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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui, i
en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sra. Presidenta, Jaime Fernández sustituye a Josep Torres.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, presidenta. Esperança Marí substitueix Joana Barceló.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei 1103 i 1463/14.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1103/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuda
humanitària a Síria.

En primer lloc, i per defensar la Proposició no de llei RGE
1103/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuda
humanitària a Síria, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Obrador,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tots i a totes.
La crisi de Síria malauradament ja no és tan present als mitjans
de comunicació com al seu inici, ni la veim a les portades dels
diaris ni a la televisió, però continua existint i es manifesta amb
unes xifres que són terribles. Per això es fa necessari posar-la
regularment damunt l’agenda política perquè no s’oblidi aquesta
tragèdia.

El ministre d’Exterior fa poc temps va reconèixer més de
100.000 morts, que són més, més de 2 milions de refugiats a
països veïnats de Síria, més de 6 milions de persones
desplaçades cap a l’interior del país, moltes d’elles en situació
de risc perquè no hi pot arribar l’ajuda humanitària. No es pot
parlar de Síria retòricament, sinó que s’han de posar instruments
que estan a l’abast, polítics, diplomàtics i humanitaris, per donar
prioritat a les persones més vulnerables d’aquesta guerra, les
dones, els infants -recordem que hi ha més de 5 milions de
menors desplaçats, més de 10.000 menors han mort en aquesta
guerra-, també les persones majors i les persones malaltes. 3
milions d’infants s’han vist obligats a deixar els estudis, un terç
de les plantes de tractament d’aigua no estan en funcionament,
i s’ha destruït més del 60% dels centres de salut de Síria. Estam,
per tant, davant d’una situació d’emergència que està
desbordant tots els mecanismes de les organitzacions
internacionals i està convertint aquesta zona en un polvorí. 

El meu grup no pot oblidar aquesta realitat, per això es va
presentar aquesta proposició no de llei, per tal que actuï la
política, perquè ens impliquem en la consecució d’una solució
pacífica, de la resolució del conflicte, i que comenci per
decretar-se un alt al foc per iniciar converses. 

El Govern espanyol ha de treballar amb més intensitat per
aconseguir que la Unió Europea i els organismes internacionals,
i les mateixes organitzacions no governamentals, aportin tots els
seus instruments per donar una resposta humanitària d’acord
amb la catastròfica situació a Síria i per protegir la població
amenaçada. És necessari augmentar l’assistència a la població
desplaçada i refugiada, entre la qual hi ha més d’1 milió
d’infants que pateixen riscs associats denunciats per
organitzacions internacionals com Save the Children, que ha
alertat del brot de poliomelitis, confirmat posteriorment per
l’Organització Mundial de la Salut. Necessiten urgentment
campanyes de vacunació, i per això és fonamental aturar el foc
de les armes mentre s’obre un cordó humanitari d’accés a la
població afectada que doni seguretat i garanties. Es diu que hi
ha entre 500.000 i 700.000 nins i nines que necessiten una
vacuna que en aquests moments no reben.

D’altra banda l’ajuda humanitària en aquest moment
necessita el doble de mitjans dels quals compta ara mateix, una
ajuda humanitària que també -recordem-ho- va patir les
retallades pressupostàries en nom de l’austeritat. Espanya ha de
participar en l’esforç que demana la crisi síria amb una
aportació econòmica d’acord amb la tragèdia que pateix aquesta
població. 

Ara bé, com diu l’informe d’Intermon Oxfam La hora de la
verdad, l’ajuda humanitària per si sola tampoc no és suficient.
Els països limítrofs estan demostrant una enorme generositat al
acollir persones que fugen del conflicte, que ja superen els 2
milions d’éssers humans. Aquesta organització insta el governs
fora de la regió a incrementar notablement el nombre de
refugiats que estan disposats a acollir i a reubicar als països per
limitar la pressió a què estan sotmesos precisament els països
veïnats. En aquesta línia demanam que el ministre d’Exteriors
d’Espanya impulsi una negociació en el Consell de Ministres
d’Exteriors de la Unió Europea per tal que es pugui parlar d’un
programa de reassentament que posi damunt la taula la necessita
de reallotjament temporal en tercers països. 

És temps de compromisos, d’augmentar la intensitat del
compromís del Govern espanyol. En aquests moments el
compromís del nostre país és de 30 persones acollides, una xifra
absolutament insignificant, perquè són quatre famílies, són més
o manco les persones que avui estam en aquesta sala assegudes;
també aquesta quantitat contrasta amb les quasi 600 solAlicituds
de protecció internacional de ciutadans sirians registrades durant
el 2013. Hem de dir que aquestes solAlicituds són admeses a
tràmit en la seva totalitat, i que ve reconegut sistemàticament
l’Estatut de la protecció subsidiària als nacionals sirians, cosa
que és equiparable a l’Estatut del refugiat. Tot i aquesta mostra
de sensibilitat del Govern, convendria que Espanya es
comprometés al mateix nivell i al mateix nombre de refugiats
que s’ha establert per a tota la Unió Europea; estam parlant
d’unes 100.000 persones que es poden acollir, que haurien de
superar el nombre inicial que Espanya va assumir en el seu
compromís d’acolliment.
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Jordània, Turquia, el nord d’Iraq i el Kurdistan estan fent un
esforç generós i no estan en millor situació que nosaltres ni
molts altres països de la Unió Europea. El Líban, per exemple,
en aquests moments acull 760.000 refugiats; Iraq acull 195.000
refugiats; Jordània, 525.000; i Turquia, 500.000 refugiats, un
impacte brutal en una zona amb equilibris molt febles ja abans
de la guerra de Síria.

És cert que Espanya ha desenvolupat l’ajuda humanitària, 8
milions d’euros entre 2012 i 2013, canalitzada mitjançant el
Comitè internacional de Creu Roja, Nacions Unides, Càritas, les
agències i les organitzacions humanitàries operatives tant a Síria
com a països veïnats, però les dades diàries sobrepassen totes
les previsions i posen de relleu que la dimensió del conflicte
necessita de noves accions.

