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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyors diputats i diputades. Començarem si

els sembla bé la sessió d’avui horabaixa.

En primer lloc m’agradaria demanar si es produeixen

substitucions.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta, Miquel Jerez substitueix José

Vicente Marí Bosó.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Enric Casanova substitueix Jaume Garau.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Presidenta, Juan Manuel Lafuente, Marga Prohens.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. L’ordre del dia d’avui horabaixa consisteix en el

debat de les proposicions no de llei RGE núm. 5392, 4368 i

5033/2015.

1) 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.

En primer lloc passam al debat de la 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 a Eivissa. Per defensar-la té la paraula el Sr. Miquel

Àngel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. I una qüestió prèvia, agrair

a tots els grups parlamentaris la voluntat que tengueren a la

darrera sessió d’aquesta comissió, per ajornar aquesta

proposició no de llei, donat la meva impossibilitat material a

poder assistir perquè se’m va cancelAlar un vol. Dit això,

començam amb la defensa d’aquesta proposició no de llei. 

El gener de l’any 2010 els Jutjats d’Eivissa aconseguien

tenir un jutjat especialitzat en matèria de violència de gènere,

un jutjat que es dediqués exclusivament a això, a oferir una

veritable tutela judicial a les víctimes i activar mecanismes de

protecció per a qualsevol dona davant les amenaces del seu

maltractador.

Han passat cinc anys des que allò va succeir i si bé en algun

moment aquest jutjat ha donat resposta eficaç i eficient en

aquesta matèria, des de fa un temps cap aquí, ha quedat més

que demostrat que aquest jutjat té mancances, té dèficits i té un

rendiment precari, motivat principalment per un entorn de

conflictivitat laboral important entre funcionaris. Ho diuen els

mateixos funcionaris, ho diu el mateix jutge degà i ho diuen

també distints mitjans de comunicació. 

Jo personalment he tingut l’oportunitat també de parlar amb

distints funcionaris d’aquest jutjat i he pogut comprovar

personalment, perquè ho he tengut a les meves mans, denúncies

entre companys, obertura d’expedients disciplinaris i baixes

laborals motivades per un estat de tensió inassumible en aquest

jutjat. He tengut oportunitat també de parlar amb els sindicats

que treballen en aquest jutjat i confirmen precisament tot això.

I a tot això, s’hi han d’afegir altres qüestions, com pugui ser

la baixa per exemple que va patir aquest jutjat del jutge titular,

Juan Carlos Torres, que va ser coberta precisament per la resta

de companys de la resta de jutjats del penal i que és cert que va

tardar a ser coberta per un altre jutge titular, fins que ho va

decidir així la Delegació Territorial del Ministeri de Justícia.

Però sigui com sigui el cert és que aquest jutjat ha treballat

molt per davall de les seves possibilitats. 

Faré esment a una notícia de 6 de juny de l’any 2015, on ve

a dir que el jutge titular està de baixa i dels set funcionaris que

havien de treballar-hi, n’hi treballen només tres. Aquest

ambient es produeix precisament donada la conflictivitat,

donades les baixes que demanen les persones que hi treballen.

I si bé era coneguda aquesta situació en l’àmbit judicial, no ho

va ser mediàticament, no ho va ser públicament fins que surt a

la llum un desgraciat cas, desafortunat cas, el cas de la Sra.

Sara Calleja. 

La Sra. Sara Calleja era una dona de 51 anys, que va venir

a Eivissa per allunyar-se del maltractament del seu excompany,

una persona de Lleó, que va venir a estar una temporada amb

la seva filla, Andrea. Durant aquest temps que va estar a

Eivissa continuava patint maltractament mitjançant els mitjans

telemàtics o, si volen, mitjançant missatges amenaçadors a

través del mòbil, a través de Facebook. Una situació que no va

poder suportar aquesta dona i donades aquestes amenaces, un

dia va decidir acabar definitivament amb això i es va llançar

des d’un segon pis i va així acabar amb la seva vida.

