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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començam la

sessió d’avui. En primer lloc, es produeixen substitucions?

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Conxa Obrador.... Andreu Alcover substitueix Conxa

Obrador.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Jo també, Enric Casanova substitueix Jaume Garau.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les

proposicions no de llei RGE núm. 4751/15 i RGE núm.

5392/15. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 5392/15, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a procediment

d’inspecció al Jutjat de violència sobre la dona d’Eivissa.

Els propòs d'ajornar el debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 5392/15, atès que aquesta proposició la defensava

el diputat Sr. Miguel Jerez, li han cancelAlat el vol de les tres

d’aquest migdia i no ha hi ha pogut ser aquí. Hi estan d’acord?

Molt bé.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4751/15, presentada

pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a desenvolupament

de la disposició addicional única de la vigent Llei 9/2014, de

29 de setembre, per la s’estableix i regula la protecció de la

maternitat.

Idò en primer lloc passam al debat de la Proposició no de

llei RGE núm. 4751/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

al desenvolupament de la disposició addicional única de la

vigent Llei 9/2014, de 29 de setembre, per la qual s’estableix

i regula la protecció de la maternitat.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Sra. Olga Ballester per

un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gràcies, Sr. President. Buenas tardes, Ciudadanos se

encontró en julio en el registro introducida por un ciudadano

esta petición. La abrimos, nos pareció interesante y bueno, la

hemos hecho nuestra para defender si esta ley se podría

desarrollar.

La Ley 9/2014, de 29 de septiembre, por la cual se

establece y regula la protección a la maternidad, fue aprobada

por el Parlament de les Illes Balears la legislatura pasada, pero

no ha sido desarrollada hasta el momento. Consideramos que

es una ley muy necesaria en cualquier comunidad y así queda

reflejado... sus ítems tanto en la Constitución como en nuestro

Estatut y sus fines entran dentro de los objetivos del Institut

Balear de la Dona.

La Ley 12/2006, de 20 de septiembre, para la mujer,

también establece en el artículo 3 el derecho a la maternidad,

la protección de la maternidad es una necesidad social que los

poderes públicos de las Illes Balears asumen y reconocen

políticamente siendo la maternidad un bien insustituible, todas

las cargas y los cuidados que supone la gravidez, el parto, la

crianza y la socialización de las hijas y los hijos deben recibir

ayudas directas de las instituciones públicas de las Illes Balears

a fin de no contribuir discriminación gravosa para las mujeres.

También comenta este artículo 3 de la Ley para la mujer

que en este sentido el Gobierno de las Islas Baleares aplicará

todas sus competencias para conseguir que se materialice en la

práctica el derecho mencionado y la maternidad deje de ser una

carga exclusiva de las madres y un motivo de discriminación

para las mujeres.

Desde la aprobación de esta ley cualquier tratamiento

desfavorable relacionado con las mujeres embarazadas y con

las funciones relacionadas con la maternidad será considerado

discriminación por razón de sexo.Todo esto es el artículo 3 de

la ley del 20 de septiembre para la mujer.

En Baleares, en España tenemos la Ley Orgánica 2/2010, de

3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de interrupción

voluntaria del embarazo, pero no tenemos una ley de

protección a la maternidad. Sin embargo, la primera necesita y

tiene que complementarse con la segunda, con una ley de

protección a la maternidad.

Basándonos en el articulado de la Ley de salud

reproductiva, en el artículo 3.4 indica que son los poderes

públicos que, de conformidad con sus respectivas

competencias, los que llevaran a cabo las prestaciones y demás

obligaciones que establece la presente ley de salud sexual y

reproductiva, como son: el acceso a métodos seguros y eficaces

que permitan regular la fecundidad, acciones informativas y de

sensibilización sobre la prevención de embarazos no deseados.

Este punto es muy importante, las personas hemos de ser

conscientes que un descuido no queda en eso, en un descuido,

sino que puede comportar un drama. Hemos de educar en la

responsabilidad.