Per tots aquests motius i per aquesta situació el nostre grup
va presentar cinc punts en una proposició no de llei, el primer
per instar el Govern de l’Estat a expressar d’una manera
contundent el rebuig al conflicte armat a Síria i a la utilització
d’armes químiques contra la població, així com l’impuls de la
via diplomàtica per aconseguir una solució política que acabi
amb la guerra civil i les matances de civils a Síria. El segon punt
insta el Govern de l’Estat a demanar al Govern de Síria que
aixequi el bloqueig que afecta la població civil de localitats i de
zones controlades per l’oposició, amb la finalitat de garantir que
l’assistència humanitària arribi a la població. El tercer punt insta
el Govern de l’Estat a impulsar la concertació entre estats per
reallotjar els refugiats més vulnerables mentre duri la guerra
civil a Síria. El quart punt és per instar el Govern de l’Estat a
enviar recursos per palAliar la fam i la manca de medicaments de
la població síria. I el cinquè punt és per instar el Govern de les
Illes Balears a fer una aportació econòmica per tal de colAlaborar
amb l’ajuda humanitària al poble de Síria.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tots i a totes. El nostre
grup parlamentari donarà suport a aquests cinc punts que
presenta el Partit Socialista.

Des de l’any 2001, i som a l’any 2014, el tema de Síria, el
conflicte ja armat que té Síria, és present a les agendes
internacionals d’una forma..., amb més intensitat o amb manco
intensitat. Les primeres revoltes, de caràcter civil i de caràcter
pacífic inicialment, que es varen iniciar el març de 2011 contra
Bashar al-Assad per part de la població civil eren conseqüència
-se’n recordaran- d’aquella primavera àrab que ja va començar
anys abans a determinats països on hi havia una escassa qualitat
democràtica en els seus governs, o que directament estaven en
situació de dictadura perquè no hi havia eleccions
democràtiques. 

Hi va haver un moment molt important que va fer reaccionar
les forces internacionals, els països internacionals, que va ser el
21 d’agost de 2013, quan Bashar al-Assad es va atrevir a
utilitzar gas tòxic, un gas tòxic que es va reconèixer utilitzat pel
mateix govern, i això va fer que l’ONU i altres..., bé, l’ONU,
liderat per l’ONU però hi havia molt de suport d’altres països
manco Rússia, donaven suport a una possible intervenció, si fos
necessari de caràcter militar, per poder garantir a la població
civil la no-utilització de gas tòxic, que està prohibit.
Afortunadament les converses internacionals i la diplomàcia
varen aconseguir el seu fruit: el 27 d’agost de 2013 l’ONU
declara una resolució contra les armes químiques i demana al
Govern de Síria un compromís de retirada que va pactar i que
s’està realitzant i -també hi ha observadors internacionals- que
succeeix.

Però des que això ha passat, l’inici el 2011 fins a data
d’avui, el que ha succeït a Síria és que hi ha 150.000 persones
mortes oficialment, 1 milió de refugiats segons les pròpies
dades oficials del govern sirià, tot i que el Líban, que és el
primer país o el país més important que acull aquestes persones,
diu que hi ha prop de 2 milions de refugiats, dels quals un 45%
al Líban, un país que no és un país especialment ric. Això està
conformat per l’ONU i per ONG que certifiquen que les xifres
de refugiats són més properes als 2 milions que al milió de
persones, i això des de l’any 2011. Per tant duim ja més de dos
anys amb un problema que és de caràcter humanitari.

La proposició no de llei que ens presenta el Partit Socialista
pensam que recull tots els punts fonamentals que davant d’un
conflicte internacional s’han de marcar; per una banda, que
l’agenda dels països, i en el nostre cas el Govern de l’Estat, que
és el que té les competències en política internacional, tengui
present a totes les seves reunions internacionals el problema de
Síria, la diplomàcia enfront de la violència, la política enfront de
la violència; és el primer punt.

El segon punt és garantir ajuda humanitària a tots els sectors,
d’una format neutral, tant als partidaris del Govern com a
l’oposició, que estan controlant determinades zones; que es
garanteixi a una banda i a l’altra l’ajuda humanitària. Hem de
dir que qui necessita més garanties i més control i més
supervisió i més observació és la part de l’oposició perquè està
menys protegida. Després es parla de refugiats, refugiats,
persones que escapen d’aquest conflicte, que no volen prendre
partit o s’han cansat de prendre partit cap a l’oposició o la part
més oficial, i escapen d’aquest conflicte; són, insistim, a les
zones limítrofes, i ara hi comença a haver ja persones de Síria
a pasteres, sobretot a Itàlia, una situació cada vegada més
alarmant i que estan ja travessant països per poder arribar a
través de pasteres a Itàlia.
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Una altra línia que demana aquesta proposició no de llei és
l’ajuda a la cooperació, tant per part del Govern de l’Estat
espanyol com per part de la comunitat autònoma, que també
tenim competències i capacitat en aquest sentit, i nosaltres
pensam que és fonamental, fonamental, que en aquests
conflictes de caràcter humanitari hi hagi molta intervenció
política per evitar el conflicte, però també intervenció -entre
cometes aquest concepte d’intervenció- de caràcter humanitari,
de caràcter de cooperació, especialment a zones com les que
actualment avui tenen el que diuen -que jo crec que és un mal
concepte- guerres de baixa intensitat, perquè no és la primera
guerra mundial que ara commemoram, sinó que són zones més
reduïdes però que duen molt de temps i que estan creant moltes
víctimes, vull dir que la baixa intensitat és molt qüestionable,
que són zones on els postulats fonamentalistes tant de caràcter
religiós com de caràcter polític són bons d’imbuir a la població
si no tenen garantits..., o si no tenen esperança i no veuen que
totes les necessitats bàsiques que tenen com menjar, aigua,
medicina, habitacle, etc., ets produeixen, perquè si no -i ens està
passant a altres països- hi van els fonamentalistes i sí que les
fan, i és molt fàcil que després, en agraïment, qui li resol els
problemes és qui aconsegueix tenir més acceptació. 

Per tant em pareix que és una qüestió d’intelAligència invertir
per garantir una..., no només una qüestió d’intelAligència, sinó
també un postulat humanitari que hem de mantenir davant
aquestes situacions, i especialment el tema de la diplomàcia, la
política, la política, perquè si no estam un conflicte de violència,
un conflicte que ja es pot caracteritzar de guerra civil, que
tendrà una molt mala sortida o una imposició d’uns damunt els
altres si no s’aconsegueix que la política internacional obligui
a asseure’s i arribar a acords, perquè sembla que ells són
incapaços de fer-ho, després d’un conflicte que dura més de dos
anys.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. I pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. Alejandro Sanz, per un temps
també de deu minuts.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados, la postura de nuestro grupo parlamentario será la
misma que ha adoptado este partido desde el inicio del conflicto
sirio. 

