguir a Rússia. Cada vegada que aquí
l’oposició, perquè ells no en fan, presenta qualque cosa referida
a l’homosexualitat, sempre hi ha qualque excusa per no donar-li
suport. I tanta sort que el colAlectiu d’homosexuals té a la Sra.
Bauzá per defensar-lo, com l'ha defensat amb aquesta energia
que ha demostrat.

Vostè em parla, Sra. Bauzá, de la institució del matrimoni,
i què és la institució del matrimoni més que un acord social del
que entenem per matrimoni? Jo li parl del Tribunal
Constitucional que està bastant per sobre, li parl del Tribunal
Constitucional que està bastant per sobre del Consell d’Estat i
li parl del Papa que està per sobre de tota l’església, que els diu
que els deixin tranquils, que no són qui per jutjar ni les dones
que avorten ni els homosexuals. En canvi, els diu el Papa que
jutgin els corruptes, això els diu el Papa. Per tant, el Papa,
aquest papa actual, ... doncs, miri, és bastant més encantador
que no altres. El Papa actual els ho diu, la màxima autoritat
eclesiàstica els diu això.

El Tribunal Constitucional els diu que és legal, per tant, no
em digui ara tribunals que estan per sota del Tribunal
Constitucional com a argument. Argumentem de política. La
institució matrimonial, qui l’estableix? Què és una llei natural?
És això de dir, escoltin, jo que sé, la terra gira al voltant del sol
i això és inamovible. El matrimoni és el que socialment definim
i ara s’ha definit que el matrimoni és qualsevol relació entre
adults voluntària, entre adults, siguin home, siguin dona, siguin
dona i home, siguin home i home, siguin dona i dona, és igual.
Ara és això. No, no... jo li dic la sentència del Tribunal
Constitucional, això és el matrimoni. 

L’any 57 amb Franco era una altra cosa, en el segle XXI ara
és això, i cada vegada més en els països democràtics avançats
s’acceptarà això perquè el matrimoni és el que nosaltres definim
com a matrimoni, no és el que ens ve imposat per una institució
que no se sap massa bé qui és aquesta institució. Les definicions
canvien, el concepte del que és una cosa i del que és l’altra
canvia a mesura que canvien les pràctiques socials i el que
entenem en les relacions humanes.

Aquests mateixos arguments, el mateix drama havia de
succeir amb la Llei del divorci, a la Llei del divorci també
utilitzaven els mateixos arguments, la institució del matrimoni,
Aliança Popular, el Partit Popular ja era, i no ha succeït res. La
dreta ha utilitzat el divorci de forma tan massiva com l’esquerra,
i no ha passat res, i els arguments eren els mateixos, la institució
matrimonial està amenaçada si aplicam la Llei del divorci, la
institució matrimonial està amenaçada si aplicam la llei que
permet que les persones homosexuals es casin, i no passa res.
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No podem dir...és molt important com expressam les coses,
el llenguatge, el nom que posam a les persones, no pot haver-hi
un matrimoni que és entre un home i una dona, i altra cosa que
és entre home i home i dona i dona, perquè això són categories
diferents. Sí, sí, perquè si és exactament el mateix, per què no
podem dir-li el mateix? 

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... Ah! Ja està! Ja ha sortit el Sr. Camps, ara ja ha sortit el Sr.
Camps, perquè no és el mateix, efectivament, perquè el Sr.
Camps des del fons, i que jo el sent perfectament i no sé com la
presidència no ho sent, que jo el sent perfectament, diu, “... és
que no és el mateix”, i és exactament això.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps, és cert, li pregaria silenci.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sra. Presidenta, és que...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

I exactament és això, és que no és el mateix, i com que no és
el mateix li hem de posar noms diferents, i això és el que pretén
el Partit Popular, posar noms diferents als mateixos drets. I,
efectivament, el colAlectiu homosexual els va dir que no, que ells
no volen un nom diferent, que quan es casen és matrimoni i que
tenen els mateixos drets i els mateixos deures i que no pot tenir
nom diferent...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Per tant, en el primer punt -ara acab-, no li acceptam, perquè
el Parlament de les Illes Balears acati el respecte... faltaria més
que no acatàssim i respectàssim sentències del Tribunal
Constitucional, vaja novetat aquesta. No, no, nosaltres celebram
que el Tribunal Constitucional hagi donat la raó a aquesta llei.
I l’altre punt, l'hi accept, ho podem votar, si volen votació
separada, perquè està bé reconèixer els drets socials i legals i un
dret legal, en aquest moment, és el matrimoni civil. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Procedirem, idò, a la votació
separada dels dos punts. Votam el primer punt de la proposició
no de llei.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

I passaríem, ara, a la votació del segon punt de la proposició.