En el título II, capítulo 1 de la Ley de salud sexual y

reproductiva, en su artículo 14 y 17 dispone que toda mujer

embarazada ha de ser informada sobre los derechos,

prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad en su

centro de salud mediante un sobre cerrado, y aquí és donde se

necesita el desarrollo de esta ley que regula la protección y

apoyo a la maternidad. Una ley como ésta no se puede pasar

por alto, no se puede no tener. Necesitamos una ley que sea un

marco jurídico que desarrolle, mejore, aglutine todas las ofertas

de apoyo a la mujer embarazada con medidas concretas y

efectivas tanto económicas como otras no menos importantes

en esta situación particular, como es el asesoramiento, la

orientación, el acompañamiento, tanto durante el embarazo

como durante la crianza del hijo, para que la maternidad no le

suponga a la mujer una carga y una discriminación gravosa.

Necesitamos una ley que regule, además, una red de centros

coordinados donde pueda acudir la mujer que así lo desee.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505392
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504751
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Todos somos conscientes de que lo ideal es que la

maternidad en una mujer debería ser un hecho buscado,

deseado y en un marco donde no haya trabas económicas ni

durante el embarazo ni en la crianza del hijo, y que suponga

desde el primer momento una alegría para la propia mujer y su

entorno. Pero no hemos de cerrar los ojos, por muy diferentes

motivos hoy muchas mujeres embarazadas se encuentran en

precariedad laboral o sin trabajo o son adolescentes o son

mujeres cuyo embarazo les crea un conflicto y una presión

social o familiar muy graves. Son mujeres que se encuentran en

situación de desamparo, de desprotección o riesgo social y

necesitan todo el apoyo necesario de las administraciones

públicas para que su embarazo no les suponga una

discriminación social y laboral añadida.

Estas mujeres merecen saber que la comunidad les va a

tender la mano para que ella y su pequeño todavía no nacido,

porque ésta es la singularidad de esta ley, que no se ayuda a

una persona, sino a dos, se sientan protegidos y amparados.

Necesitan una red de centros donde poder acudir y saber que

desde allí se les va a ayudar.

A pesar de no estar desarrollada esta ley ya posee artículos

muy importantes y novedosos y que determinan la importancia

y la línea de la propia ley. Es el caso del artículo 6 de esta ley

que se centra en las mujeres adolescentes, un problema nunca

abordado de frente, un problema todavía no resuelto que hace

que estas menores dejen sus estudios porque no existe ningún

plan alternativo que las ampare, las administraciones miran

hacia otro lado y dejan que su embarazo se convierta en una

discriminación social y laboral desde el mismo momento del

embarazo.

Esta ley en su artículo 6 pretende regular el derecho a una

asistencia específica que incluirá al menos las siguientes

prestaciones: educación para la maternidad adecuada a su edad

y circunstancias; apoyo psicológico, antes y después del parto;

intervención familiar; formación afectiva sexual; asistencia

singular en el centro escolar para adecuar su plan de estudios

al embarazo y a la maternidad, además, muy importante para

aquellas menores que cursen estudios obligatorios se incluirá

una adecuación de los horarios para adecuarlos a sus

necesidades.

Sinceramente, creo que la Ley de protección a la

maternidad es una ley muy necesaria, complementaria a lo que

tenemos, que merece la pena ser desarrollada. Creo que las

mujeres embarazadas que lo necesiten y sobre todo aquellas en

situación de conflicto o desamparo o en riesgo de exclusión se

merecen un marco legal exclusivo para ellas, para aliviarlas en

lo que podamos ese día a día de lucha y les podamos ayudar a

tener ese pequeño espacio de tranquilidad que toda mujer

necesita para pensar en su hijo y en todo el cariño que le puede

aportar.

Sé que esta ley quiere ser derogada por todos los grupos

que conforman el Govern, tanto PSIB, MÉS como Podem, ya

lo anunció la Sra. Fina Santiago nada más saber que entraba la

proposición no de ley. Realmente me sorprendió, pero bueno...

Considero que una comunidad autónoma no puede prescindir

de una ley que contempla todas las finalidades que he

comentado. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Torn de fixació de posicions, pel Grup

Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Sandra

Fernández, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. Como muy bien ha dicho la

representante de Ciudadanos la ley por la cual se establece y

regula la protección de la maternidad se aprobó en este

parlament en septiembre del año 2014, a iniciativa del Grupo

Popular.