En esta legislatura han sido diversas las PNL debatidas en
esta comisión. De hecho en 2012 hubo un monotema de dos
PNL consecutivas, una del Grupo MÉS y del Grupo Socialista,
si no estoy equivocado, y ambas fueron aprobadas por
unanimidad. Y en el caso del Congreso de los Diputados, sólo
en esta legislatura se han tramitado un total de 69 iniciativas
parlamentarias de diferentes grupos, a modo de preguntas, de
PNL, de declaración institucional, etc., etc., etc.

La situación en Siria, como ya se ha explicado
anteriormente, es de crueldad extrema, de una constante
vulneración de los derechos humanos y por tanto, como no
podía ser de otra manera, les daremos apoyo, aunque es cierto

que en el primer punto no hace falta que instemos al Gobierno
del Estado a rechazar el conflicto, puesto que ya se hace. Pero
lógicamente si tenemos que pedirlo de nuevo pues lo volvemos
a pedir, pero realmente ya es reiterativo, y si ustedes analizan
las diferentes 69 iniciativas que se debatieron en el Congreso de
los Diputados y las dos PNL que se aprobaron en 2012 ya
quedaba taxativamente claro que se rechazaba la situación, el
conflicto en Siria.

La posición de España en el conflicto ha estado siempre
basada en diferentes factores; por un lado, en el consenso dentro
de la Unión Europea; por otro lado, la preferencia por la
solución pacífica a la militar; y, otro, la contribución en
situaciones de emergencia. Concretamente, recientemente, de
esas 69 iniciativas que antes les comentaba, se aprobó por
unanimidad con algunas transacciones una PNL en similares
términos presentada hoy por el Grupo Socialista, en el Congreso
entonces, el 27 del 11 de 2013, sólo que en aquella ocasión el
gobierno socialista lo que hacía es que pedía que el Gobierno
central instara a la Unión Europea, y esta ocasión lo que pide el
Grupo Socialista en Baleares es que el Parlamento inste al
Gobierno central. Por lo tanto, si analizamos estas dos
iniciativas, pues son prácticamente, el contenido y el espíritu de
la misma, pues son prácticamente casi idénticos.

Igualmente está bien aclarar y matizar algunos aspectos que
han comentado los compañeros de los otros grupos
parlamentarios. El Gobierno de la nación ha realizado en este
conflicto un importante esfuerzo humanitario, cosa que parece
que no se ha exaltado, pero aun así, de acuerdo con las
situaciones presupuestarias, es bueno recalcar que se dieron 8
millones de euros en los años 2012 y 2013, y esta ayuda se ha
canalizado a través del Comité internacional de la Cruz Roja, las
Naciones Unidas y agencias y organizaciones humanitarias
operativas tanto en el interior de Siria com en los países vecinos
de Jordania, Líbano y Turquía. Concretamente en agosto del año
pasado España, a través de la Agencia española de cooperación
internacional para el desarrollo activó un convenio de
emergencias con Cáritas para atender las necesidades básicas en
materia de refugio y productos no alimenticios de 15.000
refugiados sirios, 1.000 trabajadores inmigrantes i 2.500
personas de familias acogidas en Líbano. Por otro lado..., esto
en cuanto a acciones de carácter humanitario. 

Por otro lado, en cuanto a otros puntos de la PNL que
también se pretende instar al Gobierno, en nuestro país el
incremento de solicitudes de protección internacional por parte
de nacionales sirios desde el inicio del conflicto ha sido
constante. Siria ha pasado de registrar 97 solicitudes en el 2011
a 254 el 2012. Hasta finales de octubre del año pasado se habían
presentado 594 solicitudes de protección internacional de
ciudadanos sirios en España. Estas solicitudes son admitidas a
trámite en su totalidad y desde noviembre del 2012 España
viene reconociendo sistemáticamente, antes se ha explicado, el
Estatuto de Protección Subsidiaria a los nacionales sirios, que
es equiparable al Estatuto del Refugiado, cosa que no sucede
con otros países del entorno europeo. Esta es una muestra de la
sensibilidad con la que el Gobierno está valorando las
consecuencias del conflicto.
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Seguimos desgranando diferentes puntos de la propuesta
socialista. En el caso de nuestra región, de nuestra comunidad
autónoma, el Gobierno balear cabe decir que junto con el resto
de las comunidades autónomas se decidió a crear un fondo
común para casos de emergencia y ayuda humanitaria, así que
para el 2014 se está tramitando una aportación inicial, este año,
de 50.000 euros, a finales de 2013, ante la gravedad de la
situación manifestada por el ministerio del Gobierno de España
y las diferentes entidades, el Gobierno balear realizó dos
aportaciones extraordinarias mediante una subvención directa
y que fueron, por un lado, a la Cruz Roja, en la adquisición y
envío de kits para menores víctimas del conflicto en Siria y el
envío de 9.000 kits de ayuda humanitaria para bebés sirios. Y
por otro lado, una subvención de 100.000 euros para Médicos
del Mundo en materia de salud reproductiva y prevención de la
violencia de género de la población refugiada en Siria en los
distritos del norte occidental de Jordania. Este proyecto de
ayuda humanitaria permitirá la atención sanitaria a 2.500
mujeres sirias refugiadas en Jordania en el ámbito de la salud
reproductiva.

Por tanto, desgranada y que queda manifiesta que la condena
al conflicto es clara, por otro lado la ayuda humanitaria es
patente por parte del Gobierno nacional, por otro lado el tema
de refugiados también y por otro lado también el Gobierno
balear dentro también aporta, siendo sensible a esta cuestión,
aporta su ayuda humanitaria. Por tanto, nos parecería en
consonancia con lo que ya aprobamos el 2012 pues los cinco
puntos evidentemente estamos de acuerdo, pero una vez
desgranados y viendo que no son acciones que realmente no se
ha hecho nada, sino que son acciones que se han hecho y que
esperemos que se sigan actuando por parte de las diferentes
administraciones lo que proponemos sería transaccionar el
punto 1, 2, 3, 4 y 5 en el sentido de que quedase claro que se
continúe en este caso el punto 1 expresando de una manera clara
y contundente el rechazo, es decir, que la palabra continuar
estuviese siempre reflejada en cada uno de los siguientes
puntos, del 1 al 5, porque entendemos que son acciones que se
han hecho, que se están haciendo y que consideramos que se
tienen que seguir haciendo. Es decir, estamos de acuerdo en el
espíritu de su proposición no de ley, pero por otro lado también
es consciente que se insta en algo cuando no se hace, pero aquí
como se hace lo más correcto y lo más sensato es poner la
palabra “continuar”.

Por tanto, agradeceríamos que el Grupo Socialista tuviese en
consideración la propuesta que le hace el Grupo Parlamentario
Popular. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions, i per un temps de cinc minuts, la Sra. Obrador?