El cert és que abans de fer-ho, va posar dues denúncies al

Jutjat de violència de gènere d’Eivissa. I si bé això és un fet

objectiu que ha succeït, el cert és que allò dramàtic de tota

aquesta qüestió, que és precisament la mort d’aquesta senyora,

el més dramàtic és, encara més, el fet que després d’uns mesos

ens adonam pels mitjans de comunicació, que les dues

denúncies presentades per la Sra. Sara Calleja no varen ser

tramitades pel Jutjat de violència de gènere, donat precisament

l’ambient de conflictivitat. No varen ser tramitades i es varen

guardar dins un calaix, alguns apunten que es varen guardar

dins una caixa forta. Per tant, la Sra. Sara Calleja no va poder

tenir una immediata protecció davant les amenaces del seu

maltractador.

Sara Calleja va deixar una carta a la jutgessa de Lleó que

tramitava els seus assumptes. I una de les frases deia, “aquí en

Ibiza he puesto dos denuncias, en mayo y en junio, y no he

recibido ninguna contestación todavía”. Com havia de rebre

aquesta senyora una contestació si les seves denúncies estaven

guardades a un calaix? O estaven guardades precisament a una

caixa forta? Això és molt dolorós per a les persones que han

hagut de patir això i en particular els seus fills, a qui he tengut

l’oportunitat de conèixer: Elio, professor de música a Lleó i

Andrea que treballa precisament a Eivissa.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505392
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Sigui com sigui, crec que aquesta situació és intolerable, és

inacceptable, s’hi ha de posar remei i sobretot s’han de cercar

responsables, perquè hi ha d’haver responsables. Per tant,

nosaltres el que demanam en aquesta proposició no de llei és

precisament això, que es practiqui una investigació en el Jutjat

de violència de gènere a Eivissa, a fi que es determini si

efectivament hi ha hagut un mal funcionament i si hi ha hagut

un mal funcionament i en particular en aquest cas, es depurin

responsabilitats.

I, en segon lloc, important també, que es determini dins el

marc d’aquesta inspecció si el cas en concret de la Sra. Sara

Calleja és susceptible de ser considerat com un cas d’anormal

funcionament de la justícia, perquè si això es determina, si això

és un anormal funcionament de l’administració de justícia, a

part d’haver-hi responsables, crec que víctimes d’aquesta

situació com puguin ser els seus fills, Elio i Andrea, hauran de

ser compensats per part de l’administració de justícia.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Per defensar les esmenes RGE

núm. 6793/15, 6794/15 i 6795/15 del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, presidenta. Davant aquesta proposta no de llei,

hem de dir que el nostre grup s’ha plantejat quina postura

adoptar. Aquesta proposta no de llei ja va ser discutida al

Consell Insular d’Eivissa i es va arribar a un acord ja al consell

insular. Però veure realment allò que s’ha exposat aquí, el cas

de la Sra. Calleja és un cas en el qual es dóna una situació

provocada per un seguit de circumstàncies que es busca el

responsable, és cert, es busca el responsable del que ha passat

en aquest cas concret. Però jo crec que hem d’anar més enllà.

Hem de buscar per què s’ha creat aquesta situació.

Aquesta situació ha estat provocada per les retallades en

l’administració, sobretot en l’administració de justícia, que han

fet que el Jutjat de violència de gènere d’Eivissa tengui una

situació més aviat caòtica, d’acord? No s’han substituït en

primer lloc al magistrat corresponent, sinó que es va anar

deixant que se substituís pel règim de torn establert.

Teòricament l’havia de substituir el jutjat que estava de guàrdia

i, per tant, s’han creat tot un seguit de situacions que no es

poden controlar i es van acumulant els desgavells en certa

manera.

El que és clar és que s’han generat un seguit de

circumstàncies i per això nosaltres creim que la proposta que fa

és acceptable, però malgrat tot nosaltres hem fet un seguit

d’esmenes. Concretament l’esmena 1 i l’esmena 2 és

simplement rectificar la redacció perquè se suposa que si es fa

una inspecció, se suposa ja que després es derivarà tot un seguit

de responsabilitats.

Nosaltres hem proposat una altra esmena que és l’esmena

on demanem que es doti el jutjat dels mitjans i materials

humans necessaris per poder desenvolupar les seves funcions

i tasques amb total normalitat i diligència. Això està proposat

perquè a més a més de no haver-hi substitució del personal,

també s’ha de dir que aquestes retallades han afectat el personal

complementari del jutjat. Em refereixo a personal de psicòlegs,

psicòlegs forenses, assistents socials, etc., que fan que tots els

procediments, sobretot els procediments en aquests casos,

s’allarguin més del compte.