Esta ley se impulsó por nuestro grupo parlamentario por

todas las razones que también ha expuesto la representante del

grupo de Ciudadanos y en resumidas cuentas se impulsó porque

considerábamos muy necesario que el derecho que tiene una

mujer a ser madre no se pudiese ver truncado por diferentes

problemáticas que se pudiese encontrar durante todo ese

proceso, ya sea de tipo social, ya sea de tipo económico, y

creíamos que las administraciones, las instituciones debían

estar al lado de esta mujer que libremente ha decidido ser

madre para poder ofrecerle todos los apoyos necesarios para

que continuase con total garantías su embarazo.

En este sentido no podemos más que dar apoyo a la

propuesta presentada por el grupo de Ciudadanos que lo que

pide, evidentemente, es que se cumpla la ley, que se pueda

desarrollar este plan integral, un plan integral que es cierto que

no se ha desarrollado a día de hoy, también pues evidentemente

no hace tanto que se aprobó esta ley, como casi todos los

artículos que recoge esta ley otorgan las competencias para

desarrollar todas estas cuestiones al Institut Balear de la Dona,

en aquellos momentos cuando se aprobó ley se estaba

elaborando el IV Plan de igualdad entre hombres y mujeres de

las Islas Baleares, y se decidió que los primeros puntos que

hiciesen referencia al apoyo a la maternidad se recogiesen en

este plan y evidentemente después poder desarrollarse un plan

integral que ya recogiese todas las acciones más concretas de

apoyo a la maternidad. 

También coincidimos con el grupo de Ciudadanos en

mostrar nuestro asombro ante el anuncio por parte del Govern

de querer derogar esta ley, porque consideramos que es una ley

que no va en contra de nadie, que no va en contra de nada y que

simplemente da un apoyo a aquella mujer que ha decidido ser

madre y que, por diversas circunstancias, se encuentra con una

problemática que le hace más difícil que a lo mejor otra mujer

el poder serlo.

En este sentido nuestra fijación de postura es que

aprobamos esta propuesta.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears

té la paraula... estoy haciendo tiempo... té la paraula l’Hble.

Diputada Sra. Montserrat Seijas, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Desde Podem consideramos que

desde las instituciones estamos obligados a proteger la

maternidad y la incorporación de la mujer al trabajo, una mujer

no puede ser discriminada laboralmente simplemente por el

hecho de estar embarazada y restringir su acceso a un puesto de

trabajo porque vaya a ser madre. 

También creemos que toda la legislación que... en toda la

legislación en cuanto a autónomos que ha sido derogada por el

Gobierno anterior con el tema de los recortes, que se facilitaba

a las mujeres autónomas que no tuvieran que abonar la cuota de

autónomos durante el año siguiente a la incorporación al

mercado laboral después de ser madre, que debería también

restablecerse, medidas de este tipo que fomentasen la

incorporación de la mujer trabajadora nuevamente al mercado

laboral, una vez que ha sido madre y facilitar también el acceso

a escoletas y demás oferta complementaria que le permita

adaptarse a los horarios laborales.

Apoyamos esta iniciativa y entendemos que aparte del

desarrollo de esta ley, pues que se necesitará legislar en este

parlament para mejorar las condiciones de las mujeres

trabajadoras que son madres y que no tengan que elegir entre

ser madre o desarrollarse profesionalmente.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Margalida Capellà.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Des de MÉS per Mallorca voldríem

explicar a títol informatiu que ens els acords pel canvi els

partits que donen suport al Govern vàrem plantejar la derogació

tant de la Llei per a la dona de 2006, com aquesta llei de

protecció de la maternitat de 2014, per dos motius: un és que la

Llei per a la dona de 2006 va ser aprovada només amb els vots

del Partit Popular, no és motiu per ser derogada en qualsevol

cas, però bé, en aquell moment ja es treballava en la Llei

d’igualtat de 2007 i, com recordaran vostès, no va tenir el

suport suficient, per aquest motiu, i també perquè és una llei

que els grups d’esquerres que hi havia en aquell moment

consideraven una llei paternalista, n’hi ha prou a llegir el

primer article on diu que l’objecte de la llei és la regulació de

la situació de la dona, com si les dones fóssim irregulars, no?

