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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.

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 2155 i 2221/14.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2155/14, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a embaràs i discriminació
laboral.

En primer lloc, i per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 2155/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a embaràs
i discriminació laboral, té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Bones tardes a tots i a totes, gràcies presidenta. I aquesta
proposició no de llei s’ha comentat ja en el plenari en dues
ocasions, atès que darrerament, des que ha començat aquest
període s’han tractat temes d’igualtat en el plenari.

La darrera reforma laboral a la pràctica, per a molts de
casos, no per a tots, però sí per a molts de casos, ha deixat sense
efecte els articles de l’Estatut del Treballador el qual impedia
poder acomiadar una dona des de l’inici de l’embaràs fins que
hagués nascut la criatura; protegia i blindava les dones
embarassades davant l’evident dificultat per poder provar
l’embaràs com a causa d’acomiadament. Abans de l’Estatut del
Treballador era de vegades massa habitual que a una dona que
es quedàs embarassada se li practicàs una causa subjectiva o
objectiva d’acomiadament i quedava expulsada del lloc de feina,
de vegades amb indemnització, de vegades sense indemnització.

Quan es va debatre l’Estatut del Treballador es va considera
que, atès que l’embaràs és una situació diferenciada entre home
i dona, no fa falta dir res pus, i la necessitat de protegir les
dones embarassades, perquè objectivament no es podria
diferenciar el motiu de l’acomiadament si estava lligat o no
estava lligat a l’embaràs, es va prohibir que si la dona mantenia
un contracte laboral durant l’embaràs no pogués ser
acomiadada.

Però amb la darrera reforma laboral, com que amplia sobre
manera el que pot ser un contracte de pràctiques, s’han donat
casos que la dona, durant el període de pràctiques es queda
embarassada, o durant el període de pràctiques manifesta que
està embarassada, i han estat acomiadades. Això s’ha dut als
tribunals, a diferents nivells de la justícia, i tots han coincidit en
el mateix, que s’ha modificat de forma conscient, per part del
legislador, el tema de la protecció a l’embaràs. Això una de les
afectades ho va dur fins al Tribunal Constitucional i rebutja la
petició d’aquest emparament d’una treballadora que va ser
acomiadada estant embarassada, quan es trobava en un període
de prova amb un contracte de sis mesos de duració. Aquest cas,
el Tribunal Constitucional determina que l’acomiadament és
una figura jurídica i que el desistiment empresarial durant el
període de prova és una altra figura jurídica. Per tant, considera
el Tribunal Constitucional que no hi ha la figura de
l’acomiadament, sinó que es constata la figura del desistiment.

Aquesta valoració del Tribunal Constitucional després de la
reforma laboral que es practica de forma prou abusiva en la
figura de les pràctiques, del contracte amb pràctiques, fa que les
dones estiguin absolutament desemparades si durant aquest
període de practiques queden embarassades, i si l’empresari
decideix acomiadar-les, perquè amb aquesta figura de
desistiment, que no és l’acomiadament, es pot acomiadar
aquesta persona.

I basant-se en aquesta sentència del Tribunal Constitucional,
diu que hi ha una diferència molt clara entre un contracte i un
contracte de pràctiques, i que el legislador ha volgut mantenir
d’una forma molt clara aquestes dues figures. I amb la reforma
laboral aquesta figura queda molt ben marcada i és una forma
de contracte laboral en coberta, perquè es produeixen casos i a
la nostra comunitat existeixen que aquests contractes no són sols
de sis mesos, sinó que es prorroguen en el temps just canviar de
departament la persona afectada.

Per tant, nosaltres fem unes propostes, de les quals crec que
la important en aquest cas és el tercer punt. La primera és que
el Parlament de les Illes Balears rebutja la darrera reforma
laboral aprovada unilateralment pel Govern de l’Estat espanyol,
sense consens dels agents socials. Aquest és vera que és un punt
d’una proposició no de llei ja debatuda en diverses ocasions en
aquesta comissió, però sempre hi havia, per part nostra, el
compromís que sempre que es parlàs de la reforma laboral
nosaltres posaríem aquest punt.

I nosaltres ho mantenim perquè pensam que és possible una
reforma laboral sempre que hi hagi un consens d’agents socials,
en aquest cas va ser aprovada unilateralment pel Govern de
l’Estat espanyol.

El segon punt és que el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de l’Estat espanyol a convocar els agents socials per
pactar i consensuar aquesta reforma laboral. Tots podem ser
conscients de la necessitat de millorar o de reformar o
d’aprofundir en determinats punts d’una potencial reforma, però
és la primera vegada a l’Estat espanyol que una reforma laboral
no compta amb aquest consens.

I aquest és el punt que nosaltres pensam que s’ha de debatre
avui, que el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat espanyol, que modifiqui l’articulat de la reforma laboral
perquè es garanteixi que, en cas d’embaràs, les dones no puguin
ser acomiadades durant el període de prova, un període de prova
que és com a màxim de sis mesos, tot i que hi ha possibilitats
d’anar ampliant-lo. Pensam que és una situació diferenciada
entre un home i una dona i queda desemparades les dones que
puguin estar embarassades, perquè no es consideraven com a
acomiadades sinó com a desistiment laboral. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. I passant al torn de fixació de
posicions i per part del Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula l’Honorable Diputada Sra. Barceló, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Des del Grup Socialista donaré suport a tots i a
cadascun dels punts presentats a la proposta del Grup MÉS i ho
fem d’una manera molt clara, som conscients que hi ha un abans
i un després de la reforma laboral, sobretot per als colAlectius en
els seus posicionaments de negociació laboral, i en aquest cas
que avui s’exposa aquí, de manera molt concreta, lligada a la
situació de les dones embarassades. Avui parlam, per tant, de
drets de les dones, de les dones embarassades, de la maternitat
dins l’àmbit laboral.