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies a la portaveu
del Grup MÉS pel suport a aquesta iniciativa. Al portaveu del
Partit Popular dir-li que, efectivament, al Congrés de Diputats
s’han duit moltes iniciatives en relació amb el conflicte o la
guerra a Síria, però crec que és important que des de totes les
comunitats s’insti el Govern, el Congrés, on sigui, que aquest
conflicte, aquesta guerra no s’oblidi i que com més comunitats

s’impliquin en la demanda d’actuació, d’implicació i de treball
del Govern i de l’Estat a la Unió Europea, a les organitzacions
internacionals, idò, millor que millor. No veig que sigui una
cosa negativa que les comunitats demanin una implicació ja
sigui per continuar el que s’ha iniciat o per impulsar el que
encara falta per iniciar. 

Per tant, crec que maldament s’hagi discutit aquest tema en
el Congrés, no és sobrer que les comunitats també reclamin on
sigui que els governs i les organitzacions internacionals no
s’oblidin que hi ha un conflicte que afecta milions de persones
i que, a més, pot afectar més les persones que són en els països
perquè, no sé si vostès ho saben, avui mirava informació sobre
aquest tema i hi ha més de 2000 persones europees que lluiten
a Síria, lluiten a Síria amb les forces d’allà i la por que tenen els
governs és que aquestes persones quan acabi el conflicte, que
hagin agitat els fonamentalismes a Síria, tornin a aquests països
i continuïn, de qualque manera, aquesta implicació amb una
guerra que pugui tenir un fonament fonamentalista.

Per tant, aquesta és una situació que nosaltres volem tenir en
el punt de mira perquè creim que no està solucionat i que també
hi ha moltes anàlisis polítiques que diuen que aquesta guerra pot
arribar a continuar més de deu anys. 

Per tant, tots els esforços que puguem sumar i que puguem
fer i que puguem impulsar seran ben necessaris. Evidentment,
8 milions d’euros en el 2012 i en el 2013, idò, són molts de
doblers, però crec que el compromís del Govern d’Espanya ha
de ser, ha d’anar encaminat a augmentar aquesta dotació perquè,
evidentment, la demanda és molt gran i els recursos són
escassos. 

És evident, vostè ho ha mencionat i jo també en la meva
exposició, que Espanya admet totes les solAlicituds que arriben
de ciutadans siris de ser acollits, de ser refugiats, i he de dir que
sí, que és ver, ja ho he dit i ho he reconegut, però que hi ha, en
aquests moments, també denúncies que centenars de nins siris
viuen en condicions penoses en el territori espanyol, en el centre
d’estada temporal d’immigrants de Ceuta i Melilla. Aquesta és
una realitat que passa i succeeix en el nostre país, per tant,
s’hauria de donar o s’hauria de cercar una solució perquè
aquests nins puguin conviure en situacions de normalitat amb
les seves famílies fora dels centres d’estada temporal
d’immigrants. 

També dir que des que va començar la guerra l’abril de 2011
hi ha moltes famílies que han estat víctimes de les màfies
perquè cerquen sortides en el seu país i són extorsionades per
aquestes màfies que els treuen del seu país. Per tant, és una
situació que consideram, també, que afecta i que és perillosa i
que surten i que són víctimes també de les màfies que
s’aprofiten de les guerres per treure gent dels països en
conflicte. 

Vull dir-los que he estat recentment a Turquia...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

... sí, acab, només un testimoni personal de veure, de poder
comprovar com viuen les famílies que arriben a Turquia sense
suport de cap organització, que queden al carrer nins molt petits,
nins de mitjana edat, nins de quatre, cinc anys, sis anys, sols, tot
sols demanant almoina, que no tenen el suport de cap país, de
cap organització perquè són gent que no s’acull sota el paraigua
de les organitzacions ni dels països, i això és un fet que succeeix
a Turquia i m’imagín que a molts de països.

Per tant, accept l’esmena que fa el Partit Popular de
considerar que tots els punts s’han d’impulsar per continuar
treballant, tot i que crec que n’hi ha que s’haurien d’impulsar,
no de continuar, sinó també d’encetar per primera vegada. Per
tant, així i tot acceptarem l’esmena perquè es puguin aprovar
tots els punts d’aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Entenc que l’esmena quedaria,
o sigui, “... continuar expressant, continuar demanant, continuar
impulsant, continuar trametent recursos i continuar fent
aportacions”. És així?

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, d’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. En conseqüència quedaria aprovada per
assentiment la Proposició no de llei RGE núm. 1103/14.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1463/14, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a justícia universal
real.

Seguidament passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 1463/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
justícia universal real. Per defensar-la té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Aquesta proposició no de llei la vàrem
registrar el mes de febrer, som el juny, i el que volia evitar
aquesta proposició no de llei ha succeït, perquè ja s’ha modificat
la Llei Orgànica del Poder Judicial. És una proposició no de llei
que versa sobre el tema de la justícia universal, un concepte que
tots entenem, que la majoria de països democràtics han realitzat
el consens sobre aquest concepte de justícia universal quan es
tractava de delictes que colpegen d’una forma contundent la
consciència de la humanitat, i es considerava fins ara, i l’Estat
espanyol així ho deia, que era deure dels estats, de tots els estats
democràtics, lluitar a favor d’aquesta justícia universal.

Aquest principi de jurisdicció universal i tribunals
internacionals era perseguir crims que independentment del lloc
on es realitzassin aquest crims i de la nacionalitat dels autors o
de les víctimes atemptassin contra aquesta consciència de la
humanitat, contra els drets humans i els drets internacionals.
Eren tots, o són tots, crims que van contra la integritat de les
persones, contra la vida de les persones, eren temes molt
concrets, genocidi, o són temes molt concrets, genocidi, crims
contra la humanitat, crims de guerra, tortures i desaparicions
forçades. 

El fet que hi hagués tota una sèrie de països o que hi hagi
una sèrie de països que defensen aquesta justícia universal, que
es comprometin que els seus tribunals puguin perseguir els
crims i els criminals que han comès aquesta sèrie de delictes ha
fet que molts criminals siguin castigats i ha fet que molts
criminals siguin perseguits, ha fet que molts de criminals
s’hagin d’ocultar i ha fet que molts de països no poguessin ser
un refugi per a aquests criminals o per aquests presumptes
criminals. Doncs bé, Espanya era fins ara un d’aquests països
que lluitava contra la criminalitat d’aquests punts, el genocidi,
els crims contra la humanitat, els crims de guerra, la tortura i la
desaparició forçada. 