Aleshores, només per això ja hi ha una llei que partia malament

des del principi, però bé, en qualsevol cas és una llei que va

quedar àmpliament superada amb la llei de 2007, pensem

només en el tema dels plans d’igualtat o una cosa més puntual

que és la creació del consell de participació de la dona el 2008

que no està contemplat en la llei de 2006.

Aleshores, durant el segon pacte es va elaborar un projecte

de llei, si no vaig equivocada, d’igualtat entre homes i dones

que ja recollia totes les novetats de la llei de 2007 i aquest

projecte de llei no va ser aprovat, el Partit Popular va votar en

contra en el darrer moment, va decidir votar en contra, i Unió

Mallorquina es va abstenir. Aleshores, aquest projecte de llei

que es planteja ara des del Govern pretén actualitzar la

normativa en matèria d’igualtat i per això s’ha de derogar la

Llei per a la dona.

Pel que fa a la Llei de 2004 des de MÉS per Mallorca ja es

va manifestar en el seu moment durant la votació, i crec que no

cal repetir el debat que hi va haver, perquè senzillament és una

llei que es troba a les antípodes del que nosaltres entenem que

ha de ser una política pública de suport a la maternitat i a la

paternitat, perquè en aquesta llei no hi ha cap disposició, més

que una simple referència a la parella i consideram que no

contempla un vessant de la paternitat ni... i bé, per molts altres

motius. Es tracta d’una llei també amb un clar to paternalista,

entenem que pretenia en el seu moment establir un règim

paralAlel a la Llei de 2010, de salut sexual i reproductiva, només

planteja una opció a la dona embaraçada, que és l’opció de

continuar amb l’embaràs, no contempla cap ajuda econòmica,

cap ni una, ni recursos, ni tampoc drets nous en tota la llei,

realment només contempla la possibilitat d’ajudes a entitats

privades per assessorar aquestes dones que estan embarassades

a no avortar.

Aleshores, bé, aquesta xarxa de suport a la dona

embarassada, com ha dit la diputada Sandra Fernández, no s’ha

arribat a crear, entenc que per manca de temps i que, davant la

manca d’oportunitat, no donam suport a aquesta proposició no

de llei perquè entenem que el Govern està a punt de presentar

un projecte de llei que inclourà tota aquesta actualització que

els he comentat i una perspectiva de protecció de la maternitat

que entenem que va més en línia del que estableix la llei estatal,

tant la d’igualtat de 2007 com la de salut i reproducció sexual

de 2010 que, voldria recordar que aquesta llei contempla un

període de reflexió en el qual, per descomptat, s’assessora tant

per seguir endavant l’embaràs com per avortar. Aleshores,

entenem que és una falAlàcia absoluta plantejar aquesta Llei de

2010 només dirigida a la interrupció de l’embaràs perquè

s’expliquen totes les opcions.

Aleshores nosaltres ja en el seu moment vàrem considerar

que contemplàvem aquesta llei com una llei que tenia com a

objectiu bàsic i únic facilitar el suport a les xarxes

d’associacions provida, no parla ni de planificació familiar, ni

de criança, ni d’escoletes infantils, ni de permisos per baixes

per maternitat, ni per descomptat per paternitat. Per tant, no

donarem suport a aquesta proposició no de llei i cit a termini

els grups parlamentaris a participar i fer aportacions al projecte

de llei, com també farem, per donar suport al dret a la

maternitat. Una cosa que per exemple no es contempla és el

dret a la maternitat no biològica, la qual cosa crec que també,

ara que un dia d’aquests ens plantejarem el debat sobre la llei

LGTBI, també estaria bé que es plantejàs, la maternitat no

biològica, en aquest cas, o la paternitat no biològica, per què

no?