I evidentment constatam aquest abans i aquest després de la
reforma laboral a través de les sentències, precisament, del
Tribunal Constitucional on han anat a parar els recursos
d’emparament front a situacions de dones que han perdut el seu
lloc de feina en temps de proves de pràctiques. Ens trobam una
situació, el 2009, on el Tribunal Constitucional garanteix la
nulAlitat de l’acomiadament d’una treballadora embarassada,
perquè la protecció de les dones embarassades, front a decisions
empresarials que impliquen l’extinció del contracte de treball
era d’una manera clara: es fonamentava en la garantia que dóna
l’article 55.5 de l’Estatut dels Treballadors, reforçat per la Llei
39/99, de conciliació de la vida familiar i laboral de les persones
treballadors, que va afegit a tot un seguit de supòsits de nulAlitat
relacionat amb l’embaràs, la maternitat i el gaudiment de
determinats permisos parentals.

Per tant, ens trobam amb una situació molt clara de
predomini de la garantia de l’article 14 de la Constitució
Espanyola, del dret a la igualtat, és a dir, en aquest cas, el dret
a no ser discriminat per raó de sexe. I per tant, aquesta regulació
de l’article 39 de la Llei 39/99, de conciliació de la vida laboral
i familiar, del propi Estatut dels Treballadors, l’article també
citat a la proposta que presenta avui el Grup MÉS, tractaven de
compensar els desavantatges reals per a la conservació dels llocs
de feina que suporten les dones a diferència dels homes. Una
garantia, per tant, essencial front a l’acomiadament de les dones
embarassades.

Clar, a partir d’aquí, el segon cas, el trànsit i enmig una
reforma laboral, una reforma laboral que juga i du al límit i
amplia la perversió del llenguatge, front a acomiadament parlam
de desistiment empresarial en període de proves, el qual
s’allarga d’una manera amplíssima i que, en definitiva, suposa
que l’empresari i que aquest desistiment de contracte no està
subjecte ni a requisits formals ni està subjecte a la necessitat de
motivació.

Per tant, en definitiva, una rebaixa considerable del principi
de la prohibició de la lliure extinció de contractes laborals. Però
ara en diem desistiment del contracte i per tant amb aquest
concepte evidentment les dones queden fora de la protecció que
els donava aquest article 55.5 de l’Estatut dels Treballadors i
queda enfora de la protecció de la Llei 39/99. Per tant, uns

contractes, un període amplíssim de temps en què les dones
embarassades o en maternitat no tenen aquesta protecció
necessària que garanteix les actuacions necessaris per garantir
aquest principi de no discriminació per raó de sexe.

Per tant, una situació de precarietat molt gran que en aquests
casos, repetim, no s’exigeixen causes ni es modifiquen, ni
motivacions, no hi ha obligacions empresarials i per tant no hi
ha drets per als treballadors.

Creim, per tant, que davant d’aquesta necessitat de garantir
aquesta igualtat d’oportunitats en el manteniment dels llocs de
feina, perquè aquesta situació és un camp molt concret, molt
específic, que es produeix també en el marc d’una reforma
laboral que també ha incorporat altres elements de precarietat
que d’una manera molt clara pateixen més les dones que els
homes, com són la contractació a temps parcial, que tot ajuda,
evidentment, a tenir unes dificultats més grans per fer front amb
garanties a l’embaràs i a la maternitat.

Per tant, dins aquesta voluntat de donar suport a les dones,
en la seva decisió clara de voler tirar endavant d’una manera
lliure amb seguretat aquest embaràs, és evidentment necessari
actuar en el que dóna més estabilitat, en el que dóna seguretat,
en el que dóna drets i per tant en aquest sentit instar aquesta
modificació de la reforma laboral a fi de continuar garantint per
a les dones embarassades i per a la maternitat, dins aquest
període de maternitat, els mateixos drets que totes les dones
tenen a l’hora de fer front a un acomiadament. Per tant, unificar
aquests conceptes d’acomiadament i desistiment de la
contractació evidentment ajudaria i seria una passa endavant en
la seguretat a l’embaràs.

Per tant, donarem evidentment suport a tots i a cadascun dels
punts presentats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. I pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Prohens, també per un temps de
deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes. I perquè
quedi clar des d’un primer moment el posicionament del Grup
Popular, vull dir que la reforma laboral del 2012 no ha
modificat en absolut la Llei de l’Estatut dels Treballadors en el
que es refereix a l’acomiadament de dones embarassades; en el
seu article 55.5.b) diu que serà nul l’acomiadament de
treballadores embarassades des de la data d’inici de l’embaràs
fins al començament del període de suspensió per maternitat o
d’altres circumstàncies relacionades amb aquesta, exceptuant el
supòsit que es declari la procedència d’acomiadament per
motius no relacionats amb l’embaràs.
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És a dir que aquesta protecció que està reconeguda
mitjançant la Llei 39/1999, de 5 de novembre, per a la
conciliació de la vida familiar i laboral de les persones
treballadores, una llei, per cert, que es va aprovar sota la
presidència del Govern del Sr. José María Aznar. Després
vàrem tenir la Llei Orgànica 1/2004, la Llei Orgànica 3/2007,
sota governs socialistes, que va ampliar aquest supòsit
d’acomiadament nul i el va ampliar a treballadores víctimes de
violència de gènere per a l’exercici de determinats drets
inherents a la seva condició i als treballadors després de
reincorporar-se al treball després dels períodes de suspensió del
contracte per maternitat, adopció, acollida o paternitat o durant
els nou mesos posteriors a la data de naixement, adopció o
acolliment del fill.

