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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, Damià Borràs substitueix Joana Barceló.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Cati Palau substitueix José Torres.

Elaboració del dictamen de la Proposició de llei RGE
núm. 2005/13, del Grup Parlamentari Popular, per la qual
s'estableix i regula una xarxa de suport a la dona
embarassada.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en dictaminar la Proposició
de llei RGE núm 2005/13, per la qual s’estableix i regula una
xarxa de suport a la dona embarassada.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Socialista
RGE núm. 13717, 13718, 13719, 13720, 13721, 13724, 13726,
13727, 13730, 31, 34, 37 i 13716/13 té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Conxa Obrador, per un temps de dotze minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes a tots i a totes.
En relació amb la proposició de llei per la qual s’estableix i
regula una xarxa de suport a la dona embarassada, volem
manifestar que el nostre grup va plantejar ja en la seva exposició
de motius, d’una manera clara i contundent, que la legislació
vigent expressa clarament que la Llei 2/2010, de 3 de març, de
salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de
l’embaràs, és el marc jurídic que garanteix el dret a la maternitat
lliurament decidida i que implica, entre altres coses, que les
dones puguin prendre la seva decisió d’una manera conscient,
responsable i que aquesta sigui respectada.

Per tant, el dret a decidir sobre la maternitat obliga a la
legislació actual que les dones siguin informades sobre totes les
prestacions, ajudes i drets als quals pot accedir en el cas de voler
continuar amb l’embaràs i de les conseqüències mèdiques,
psicològiques i socials derivades tant de la continuació com de
la interrupció del seu embaràs. Per tant, és aquest el marc jurídic
on nosaltres situam el punt de sortida de la proposició de llei
que el Partit Popular va presentar. I dir també que en relació
amb aquesta legislació actual, avui són els centres de salut els
primers on la dona acut quan té coneixement del seu estat
d’embaràs i on es regula el procés d’informació que ha de
facilitar la comunitat autònoma. 

D’una banda, rep informació sobre els mètodes
d’interrupció, els centres on la pot dur a terme, els tràmits i les
condicions, i d’altra banda, rep informació sobre les ajudes
públiques i els drets vinculats a l’embaràs i a la maternitat. El
sobre que ara s’entrega a les dones embarassades ha de
contemplar, per tant, entre altres informacions, els drets laborals

vinculats a l’embaràs i la maternitat, les prestacions i ajudes
públiques per a la cura dels seus fills i filles, els beneficis fiscals
i altra informació sobre incentius i ajudes al naixement. És
important recordar que aquesta és l’obligació de les comunitats
autònomes per assegurar el dret de la informació dels recursos
que tant a nivell estatal com a nivell autonòmic han de tenir les
dones.

Fa uns mesos, el Partit Popular va impulsar la proposició de
llei que avui debatem, un nou marc jurídic de protecció a les
dones embarassades, aquest era l’objectiu que va impulsar
aquesta llei. El nostre grup no va donar suport a aquesta
iniciativa, en considerar que no tenia sentit crear un nou marc
jurídic en paralAlel a la legislació vigent, en entendre que en
aquests moments el dret de les dones a ser informades dels
recursos existents en relació amb la seva maternitat està
assegurat per llei. Una vegada iniciada la seva tramitació, hem
considerat oportú fer un seguit d’aportacions per tal de
transformar una llei fonamentada en la creació d’una xarxa de
suport a les dones embarassades, per convertir-la en una llei que
atorgui nous drets de protecció tant a les dones embarassades en
situació de vulnerabilitat, com aquelles que no poden complir el
seu desig de dur endavant la seva maternitat per motius de
dificultats, sense vulnerar el dret de les dones a decidir. Aquesta
és una demanda explicitada per més de 300 entitats cíviques,
signants del manifest “Decidir nos hace libres” i que nosaltres
hem recollit a les nostres aportacions, a les nostres esmenes. 

Així, a continuació defensaré les esmenes que no es varen
admetre o varen quedar rebutjades en ponència. Esmena RGE
núm. 13717 a l’article 1, objecte de la llei; mantenim que
l’objecte d’aquesta llei ha de ser crear un marc jurídic per donar
suport a la maternitat, per donar suport a aquelles dones
embarassades que es troben en situació de vulnerabilitat i que
puguin tenir també suports per a la criança dels seus fills i filles.
Per tant, mantenim aquesta esmena.

Mantenim també l’esmena RGE núm. 13718 a l’article 2,
àmbit d’aplicació. La mantenim per considerar que amplia la
protecció per superar els conflictes més allà de l’embaràs,
referint-se a la maternitat i a la criança dels fills i filles.

Esmena RGE núm. 13719 a l’article 2, àmbit d’aplicació. La
redacció d’aquest article parla del dret a què les dones
embarassades siguin assessorades a ser informades sobre les
ajudes i suports que poden rebre, però no parla del dret a decidir
lliurament a ser informades de totes les opcions relatives a la
maternitat. Pensam que és important que es faci visible que el
dret a decidir lliurement sobre l’embaràs, contempli també el
dret a decidir sobre la seva interrupció.



ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 74 / 5 de juny del 2014 1031

 

Esmena RGE núm. 13720 a l’article 3, principis rectors. El
text proposat reitera el dret a l’assessorament i a la informació
personalitzada sobre les ajudes i suports que pot rebre una dona
embarassada, però no parla del suport que hauria de tenir una
dona que, tot i tenir un dret reconegut, no pot accedir-hi. Per
això vàrem considerar importantíssim que l’administració
autonòmica, mitjançant l’Institut Balear de la Dona, sigui la que
faciliti tant l’assessorament com l’assistència jurídica en el cas
d’haver d’interposar un recurs contra qualsevol tipus de
discriminació, derivada de la seva situació com a dona
embarassada o com a mare de fills i filles en edat de criança. Si
parlam de què volem protegir les dones que volen ser mares, les
dones que han de criar els seus fills i filles i que estan en
situació de precarietat econòmica, han d’assumir la seva defensa
davant els tribunals per un motiu molt simple, cap dona en
aquesta situació podria pagar les taxes judicials que va pujar el
Govern, vulnerant el dret a la justícia d’una gran part de la
societat. 