El grup del Partit Popular en el Congrés va presentar a
principis d’any una proposició de llei de la reforma de la Llei
Orgànica del Poder Judicial que pretenia que la Llei Orgànica
del Poder Judicials sols sigui competent la jurisdicció espanyola
en els casos de genocidi, de delictes de lesa humanitat quan hi
hagi una sèrie de característiques concretes. Ja rompíem aquest
concepte o aquest consens de la justícia universal,
independentment de qui sigui el criminal, independentment de
qui sigui la víctima, independentment de quin sigui el delicte
sempre que sigui una d’aquestes característiques o on sigui
comès la justícia espanyola el perseguiria. 

Estableix, o establia, i que ara ja és llei aquesta proposició
no de llei, una sèrie de coses, que en els crims de genocidi,
guerra i contra la humanitat el sospitós ha de ser espanyol o
ciutadà que habitualment resideix a Espanya. No podem
perseguir dictadors internacionals, dictadors d’altres països, no
podem perseguir genocidis d’altres països. En relació amb la
tortura i a la desaparició forçada una cosa semblant, el sospitós
havia de ser espanyol i la víctima havia de tenir nacionalitat
espanyola.

Si aquesta proposta, que ja nosaltres a la proposició no de
llei posàvem, avança aquesta proposta aprovada, realment
suposa un alarmant retrocés en la lluita contra la impunitat en
els crims contra la humanitat, el dret internacional i en la
possibilitat d’acció judicial en defensa  dels drets a nivell global.
Si estàvem a nivell d’Europa i a nivell del món en la prehistòria
del que ha de ser la justícia universal a l’Estat espanyol encara
hem retrocedit una mica més que això. 
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A més a més, però, aquesta proposició de llei del Grup
Popular, que ara ja és llei, ha aconseguit que en el moment de
la modificació de la llei tots aquells casos o causes que estiguin
en curs quedin supeditats a la comprovació que es compleixin
els nous requisits. Vull dir, si hi havia determinades causes a les
quals s’acollia la justícia espanyola per lluitar contra... per
aconseguir més que lluitar, per aconseguir aquesta justícia
universal aquesta proposició de llei del Partit Popular pretén o
ho ha aconseguit, perquè amb els vots del Partit Popular ho ha
aconseguit, que les causes que siguin en curs siguin retirades, es
revisin i si hi concorre algun d’aquests requisits que hi dit
abans, s’arxivin.

Això ha suposat en la pràctica l’arxiu de la querella
interposada davant l’Audiència Nacional Espanyola, per
exemple, de l’ONG mallorquina Fundació Olivar, la qual acusà
l’actual president de Rwanda, Caguem, i quaranta alts càrrecs
del Front Polsaria rwandès de ser causants directes del
desencadenament del genocidi rwandès. Per exemple, ha arxivat
la causa oberta contra el Partit Comunista Xinès a l’Audiència
Nacional pel genocidi del Tibet; o també, fins ara, s’havia
arxivat la causa per saber si el càmera de Telecinco José Couso
havia estat assassinat. El jutge, de fet, que perseguia aquesta
causa és va negar a arxivar-la i va ser l’Audiència... i perdoni,
i els fiscals els varen obligar a arxivar-la, es varen dirigir al
jutge Pedraz per arxiva aquesta causa, quan ell es negava a
arxivar-la. Afortunadament el Tribunal Suprem, per unanimitat,
va dir que una cosa d’aquestes no es podia arxivar, per tant,
contra una ordre del propi govern que es va interposar a través
de la Sala Penal de l’Audiència.

El cas es que avui Espanya en temes de drets humans i en
temes de justícia universal està un poc per sota de la mitjana. A
més a més, insta, una de les coses que modifica aquesta
proposició de llei, és que només podran interposar una causa
contra la justícia universal, ja limitada per ser espanyol, el
Ministeri Fiscal i la pròpia víctima. Ara un jutge podia iniciar
aquesta investigació i amb aquesta proposició de llei només ho
pot fer la víctima o el Ministeri Fiscal, el Ministeri Fiscal que
està jeràrquicament organitzat, que el seu representant màxim
el nomena el Govern i tots sabem quines pressions té el Govern
d’altres governs perquè aquests temes no s’investiguin. Aquí
fins ara es donava que els jutges, que són un òrgan independent
no lligats al Govern, poguessin iniciar un procés de caràcter de
justícia universal i ara amb aquesta proposició de llei, que ja és
llei insistesc, s’impedeix aquesta possibilitat.

També hem de dir que pensam que aquesta proposició de
llei, o aquesta llei insistesc que ja és llei, també atempta contra
el Conveni de Ginebra i contra l’Estatut de Roma que ho han
firmat, que no ens hem desmentit com Estat espanyol o no hem
renunciat sinó que el tenim firmat, i que aquests dos convenis
ens obliguen a perseguir els crims de guerra sense cap tipus de
restriccions independentment de la seva nacionalitat. 

Per això, MÉS presenta aquesta proposició no de llei al
Parlament: “El Parlament de les Illes Balears manifesta que és
una institució democràtica que es compromet profundament a
la defensa dels drets humans. El Parlament de les Illes Balears
reconeix el dret de les víctimes de violació dels drets humans a
demanar justícia i a tenir un procés judicial a altres països quan
no la trobin en els seus. El Parlament de les Illes Balears rebutja
qualsevol intent que suposi una restricció en l’aplicació de la

justícia universal i en la limitació de la lluita contra la impunitat
de delictes contra els drets humans o davant els crims de dret
internacional. I, el Parlament de les Illes Balears demana a tots
els diputats elegits a les Illes Balears al Congrés no avalin amb
el seu vot la proposta de proposició de llei de modificació de
l’article 23 de la Llei de l’Òrgan del Poder Judicial.” 

A aquest punt quart ja no hi som a temps, ho retiram, perquè
ja malauradament els nostres representants del Partit Popular
varen votar a favor, crec que varen ser uns mal delegats, un mal
delegats de la ciutadania de les Illes Balears, ja no hi som a
temps, però almanco que consti que el Parlament de les Illes
Balears defensa aquests tres punts que han quedat en aquesta
proposició no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Per part del 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. La modificació de la Llei
Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, relativa a la
justícia universal, ha introduït restriccions o, millor dit, ha
estrangulat la possibilitat d’exercir el principi de jurisdicció
universal, especialment en els delictes més greus i violacions
dels drets humans, que permetran la impunitat de terribles crims
contra la humanitat. Aquesta és la realitat de la modificació de
la llei orgànica mencionada. 