Ha dit ja la portaveu del Grup MÉS i també del Grup
Socialista, han fet referència a una sentència del Tribunal
Constitucional, és aquesta de dia 12 de febrer del 2014, no,
perdó, una sentència del Tribunal Constitucional de dia 10 del
10 del 2013, en què és vera que no admet aquest recurs d’una
dona embarassada, però no l’admet quant a aquesta legislació
vigent, la qual, com dic, no ha canviat per la reforma laboral,
sinó que ve de l’Estatut dels Treballadors, el qual tampoc no va
modificar el Govern socialista.

Quant a la reforma laboral que, una vegada més, els grups de
l’oposició ens insten la seva retirada, volia dir que hi ha una
interlocutòria, també recent, a què em referia, de dia 12 de
febrer del 2014, en què no s’admet a tràmit la qüestió de
constitucionalitat plantejada quant a aquesta reforma laboral.
Una reforma laboral la qual, ha dit la portaveu del Grup
Socialista, que hi ha un abans i un després, és així, una reforma
laboral que, concretament a les Illes Balears, ha afavorit que
duguem 22 mesos consecutius reduint les llistes d’atur, i setze
mesos consecutius generant ocupació neta. Una reforma laboral
que ha frenat aquesta desigualtat, perquè aquí les portaveus que
m’han precedit varen formar part de governs que varen deixar
1 milió de dones a l’atur, a nivell d’Espanya, o 19.000 dones a
l’atur a nivell de les Illes Balears. Si això no és precarietat, si
això no és desigualtat per poder encarar temes tan importants
com la maternitat ja em diran què és per a vostès desigualtat!

Tenim un pla d’ocupació en aquest moment a les Illes
Balears, que reconeix les dones com a un colAlectiu prioritari;
tenim una reforma laboral que vostès avui tornen criticar, que
dóna tot un seguit d’avantatges i bonificacions per a la
contractació de manera indefinida per a les dones; tenim un pla
d’igualtat aprovat per aquest govern del Partit Popular aquí a les
Illes Balears i un decret de teletreball que també beneficia en
gran mesura les dones. Una reforma laboral, com deia, que ha
aconseguit frenar la destrucció d’ocupació en un context de
recessió econòmica, que ha permès la creació de llocs de feina
nets amb creixements encara molt dèbils, quan això abans era
impossible, es necessitaven creixements de l’economia molt
més pronunciats perquè hi hagués generació d’ocupació en el
nostre país.

S’estableix un equilibri entre mesures de flexibilitat interna
i externa com a alternativa a aquesta destrucció d’ocupació.
S’ha establert un marc de seguretat que facilita aquesta creació
d’ocupació estable i es fomenta l’ocupació dels treballadors
amb garanties de flexibilitat cap a les empreses i flexibilitat
també cap als treballadors i seguretat en el lloc de feina.

El Govern, vostès diuen en el seu punt número 2, parlen del
diàleg social, el Govern d’Espanya no ha deixat de banda aquest
diàleg social, de fet hi va haver una reunió recent, concretament
per afavorir el canvi de cicle econòmic, la creació d’ocupació i
la cohesió social. Tant el Govern central com els interlocutors
han coincidit que l’economia espanyola registra recentment
signes de canvi, encara que l’alt nivell d’aturats que tenim en el
nostre país ha fet que es posin a l’agenda tant dels agents socials
com del Govern central tot un seguit d’actuacions i mesures
concretes per afavorir el creixement de l’activitat, impulsar la
creació d’ocupació i en determinats colAlectius encara que
necessiten mesures, com deia, més concretes i més conjunturals.

Aquests temes que estan a dia d’avui damunt la taula de
negociació colAlectiva, tant de manera bipartida com tripartida,
són la negociació per a la reforma del sistema de formació per
l’ocupació, la transformació del model de formació professional
per a l’ocupació, o la consecució d’un marc d’ocupació estable
i de qualitat, els temes de la desocupació juvenil i la garantia
juvenil, que n’hem parlat en diverses ocasions, i també fórmules
específiques per als aturats de llarga durada, que són de fet un
dels problemes del nostre país.

En el seu punt número 3, que ens demanen aquesta reforma
de la reforma laboral -valgui la redundància- en aquest sentit,
voldria dir que es continua considerant nul aquest
acomiadament de la dona embarassada des de l’any 1999. Tota
dona embarassada està protegida contra l’acomiadament d’una
manera objectiva, de manera que serà considerat nul encara que
no consti que l’embaràs fos conegut per l’empresa, exceptuant,
com he dit, que s’acrediti que l’acomiadament és per altres
motius. En el cas de desistiment empresarial no opera
automàticament la nulAlitat objectiva, sinó que es regeix per
l’article 14 del mateix Estatut dels Treballadors, i s’haurà de
provar que l’empresari coneixia l’embaràs i que ha estat aquest
la causa de l’acomiadament. En aquest cas també serà declarat
nul, i quedaria la dona protegida davant una decisió que
vulneraria el seu dret fonamental a la no-discriminació per raó
de sexe.

La dona embarassada, per tant, veim que està suficientment
protegida, tant en el cas d’acomiadament com en el cas
d’extinció en període de prova, donat que amb aquest supòsit
tampoc no es pot resoldre una relació laboral per raó únicament
i exclusiva, com dèiem, del seu embaràs. L’única diferència
radica en el fet que en una fase inicial, com podria ser el període
de prova d’una relació contractual, la treballadora haurà de
provar que aquesta discriminació és per motiu de l’embaràs,
mentre que en el cas de l’acomiadament pròpiament dit ha de
ser l’empresari que haurà de provar que existeixen raons no
relacionades amb l’embaràs per justificar un acomiadament
procedent. 
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Per tant és important aquesta distinció entre les dues
casuístiques, i ajustar mesures segons es tracti d’una o de l’altra,
perquè per una banda les dones no siguin expulsades del mercat
de treball per raó del seu sexe, pel seu gènere, o evidentment per
un embaràs, i també totes les mesures que es posin en marxa no
han de dificultat la contractació de la dona, perquè és una
realitat social que la taxa d’activitat femenina és inferior a la
masculina i a més aquest desfasament encara és molt més
significatiu en edats fèrtils pel rebuig d’algunes empreses a
incorporar dones en un període d’edat que és susceptible que
quedin embarassades.