(Remor de veus)

Perdó, idò, serien 5 vots a favor....

(Remor de veus)

... i 9 vots en contra. I el segon punt quedaria aprovat per
assentiment de tots els grups.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4738/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a Bangladesh.

Passarem al debat de la Proposició no de Llei RGE núm.
4738/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Bangladesh. Té
la paraula per tal de defensar-la l’Hble. Diputada Sra. Santiago,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, presidenta. Utilitzaré poc temps perquè crec que està més
que justificada aquesta proposició no de llei, es va fer als pocs
dies de succeir la tragèdia de Bangladesh, que va ser l’incendi
d’una fàbrica tèxtil de vuit plantes en condicions infrahumanes
on varen morir més de 300 persones i hi va haver més d’un
milenar de ferits. Com es va demostrar a les investigacions
policials, almenys dos dels tallers tèxtils que es varen cremar
treballaven per a marques espanyoles de moda. Les
organitzacions en defensa dels treballadors i treballadores tèxtils
a Bangladesh ja havien denunciat la responsabilitat directa que
té el Govern d’aquell país i les empreses occidentals que massa
sovint sacrifiquen la seguretat i els drets laborals amb l’objectiu
de maximitzar els seus beneficis.

Nosaltres pensam que no podem tenir una doble moral els
ciutadans espanyols, no podem demanar drets per als nostres
ciutadans i que després productes que utilitzam es fabriquin a
països on els drets laborals són realment escassíssims, per no dir
nuls. No es tracta d’una situació nova sinó que des de fa anys,
des de la descolonització d’indústries cap a tercers països va
acompanyada de situacions d’explotació laboral i de vulneració
dels drets humans, particularment en el sector tèxtil que és un
sector molt dinàmic a la nostra comunitat, en el conjunt
d’Europa. 

De fet, hi ha tot un sector d’ONG que fan una campanya, des
de fa molts d’anys, que es diu “Roba Neta”, que té com a
objectiu la millora de les condicions laborals de la gent que
treballa en el sector a països del Sud, d’acord amb què estableix
l’OIT, que, a més, no són condicions molt estrictes sinó que la
mateixa OIT considera que cada dret laboral s’ha d’adaptar a les
circumstàncies culturals i polítiques, especialment les culturals,
dels països i que cada país pot ser diferent, però sí que hi ha
d’haver uns mínims de no explotació, uns mínims de sou amb
relació al PIB del país, un mínim de garanties de salut, un
mínim d’hores, un mínim de vacances. Aquesta campanya
“Roba Neta” intenta defensar el consum responsable.
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Per això, el Grup Parlamentari MÉS, arran d’aquesta
desgràcia de Bangladesh, que no sé si avui han escoltat les
notícies, però es continua arran d’aquesta desgràcia, d’aquesta
situació que va generar més de 300 morts, els colAlectius de
treballadors es varen organitzar d’una forma més contundent,
d’una forma més forta i varen començar a reclamar drets
econòmics i drets laborals per millorar les condicions de feina.
Avui es deia que no havien arribat a cap acord i que
continuaven amb aquesta lluita i es centraven bàsicament en
unes millors condicions laborals, dret al descans, dret a les
vacances i un sou més digne. 