En definitiva nosaltres el que volem deixar palès és que la

responsabilitat no és de la persona que s’ha posat de baixa. La

persona que s’ha posat de baixa s’ha posat de baixa, la

responsabilitat és de qui no ha cobert aquesta baixa en temps i

forma. I per això jo he portat aquí per fer un breu esment, un

article d’Encarna Cané Benavent, que el va publicar el 13

d’agost, en el qual diu: “Heu matat les esperances, ens esteu

matant”. El resum d’aquest article que està publicat al diari

Levante, en recoman la lectura, diu que: “no us hem sentit

parlar en cap moment sobre quines conseqüències tenen per a

les dones les retallades en prestacions socials, les

privatitzacions o l’eliminació de recursos d’atenció i eliminació

de drets bàsics fonamentals que esteu portant endavant des del

Govern del PP. I és que vosaltres des de la gestió de l’Estat,

aplicant receptes que us han manat des de poders de més enllà,

ja heu retallat l’estat del benestar”.

En definitiva diu que totes aquestes retallades el que

provoquen és un "feminicidi" que augmenta el desequilibri

entre gèneres i la desestructuració social. Per tant, el que vol dir

és que realment la responsabilitat no és de la persona, sinó que

la responsabilitat és de l’administració que no ha dut a terme la

diligència suficient per dotar de personal i mitjans necessaris

per què aquests jutjats funcionin.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Ara per defensar l’altra

esmena presentada RGE núm. 6817/15 del Grup Parlamentari

Podem, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Montse Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras diputadas y señores

diputados. Compartimos el espíritu y los argumentos que ha

dado el diputado Sr. Jerez en la presentación de esta PNL. Pero

también tenemos claro que en la administración de justicia hay

dos patas claramente diferenciadas: lo que es la designación de

los jueces y el resto del personal administrativo y la

responsabilidad del funcionamiento del juzgado que tiene la

cúspide en el secretario de cada juzgado. 

Entonces sí por supuesto que estamos a favor de que se

depuren las responsabilidades de este caso. Entendemos que sí

que hay una falta de medios que es evidente que se da. Hay una

falta de medios tanto humanos como materiales en el Ministerio

de Justicia y en los juzgados de Ibiza, como en otros, como

pasa aquí en Palma, en otros juzgados también, el caso laboral,

etc. Y por eso también plantemos una enmienda en la que se

inste al Govern de las Islas Baleares a iniciar las negociaciones

pertinentes con el Ministerio de Justicia para que se produzcan

las transferencias de las competencias de este ámbito en esta

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201506793
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201506794
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201506795
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201506817
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legislatura a la comunidad autónoma, pero con una dotación

presupuestaria suficiente para mejorar los recursos materiales

y humanos destinados a cada una de las Illes Balears en materia

de justicia.

Fundamentalmente es lo que queremos aportar a todo lo que

se ha dicho hasta ahora y, bueno, que se depuren las

responsabilidades tanto humanas como de la administración, en

este caso que pudieran surgir de la responsabilidad patrimonial

que le correspondería.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara és el torn de fixació de posicions per

part dels grups que no han presentat esmenes. Per part del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada

Sra. Margalida Capellà.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Per part de MÉS per Mallorca donam suport a la proposició

no de llei presentada pel Grup Popular.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari PROPOSTA

PER LES ILLES té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Des

d'El Pi PROPOSTA PER LES ILLES consideram necessari un

compromís comú i la implicació de la ciutadania per a la

denúncia i persecució dels possibles casos de violència

domèstica i la protecció de les víctimes. Creim que és necessari

també el compromís de les forces polítiques i els diferents

governs, per tal de prevenir, denunciar i perseguir aquest tipus

de delictes. 

Més d’1 milió de dones han interposat denúncies per

maltractament des que es va aprovar la Llei de protecció contra

la violència masclista ara fa poc més de deu anys. Segons les

dades facilitades per l’Observatori Judicial contra la Violència

Domèstica i de Gènere, trobàrem una notícia el desembre de

2014, que ens deia que Balears és la comunitat amb més

denúncies per violència, amb una proporció de 24,6 cada

10.000 dones. Això és difícil d'analitzar perquè podria ser que

aquí les dones fossin més valentes, però també podria ser i

desgraciadament és, que la nostra comunitat té l’índex de

víctimes per violència més alta de l’Estat espanyol, segons ens

deia una notícia també extreta de l’Observatori Judicial, dia 8

d’octubre d’enguany mateix.