Esmena RGE núm. 13712, article 4. Aquest article conté dos
apartats que consideram molt greus, el primer apartat, l’a) diu:
el suport a la maternitat i a la protecció del concebut no nascut,
com a principis de l’estat del benestar social i de la comunitat de
les Illes Balears. Aquesta declaració de principis entronca
directament contra el dret a decidir de les dones, en consagrar
per damunt d’aquest dret el del no nascut, que és el concepte
sobre el qual el Govern fonamenta la derogació de la Llei
2/2010, de salut sexual i reproductiva i d’interrupció voluntària
l’embaràs. L’altre apartat, l’e), es va retirar a solAlicitud d’aquest
grup. I d’això n’estam, la veritat, molt contents, perquè
suposava una crueltat plantejar l’adopció d’un fill o d’una filla,
per motius econòmics. Per tant, ens alegram molt que s’hagi
suprimit.

Esmena RGE núm. 13724 de l’article 5. Parla de prioritat
d’atenció i no discriminació. La volem esmenar in voce, si fos
possible i quedaria redactada de la següent manera: després de
“prioritat”, afegir “dones embarassades i primera criança dels
fills i filles”.

Retiram l’esmena RGE núm. 13726 de l’article 5.

L’esmena RGE núm. 13727 de l’article 5, la mantenim per
coherència. Demanam que es garanteixi l’assistència jurídica
també a l’àmbit laboral.

L’esmena RGE núm. 13730 de l’article 7, sobre informació
en els centres socials i sanitaris, se’n va modificar el títol i va
passar a ser “dret a la informació”. Per tant, el text alternatiu
que va presentar aquest grup, està plantejat en relació amb què
les dones embarassades rebin informació sobre el seu dret a
decidir lliurament sobre la seva maternitat, tant en el cas de
decidir interrompre el seu embaràs, com si es decideix
continuar-lo. El Grup del Partit Popular planteja únicament que
es facilitarà a les dones la informació bàsica continguda en
aquesta llei.

L’esmena RGE núm. 13731 a l’article 8, foment de la
informació. Mantenim la seva supressió perquè la consideram
reiterativa.

L’esmena RGE núm. 13734 a l’article 10, colAlaboració
entre administracions. El text parla de què es promourà

mitjançant l’Institut Balear de la Dona la implicació de les
entitats locals en la difusió de la informació a les dones
embarassades i també que promourà l’existència d’una xarxa de
suport a les dones embarassades. No ho consideram oportú, ja
que a tota la llei no es parla de cap xarxa de suport i es centra
tota la responsabilitat i tota la competència sobre l’Institut
Balear de la Dona.

Disposició addicional única. Mantenim la nostra esmena en
el sentit que el Pla integral citat s’elabori en un termini de tres
mesos, a partir de l’aprovació d’aquesta llei, i que contengui
totes les mesures destinades a donar suport a les dones que
volen ser mares i que es troben en situació de vulnerabilitat, així
com que vagi acompanyat d’una memòria econòmica que el faci
viable.

En relació amb la disposició derogatòria única, hi votarem
a favor.

En relació amb la disposició final primera, el nostre grup
s’abstindrà.

En relació amb la disposició final segona, el nostre grup
s’abstindrà.

I a l’exposició de motius, com ja he dit a la primera part
d’aquesta intervenció, la mantindrem pels motius que hem
explicat abans.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Seguidament per defensar les
esmenes del Grup Parlamentari MÉS, RGE núm. 13785, 13787,
13789, 13773, 74, 75, 76, 77, 13791, 92, 13778, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 93, 96, 97, 98, 99, 13800, 13801 i 13802, té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago, també per un temps de
dotze minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta, bones tardes a tots i a totes. El nostre
grup parlamentari ja va mostrar en el plenari on es va debatre
aquesta proposició de llei que va presentar el Partit Popular, va
mostrar el seu rebuig jo crec que d’una forma clara i
contundent. I el nostre primer rebuig se sustentava bàsicament
en què estàvem davant d’una llei que pretenia bàsicament influir
en la dona que quedi embarassada i que tengui dubtes de si
continuar amb l’embaràs, acabar aquest embaràs o simplement
interrompre’l, i aquesta és la voluntat d’aquesta llei, influir en
la dona que té dubtes respecte de si vol continuar amb un
embaràs o no vol continuar amb un embaràs no desitjat.

Per tant, el títol ja de per si, aquest títol de suport a la dona
embarassada, és un títol que no és correcte i que no és real
perquè no es dóna cap suport a la dona embarassada, no es dóna
cap suport a una dona embarassada. I durant la tramitació en
ponència de les diferents propostes, s’ha demostrat clarament
que no és un suport a la dona embarassada el que es pretén amb
aquesta llei, sinó influir en aquesta dona embarassada que té
dubtes de cap on ha d’anar el seu embaràs.
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Afortunadament, i ja ho ha comentat la ponent del Partit
Socialista, hi ha un tema que ha caigut, jo crec que ens en
podem congratular tots, i és que, per motius socioeconòmics, es
promocioni l’adopció. Això era una vergonya que no podia
quedar així i afortunadament ha caigut. Es pot promocionar
l’adopció davant un infant maltractat, es pot promocionar
l’adopció davant un infant abusat, però, per motius econòmics,
que una llei digui que es promocionarà l’adopció era realment
un retorn als anys quaranta. Per tant, afortunadament s’han
acceptat les propostes, les esmenes de l’oposició que això
desaparegui.