Per tant, aquesta proposició no de llei té tres punts: Que el
Parlament de les Illes Balears lamenta les morts d’aquest
accident que s’hagués pogut evitar i recorda la responsabilitat
que tenen les grans empreses que hi ha rere l’explotació laboral
de la fàbrica Rana Plaza, a Bangladesh. Que el Parlament de les
Illes Balears insta les autoritats i els mitjans de comunicació a
fer públics els noms de les marques fabricants i distribuïdores
de moda involucrades en aquest accident i a exigir
responsabilitats jurídiques, econòmiques i, si escau, penals. De
fet, ja hi ha empreses que han volgut explicar de forma pública
que ells sí que tenien encàrrecs fets a aquestes empreses, des de
quina data, amb quins continguts eren aquests encàrrecs, però
encara hi ha empreses que no ho han fet. I que el Parlament de
les Illes Balears s’adhereix als objectius de la campanya “Roba
Neta” i insta el Govern a donar suport a les ONG de les Illes
Balears que treballen en la sensibilització ciutadana sobre el
comerç just i el consum responsable. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Passam al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Obrador, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Santiago, li donarem
suport als tres punts de la seva proposició no de llei perquè
consideram que són justs i que responen a una problemàtica que
és cert que avui, aquest dies, hem pogut veure a la televisió
espanyola que els treballadors d’aquestes fàbriques que varen
ser no denunciades, però sí que es va posar de manifest les
condicions en les quals feien feina els treballadors arran
d’aquell incendi que es va produir, crec que va ser l’any passat,
és cert que s’han organitzat d’una manera molt precària perquè
tenen prohibida l’organització sindical els treballadors de
l'Índia, però m’ha sorprès que a part de reivindicar unes millors
condicions laborals el que reivindiquen és millorar el seu sou,
i dic, què estan reivindicant? Estan reivindicant cobrar dos euros
i mig contra l’euro que cobren per dia? Aquesta és la
reivindicació dels treballadors de les fàbriques de l'Índia,
fàbriques tèxtils que utilitzen les empreses internacionals, però
també les empreses espanyoles, conscients que colAlaboren en
una explotació, en una esclavitud per augmentar el seu índex de
benefici. Bàsicament és per això, és una qüestió econòmica,
deslocalitzen les empreses per anar a cercar costs més barats i
aquests costs més barats signifiquen l’explotació i l’esclavitud.

Per tant, parlam de treballadors, treballadores, moltes són
nines joves de quinze a vint anys que treballen en condicions
infrahumanes, sense contractes, en condicions d’insalubritat per
salaris abusius, per un euro l’hora, amb jornades de dotze hores,
moltes pateixen abusos sexuals i també confinament i prohibició
de sortir del taller on viuen. Les obliguen a viure en aquests
tallers, en aquests tallers on les envien les seves famílies amb
les promeses que els fan els empresaris que tendran un sou, que
tendran menjar i les famílies les hi envien per poder cobrar els
doblers i poder pagar la dot per casar-les. És aquesta la situació
dramàtica de les nines de l'Índia, i la colAlaboració de les
empreses espanyoles a aquesta situació per a mi ha estat una
demostració de la falta d’ètica empresarial que han tengut
moltes de les empreses.

Tots coneixem les marques, tots coneixem les empreses de
les quals parlam, el Corte Inglés, INDITEX, Cortefiel eren els
clients d’aquestes fàbriques, empreses a les quals nosaltres
anam a comprar aquesta roba, aquesta roba produïda en aquestes
circumstàncies d’explotació.

Per tant, em sembla molt adequada la proposició, la número
2, que les autoritats i els mitjans de comunicació publiquin el
nom d’aquestes empreses que exploten les persones, els
treballadors, perquè els consumidors responsables han de tenir
la informació per poder exercir aquest consum responsable. I si
no sabem quines són les empreses que contribueixen a aquesta
explotació, no podrem fer un acte de consum responsable.

Per tant, també assenyalam que el tercer punt de la
proposició, que s’adhereix als objectius de la campanya "Roba
neta", també donar suport perquè gràcies a la feina que fan les
ONG en aquest sentit, no s’impulsen mesures correctores a
nivell internacional, però sí a nivell europeu. Cada vegada tenim
mesures de regulació del control d’etiquetatge, per tal que els
consumidors tenguin aquesta informació i puguin fer els seus
actes de consum d’una manera conscient, sabent què significa
una marca, un producte a una tenda o comprar-ho a una altra. 