Respecte del tema que avui tractam, compartim aquesta

iniciativa, però des d'El Pi pensam que s’ha de dissenyar un pla

d’acció conjunt de totes les forces polítiques per fer front a

aquestes situacions i instar el Govern a posar totes les eines

necessàries per agilitar la burocràcia. Sabem que la situació

dels jutjats a Eivissa i a totes les illes és deficient. Però també

sabem que no és de fa dos dies i és un tema molt delicat el que

es reflecteix en aquesta proposició no de llei. Però així com es

governava des del Partit Popular l’anterior legislatura, haurien

de ser capaços d’haver habilitat els recursos econòmics i dotar

adequadament aquest jutjat.

Pensam que totes les actuacions que es fan no basten per

eradicar aquest problema social i demanam que el Govern agafi

la iniciativa seriosament i promogui una atenció de qualitat a

les dones víctimes de violència masclista, les seves filles i fills.

En el cas concret que ens trobam damunt la taula, donam suport

a aquesta iniciativa perquè s’ha d’investigar què ha passat,

s’han de depurar responsabilitats, si n’és el cas, i sobretot s’han

de dotar als jutjats de tots els recursos necessaris perquè això

no torni passar.

En referència a l’esmena de Podem, em pareix molt bé que

el Govern negociï les competències de justícia, però només

acceptables si vénen dotades, ben dotades. Pensam que ja basta

allò que se n’han rigut de nosaltres des de l’Estat espanyol.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. És el torn del Grup Parlamentari MÉS

per Menorca. Té la paraula l’Hble. Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres també estem

d'acord amb la proposició presentada pel Partit Popular i hi

votarem a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra.

Diputada Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Buenas tardes, Sra. Presidenta. Desde Ciudadanos creemos

que los problemas internos administrativos no son una excusa

ni justifican que el ciudadano deba esperar impotente al mal

funcionamiento. También creemos que los funcionarios que

trabajan en medidas tan importantes y que pueden tener unas

consecuencias tan graves tienen que solucionar los problemas

internos de los departamentos de manera rápida y con eficacia,

porque no pueden fallar en su trabajo hacia el ciudadano. Por

lo tanto sí que creemos que se han de depurar

responsabilidades. Lo que no puede ser es investigar sin que no

pase nada a nadie, porque al final no acabamos viendo que es

muy importante que la administración funcione bien, que los

problemas se han de solucionar, y hay que empezar desde el

principio a hacer que el trabajo funcione, y luchar ahí y no

después, cuando ya está todo que los problemas sobrepasan ya

incluso al ciudadano. 
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Por lo tanto sí que apoyaremos esta proposición no de ley,

y también nos parece bien la enmienda de que se tiene que

dotar a la justicia, por supuesto, con todos los medios que

necesite. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara procediria la suspensió de la sessió per

un temps màxim de deu minuts, per la qual cosa demanam al

Sr. Jerez si vol una suspensió de la sessió o podem continuar.

Doncs continuam. Per fixar-ne la posició i assenyalar si

accepta o no les esmenes té la paraula el grup proposant.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Estava convençut, sabia que

sortirien els retalls en aquesta proposició no de llei. Era

inevitable, qualsevol persona ho hagués pensat, tenint qui tenim

davant, però en qualsevol cas no faré gaire qüestió del que s’ha

dit en relació amb les retallades, però sí que he de dir, perquè

així m’ho ha fet arribar precisament el ministeri, que aquest

jutjat del que patia era d’un ambient de conflictivitat important

que provocava baixes dins l’àmbit funcionarial, però el punt de

partida era òptim, el jutjat tenia dotació de personal suficient

per poder atendre els casos que li anaven entrant. Estava dins

els paràmetres d’allò raonable i d’allò acceptable. Per tant el

punt de partida era bo i els mitjans humans i materials a l’abast

d’aquest jutjat eren suficients, i no és perquè ho digui jo, sinó

és que precisament informacions del ministeri així ho apunten.

Però no insistiré més en aquesta qüestió perquè crec que no és

necessari.