De la mateixa manera un tema que per a nosaltres també era
especialment greu, la referència a la dona immigrant, amb un
contingut, allà on hi havia aquest article, molt classista i molt
paternalista. Afortunadament també s’han acceptat les esmenes
de l’oposició per retirar aquest concepte referit a la dona
immigrant.

Per tant, nosaltres continuam sent molt crítics sobre aquesta
proposició de llei. Tot i així vàrem presentar moltes esmenes,
vàrem presentar esmenes amb la idea de millorar l’articulat
complet, de millorar el text i que realment hi hagués un suport
a la dona embarassada. I record que quan vàrem debatre el text
en plenari, em vaig referir i vaig explicar que es veuria realment
si hi ha voluntat per part del Partit Popular de donar suport a la
dona embarassada, si acceptaven alguna de les nostres esmenes
que faríem a la llei. S’han acceptat determinades esmenes, que
crec, com les anteriors que he dit, que milloren el text, però el
suport a la dona embarassada queda reduït amb aquesta llei a un
telèfon, un telèfon que serà gratuït, és l’únic que introdueix nou.
Perquè aquesta vocació d’orientació i d’influència que té el
Partit Popular cap a les dones embarasses ja es fa a la nostra
comunitat autònoma i així ho vaig explicar: en els centres de
salut, en els centres socials es dóna informació a la dona damunt
els drets que té com a dona embarassada i fins que no hi hagi la
modificació de la llei de l’avortament, si aquesta dona decideix
avortar, també de forma neutral se li dóna informació. I dubtar
d’això, és dubtar de la neutralitat i de la professionalitat dels
actuals treballadors socials, educadors socials, psicòlegs,
metges, de tot el conjunt del personal sanitari i de serveis socials
que fa feina a l’administració pública i que orienta la dona cap
als recursos que té, tant si decideix continuar amb l’embaràs,
com si decideix avortar.

I així nosaltres per resumir, deim que mantenim cada una de
les esmenes que no han estat acceptades en ponència, o que no
s’han transaccionat. Perquè a una llei que parli de l’embaràs en
el segle XXI i s’hagi rebutjat una esmena del Grup Parlamentari
MÉS que diu que aquesta llei té com a objecte la configuració
del marc jurídic d’actuació de la comunitat autònoma, en
l’àmbit de la protecció i atenció a la dona que vol ser mare,
especialment realitzarà accions dirigides a evitar embarassos no
desitjats i que la maternitat i la paternitat sigui una decisió
voluntària, responsable i joiosa, això, senyors diputats i
diputades, s’ha rebutjat. Segle XXI!, això s’ha rebutjat. La
maternitat no és una aspiració voluntària, responsable i joiosa,
no; les accions dirigides a evitar embarassos no desitjats, com
si l’embaràs fos una obligació biològica, això s’ha rebutjat. I
totes les esmenes nostres que anaven dirigides a això, han estat
rebutjades de forma sistemàtica. Han millorat simplement les
que corregien coses tan greus com la que he mencionat al
principi. 

Després tenim les dones embarassades que han passat per
tota aquesta xarxa social, han telefonat 200 vegades a aquest
telèfon que donarà aquesta llei, i després què passa amb elles?
Què passa amb una dona amb problemes socioeconòmics que té
una criatura? Doncs, nosaltres li dèiem, escolti’m, el Govern de
les Illes Balears garantirà a la dona embarassada que no tengui
ingressos econòmics, una renda econòmica equivalent a la renda
bàsica de la comunitat autònoma, la rebrà mentre es trobi en
aquesta situació, almanco fins que el fill tengui tres anys. L’ha
rebutjada el Partit Popular! És a dir, nosaltres promocionam, a
una dona embarassada, li deim que sí que si té dubtes que no,
que no avorti, que li donam suport, que continuï amb aquest
embaràs i quan té la criatura res, res, ni una xarxa
d’infraestructures per donar compliment a la responsabilitat de
família i cura en les situacions que no tenguin aquestes
possibilitats econòmics; ni la possibilitat d’un pla de
planificació familiar, suport a la maternitat i a la primera
criança, res! Aquesta llei l’únic objectiu que té és el que he dit
al principi, influir en la dona.

Hi ha un article que jo crec que és el millor d’aquesta llei,
que és l’article 6, per primera vegada a la nostra comunitat
autònoma es reconeix que un infant de 16 anys, o de 14, 15
anys, una dona, una jove, en aquest cas, que quedi embarassada
i estigui en procés, en edat, si està en edat obligatòria o està en
edat escolar, se li faci una atenció especial, és l’únic article que
consider que és bo d’aquest articulat. Doncs, les nostres
propostes anaven encaminades a millorar aquest article, que és
l’únic que consider que és bo, a especificar clarament que no
només les seves necessitats durant l’embaràs, i el text original
posa “i els dos anys”, i per què no els tres anys?, que els tres
anys sempre és una configuració d’edat evolutiva determinada,
que és comencen a tenir accés a determinades ajudes
econòmiques; dos anys, per què? Per què no ho fem en tres
anys?, és una edat d’escolarització determinada.

Especificàvem d’una forma molt clara les autoritats
educatives, què són les autoritats educatives. Deien que eren els
centres escolars -els centres escolars-, els que coneixent el cas
havien de fer una proposta d’horaris i de currículum especial, no
les autoritats educatives, que és com no dir res, els centres
escolars, on està aquesta nina escolaritzada, rebutjat pel Partit
Popular. I així una darrera l’altra, així una darrera l’altra.