Per tot això voldria recordar i voldria remarcar que no ho ha
modificat la reforma laboral del Partit Popular, que l’article 55.5
de l’Estatut dels Treballadors, com ja he detallat al principi de
la meva intervenció de quines són les causes nulAles, es va
modificar mitjançant la Llei 39/99 durant el Partit Popular, i va
ser el Partit Popular que va dir que la nulAlitat objectiva respecte
de l’acomiadament de les dones embarassades al no establir-se
un requisit sobre la necessitat de comunicar l’embaràs a
l’empresari o que aquest en tengués coneixement per qualsevol
altra via, i va ser el Partit Popular que va proporcionar aquest
plus a la dona embarassada d’una tutela més enèrgica que
l’ordinària contra la discriminació, ja que se l’allibera d’haver
d’acreditar aquests indicis d’embaràs o d’haver-lo d’haver
comunicat amb anterioritat a l’empresari.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Prohens, hauria d’anar acabant.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, vaig acabant. Aquest règim es manté inalterat, tot i les
diferents reformes que ha fet de l’Estatut dels Treballadors el
Partit Socialista, que tampoc no ha estès aquest règim
d’acomiadament al període de prova. Vull dir que hi ha hagut
diferents partits i ningú no ho ha considerat així sigui pel que
sigui que ho hagi fet el legislador, i vull acabar no amb la meva
pròpia argumentació sinó amb un article d’una advocada
experta en conciliació que diu: “No hay cambios en cuanto a la
protección -referint-se a la reforma laboral- en caso de riesgo
para el embarazo o riesgo para la lactancia, ni en la nulidad
del despido de la embarazada, salvo que se demuestre que ha
sido por causas distintas al embarazo, ni en la baja por
maternidad ni en las medidas para la conciliación”.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, gràcies, presidenta. Gràcies al Grup Socialista pel seu
suport, que ha entès la proposta. No diu en cap moment la
proposició no de llei que s’hagi canviat l’article de l’Estatut dels
Treballadors a què fa referència la Sra. Prohens. Nosaltres hem
posat que s’ha deixat sense efectes pràctics.

Coincidim amb vostès, amb el Grup Socialista, que hi ha un
abans i un després de la reforma laboral. No coincidim amb els
criteris del Partit Popular. En aquest moment hi ha molta més
precarietat que abans en temes laborals, els contractes que es
fan, tots, els 85% són inferiors a tres mesos, són temporals; el
60% inferiors a un mes, i ara no record si era un 60 o un 55%
d’aquests, inferiors a 10 dies. Manco sou, gràcies a la reforma
laboral, manco sou; gràcies a la reforma laboral hi ha manco
protecció sindical; gràcies a la reforma laboral hi ha manco
capacitat de negociació per part dels treballadors. S’ha facilitat
l’acomiadament. Per tant estam davant un canvi real de model
social laboral, que les estadístiques, la macroestadística ens diu
que hi ha hagut més contractes de feina, no més llocs de feina,
més contracte de feina; el conjunt d’hores a la Seguretat Social
és bastant inferior que l’any 2011, el conjunt d’hores
contractades a la Seguretat Social és bastant inferior al 2011, i
l’únic que estam és davant contractes. Si abans es tenia un
contracte d’un any, ara se’n poden tenir quasi..., vaja, entre 12,
24 o 20 contractes per complir un any de feina. I aquí hi ha
aquesta reforma laboral, una reforma laboral que va minvar les
capacitats de negociació i la protecció sindical que abans tenien
els treballadors. 

Avui, recentment, s’ha denunciat que una empresa coneguda
a la nostra comunitat autònoma ha acomiadat tots els seus
treballadors perquè volien fer una secció sindical; eliminat. Jo
els puc donar noms d’empreses on es firma una nòmina i es
cobra un sou diferent, bastant més reduït; no una, bastants
empreses. La debilitat sindical està limitant la capacitat de
resposta dels treballadors, i darrere aquesta reforma laboral hi
havia aquesta voluntat de reduir la capacitat de negociació i la
protecció sindical. Per tant sí que hi ha un abans i un després
que respon a un model laboral, social laboral diferent.