En l’aplicació de la justícia universal, Espanya s’havia situat
al capdavant en la defensa dels drets humans. Les legislacions
dels països de la Unió Europea, són modificades avui, com és
el cas de la legislació francesa, precisament per semblar-se a la
legislació espanyola, érem al cap de la defensa dels drets
humans contra els crims execrables i amb aquesta modificació
quedarem a la cua.

Aquesta serà una herència més del Partit Popular, aquesta és
la marca Espanya del Partit Popular. La nostra reputació
internacional ha quedat greument danyada, a més d’haver
perjudicat i de vulnerar clarament el dret de tutela efectiva de la
ciutadania. Per tant, la reforma de la Llei orgànica del poder
judicial afecta especialment i de forma molt clara els drets
fonamentals i llibertats públiques dels espanyols. 

A la jurisdicció universal hi ha un missatge molt clar als
autors de delictes de lesa humanitat, de genocidis, de crims de
guerra, de tortures. És un missatge molt clar que expressa el
següent; “malauradament vostè estigui protegit pel seu país, per
la seva legislació nacional, no hi ha impunitat completa, perquè
quan vostè surti de les seves fronteres, qualsevol estat
compromès en la lluita pels drets humans, el pot processar”.
Aquest era el missatge que s’enviava als delinqüents
internacionals que vulneraven drets humans, que hi havia una
justícia per damunt dels estats que podia empresonar, processar
aquests presumptes delinqüents.
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Els socialistes varen impulsar una reforma en el 2009, una
reforma dialogada, pactada, amb l’objectiu d’establir l’interès
nacional; això és que la víctima fos espanyola i que el
presumpte autor dels crims es trobés en territori espanyol. Això
ha canviat radicalment, ja que la modificació aprovada pel Partit
Popular limita els requisits de persecució que fan pràcticament
inviable l’aplicació de la justícia universal, que fan pràcticament
inviable la possibilitat de què els jutges i tribunals espanyols
puguin procedir contra els presumptes autors d’aquests delictes.

A més a més, el més important és que les víctimes de
nacionalitat espanyola víctimes d’aquests delictes, quedin sense
cap tipus de protecció quan ja no es reuneixin els requisits de
persecució que s’exigeixen en el nou text legislatiu aprovat pel
Govern. L’Estatut de Roma, parla de les obligacions de les parts
en l’exercici de la seva jurisdicció penal contra els responsables
de crims internacionals. La comunitat internacional va
concloure que determinats crims, inclosos els crims contra la
humanitat, el genocidi, la tortura, les desaparicions forçades,
eren delictes tan greus que atemptaven contra tota la comunitat
internacional i que per tant, tots els estats estaven compromesos
conjuntament a investigar, perseguir i extradir qualsevol
persona presumptament autora d’aquests delictes que es trobés
en el seu territori.

Per tant, res a veure amb la modificació de la Llei orgànica
del poder judicial que ara se va aprovar. Sinó tot el contrari, ja
que s’estan incomplint les obligacions internacionals assumides,
en més de 6 convenis internacionals, el de Ginebra, precisament
també l’Estatut de Roma i en la Convenció contra la tortura.
Volem fer una menció especial a la impunitat que provoca la
reforma del poder judicial en relació a delictes relatius a la
violència de gènere, al tràfic de blanques, als abusos sexuals
contra menors, a la pederàstia, a l’ablació i a la mutilació genital
femenina, delictes execrables i perseguits amb un cert èxit des
de fa bastants d’anys.

A partir d’ara per perseguir aquests delictes, el Partit
Popular diu que no és suficient en què el presumpte autor es
trobi a Espanya, que no és suficient la nacionalitat espanyola de
la víctima, o que resideixi habitualment a Espanya. El Govern
ara exigeix la presentació d’una querella particular i això per al
nostre grup és inassumible. Com tampoc no és assumible que el
ple de l’Audiència Nacional hagi deixat en llibertat
narcotraficants que s’havien de jutjar, que s’han beneficiat de la
reforma de la justícia universal, en ser detinguts en aigües
internacionals en vaixells de bandera estrangera. 

La Fiscalia del Tribunal Suprem va fer públic el recurs de
cassació contra aquesta decisió que, segons el seu parer, vulnera
la Constitució sobre l’aplicació de tractats internacionals i la
convenció de Nacions Unides contra la droga. Ens oposam
rotundament a una derogació de la justícia universal, que s’ha
impulsat per protegir relacions comercials, per protegir
relacions diplomàtiques, per protegir en definitiva interessos
econòmics per canviar impunitat per drets humans.

Per tot això, votarem a favor d’aquesta proposició no de llei
que presenta el Grup MÉS.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. I per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Prohens, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. I en primer lloc i donat que els fets,
com ha dit la portaveu del Grup MÉS, que presenta aquesta
proposició no de llei han quedat obsolets, ja que la proposició
de llei orgànica de modificació de la Llei 6//1985, relativa a
justícia universal, va ser aprovada i va tenir el seu corresponent
debat del Congrés. I en segon lloc, aquest Parlament autonòmic
no té cap competència, faré algunes consideracions prèvies.

Té gràcia que venguin aquí avui senyores i senyors diputats
de MÉS...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Un momentet Sra. Prohens. Els agrairia per favor una mica
de silenci. Gràcies.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Que venguin aquí senyores i
senyors diputats de MÉS i del PSIB a parlar de justícia, a
defensar les competències de l’Audiència Nacional, el paper de
jutges i fiscals i la seva importància cabdal, després de la seva
actitud tan poc respectuosa amb el poder judicial de les darreres
24 hores, perquè per defensar la justícia, sigui quina sigui, el
primer que han de fer és respectar les decisions judicials, els
donin la raó o els peguin una bufetada, els agradin o no els
agradin. I ara s’indignaran i em diran que discrepar no vol dir no
respectar, però podem tirar d’hemeroteca i veure algunes de les
perles que han amollat diputats d’aquesta cambra en menys de
24 hores. Llegeix literalment, “una cagada jurídica”, “el TSJ va
en contra de la Constitució”, “els jutges tenen l’habilitat de
denigrar-se tots sols”, “és una dictadura dels jutges”, “estic més
a favor de l’estat de dret que els jutges del TSJ”, “o alguns
silencis que parlen molt”. Vostès es creuen que poden dir de tot,
que tenen immunitat, perquè si algunes d’aquestes afirmacions
les hagués fet un membre del Grup Popular, no em vull
imaginar què haurien dit!
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I avui hem vist la foto de la portaveu del Grup Socialista al
Congrés dels Diputats, presentant un recurs sobre aquesta Llei
de justícia universal. Esperam que no s’oblidin també de fer-se
una foto quan recullin la sentència, com solen fer aquí. 