El director del centre escolar lliurarà a la Conselleria
d’Educació i Cultura la solAlicitud de recursos materials per
poder aplicar l’adopció curricular necessària, rebutjat. Queda
genèric, les autoritats educatives, i així. Tot el que és concretar
ajuda, tot el que és concretar suport real, i no fictici, a una dona
embarassada, que no desitja aquest embaràs i que el vol
continuar no ha estat possible.
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Per tant, nosaltres mantenim cada una de les nostres
proposicions no de llei.

I no sé si és el moment de dir-ho, i també, o en tot cas en el
tema de la votació a l’articulat també ho demanam, demanam un
vot particular, perquè en el títol, perquè durant la ponència s’ha
acceptat una proposta del Partit Socialista que afegia, i crec que
era de la maternitat, i així com queda la llei no hi ha res que
doni suport a la maternitat, només l’embaràs. Per tant, nosaltres,
no sé si és el moment, en tot cas sí que demanam un vot
particular al títol.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Santiago. Per defensar les esmenes
de la diputada no adscrita...

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, les esmenes presentades per la diputada no adscrita,
Margalida Font, la qual no ha pogut assistir, queden defensades
amb els seus propis termes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sra. Obrador, moltes gràcies. Passam al torn en
contra de les esmenes.

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. María José Bauzá, també per un temps de dotze
minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Bueno, lo primero de todo,
y a pesar de algunas intervenciones, sí quisiera agradecer la
participación de los grupos de la oposición en la ponencia, creo
que ha sido positivo que hayan decidido presentar enmiendas
parciales; que se ha trabajado en intentar mejorar el texto,
aunque es evidente que no existe una voluntad de llegar a un
entendimiento en según qué ámbitos, pero igualmente yo sí
quiero agradecer esa participación de las portavoces de la
oposición y agradecer aquellas enmiendas que creo que han
podido mejorar algunos artículos y algunos párrafos del texto.

Nosotros sí, a pesar de lo que ha dicho la portavoz del Grupo
Socialista, que existe una legislación que considera que ya
defiende suficientemente la maternidad, nosotros sí creemos que
era necesario hacer esta ley; creemos que para nosotros es
importante elevar a rango de ley esa defensa de la maternidad
en esta comunidad autónoma, y creemos que a día de hoy, pues
es cierto que existe información, pero que a día de hoy está
dispersa, no es fácil para aquellas mujeres que pueden en un
momento determinado estar en una situación que para ellas es
inesperada, incluso en algún momento una situación difícil,
pues creo que cualquier posibilidad de facilitarles esta situación
y la toma de decisiones en este momento, pues nosotros desde
luego no vamos a quedarnos cortos en la medida de lo posible.

Es cierto que estos momentos en casos de mujeres que están
en riesgo de exclusión social todavía se agravan más esas
posibles incertidumbres y esa situación de cierto desamparo. En
ese sentido iba, pues, ese apartado que ha criticado la Sra.
Santiago en cuanto a las mujeres inmigrantes, pero entiendo que
si la redacción no era del todo correcta, pues se ha retirado para
no causar ningún tipo de..., pero vamos en ningún caso ni era...,
no sé muy bien..., que ha dicho clasista o no sé muy bien qué le
vio ella a esta párrafo. Pero bueno, para evitar cualquier tipo de
dudas al respecto pues se ha retirado.

Como digo, creo que las enmiendas presentadas en algunos
casos han mejorado el texto y sí que quiero decir que, como ya
he dicho otras veces, para nosotros esta ley no tiene nada que
ver con el aborto, es un debate totalmente distinto, yo creo que
aquí simplemente estamos hablando de que aquellas mujeres
que se quedan embarazadas y que apuestan por ser madres, que
ellas deciden libremente ser madres, pues van a encontrar una
serie de facilidades. Que esta ley pues yo creo que, además, ha
quedado mejorada con precisamente al incluir al Institut de la
Dona como referente en este sentido, pues creo que queda
mejorado.

No es una ley que sea única y exclusivamente del Estado,
puesto que hay más de siete comunidades autónomas que han
decidido optar por hacer una ley de este tipo, o sea que creo que
nos sumamos pues a ese grupo de comunidades autónomas que
apuestan por tomar la decisión de hacer una ley, digamos, de
potenciación de la maternidad. Creo que, sobre todo a día de
hoy, es un tema necesario, está claro que cada vez hay más
dificultades para las mujeres para ser madres; la dificultad de
conciliar la vida familiar y laboral pues complica mucho la
maternidad y yo creo que debemos seguir apostando.

Me hubiera gustado que esta ley hubiera seguido un poco lo
que era la tónica de esta comisión en otras leyes, como fue por
ejemplo la de perros guía, con una unanimidad, o aquella
proposición de ley que conseguimos presentar todos en
conjunto, pero está claro que no va a ser el caso, no va a ser el
caso ¿no?