Ningú no diu que l’article de l’Estatut del Treballador s’hagi
modificat. El que passa, Sra. Prohens, és que vostè relata uns
fets o relata una situació que ha passat a la història fins que no
hi hagi una antireforma laboral. Abans les dones tenien
contractes de sis mesos, un any, un any i mig; teníem un període
de prova màxim de tres mesos, i per tant la dona no es podia
acomiadar en aquest període amb un contracte d’un any o dos
anys. Però el Tribunal Constitucional des de l’any 2009 diu que
en període de prova es pot acomiadar, i si ara els contractes que
es fan majoritàriament són contractes de prova es pot acomiadar
amb contracte de prova, amb contracte de prova per l’embaràs.
Des de l’any 2009, anterior a la reforma laboral, la sentència del
Tribunal Constitucional diu que hi ha una diferència entre
acomiadament i una diferència entre que l’empresari s’ho ha
pensat, i que per tant en període de prova des de l’any 2009 es
pot acomiadar perquè es considera un desistiment, no un
acomiadament.
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Això, quan els períodes de prova màxims eren de tres
mesos, encara es podia aguantar. És cert que s’hagués pogut
reformar des de l’any 2009 fins a l’any 2014 pel Partit
Socialista i pel PP, que han governat, per garantir més la dona,
però si vostè hi està d’acord, reformem-ho, reformem-ho. Si
vostè està dient que el Partit Socialista, i també ha reconegut
que des de 2009 a 2014 també va governar el Partit Popular i no
ho va canviar, facem la proposta de canviar-ho ara. Perquè no
ho va canviar el PSOE i perquè no ho canviar el PP de n’Aznar
ara no es pot canviar? El problema que tenen les dones ara és
que si tenen un contracte de pràctiques que pot ser de sis mesos
a un any i queden embarassades el Tribunal Constitucional
empara l’empresari perquè puguin ser acomiadades. Doncs
canviem aquesta..., facem una proposta a l’Estat perquè aquesta
reforma laboral es modifiqui en aquest article, que una dona que
està en període de pràctiques i està embarassada no es pugui
acomiadar, i així hi haurà una protecció, perquè ens podem
trobar amb casos, que ens hem trobat amb casos que una dona
tengui un contracte d’un any de pràctiques, quedi embarassada
als quatre mesos i als sis l’engeguin, i no serà acomiadament,
serà desistiment per part de l’empresari, i com que ara els
contracte de pràctiques són el que habitualment hi ha, i sobretot
en categories superiors, de gent que té llicenciatures,
diplomatures o graus, ens topam que aquestes persones o
aquestes dones que a més a més han necessitat períodes de
formació més llargs entren en el mercat laboral amb contractes
de pràctiques amb 27, 28, 29 anys, en una edat que també es
comencen a quedar embarassades, i els passa això.

Si vostè mateixa ho ha reconegut, vostè diu que s’hagués
pogut protegir millor la dona embarassada quan estava en
període de pràctiques i que no ho han fet. Idò miri, la proposta
és aquesta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Santiago. 

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies. El punt 3 precisament és aquest, instar el Govern a
canviar-ho, que el període de pràctiques de les dones estigui
protegit, perquè estam en situació de desigualtat en relació amb
els homes, que mai no quedaran embarassats. I vostès diuen que
no ho volen fer. Idò bé, vostès han tengut una oportunitat i es
veu que no la volen aprofitar per dir el que vostè està reclamant
als altres.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Passam, idò, a la votació de la
Proposició no de llei 2155/14.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada aquesta proposició no de
llei per 9 vots en contra i 5 vots a favor.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2221/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a retirada del programa
Entre todos.

Seguidament passam al debat de la Proposició no de llei
2221/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada del
programa Entre todos. Per defensar-la té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Obrador, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta iniciativa es va
registrar el mes de març, dia 5 del mes de març, quan duia un
mes que s’emetia a la graella de la televisió pública un
programa que es donava diàriament l’horabaixa, que es deia
Entre todos. Entre todos ha estat el programa més polèmic de
tota la graella televisiva de la temporada anterior, un programa
venut com un servei públic en el qual una presentadora
entrevistava famílies en situació de risc, en situació d’exclusió.
Aquestes famílies contaven el seu drama personal, la seva
situació, i la presentadora anava demanant dades i detalls cada
vegada més escabrosos, fins i tot sortien famílies amb els seus
fills, que sortien a la plana televisiva, sortien en imatges. Record
un nin amb discapacitat física que necessitava una cadira de
rodes i que la seva família no tenia per comprar la cadira de
rodes; record un pare amb dues filles, una de 7 anys i una de 12
anys, que acabaven de perdre sa mare i que demanava ajuda per
poder tirar endavant aquestes nines, i evidentment aquestes
circumstàncies varen despertar la polèmica de totes aquelles
persones que pensàvem que això era inadmissible que succeís
a la televisió pública espanyola. Era el xou de la caritat
individual, que venia a substituir els drets socials de l’estat del
benestar que fins aquells moments s’havia cuidat de donar
suport a aquestes famílies, des de sanitat, des d’educació, des de
serveis socials. 

La desaparició de l’estat del benestar dóna peu precisament
al fet que aparegui la caritat. Per tant aquest programa ha estat
coherent amb el desmantellament de l’estat del benestar, perquè
tots els endarreriment, ja dic, socials han estat substituïts per la
caritat individual. Aquesta és la ideologia de la dreta, que també
es transmet en directe, en viu, per la televisió pública espanyola,
i no és la primera vegada. En temps del franquisme, en temps de
Franco es va impulsar un programa que es deia Siente un pobre
a su mesa, que es cuidava precisament que les famílies que
tenien recursos el temps de Nadal es cuidassin de donar menjar
a un pobre. Aquest programa institucional va donar peu a una
famosa pelAlícula de Luis García Berlanga, Plácido, que
denunciava la hipocresia de la burgesia que netejava les seves
consciències donant les aletes d’un pollastre al pobre mentre ells
es menjaven les pitreres. Aquesta era la realitat. I també va
donar peu a un programa de la Cadena SER que es titulava
Ustedes son formidables, que es tractava bàsicament del mateix,
de recollir doblers per poder dur endavant iniciatives que en
aquells moments no tenien suport institucional. La primera que
es va poder impulsar va ser la recollida de 80.000 pessetes de
l’època perquè un grup de mares pogués muntar una guarderia
infantil. I ara tenim Entre todos, que ve a continuar aquella
manera de donar suport a les famílies pobres quan desapareix
l’estat..., o quan no existeix l’estat del benestar.
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Mirin, la Fiscalia General de l’Estat va rebre escrits de
diferents denúncies per utilitzar de manera denigrant la imatge
de menors per incitar a la compassió entre els espectadors i
aconseguir ajudes materials o econòmiques per als seus
progenitors. Això és mendicitat, això està prohibit per llei; no
poden treure infants per demanar ajudes econòmiques per la
televisió pública espanyola ni per cap privada, i això ha passat
amb aquest programa. Així mateix el CERMI va exigir la
retirada immediata d’aquell programa per projectar amb
reiteració una imatge contrària als drets, la inclusió i la
participació regular de les persones amb discapacitat en la vida
social. Es tracta de casos de nins i nines amb discapacitat i en
situació de necessitat: ja he dit aquell nin que necessitava la
cadira de rodes, uns drets dels menors amb discapacitat que la
televisió pública no va respectar, incomplint els mandats legals
continguts a la Llei general de la comunicació audiovisual, que
ordena la prestació d’imatges ajustades, normalitzades,
respectuosos i inclusives de les persones amb discapacitat,
evitant difondre percepcions estereotipades, esbiaixades o
producte dels prejudicis socials.