Per tant, donarem suport als tres punts d’aquesta iniciativa
que ens sembla molt adequada i molt necessària. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Obrador. I per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Sanz per un temps de
deu minuts.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. en primer lugar qué mejor
lugar que la Comisión de Asuntos Sociales y Derechos
Humanos del Parlament, nuestro grupo parlamentario quiere
expresar todo nuestro apoyo y solidaridad al pueblo de
Filipinas, nos sumamos a la declaración institucional realizada
el pasado lunes en el Congreso de los Diputados.
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Ya centrándonos en la PNL que nos ocupa hoy, en primer
lugar manifestar que para que no quede ningún tipo de duda
nuestro grupo parlamentario apoyará el primer punto de su
proposición no de ley, donde dice: “el Parlament de les Illes
Balears lamenta les morts d’aquests incidents que s’haurien
pogut evitar i recorda la responsabilitat que tenen les grans
marques que hi ha al darrera l’explotació laboral de la fàbrica
de Rana Plaza a Bangladesh”.

La industria textil es vital para Bangladesh y sus bajos
salarios y acceso libre de impuestos a los mercados
occidentales, han ayudado al país a convertirse, si cabe, en el
segundo mayor exportador del mundo, después de China. Pero
ese sector valorado en 20.000 millones de dólares, se suministra
a muchas marcas occidentales, como antes hemos explicado, ha
estado bajo los focos tras una serie de accidentes mortales, con
el hundimiento de un edificio en el que había varios fabricantes,
el pasado mes de abril y con las consecuencias de muchas
muertes.

Este desastre industrial del país asiático llevó recientemente
a unas 70 empresas a firmar un acuerdo que promoviese las
inspecciones independientes de seguridad, la difusión pública de
sus resultados y las reparaciones de las fábricas para garantizar
la seguridad. Tras el derrumbe del edificio Rana Plaza, el
Gobierno de Bangladesh anunció que subiría el salario mínimo,
permitiría la creación de los sindicatos, hasta ahora prohibidos
en dicho país y vigilaría la seguridad de las fábricas.

Bajo nuestro criterio, la solución no es ir en contra de las
empresas allí instaladas, sino de ir de la mano de las
instituciones para que se garanticen las normas de seguridad,
primero que se instauren con más firmeza por parte del
Gobierno de Bangladesh y por consiguiente de aplicación para
las empresas allí instaladas. Y en segundo lugar son las
autoridades judiciales y no este Parlamento, quien debe de
dirimir las posibles sanciones penales. Por lo tanto, el segundo
punto consideramos que está fuera de la competencia de este
parlamento y por lo tanto no le podemos dar apoyo.

En referencia al punto 3, no cabe instar al Gobierno para que
de soporte a las ONG, ya que en todos los planes anuales de
cooperación y en el programa político de este Gobierno, del
Gobierno del Partido Popular, se recoge el apoyo, la promoción
y la sensibilización de la población de todos los aspectos
relacionados con el comercio justo. Por todo ello, desde la
Vicepresidencia del Gobierno de las Islas Baleares, se destina
una partida económica a promover dos campañas anuales,
coincidiendo con fechas señaladas, como el Día Mundial del
Comercio Justo en mayo y la campaña navideña mediante la
cual se da soporte a las entidades para la promoción de sus
productos y las actuaciones de sensibilización entre la población
balear.

En este sentido propondríamos en el punto 3 de la propuesta
del Grupo MÉS una enmienda in voce, en el sentido de que “el
Parlament de les Illes Balears s’adhereix als objectius de la
campanya Roba neta i que el Govern continuï donant suport a
les ONG de les Illes Balears que treballen en la sensibilització
ciutadana sobre el comerç just i el consum responsable.” No
se puede instar a algo que se está haciendo y por tanto,
consideramos que lo más correcto es que se incorporen estas
dos enmiendas.

Por lo tanto, pediríamos votación separada si es posible del
punto primero, al que daríamos apoyo, y del tercero también le
daríamos apoyo si su grupo aceptase esta enmienda que se
ajusta mucho más a la realidad. Muchas gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Vol fer ús de la paraula la Sra.
Santiago?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup parlamentari també
es va manifestar i va mostrar el seu condol i el suport al poble
de filipí el passat dimarts en plenari i encara esperam que el
Govern de les Illes Balears digui quins doblers destina per a
emergències al poble filipí, cosa que vàrem demanar en plenari.