Rechazar, por supuesto, la argumentación de la portavoz del
Grupo MÉS, porque esta ley en ningún caso pretende influir
sobre nadie ni influir menos en la mujer embarazada, yo creo
que simplemente está confundiendo influir con apoyar, creo que
son dos conceptos muy diferentes. Evidentemente, yo creo que
si aquí alguien intenta influir sobre alguien en estos temas me
da la sensación de que no somos precisamente el Partido
Popular, yo creo que hay más influencias por parte de la
oposición o por parte de los grupos de izquierda, yo creo que
una ley como esta, si se la lee de un lado a otro, me dice usted
la de cantidad de cosas que no hemos aceptado; yo creo que
hemos tenido mucha voluntad de aceptar, porque hay bastantes
enmiendas que han sido aceptadas, y yo creo que la voluntad de
consenso existe, pero ya, como quedó patente en la ponencia,
pues ustedes mismas me reconocieron que no podía llegar a
haber una voluntad de todos, de consenso, porque el punto de
partida ya no era el mismo y ya no estábamos en la misma idea.
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Entonces, al final yo creo que hemos hecho un esfuerzo en
aceptar muchas enmiendas, como ahora mismo hablaban del
tema de la promoción de la adopción, que en ningún caso ponía
nada de “por motivos socioeconómicos”, yo creo que se hablaba
de que, como se habla a nivel general, de que a día de hoy,
efectivamente, existen muchas trabas en la adopción y por eso
se ha modificado la ley a nivel nacional. Existen muchísimas
familias que están adoptando niños en el extranjero, o sea creo
que es una demanda nacional, una demanda de la sociedad pues
que se tomen medidas en cuanto a mejoras en el acogimiento y
en la adopción, pero, en el mismo caso que la anterior, ante la
duda de que pueda causar cualquier tipo de susceptibilidad,
hemos decidido retirarla.

Yo creo que las acusaciones de que es una ley que se queda
reducida a nada, carece de sentido puesto que existe una
disposición precisamente que nos remite a un plan integral que
se está elaborando donde vendrán las medidas en concreto de
protección a la maternidad, yo creo que eso sí que serán
medidas concretas, como pasa en tantas otras leyes. La ley nos
remite a unas medidas concretas que vendrán en el plan integral.

Aquí, por cierto, nadie duda de la neutralidad de los
profesionales, por supuesto respetamos muchísimo la labor que
se está haciendo desde los centros de salud y desde los servicios
sociales, y creo que una cosa no impide la otra y cuanto más
oferta para estas mujeres yo creo que muchísimo mejor.

Como le digo, usted me echa en cara que haya cosas que no
he aceptado, yo también le podría echar en cara que no sé cómo
puede votar en contra de una ley con lo que dice, una ley que
está precisamente apoyando la maternidad, eso a mí también me
cuesta entenderlo, pero creo que a lo mejor cada uno tiene una
forma de ver este tema diferente. Yo le respeto la suya y por ese
mismo sentido espero que respete la nuestra, la verdad que me
parecería difícil de entender que, con el esfuerzo que se ha
hecho, quitando muchas cosas que les pudieran parecer poco
apropiadas, sí me gustaría que votaran a favor de la ley, pero me
da la sensación de que no va a ser el caso por los comentarios
que he oído.

Sí que de todas formas, en ese ánimo de seguir intentando
consensuar hasta el último momento, pensaba aceptar alguna
enmienda más a la Sra. Santiago, en cuanto a la exposición de
motivos, he decidido que aceptaríamos la enmienda 13801/13,
referente al párrafo noveno, de supresión de una parte del
párrafo.

Y en cuanto a dos enmiendas, la 13799/13 y la 13800/13,
que la Sra. Santiago pide su supresión, yo, si le parece, le
propondría una redacción alternativa a fin de mantener el
párrafo, con una posible redacción alternativa.

Si la presidenta nos da unos minutos, lo consensúo con ellos
para que puedan...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, idò així fem un recés d’un parell de minuts per tal que es
posin d’acord.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Pues ya hemos propuesto la transacción al Grupo MÉS, y si
acepta esa transacción pues modificaríamos el texto de la
exposición de motivos en este sentido. No sé si el Grupo MÉS
acepta.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, sí, acceptam la transacció.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Pues así quedarían aceptadas otras tres enmiendas, que
serían la 13799, con el texto alternativo; la 13800 y la 13801 del
Grupo MÉS. Por nuestra parte ya está, muchas gracias.

(Se sent de fons una veu que diu: “Ho pot repetir, per
favor?”)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, 13799, 13800 i 13801. 

Tenim l’esmena 13724 del Partit Socialista, que segons
l’article 122.3 del Reglament del Parlament ens diu que per
modificar els termes d’una esmena cal que hi hagi una
transacció que ha d’aprovar la portaveu del Grup Popular, o per
unanimitat de tots els membres de la comissió. Per tant els
pregaria si es poden pronunciar respecte d’això.

L’esmena 13724 del Grup Socialista.

Si volen també feim una suspensió... Idò si es poden
pronunciar sobre aquesta esmena.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

No la aceptamos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Continuarem, idò, amb els torns de rèplica. Pel
Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Conxa
Obrador, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en definitiva hem
d’afegir que aquesta llei així com es planteja no servirà
absolutament per augmentar cap dret ni cap prestació a les
dones embarassades que tenguin dificultats, qualsevol tipus de
dificultat per dur endavant un embaràs, i que únicament es
posarà al seu abast un telèfon, que entenem que no serà un
telèfon d’una xarxa, perquè ha quedat molt clar que ha de ser el
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telèfon de l’Institut Balear de la Dona, per tant vigilarem molt
de prop que no sigui una xarxa aliena a l’administració la que
doni informació a les dones embarassades, i entenem que
rebutjar totes aquelles esmenes presentades pel nostre grup que
volen convertir precisament aquesta llei en un instrument nou
que superi les prestacions estatals previstes ara, en aquests
moments, per donar suport a les dones embarassades i a les
dones que volen tenir fills, i a les dones que tenen fills i que no
poden assolir les necessitats bàsiques, dic que aquesta llei no
servirà absolutament per augmentar cap dret ni cap prestació. 