Jo crec que tot això ens ho hauríem de plantejar, és un debat

ample, complex, probablement ideològic, però crec que si fem

un plantejament des d’una perspectiva dels drets de la dona,

podríem arribar a un consens.

Gràcies.



ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 6 / 8 d'octubre de 2015 81

 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Maria

Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des d’El

Pi PROPOSTA PER LES ILLES pensam que és lamentable

que en el segle XXI encara no existeixi la igualtat de gènere

real i haguem de debatre lleis d’aquest tipus. La realitat és que

a dia d’avui la dona encara sofreix desigualtats en l’àmbit pel

fet de ser dona. Per tant, tot i que consideram que totes aquestes

iniciatives ja no les hauríem de debatre en l’actualitat, trob

necessari que es desenvolupin totes les eines que estiguin a la

nostra disposició per igualar els drets entre l’home i la dona.

Segons l’Organització Internacional del Treball, a Espanya

una dona cobra un 17% menys de salari que un home per fer la

mateixa feina, encara que ella tengui una millor preparació i

fins i tot, encara que tengui més experiència. A més, també

entre les pròpies dones es troben diferències en funció de si

tenen fills o no i com més fills tengui una dona menys sou

guanyarà en relació als homes, i les dones sense fills. En canvi,

com més fills tengui un home igual guanyarà més, el món a

l’inrevés!

És un fet que avui dia la dona té molt més difícil prosperar

a nivell laboral, ja que es troba molts d’entrebancs per conciliar

la vida laboral i familiar. Dones que tenen por a quedar-se

embarassades, dones que ni tan sols s’ho plantegen. Per tant,

veim que es donen unes diferències molt grans pel fet de ser

dona i ser mare i són necessàries les màximes intervencions per

canviar aquesta situació, ja que si avançam a aquest ritme,

l’Organització Internacional del Treball reconeix que encara es

tardaran uns 70 anys a eliminar aquesta diferència de sous i

veure una societat allà on els homes i les dones guanyin el

mateix per fer el mateix.

Però no sabem quan es farà ni desenvoluparà aquesta nova

llei de la que es parla, que ja l’estudiarem quan la presentin i

farem les aportacions que trobem oportunes. I segur que

podrem millorar notablement l’actual, amb les aportacions i el

consens que es podrà dur endavant, però ara des d’El Pi

donarem suport i demanam que es prenguin mesures urgents i

serioses per fer front a aquesta situació i es pugui desenvolupar

tan aviat com sigui possible aquesta part si no es du aquesta

futura llei endavant aviat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Josep Castells, per un temps de deu

minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. La veritat és que imposa un

poc ser el primer home que intervé en aquest debat, perquè tot

i que evidentment aquí estam per contraposar visions

polítiques, a ningú no se li escapa que és un tema en què

realment la visió de les dones i eventuals mares o mares

consumades, és molt més afinada que la pugui tenir un home.

Jo tinc tres fills i precisament per això ho sé, és a dir, la visió

dels pares i les mares i de les dones i dels homes sobre aquest

tema és diferent, bàsicament perquè no m’agradaria amb les

meves opinions ferir cap sensibilitat.

Nosaltres votarem en contra d’aquesta proposició per dos

motius: un més dintre del capítol dels aspectes ideològics, que

són aquests que voldria expressar amb la màxima cautela i, en

segon lloc, un altre per motius pràctics i d’economia legislativa,

per dir-ho així. Dintre del primer capítol, bé tots sabem llegir

entre línies, no?... bé, tots, no ho sé si tots, jo intento saber

llegir entre línies i veig que en aquest Parlament és molt

important saber llegir entre línies. Moltes vegades es presenten

propostes redactades, doncs d’una forma específica per

aconseguir posicionaments específics per després treure’n el

corresponent rèdit mediàtic. No dic que sigui aquest el cas,

però sí que tant la proposta com la defensa que n’ha fet la Sra.