Per això el seu discurs d’avui horabaixa, d’aquesta defensa
a ultrança de la justícia, com si fossin els seus únics defensors,
en contra de la reforma del Partit Popular, cregui’m que no té
cap credibilitat. A més, els seus arguments no per ser repetitius
són certs. Anem per parts.

El principi de justícia universal va sofrir una reforma de
calat el 2009, que ha seguit en el mateix sentit la del 2014.
L’any 2009 Sra. Santiago i no ara, es rompia ja amb aquest
principi d’universalitat. La del 2009 la va fer el Partit Socialista,
posant límits a aquest principi i cap de vostès no va dir res.
Sobre aquella reforma del 2009 el jutge Baltasar Garzón deia
“és un menyspreu brutal per a les víctimes” i vostès res. El Sr.
Pedraz, “planteja problemes de constitucionalitat” i vostès res.
Van dir els jutges que era molt perillosa contra el terrorisme i el
narcotràfic i vostès res. O Amnistia Internacional digué que “els
parlamentaris treballaven per ampliar la impunitat” i vostès no
digueren res. 

Perquè tot això ho digueren de la reforma del 2009, reforma
que per cert, ja que en el text de la proposició no de llei critica
la forma en què s’ha aprovat aquesta, es va fer via esmena del
Grup Socialista a una llei de l’Oficina Judicial. Per cert, el 2009
el PSOE no demanà informes ni al Consell General del Poder
Judicial, ni al Consell d’Estat. La veritat és que aquesta doble
vara de mesurar les coses ja cansa.

La reforma aprovada pel Congrés dels Diputats el que fa és
posar ordre sobre un tema que generava buits legals i sobretot
falses expectatives a víctimes i afectats. I és que la justícia
universal no pot convertir-se en una joguina en mans de
persones que cerquen protagonisme. No se’n duguin les mans
al cap, ni els crits al cel, això no ho dic jo, Sra. Obrador, ni ho
diu el meu grup, ni ho diu el ministre Gallardón, això ho digué
el 2009 Conde Candido Pumpido, Fiscal General nomenat pel
Partit Socialista.

Aquesta reforma respecta els tractats internacionals subscrits
per Espanya, pel que fa a la protecció dels drets humans, que
s’estableixin criteris d’atribució jurisdiccional, que estan basats
no en el principi universal, sinó en el territori del delicte o en la
personalitat. I contempla en el compromís de perseguir els fets,
amb independència del lloc on s’ha comès, quan l’autor es trobi
en el seu territori. Això és el que diuen els tractats, no
reconeixen el dret de cada estat a perseguir sense cap limitació
els fets ocorreguts a un altre estat, ni tan sols quan aquest estat
no els persegueixi. Això no ho modifica el Partit Popular, ho
diuen els tractats. I el Partit Popular ha adaptat la legislació
espanyola perquè sigui coherent als tractats i al dret
internacional públic, tal com han fet els països del nostre entorn.

A Alemanya es vincula la seva aplicació a determinats
criteris de connexió, especialment el fet que l’autor del delicte
es trobi en territori alemany. A Itàlia també està restringit. I a
Bèlgica, on es van arribar a presentar querelles contra Sharon,
Arafat, Castro o Busch, es van introduir filtres també en
l’aplicació de la jurisdicció internacional. A Espanya, el mateix
Tribunal Suprem ha dit que no correspon a cap estat en

particular ocupar-se d’estabilitzar l’ordre, reconeixent el dret
penal contra tots i tot el món. Fa falta un punt de connexió que
legitima l’extensió extraterritorial de la jurisdicció espanyola.
Per això hi ha els tribunals internacionals com la Cort Penal
Internacional, que tenen a més uns mitjans econòmics i
personals, tot i la implicació de jutges i magistrats espanyols,
aquí no tenim. 

I el fet de no tenir-los ha fet que durant anys s’hagin creat
falses expectatives, o titulars de premsa atractius, però que els
resultats no han acompanyat. La majoria de casos i denúncies
han acabat arxivades, d’això érem líders Sra. Obrador, dels
arxius i sobreseïments dels casos, això era fins ara la marca
Espanya. Per posar un exemple, l’any 96 es va posar a Espanya
la primera denúncia contra els crims comesos per la dictadura
militar d’Argentina i l’Audiència Nacional ha tramitat els
procediments per casos molt greus de delictes internacionals,
però el resultat ha estat que només ha estat condemnat un sol
criminal, que es va presentar voluntàriament davant
l’Audiència.

Per això era necessària aquesta reforma, per clarificar i
perquè la justícia sigui clarament efectiva, més enllà del seu
impacte mediàtic. A més, aquesta reforma que vostès tan
critiquen, també amplia la llista de delictes comesos fora
d’Espanya, que són susceptibles de ser perseguits per la
jurisdicció espanyola. S’han inclòs a la reforma delictes que fins
ara no hi havien estat i que estaven inclosos dins el conveni del
Consell d’Europa, sobre prevenció i lluita contra la violència
contra la dona i la violència domèstica. Fins ara només es
contemplava la mutilació genital femenina, i si miren l’esmena
que va entrar el Grup Popular al Congrés, s’inclou també la
violència domèstica, la violència psicològica, l’assetjament, la
violència física, la violència sexual, la violació, els matrimonis
forçosos, l’avortament, l’esterilització forçosa, perquè abans no
hi estaven a la reforma.

Amb els mateixos requisits que posà el PSOE l’any 2009 per
a la mutilació genital femenina, els mateixos Sra. Obrador. Si
no els agradaven, no sé per què els varen posar vostès el 2009
per a la mutilació genital, perquè no s’han canviat els requisits.
A més, moltes de les consideracions que van fer i que vostès a
més han citat avui, que venien de jutges i fiscals, van ser sobre
el text inicial de la proposició. Text que va incloure després una
esmena del Grup Popular, que va incorporar en gran mesura
aquestes consideracions. 

És a dir, ni vostès creuen més ni menys en la justícia, ni
defensen més ni menys els drets humans que el meu grup i
entrar a rebatre això és absurd, ja que les nostres votacions en
aquesta i altres comissions sobre temes que afecten delictes
contra la humanitat o els drets humans de les persones així ho
demostren. Ara bé, el Partit Popular no vol generar falses
expectatives a les víctimes, quan no hi ha els mitjans per dur a
terme els procediments. I sobretot, quan hi ha uns tribunals
competents, un de dret internacional i uns tractats internacionals
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que són els preceptius en aquests casos. I això en cap cas no vol
dir impunitat dels delinqüents, la pròpia Audiència Nacional ha
declarat recentment que els tribunals espanyols no són
competents per jutjar activitats que ni han ocorregut per
exemples ni en aigües espanyoles, ni en bucs espanyols, ni en
tribunals espanyols. Però el que fa la pròpia audiència és
denunciar els fets davant els tribunals competents.