Per tant, quina necessitat hi ha d’impulsar una llei que l’únic
objecte de la qual és donar atenció, telefònica o presencial,
imagín, a les dones embarassades que vagin a l’Institut Balear
de la Dona? No té cap senti ni un, ni un. 

Per tant consideram que no podem donar suport a aquesta
llei plantejada d’aquesta manera. Les nostres esmenes
intentaven superar les prestacions a les dones i a la maternitat
previstes a la normativa estatal i a la normativa autonòmica;
pensàvem que aquesta llei havia de superar aquestes
circumstàncies, i que només superant el que en l’actualitat està
vigent tendria utilitat. No té cap tipus d’utilitat.

I hem de dir també, en relació amb l’atenció a les joves
adolescents que queden embarassades i tot el suport que els vol
donar el Partit Popular adaptant currículums perquè puguin
continuar els seus estudis, que nosaltres hi estam a favor, hem
de dir i denunciar que el Partit Popular va eliminar el punt
d’assessorament de salut jove de les Illes Balears, un punt on els
joves que hi volguessin anar rebien atenció sobre mètodes
anticonceptius, conductes de risc, conductes saludables, en fi,
tots els dies feiners de la setmana els joves podien acudir a fer
consultes, a resoldre dubtes i a tenir un assessorament, i el Partit
Popular va eliminar aquesta prestació. Ara inclou dins aquesta
nova llei el suport a les adolescents embarassades. Mirin, el que
s’ha de fer és prevenció, i el Partit Popular el que està fent és
carregar-se la prevenció i ho ha demostrant eliminant aquest
punt d’assessorament de salut jove.

Per tant nosaltres mantenim que el Partit Popular està
impulsant un instrument que no servirà absolutament per a res,
perquè les dones que volen continuar amb el seu embaràs, si es
plantegen no tenir aquest fill o aquesta filla per motius
econòmics, el que decidiran és precisament que no poden tenir
aquest fill perquè ni aquesta llei, ni els retalls, ni la reforma
laboral, ni la dependència, ni les beques de menjador, ni les
escoletes infantils, tot això han estat serveis i prestacions
retallades pel Partit Popular. Per tant si el Partit Popular allò que
vol impulsar és que les dones que no poden tenir els fills perquè
no tenen recursos econòmics el que ha de fer és impulsar plans
d’ocupació, perquè si no tenen feina no podran tenir fills, i això
està claríssim. Si no hi ha ningú, ni una llei, ni un dret que pugui
cuidar dels majors, aquestes dones no podran tenir fills o filles;
si no hi ha beques de menjador també serà una dificultat més; si
no hi ha escoletes infantils, també.

Per tant, en relació a les esmenes del Grup MÉS, voldríem
manifestar el sentit del nostre vot. Hem de dir que a l’esmena
13785 ens abstindrem, perquè no volem renunciar a la nostra
esmena de modificació. A l’esmena 13787 a l’article 3 ens
abstindrem pels mateixos motius. A les esmenes 13788 i 89 a
l’article 4 votarem a favor. A les esmenes 13773, 74, 75, 76, 77

i 13791 i 99 a l’article 6, votarem a favor. A l’esmena 13778 ens
abstindrem. A l’esmena 13779 votarem a favor. A l’esmena
13780 votarem a favor. A l’esmena 13781 votarem a favor. A
l’esmena 13782 també votarem a favor. I a l’exposició de
motius ens abstindrem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies. Volem agrair al Partit Popular que hagi acceptat
algunes de les modificacions proposades per nosaltres per
millorar l’exposició de motius, i vostè, Sra. Bauzá, especifica
que s’ha fet un esforç, però s’ha fet un esforç considerable en tot
allò que era millorar la redacció i que quedàs més clar amb la
incorporació de l’Institut de la Dona, i millorar la redacció. Però
tot el que és incorporar esmenes que vagin clarament dirigides
a entendre que la maternitat ha de ser lliure i responsable i no
pot ser determinada per un element biològic, no n’han acceptat
ni una, i per a nosaltres era cabdal. 

La maternitat és lliure, i la maternitat és responsable, no pot
venir determinada per un fet biològic. I vostès, en relació amb
aquestes esmenes, cap ni una. En relació amb les esmenes que
una vegada que aquestes dones que hagin tengut el fill tenguin
suport si estan en situació socioeconòmica per l’administració
que ens representa a tots, i ja que deim que la maternitat és un
valor social, i vostè mateixa reconeix que cada vegada hi ha més
dificultats per ser mare, entre altres coses perquè no hi ha feina
fixa, entre altres coses perquè no hi ha suport administratiu, cap
ni una de les esmenes que hem presentat.

Amb una llei d’embaràs no es promou que aquest embaràs
sigui responsable i lliure, és una llei que considera l’embaràs
com un element determinista, que arriba i que no s’hi pot fer
res. No es protegeix la maternitat; una vegada que el fill o la
filla ha nascut no hi ha protecció possible. I no es dóna suport,
perquè s’ha rebutjat per part del Partit Popular, no es dóna
suport a aquelles dones que volen ser mares i no poden, com per
exemple les parelles de dones homosexuals; vostès també han
rebutjat en aquesta situació donar-hi suport, que puguin tenir
accés a la inseminació artificial. Les dones que volen ser mares
i no poden, vostès ho impedeixen, han votat en contra.