Olga Ballester, per a mi ha estat una lliçó de discurs entre

línies. Per exemple quan es parla que “la madre sepa que se le

va a tender la mano”, perquè la Sra. Ballester m’entengui el

que li vull dir, per tot el discurs que fa, a mi em sembla que a

continuació dirà: “siempre que se ubique en el esquema moral

correcto”. O quan diu: “que sepa que dispondrá de un espacio

de tranquilidad”. Jo record quan encara el dimarts discutíem

amb la consellera Fina Santiago sobre la pertinença de la renda

social garantida, és a dir, per a mi crear les condicions perquè

les mares puguin exercir la seva maternitat, les famílies puguin

exercir la seva paternitat i maternitat, està en la implementació

de totes aquestes polítiques globals d’igualtat. 

I per açò a nosaltres tota la música que hi ha envoltant

d’aquestes lleis que estan tan preocupades “por la madre que

libremente decide continuar su embarazo”, a nosaltres això ens

sona a judici moral. I per a nosaltres, jo personalment, però pel

que jo represento, MÉS per Menorca, nosaltres no creiem en la

superioritat moral de continuar l’embaràs respecte al

d’interrompre’l, ni en un ni en l’altre. I per tant, aquestes

polítiques que van tan en una de les línies, les consideram

paternalistes i nosaltres senzillament creiem que els poders

públics no hem de dir als ciutadans com han de viure. Aquest

és el motiu ideològic.

I el motiu pràctic és com ja s’ha dit fa un moment, està ja

previst que aquesta llei es derogui i se substitueixi per una llei

amb aquesta visió més àmplia que comentava, i per tant, em

sembla, simplement, un malbaratament instar el Govern perquè

desenvolupi una llei que té els dies comptats.

Per tots aquests motius, com he dit, votarem en contra.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula

l’Hble. Diputada Sra. Sílvia Cano.
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LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bones tardes a tots els

diputats i diputades. El meu grup no donarà suport a aquesta

iniciativa, la raó és perquè estam per la derogació d’aquesta

llei, per ser una llei que està carregada de neoconservadorisme,

parteix de pressupostos negacionistes de la llibertat de les

dones, que ens tracta com a menors d’edat, com han comentat

els altres companys, i que encobreix a més una voluntat de

l’anterior equip de Govern de crear un circuit en paralAlel, on

d e te rm ina d e s  e n t i ta t s  u l t ra c o n se rvado res ,  fo ssin

subvencionades i tenguessin carta de naturalesa per interferir en

una decisió tan íntima de les dones, com és la de continuar o no

amb un embaràs no desitjat.

Ciudadanos a la seva iniciativa ha fet seva l’exposició de

motius de la mateixa llei, després en el debat sí que és vera que

ha introduït una llei com és la Llei 3/2010, de salut sexual i

reproductiva i de l’embaràs, però clar, aquesta exposició de

motius que té la mateixa llei, té tot un seguit de limitacions que

no són innocents. No és casualitat que no es faci referència a

aquestes dues lleis orgàniques d’envergadura a què s’ha fet

també referència aquí, una com és la Llei 3/2007, per a la

igualtat efectiva entre dones i homes, o la Llei 2/2010, de salut

sexual i reproductiva. És a dir, parlam de lleis orgàniques que

afecten drets fonamentals de les persones, en aquest cas de les

dones, i que aquí els legisladors, per una qüestió purament

ideològica, varen donar l’esquena, varen tancar els ulls, per tal

de boicotejar aquest marc estatal que és molt més ample, més

garantista i generador de drets.

Faré aquí un petit incís, perquè crec que val la pena

contextualitzar que la Llei per a la dona, a la qual es fa tanta

referència, és del 2006, és a dir, es queda obsoleta just un any

després d’aprovar-se una llei estatal d’igualtat, i que aquesta

situació quedarà resolta en un parell de mesos amb la nova

majoria parlamentària, perquè trobam que l’època on l’Institut

de Política Familiar marcava les polítiques d’igualtat a Balears

ha acabat.

I Sra. Ballester, aquest ciutadà anònim que ha introduït

aquesta alAlegació i aquesta proposta davant del Parlament i que

vostès han fet seva, no és un ciutadà qualsevol, sinó que és el

Sr. Buades, director de l’Institut de Política Familiar.