Un dels escrits de denúncia remesos a la Fiscalia per una
altra entitat, la de directors i gerents de serveis socials, es
fonamenta en l’article 4 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de
gener, de protecció jurídica dels menors, que afirma que es
considera intromissió ilAlegítima en el dret a l’honor, a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge del menor
qualsevol utilització de la seva imatge o el seu nom en els
mitjans de comunicació, que pugui implicar menyscabament de
la seva honra o reputació, o que sigui contrari als seus
interessos, fins i tot quan consti el consentiment del menor o
dels seus representants legals.  Per tant les imatges i les
entrevistes emeses per la televisió espanyola estaven fora de la
legislació. La mateixa Fiscalia és la que va presentar una
demanda al jutjat de primera instància contra el programa per
utilitzar un menor d’edat amb discapacitat, en què demanava
una indemnització a la televisió pública de 15.000 euros per
danys i perjudicis.

No sols atempta aquest programa contra els drets dels
menors, sinó que ha fomentat la violència masclista. Va sortir
l’entrevista a una mare separada del pare del seu fill, que tenia
5 anys; va demanar ajuda en aquest programa per poder criar el
seu fill, i com a solució la presentadora conductora d’aquest
programa Entre todos va animar aquesta dona, víctima,
presumpta víctima de maltractaments, a tornar amb l’home de
la seva vida, amb el pare d’aquell fill que l’havia maltractada,
renyant-la dient-li que o denunciava els maltractaments o havia
de callar per sempre. Això des de la televisió pública, fomentant
la violència masclista. 

En aquella mateixa setmana a un altre programa de la
televisió pública, Las mañanas de la 1, es va organitzar una
taula de debat sobre un curs que s’havia de celebrar a Barcelona
sota el títol Ser puta no es fácil. La directora del curs va
defensar l’interès que en temps de crisi pot tenir per a les dones
aprendre les claus de l’ofici de la prostitució, Televisió Pública
Espanyola, una apologia de la prostitució en tota regla
consentida per la presentadora que va evitar qüestionar aquestes
afirmacions per part de les dones que eren a la taula d’aquest
programa, es va tallar qualsevol iniciativa de protestar contra
l’organització d’aquestes jornades. 

La Televisió Espanyola del PP ha traspassat el límit de la
legislació vigent i s’ha allunyat del concepte de servei públic,
que estableix la normativa nacional i europea. En la primera
legislatura del Govern José Luís Rodríguez Zapatero es varen
donar passes molt importants per a l’enfortiment de la idea de
servei públic amb la Llei 17/2006, de la ràdio i televisió de
titularitat estatal, que es va elaborar arran de les recomanacions
contingudes a l’informe d’un comitè de savis nomenats a
l’efecte.

Pel que fa a la programació de continguts, aquesta llei
exigeix als mitjans de titularitat estatal que es garanteixi el dret
de la societat a rebre una informació veraç i d’interès públic que
ens faciliti l’accés a la cultura i promogui la cohesió social, a
més de promoure el pluralisme, la participació i d’altres valors
constitucionals. En conseqüència, la programació dels
continguts d’aquesta llei exigeix als mitjans estatals que els
mitjans estatals han de confeccionar-se sobre el respecte als
estàndards de qualitat de tots els aspectes mencionats abans. És
evident que ni el programa Entre todos ni el programa Las
mañanas de la 1 es regeixen per aquestes premisses ja que
vulneren la Llei de ràdio i televisió, la Llei de protecció dels
menors i la Llei contra la violència de gènere.

Evidentment, aquest programa Entre todos ha estat retirat de
la graella de la Televisió Espanyola, però la resta de punts
d’aquesta proposició no de llei, que tenen a veure amb els
continguts, amb els valors que transmet la televisió pública
espanyola tenen sentit, són vigents i, per tant, nosaltres
mantindríem els punts de la proposició no llei número 2,
número 3 i número 4. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bé, quan vaig llegir aquesta proposició
no de llei aquesta setmana la veritat és que el programa aquest
Entre todos em sonava, havia llegit qualque crítica a qualque
mitjan de comunicació, però li he de dir que mai no l’havia vist,
vull dir, amb les crítiques en els mitjans de comunicació ja va
ser un programa que vas a descartar perquè crec que és la millor
forma de rebutjar un programa, no encendre la televisió quan es
fa, i d’aquesta manera ho rebutges d’una forma molt clara.