Per tant, efectivament que això no és la Llei de cans guia ni
la Llei de serveis socials, que milloraven una qüestió tècnica, és
una llei que té un contingut polític, de com una dona ha de
prendre la decisió de ser mare, i amb vostès no coincidim, el
Partit Popular no coincideix amb nosaltres, està clar que no. Per
a vostès és una cosa que, si ve, no tens més remei, i nosaltres
pensam que ha de ser actiu, joiós, responsable, i ha de ser triat.
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Vostè es refereix al fet que hi ha altres comunitats
autònomes; totes del Partit Popular, i amb escàs suport
parlamentari d’altres grups parlamentaris. I malauradament
aquesta llei, en el seu aspecte..., com quedarà sense la
introducció de les modificacions que hem fet l’oposició,
cregui’m que ara tendrà poquíssim sentit amb la modificació de
la Llei de l’avortament. A nivell estatal, que es vol modificar la
Llei de l’avortament, tendrà molt poc sentit, aquesta llei. No,
no, és que no..., és que no hi haurà opció, no tendran opció per
a les dones. Vostès retiren a les dones..., les dones no podran
pensar si continuen o no continuen amb un embaràs; l’Estat els
diu que davant un embaràs no desitjat continua. Per què un
telèfon per demanar...?, què?, si pot continuar, si no pot
continuar, que si continua tendrà suport? No tendrà opció. 

Tendria sentit si recollissin les esmenes que ha presentat en
aquest cas el Grup MÉS: suport social, administratiu i econòmic
per a dones que s’han quedat embarassades, que han de
continuar amb aquest embaràs i que no tenen suport familiar i
no tenen una situació socioeconòmica que garanteixi la criança.

Per tant nosaltres en general li deim que no donarem suport
pràcticament l’articulat d’aquesta llei. Donarem suport en el
plenari pràcticament a totes les propostes del Partit Socialista,
i donarem molt poc suport i farem una exposició molt crítica del
conjunt de la llei tal com queda. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Abans de passar a les
votacions, entenem...

Disculpi, Sra. Bauzá, disculpi. Seguidament, idò, té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. María José Bauzá, també per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Bueno, nosotros seguimos
manteniendo que para nosotros es importante sensibilizar y
poner en valor la figura de la maternidad, creemos que es
importante crear una ley en este sentido, y, bueno, la verdad es
que no voy a entrar a desmentir todas las cosas que se han
dicho, pero evidentemente ni el Partido Popular ha puesto en
riesgo la salud de los jóvenes, ni tales cosas que ha mencionado
la Sra. Obrador, que al final me hace lamentar que todas las
intervenciones vayan en el mismo sentido. 

O sea, hablemos del tema que hablemos al final siempre
acaban sacando una retahíla de cosas contra el gobierno del
Partido Popular, al final nos vamos desviando del tema. Yo les
pediría que al menos en el pleno hablemos de esta ley, hablemos
del objeto de la ley, hablemos de la maternidad y de la defensa
de la maternidad, pues cada vez que hablamos del tema que sea
sacamos que si la reforma laboral, que si no sé qué, que si no sé
cuantos, y al final nos desviamos del objeto del debate, creo yo.

Creo que es una ley suficientemente importante, el objeto
del que hablamos, como para que nos dediquemos a hablar de
maternidad. Sí que he de decir que, contrariamente a lo que dice
la Sra. Santiago, el compromiso tanto del Gobierno de España
como del Gobierno autonómico con la familia y el hecho de la
ayuda a la crianza de los hijos es muy firme, y de hecho se está
elaborando un plan integral de apoyo a la familia a nivel estatal;
se acaba de hacer una reforma sobre las familias numerosas, se
está tomando toda una serie de medidas para favorecer la
conciliación de la vida familiar y laboral, se acaba de aprobar
también un plan de lucha contra la pobreza infantil y un plan de
inclusión social, un plan de ayuda a la infancia y adolescencia;
en esta comunidad autónoma también se están elaborando un
plan integral de ayuda a la familia que incluirá todas las
medidas específicas de apoyo a la mujer embarazada. 

Yo creo que si algún partido político destaca precisamente
por tomar medidas de apoyo a la familia ha sido siempre el
Partido Popular, históricamente y en el presente. Así que para
nada creo que nuestras propuestas estén vacías de contenido. 

Evidentemente tenemos visiones muy diferentes de ciertos
temas, ustedes siguen mezclando la maternidad con el aborto,
que creo que en este caso no tiene nada que ver, porque aquí no
estamos diciéndole a nadie lo que tiene que hacer, estamos
diciéndole que si en un momento determinado decide ser madre
le vamos a ofrecer opciones, y le vamos a ofrecer información.
No, no lo digo por ningún sitio. En esta ley...

(Remor de veus)

En esta ley... no, yo no digo... esta ley al final se dedica
precisamente a que una mujer que en un momento determinado
decide ser madre tenga a quien dirigirse y a quien preguntar y
ofrecer una serie de alternativas.

Sí que les pediría que al menos hagan el planteamiento de
votar esta ley y no lo que ustedes creen que dice, sino lo que
dice la ley. Léanse artículo por artículo, creo que no tiene que
no puedan ustedes aprobar, y sí que les pido ese esfuerzo, y que
al menos centremos el debate sobre lo que estamos hablando,
que es la maternidad y el apoyo a aquellas mujeres que
libremente deciden ser madres, y no el aborto, ni la reforma
laboral, ni la dependencia. Estamos hablando de maternidad.

Y simplemente eso. Creo que en todo momento ha habido
por nuestra parte una voluntad de intentar acercar posturas en la
medida de lo posible. Se han aprobado muchas enmiendas, tanto
del Grupo Socialista como del Grupo MÉS; teniendo en cuenta
que no es una ley muy larga, el número de enmiendas que se
han aprobado en proporción es bastante importante, y, bueno, sí
que les pediría también por su parte ese esfuerzo de intentar
consensuar y aprobar lo que consideren oportuno.

Muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. Ara sí. Entenem, idò, que s’ha
retirat l’esmena 13726; Sra. Obrador, entenem que s’ha retirat
l’esmena 13726 del Grup Socialista. És correcte, no?