Jo vull posar en valor la Llei del 2007, perquè entre els

criteris generals dels poders públics hi ha la protecció a la

maternitat, amb especial cura dels efectes derivats de

l’embaràs, del part, de la lactància i també perquè es parla de

corresponsabilitat i mesures efectives per a la conciliació.

Saben què ha estat la gran amenaça durant aquests anys i

continua essent una gran amenaça per a la maternitat i les dones

embarassades? La reforma laboral de 2011, una agressió

directa als drets que la Llei del 2007 garantia. No m’estranya

que aquesta llei resulti innombrable per part del Partit Popular

a l’exposició de motius de la Llei de protecció de la maternitat,

que sigui objecte d’oblit al preàmbul de la llei, perquè suposava

una millora substancial de les condicions laborals i socials de

milions de dones a tota Espanya. Amb aquesta llei

s’estipulaven permisos, beneficis de protecció a la maternitat i

conciliació, mesures de discriminació positiva per a les dones

que es reincorporaven d’excedència per a la cura d’infants,

llicències per risc d’embarassos o lactància. El dret a gaudir de

les vacances en dates diferents al part o la lactància. I un seguit

de mesures per protegir les dones embarassades treballadores.

Consideram nuls els acomiadaments durant l’embaràs,

maternitat, lactància, malalties derivades de l’embaràs, del part,

de la lactància natural, de l’adopció, de l’acolliment o la

paternitat. A més, va consagrar un permís fonamental, que és el

permís de paternitat de 13 dies, sent una gran fita per a la

corresponsabilitat. Es protegia per llei les famílies que havien

tengut un infant, ja que durant nou mesos els treballadors i les

treballadores que havien estat mares i pares, estaven protegides

per aquesta llei. Tot això se n’ha anat en orris, la reforma

laboral ha estat una catàstrofe per als drets de les dones i ha

deixat sense efecte aquesta Llei d’igualtat. Han desaparegut les

bonificacions després de la reincorporació després la cura dels

infants. S’ha limitat i condicionat el dret a la jornada reduïda i

permisos de lactància, en contra del Tribunal de justícia de la

Unió Europea i s’ha ferit de mort la negociació colAlectiva, vital

per als drets de les dones, perquè és en el terreny de la

negociació colAlectiva on podem guanyar en mesures d’acció

positiva i guanyant drets.

Jo sincerament esper que en el moment adequat, trobem el

suport de Ciudadanos per tal de derogar aquesta reforma

laboral. El Grup Socialista compartim amb Ciudadanos la

defensa de les dones en situació de conflicte i desempara, que

necessiten suport, ofertes d’ocupació específiques,

assessorament laboral, però no trobam a la llei autonòmica un

recurs adequat, ni cap tipus de millora quant a les prestacions

i drets, que s’ofereix a les dones. I que es contempli com article

molt nou l’abordatge amb les dones joves adolescents, a mi

m’esgarrifa, perquè bé, a mi em recorda el pur estil del llibre de

la secció femenina.

La lluita contra l’exclusió, pobresa i precarietat laboral, són

els grans objectius d’aquesta legislatura i que han conformat els

acords pel canvi. Instruments com la renda social garantida,

l’enfortiment del SOIB en convocatòries específiques amb

perspectiva de gènere i adreçades als colAlectius de dones

vulnerables, van en la línia de reforçar la protecció social que

proposa Ciudadanos.

Just ahir s’anunciava un Pla de la Conselleria de Treball

d’11 milions d’euros, per a joves i majors de 45, que és una

gran notícia per als aturats i aturades d’aquesta comunitat

autònoma. Des de la Conselleria d’Afers Socials s’han destinat

72.000 euros per ajudar les dones embarassades joves i els

pares i mares sense recursos econòmics, a través de les entitats

que fan feina amb aquests colAlectius. Per tant, la Llei 9/2014

és un mal instrument i que en qualsevol qui ha d’ordenar i

garantir tota la informació sobre els recursos existents ha de ser

l’Institut Balear de la Dona.