Per tant, el que he fet, per tenir una idea real de com era,
amb això del Google i tot, idò, he cercat un vídeo i,
efectivament, crec que... he trobat el que vostè deia d’aquest nin
amb discapacitat, jove, un nin, que es demanava la possibilitat
que entre persones, diverses persones o una, el que sigui,
donassin suport a la possibilitat de comprar-li aquesta cadira de
rodes.
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El primer que m’ha vengut al cap ha estat, pel que vostè
comentava, que tenim una llei en el conjunt de l’Estat espanyol,
la Llei del menor, que impedeix la utilització dels menors d’edat
de divuit anys per pidolar, i el que es produïa en aquell vídeo
era pidolar, demanar doblers per cobrir una necessitat bàsica. Jo
record que aquí, i vostès ho hauran observat, que fa uns anys
enrere aquestes dones, que són normalment ciutadanes de
nacionalitat de Romania, demanen doblers, fa escassament sis,
set anys ho feien amb nins. Es va fer una campanya perquè això
no succeeix, però la campanya va ser de tutelar els infants, vull
dir, l’administració pública responsable del benestar dels infants
va tutelar aquests nins de son pare i de sa mare perquè els
utilitzaven per pidolar, i segons la legislació no ho poden fer,
després d’advertir-los diverses vegades, i les famílies aquestes
els utilitzaven perquè era una forma de precisament generar
pena i generar aquesta falsa solidaritat, ho continuaven fent i es
va canviar aquesta mala pràctica per part dels pares tutelant els
menors i els menors, alguns, varen estar més dos mesos tutelats
fins que les famílies varen garantir tota una sèrie de garanties
per a aquests infants, tenir una casa, el pare fent feina, trobar
feina, etc., idò, la televisió pública afavorint el pidolar infantil.

No li puc parlar de més capítols perquè com que no n’he
vist, no ho sé, però supòs que devia ser la tònica habitual. Per
tant, tot el nostre suport a aquesta retirada, em sembla que
afortunadament no hem hagut d’esperar una proposició no de
llei, la Fiscalia que té l’obligació, la Fiscalia de Menors, de
protegir els interessos de menors si el Govern no els protegeix,
que sembla que no els protegeix, s’ha posat en marxa i s’ha
retirat aquest programa. 

Clar, dels altres tres punts entre tota aquesta explicació
queden una mica massa genèrics, però en tot cas nosaltres hi
donarem suport perquè no podem deixar de donar suport a
aquests tres punts que són de caràcter absolutament democràtic,
que el Parlament de les Illes Balears insti qualsevol govern a
exercir un rigorós control de la programació mitjançant els
mecanismes adients per tal d’evitar que es tornin reproduir
emissions públiques o privades de formats que atemptin contra
la dignitat de les persones i contra els drets humans, realment,
qui hi pot votar en contra? O contra els que promocionin
mitjançant qualsevol tipus de canal la tolerància a la violència
masclista o els mitjans audiovisuals de titularitat pública que
vetllin per lluitar contra la violència masclista. Són tres punts
als quals no es poden votar que no, per tant, nosaltres donarem
suport a aquests tres punts.

Efectivament, aquest, que jo crec que és el més important
d’aquesta proposició no de llei, era el primer punt que era una
denúncia pública d’una forma de fer la misèria de la pena de la
vulnerabilitat com a espectacle públic amb doblers públics.
Això és una vergonya i esperam que no torni passar, governi qui
governi.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Antònia Vallès, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes a tots i a totes. Sra.
Conxa Obrador, la veritat, és que a mi em passa un poc allò de
Fina Santiago, és un programa que no he vist mai, quan em va
sorgir he mirat també dos sketch que han sortit, però no era una
cosa que havia vist. El que passa és que també em pareix perdre
el temps discutir d’una cosa que ja no hi és, és a dir, podem
discutir els altres tres punts, però aquest està retirat, el programa
està retirat, simplement ja no existeix. 

Després, no entrarem a valorar si aquest programa respecta
les dignitats o no dignitats, avui a les televisions públiques i
privades hi ha molts de programes que poden ferir més la
sensibilitat que aquest, i no s’han retirat ni s’han presentat
proposicions. També hem de tenir present que la gent que anava
a aquests programes anaven lliurement, amb voluntat pròpia, a
parlar de situacions personals i que no es produïa una vulneració
de drets. També s’ha de dir que no tan sols, pel que jo he pogut
llegir, hi havia gent amb minusvalideses, és veritat, però també
és veritat que hi va haver persones que varen trobar feina
gràcies a aquest programa, que també es varen crear empreses
amb ajudes. La gent, crec, quan dóna doblers solidaris ho fan
amb la més bona intenció, no hem de pensar que a vegades això
sigui un circ ni... que ho pareix, les coses com són, però no hem
de pensar que tothom pensa igual, és a dir, l’Estat, sabem ben
cert, que no arriba a tots, passava abans, passa ara i Déu vulgui
que no passi després, però això ha estat així.

Després, també crida un poc l’atenció que aquesta
proposició vengui del Partit Socialista on aquest programa està
copiat de Canal Sur, un programa que a Canal Sur es va emetre
durant dos anys, i el programa és el mateix, el mateix format, i
és idèntic el que s’emetia al Canal Sur al que s’emetia a la
televisió estatal i no s’ha produït cap crítica ni una al del Canal
Sur, i que jo recordi ara a Andalusia governa el Partit Socialista,
què vol dir que per què es feia allà estava ben fet i ara perquè es
fa aquí deçà està mal fet? Són coses que tampoc no s’entenen
quan un ho llegeix, és a dir, a mi em pareix que és un
programa... bé, no l’he vist mai, és a dir, que no, no és que em
pareixi ni bé ni malament, però crec que si abans no es donaven
crítiques i ara sí aquí... pinta malament.

Pel que fa referència al segon punt que vostè diu, totes les
televisions estan sotmeses a un codi d’autoregulació dels
continguts televisius, és un acord que es va subscriure el 9 de
desembre de 2004 entre el Govern d’Espanya i el principal
canal de televisió, i la seva intenció era protegir, sobretot, els
infants de continguts no adients per a ells, document que
estableix unes franges horaris on es prohibeixen continguts no
recomanables com poden ser els de caràcter violents, sexuals,
entre molts d’altres.  Per això, en el segon punt nosaltres hi
estam d’acord, però sempre i quan se suprimeixi el bocí que diu,
“... on es tornin reproduir”, ja que no estam d’acord que aquest
programa atemptàs tant contra la dignitat de les persones i
contra els drets humans. Jo crec que n’hi ha molts d’altres que
són també molt més ofensius.
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Pel que fa referència al tercer i quart punt no hi podem votar
en contra, estam a favor, estam totalment d’acord que qualsevol
programació que insti a la violència de gènere i la toleri no té
cabuda en aquesta societat i menys en els mitjans de
comunicació, siguin públics o siguin privats. 