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, sí, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem, idò, a la votació de l’esmena 13724, també del
Grup Socialista.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Passarem ara a la votació, també del Grup Socialista, de les
esmenes 13717, 18, 19, 20, 21, 27, 30, 731, 734, 737, 716/13,
totes elles també del Grup Socialista.

Vots a favor? Ah!, disculpi.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Presidenta, deman votació separada de la 13719.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votarem, idò, primer, l’esmena 13719.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 9.

Abstencions? 1.

Ara passarem a la votació de la resta d’esmenes que he
anomenat abans.

Vots a favor? 6. Perdó, 5.

Vots en contra? 9.

I ara passarem al vot particular del títol.

Vots a favor? 1.

Vots en contra? 9.

I abstencions? 4.

Ara procedirem a la votació de les esmenes del Grup
Parlamentari MÉS, votació separada de les esmenes RGE núm.
13785, 87, 88, 83, 84, 93, 96, 97, 98, 99, 800, 801 i 802.

(Remor de veus)

No, no...

(Se sent de fons la Sra. Lletrada que diu: “no, no, han
transaccionat la 13799...”)

La 800...

(Se sent de fons la Sra. Lletrada que diu: “no les hem
dites..., van a part, van a l’altre paquet”)

(Se sent de fons la Sra. Santiago i Rodríguez que diu: “pot
repetir, per favor, presidenta, (...)”)

Sí, sí, a veure, repetiré totes les esmenes que votarem:
13785, 87, 88, tretze set-cents...

(Se sent de fons la Sra. Obrador i Guzmán que diu: “la 88
no”)

(Se sent de fons la Sra. Lletrada que diu:“idò, 89?”)

(Remor de veus)

Suspenem un momentet la sessió.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passaríem a la votació separada de les esmenes de MÉS,
correspondria les RGE núm.  13785, 13787, 13783, 84, 93, 96,
97, 98, 99, 800, 801 i 802. Correcte així?

(Se senten veus fons que diuen “sí”)

Idò, vots a favor? 1 vot a favor.

Vots en contra? 9.

I abstencions? 4.

Ara passaríem a la votació de les esmenes RGE núm. 13788
i 89, 73, 74, 75, 76, 77, 91, 92, 78, 79...

(Se sent de fons la Sra. Lletrada que diu: “no, 78 ...”)

Ah, no, bé, sí... 780, 81 i 82.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Perdoni, Sra. Presidenta, és que hem detectat una errada, a
la intervenció de fixació de posicions a l’esmena 13778...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un moment, un moment, tretze mil set-cents...



1038 ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 74 / 5 de juny del 2014 

 

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

....13778 hem manifestat el nostre vot d’abstenció i a la
13779 a favor. D’acord? Ha quedat així recollit? D’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

(Se sent de fons la Sra. Lletrada que diu: “ara torna dir,
torna dir aquesta altra votació, a veure si va bé, la votació del
sí, repetim la del sí”).

D’acord, repetiré els números de les esmenes: 13788 i 89,
13773, 74, 75, 76, 77, 91, 92, 78, 79...

(Se sent de fons la Sra. Lletrada que diu “no, 78...”)

No, perdó, perdó, sí, sí, sí... 79, 80, 81 i 82, eh?

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Passarem ara la votació de les esmenes de la diputada no
adscrita Sra. Font, que van de l’esmena 13810 a la 13825.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 9.

Abstencions? 1.

Votació de l’articulat, denominació del títol de la proposició
de llei i article primer.

Vots a favor?

Article primer, títol i article primer.

(Remor de veus)

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 5.

Articles 2 i 3.

Vots a favor?...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Deman votació separada dels articles.

LA SRA. PRESIDENTA:

Del 2 i del 3?

LA SRA SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

De tots, sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah, cadascun per...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Com que és una llei curteta d’articles, crec que seria mi...

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, idò votarem ara únicament l’article 2.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 5.

Votació de l’article 3.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 4. 

I abstencions? 1.

Votació de l’article 4.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 5.

Article 8...

(Se senten veus de fons que diuen: article “5, 5...” i la Sra.
Lletrada que diu “article 5, quatre, cinc..., article 5”)

Sí, perdó, perdó, article 5.

Vots a favor? 10...

Vots en contra? 4.

Article 6.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? 

Abstencions? 4.

Article 7.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 5.

Votació de l’article 8.
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Vots a favor? 9.

Vots en contra? 4.

Abstencions? 1.

Votació de l’article 9.

Vots a favor? 10.

Vots en contra? 

Abstencions? 4.

Article 10.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 4.

Abstencions? 1.

Votació de l’article 11.

Vots a favor? 9.

En contra? 5.

Passarem a la votació de la disposició addicional única.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 5.

Disposició derogatòria única.

Vots a favor? 9.

En contra? 

Abstencions? 5.

Disposició final primera.

Vots a favor? 9.

En contra?

I abstencions? 5.

Votació de la disposició final segona.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 4.

Abstencions? 1.

Votació de l’exposició de motius.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 5.

Cap abstenció.

En conseqüència queda dictaminada la Proposició de llei
RGE núm. 2005/13, per la qual s’estableix i regula una xarxa de
suport a la dona embarassada. 

Així mateix, se’ls recorda que, d’acord amb l’establert a
l’article 125 del Reglament de la Cambra, dins les 48 hores
següents a la data d’acabament del dictamen, en escrit adreçat
a la Molt Hble. Presidenta del Parlament de les Illes Balears
hauran de comunicar els vots particulars i les esmenes que
havent estat defensades i votades en comissió i no incorporades
al dictamen pretenguin defensar al Ple.

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