Si el que de veritat preocupa a Ciudadanos és que les dones

d’aquesta comunitat autònoma coneguin, abans de sotmetre’s

a una interrupció voluntària de l’embaràs tots els recursos al

seu abast, les ajudes públiques, les prestacions, els recursos,

això ja està garantit per la Llei del 2010 estatal. És una

condició sine qua non el fet del consentiment informat, on una

té al seu abast tota la informació sobre els recursos, prestacions,

ajudes disponibles per part de la comunitat autònoma per
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continuar un embaràs. On no trobaran al Grup Socialista és

amb l’intent de manipulació i d’ingerències que pretenia la Llei

de protecció a la maternitat. Nosaltres estam pel compliment de

la legalitat, de la Llei orgànica del 2010, que estableix que la

informació l’han de proporcionar els facultatius i ha de ser

neutral, objectiva i lliure de prejudicis. La pretensió de la Llei

de protecció de la maternitat no era tant protegir la funció

social de la maternitat, sinó torpedejar el dret a decidir de les

dones, boicotejar la llei estatal, creant com he dit una xarxa en

paralAlel de grupuscles fonamentalistes afins a l’Opus Dei, que

consideren que l’avortament hauria de tornar estar penalitzat al

Codi Penal.

Per totes aquestes raons, el meu grup no donarà suport a

aquesta iniciativa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula per contradiccions

el grup proposant per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

A mi me gustaría comentar que realmente me ha

sorprendido quizás porque ya llevan tiempo en política, no sé,

un poco los prejuicios. Cuando se lee o no hay que leer tanto

entre líneas, yo creo que los prejuicios ideológicos no son

buenos cuando se quieren solucionar las cosas, creo que se ha

de ver el problema y si el problema necesita una solución,

hacerlo, venga del partido que venga. A mi realmente me da

igual, con tal de que vea que la solución es correcta ya está

bien.

Entonces yo creo que efectivamente se tiene que mejorar

muchísimo la reforma laboral, se tienen que mejorar muchísimo

las condiciones laborales y sociales de la mujer embarazada,

por supuesto. Se tiene que mejorar muchísimo en igualdad de

hombres y mujeres, está clarísimo. Aún así les puedo asegurar

que habría personas, mujeres, en situación de exclusión y que

necesitarían de unas ayudas especiales, seguro. Entonces yo

creo que con las que tenemos ahora no es suficiente, yo me he

introducido por internet, he buscado en la CAIB, he buscado

comunidades autónomas y he visto que esta comunidad

autónoma tiene pocas y se pueden mejorar muchísimo, yo tengo

muchísimas ideas por si quería empezar a desarrollar esta ley.

Pero bueno, veo que hay personas que no están de acuerdo,

pero me he fijado que son mucho más prejuicios que no una ley

que todavía está sin desarrollar, porque todo lo que se pueda

desarrollar, todas las ideas que podamos tener se pueden

introducir y hacer un solo marco legal. A mi me parecía que

estaba muy bien, de hecho otras comunidades también lo

tienen, se podría haber hecho muchísimo más de lo que hay y

además tenerlo todo aglutinado. 

No sé qué más decir, yo creo que es una ley muy necesaria,

creo que hemos de trabajar sin perjuicios siempre, siempre, y

claro que se ha de alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres

y la igualdad social, laboral. Pero mientras tanto e incluso

cuando la haya, esto será necesario seguramente.

Gracias.

Perdón. Y una última cosa. En cuanto a las niñas

adolescentes, yo que soy profesora me he encontrado con casos

que de pronto desaparece una alumna y no sabes por qué y es

por un caso así. Entonces nunca se puede cerrar los ojos a lo

que existe o a lo que hay, entonces se ha de poner una solución

aunque no te guste, ojalá no se hubiera quedado embarazada,

ojalá hubiera abortado. Bueno, pero no lo ha hecho. Entonces

lo que no podemos hacer es cerrar los ojos ante decisiones de

personas que luego necesitán una ayuda.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam a la votació de la Proposició no de llei

RGE núm. 4751/15.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència, els vots a favor són 6; els vots en contra

7; abstencions, cap.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei

RGE núm. 4751/2015.

I no havent-hi més assumptes a tractar, aixecam la sessió.
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