El primer punt, no hi ha cap problema, ho acceptam, perquè
no hi ha modificacions. El tercer punt també l'hi podem acceptar
i ja ens sembla bé que el Govern continuï, perquè en els
pressuposts del 2014 hi ha molts de dubtes que pugui fer
qualque cosa. Per tant, que avui diguem abans d’aprovar el
pressupost, que “el Govern continuï donant suport”, pens que és
una bona mesura.

En relació amb el segon punt, jo li demanaria si vol que
llevem, per arribar a un acord la darrera frase "i exigir
responsabilitats jurídiques, econòmiques i, si escau, penals".
Perquè el Parlament de les Illes Balears insti les autoritats i els
mitjans de comunicació a fer públics, que se saben, els noms de
les marques, fàbriques, distribuïdores de moda involucrades en
aquest accident, crec que podem demanar com a parlamentaris
que la ciutadania estigui informada. Vostès no volen que la
ciutadania estigui informada? Vostès no volen instar les
autoritats i els mitjans de comunicació que diguin quines
empreses són les que tenien encàrrecs en aquesta fàbrica? Si no
volen exigir responsabilitats jurídiques i econòmiques, bé... Però
informar la ciutadania no els pareix bé? Esper que sí, que els
pareixi bé, que la ciutadania conegui que tenen aquesta
informació.

Per altra banda, agrair a la Sra. Obrador i al Grup Socialista
el seu suport. Efectivament, estam davant un exemple molt clar
d’allò que és la globalització del capitalisme, aquí encara es
respecten els drets laborals, cada vegada en tenim menys, però
es respecten i, en canvi, desplaçam la indústria i la producció a
països que tenen escassos drets laborals i escassos drets humans
i socials i, per tant, la producció és molt més barata i en canvi,
el benefici de la venda als països occidentals és molt alta.
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Afortunadament hi ha persones i ciutadans que s’hi
impliquen. Jo vull recordar aquí un vídeo que varen publicar els
mitjans de comunicació amb una ONG, denunciant una empresa
esportiva que utilitzava nins molt petits per cosir sabates
d’esport i pilotes de futbol, venudes aquí a preu d’or, aquests
nins treballaven més de 10 hores diàries amb sous ridículs a
nivell d’explotació, va fer que durant dies no se vengués
pràcticament res d’aquella marca esportiva i va haver de
canviar. Per tant, sí que tenim ..., com a ciutadans i com a
polítics hauríem de tenir més capacitat d’actuar davant aquestes
coses. Quan la ciutadania està informada de l’explotació actua
perquè és sensible i té empatia cap a aquestes situacions.

Afortunadament també, com vostè deia, cada vegada més hi
ha un etiquetatge d’on prové cada peça de roba, i n'hi ha feta a
l’Estat espanyol, feta a espanya, que ens dóna garanties que els
doblers queden aquí, que la producció segueix aquí i que es fa
amb sous d’aquí i amb drets laborals d’aquí.

Per tant, jo deman al grup parlamentari si acceptaria la
retirada de la darrera frase i podríem aprovar els tres punts,
perquè no accept que des del Parlament no puguem demanar
que s’informi i que es comuniqui a la ciutadania quines són les
marques que feien feina en aquesta fàbrica. I lament la seva
expressió, Sr. Sanz, lament que vostè hagi dit que és "un
desastre industrial” el que va passar a Bangladesh, és un
desastre humà, allà no es va perdre una fàbrica, allà es varen
perdre 300 vides i 1.000 ferits, no va ser una indústria la que es
va perdre, és un desastre ..., vostè ha dir “desastre industrial”, jo
el qualificaria de desastre humà, si estan d’acord millor, però no
va ser un desastre industrial, allò va ser un desastre humà
perquè les condicions arquitectòniques i de construcció d’allò...,
no era ni una fàbrica, era una acumulació d’espai amb una
acumulació de persones.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Farem un recés per veure si es posen
d’acord en el segon punt.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

No daremos apoyo al segundo punto, porque consideramos
que está fuera de la esfera de las competencias de este
Parlamento.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sanz. Així, procedirem a la votació separada.
Els punts 1 i 3 entenc que quedarien aprovats per unanimitat.

I passarem a la votació del segon punt.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjat aquest segon punt per 9 vots
en contra i 5 a favor.

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