I és cert que el Partit Popular va donar suport el 2009 a la
proposta presentada pel Partit Socialista al Congrés dels
Diputats. En aquell moment vàrem entendre un sentit d’estat i
una responsabilitat, un sentit d’estat que també hem vist les
darreres setmanes quin és per part dels representants del Partit
Socialista de les Illes Balears.

Per això, si accepten votació separada els votarem a favor el
punt número 1 i en contra la resta dels punts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions i per un temps de cinc minuts la Sra. Santiago?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta. Donar les gràcies al Partit Socialista pel
seu suport. Dir-li a la Sra. Prohens que no acceptarem la votació
separada, no podem estar d’acord que vostès votin a favor que
ens comprometem profundament a la defensa dels drets humans,
després de la seva exposició. Vostès no es comprometen
profundament en la defensa dels drets humans, vostès volen un
mínim garantit, simplement, nosaltres volem anar més enllà.

Estic d’acord amb la representant del Partit Socialista que
aquest tema, i molts analistes ho diuen, té un component de
caràcter comercial, concretament amb la Xina, i una de les
causes que s’ha arxivat és el genocidi del Tíbet, la pressió del
Govern no democràtic comunista de la Xina ha aconseguit que
el Govern democràtic de l’Estat espanyol faci aquesta
modificació perquè no es pugui perseguir aquest delicte. Però
no tan sols pel tema comercial, és que Xina és el principal
comprador del deute espanyol i això és molt important per al
Partit Popular, perquè a través de la compra del deute espanyol,
ha baixat la prima i queden quadrats els números del dèficit.

I efectivament, amb aquesta modificació de la modificació
de la llei que li competeix, aquí podria entrar amb un visat de
turista un genocida, podria comprar-se una casa de més de
400.000 euros, li donarien el permís de residència perquè ha
comprat aquesta casa de 400.000 euros, no tendria nacionalitat
espanyola ni passaport espanyol i no el podrien perseguir. Això
és un cas pràctic que han posat per exemple Jutges per la
democràcia i coneixedors de la legislació. Entra de turista un
genocida, com que ara el Partit Popular considera que si un es
pot comprar una casa d’un nivell determinat, li poden donar el
permís de residència, independentment de la seva situació, i
podria quedar a l’Estat espanyol i no el podrien perseguir. Estan
creant un espai perquè puguin venir aquestes persones.

La Sra. Prohens diu que tot continua igual. Idò miri, coses
que s’han arxivades: el cas Couso ja no perquè han obligat a no
arxivar-lo; Guantánamo, els vols de la CIA, Guatemala, cas
Carmelo Soria, l’holocaust nazi, el genocidi sahrauí -veig que
no li interessen massa els casos que s’han tancat, el que li
preocupa molt és el que hagin dit determinades persones pel
Twitter; que m’agradaria que els posés nom, perquè en cap
d’aquestes afirmacions no m’he sentit identificada i jo no n’he
dit cap d’aquestes en relació a la sentència del Tribunal Superior
de Justícia. I quan diuen oposició, és un genèric tan ample, que
diguin quines persones varen dir el que varen dir, perquè si no
jo no sé on acollir-me, cap de les coses que jo he sentit de vostè
no m’hi sent identificada ni les he dites, i com que som jo la
ponent d’aquesta proposició no de llei, digui’m vostè qui són
aquestes persones, perquè aquests genèrics, fets a Twitter i vostè
els du aquí, al Parlament, com si fos la declaració de
l’organització política, una declaració d’organització política.
Al Twitter es diuen autèntiques barbaritats tant per una banda
com per l’altra i per tant, no els hauríem de dur aquí com a
elements polítics i com a reflexions polítiques dels
parlamentaris. Això està bé per presumir d’una frase divertida,
però no haurien de venir aquí vostès com a expressió política de
l’oposició.

(Remor de veus)

No ho sé, jo no en tenc de Twitter, perquè no m’agrada
gens...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, un poc de silenci.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:  

...però no ho dugui aquí vostè amb categoria d’argument
polític. 

I que vostè em compari..., jo no sé què ha de tenir al cap una
persona que em compari una sentència del Tribunal Superior de
Justícia en relació amb un tema d’incompatibilitat o de
compatibilitat d’un president amb el tema d’un genocidi, això
és una arrogància, comparar-ho, que m’ha deixat refredada;
comparar la persecució d’un genocidi amb una sentència d’una
incompatibilitat, i vostè, això és de tenir al cap que sentir-se tan
important... que és que la traïda la seva mentalitat, l’han traïda
les paraules. Hem acatat -que li quedi clar- hem acatat la
sentència, perquè som democràtics, però no estam d’acord amb
aquesta sentència, com podem estar d’acord amb unes i amb
altres no, i a més, una sentència que és de 3-2, no és de 5-0, vull
dir que haurien de ser una mica prudents.

(Remor de veus)

Sí, ja se’n poden riure, trob que se’n poden riure, haurien de
ser una mica prudents.
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Després em diu que a l’any 2009 el Partit Socialista i que
nosaltres no vàrem dir res. Idò miri vostè el que vàrem dir, en
aquell moment érem BLOC i vostè miri les proposicions no de
llei que va fer Miquel Àngel Llauger, que era per exemple el
parlamentari del BLOC en aquest sentit, per tant, no parli d’una
posició sempre en genèric, refereixi’s a MÉS o refereixi’s al
PSOE...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, ha d’anar acabant.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí. No es refereixi a una oposició, parli del PSOE o parli de
MÉS. El BLOC, en aquell moment, érem en el BLOC, nosaltres
sí que vàrem fer mesures contra... vàrem fer propostes contra
una cosa que ens semblava limitar. 

Però vostès, en lloc de millorar-la i de tornar enrere, el que
han fet encara és impedir més la persecució del genocidi i de
tots els crims contra la humanitat, han acotat més tot el tema de
no poder-se realitzar aquest tipus de persecucions contra aquests
tipus de delictes que atempten contra la humanitat, i que hauria
de ser de sentit comú que qualsevol país democràtic ho pogués
perseguir.

Ja acab, Sra. Presidenta, no es preocupi, ja acab. No
acceptam la votació separada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Passarem idò a la votació de
la Proposició no de llei RGE núm. 1463/14.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei per
9 vots en contra i 4 vots a favor.

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