També, pel que fa referència al quart punt, que ja li he dit
que hi votarem a favor, els he de dir que aquest govern ja emet
campanyes contra la violència de gènere, va signar un acord
amb el Govern estatal per tal de fer colAlaboracions amb ell, el
Govern central té anuncis a nivell estatal i IB3 també els emet
en el nostre territori. És una manera d’estalviar i s’utilitzen els
que ja estan fets. També els he de dir que seguim el model que
tenien vostès la passada legislatura on la Sra. Santiago, ho sap,
va signar també un mateix acord amb el Sr. Zapatero i emetia,
per exemple, “Treu targeta vermella als maltractadors”, és a dir,
hi estam d’acord perquè el Govern ho fa i ho continuarà fent.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN.

Sí. Moltes gràcies a la Sra. Santiago pel suport a aquesta
proposició i vull compartir també l’anàlisi que fa i tota
l’argumentació que ha expressat. A la portaveu del Partit
Popular dir-li que nosaltres no consideram que sigui una
iniciativa per perdre el temps ni que faci perdre el temps perquè
és una iniciativa que ha contribuït també que aquest programa
s’eliminàs de la graella, si aquest programa s’ha eliminat de la
graella ha estat precisament per les pressions que han tengut, les
denúncies que ha tengut i per l’actuació de la Fiscalia. La
Fiscalia ha actuat en defensa dels drets del menor, per molt
lliurement que aquestes famílies hagin participat amb els seus
fills en el programa de televisió, es vulnerava un dret del menor,
per tant, ha actuat la Fiscalia. I no digui que queda de qualque
manera tapat i que el consentiment de les famílies a participar-
hi, es continua vulnerant maldament hi hagi consentiment.

Per tant, consideram que si aquest programa ha aixecat
polèmica i ha crispat fins i tot la Fiscalia, i CERMI ha posat
denúncia, el ColAlegi de Treballadors Socials ha interposat
denúncia, la Federació de Directors i Gerents de Serveis Socials
ha posat denúncia i s’ha llevat és perquè hi havia, de qualque
manera, una alarma amb relació a aquest programa, una alarma
social important.

Per tant, nosaltres, jo no estic d’acord ni compartesc que es
vulnerin els drets dels menors ni de les persones amb
discapacitat a cap televisió, però menys a la televisió pública
amb doblers de tots, que es produeixin aquestes vulneracions
amb fons públics, no parlam de Tele 5 ni d’Antena 3, parlam de
la televisió pública espanyola i, per tant, han de complir amb
tota la legislació que regeix aquests temes, que trobin feina
gràcies a aquest programa és una vergonya, Sra. Vallès, és una
vergonya, per què?, què significa?, idò, que la caritat substitueix
el paper de l’Estat, és l’Estat que ha d’impulsar l’ocupació de
les persones que viuen dins la pobresa o en risc d’exclusió, no
ha de ser la caritat que hagi de donar suport a aquesta feina, amb

quines condicions troben feina?, per quant de temps troben feina
aquesta gent? No podem entrar que sigui la caritat que reguli
l’ocupació d’aquestes persones.

Per tant, jo no don les gràcies, jo no don les gràcies, jo dic
que l’Estat ha de regular això i que les persones que estan sense
ocupació, idò miri, em sap molt de greu, és veritat que cadascú
se cerca la vida quan l’Estat desapareix les persones que no
tenen feina depenen de les xarxes familiars, de les xarxes dels
veïnats, de les xarxes dels padrins, tothom contribueix, però
això no vol dir que nosaltres haguem de donar les gràcies a la
caritat. 

Miri, Canal Sur, el Canal Sur és el Canal Sur, és Andalusia
i jo ni aquí ni a Andalusia ni a Espanya estic d’acord amb aquest
tipus de programes. Per tant, no em posi d’exemple que a Canal
Sur s’emetia el mateix programa perquè hagués condemnat
aquest programa a Andalusia, parlam de la televisió pública
espanyola, televisió pública espanyola, no canal autonòmic
andalús. 

Amb relació a la proposició, l’esmena que fa del punt 2 que
votarien a favor si llevam que s’eviti, “evitar que es tornin
reproduir”, dir-li que no ho llevarem perquè aquests fets s’han
produït, s’han vulnerat els drets dels menors i els drets de les
persones amb discapacitat, i això ha passat i això s’ha produït.
Per tant, que es plantegi evitar-ho crec que és adient perquè s’ha
d’evitar que es torni produir, són fets que han succeït. Per tant,
crec que si nosaltres llevam aquesta part, de qualque manera
espolsam de responsabilitat la televisió pública que ha vulnerat
uns drets.

Amb relació als punts 3 i 4, vull agrair-los el suport i no està
de més, és veritat que són proposicions a punts genèrics, però no
és de més recordar que la violència masclista també s’ha
fomentat en aquest programa i a altres programes. Jo ho he
explicat, he posat l’exemple del que va succeir a un programa
matinal de la televisió pública espanyola on es va fomentar i fer
apologia de la prostitució. Per tant, és claríssim que això, amb
totes les lleis que ho prohibeixen i que són vigents, això passa
i, per tant, és necessari que l’Estat recordi i faci complir la
legislació vigent. Per tant, consideram adequats els tres punts,
els mantenim tots tres amb l’exposició que s’ha presentat i
demanam el seu suport.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Retirat el primer punt, el
tercer i el quart entenc que quedarien aprovats per assentiment
i passarem, idò, a la votació del punt 2.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència el punt 2 quedaria rebutjat per 9 vots en
contra i 5 a favor.

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