Crec que aquí sí que hi ha hagut una falta de diligència

important. Deia la secretaria, que avui ja no és precisament al

Jutjat de violència d’Eivissa, possiblement perquè a rel d’això

va decidir triar una altra destinació, deia que els assumptes dins

el seu propi jutjat sí que es repartien, però que només es

guardaven aquells que no eren urgents. A un jutjat de violència

domèstica no hi ha cap cas que no sigui urgent, no hi ha cap cas

que s’hagi de guardar dins un calaix, i no hi ha cap cas que

s’hagi de guardar, precisament, dins una caixa forta. Hi havia

unes amenaces manifestes d’un maltractador, que seguia

insistint en el maltractament i aquesta senyora no va rebre la

protecció necessària.

En relació amb les esmenes que avui ens plantegen, i en

relació amb les que ens proposa el Grup Parlamentari

Socialista, crec que una d’elles és una rebaixa de la nostra

proposta, diu que dins el marc de la inspecció és obvi que s’han

de depurar responsabilitats, i vostè em lleva la frase “que es

depurin responsabilitats”; i és obvi no és necessari que es llevi

aquesta frase. Però, miri, no passa res, vull entendre que

efectivament tendrà vostè raó; dins el marc de la inspecció

s’han de depurar responsabilitats. L’acceptarem.

En segon lloc, la segona que proposen també l’acceptarem,

aquella que fa referència al punt tercer. En relació a la

cinquena, encara que insisteix que aquest jutjat entrava dins el

paràmetre acceptable, raonable, dins la suficiència de mitjans,

també la hi acceptaré, encara que aquesta en certa manera ho

vengui a contradir, jo diria que és necessari que el Jutjat de

violència de gènere sobre la dona necessiti més mitjans

materials i humans, possiblement ara sí perquè les baixes

encara hi són, efectivament, les baixes encara hi són i han de

ser cobertes, però el punt de partida, com dic, era òptim. 

I en relació amb la que ens fa el Grup Parlamentari Podem,

miri, m’encantaria, m’encantaria poder acceptar avui aquesta

esmena, i ho dic de tot cor i amb tota sinceritat; el Grup

Parlamentari Popular, el Partit Popular, ja fa més de dues

legislatures va intentar impulsar la transferència de la

competència en matèria de justícia en aquestes illes. Això

significa millor gestió de l’administració de justícia, més

autogovern, però..., i no només va ser el Grup Parlamentari

Popular o el Partit Popular, sinó també els governs que es varen

succeir, el govern de Francesc Antich també ho va intentar, i

també va intentar que això fos possible mitjançant la mediació

de la consellera en aquell moment, Sra. Pilar Costa, i la Sra.

Marta Díez, que en aquell moment va ser nomenada directora

general de Justícia, encara que no tenguéssim competències.

Però no és que en aquell moment renunciassin a continuar

aquesta negociació, és que en aquell moment possiblement ja

no interessava continuar-la si no estaves ben dotades, i

possiblement no vendrien ben dotades, i si a això hem d’afegir

el moment en què ens trobam, on el finançament, que és el més

important, ha de ser negociat amb l’Estat, crec que no ens

podem aventurar en altres qüestions que no siguin precisament

aquestes. Centrem-nos en aquestes, i una vegada tenguem

resoltes aquestes continuem essent ambiciosos també en això.

Per tant permeti’m amb tota la humilitat del món que li refusi

aquesta esmena, i si tenim oportunitat, no ho sé, en el futur, de

trobar-nos vostè i jo aquí plantejant aquesta qüestió i la situació

és més favorable, compti amb el meu suport a una esmena

relacionada amb aquesta qüestió.

I acab. Gràcies als grups parlamentaris pel suport que donen

incondicional a aquesta proposició no de llei. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò ara passaríem a votar, acceptades les esmenes del Grup

Socialista i rebutjada la del Grup Podem.

Vots a favor de la proposta? Unanimitat.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei

RGE 5392/2015. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 4368/15, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a repatriació de

Juan José Marí Cabrales i millora de la situació a les

presons llatinoamericanes.

A continuació passam al debat de la Proposició RGE

4368/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la

repatriació de Juan José Marí Cabrales i millora de la situació

a les presons llatinoamericanes.

Per defensar-la té la paraula el Sr. Jerez.

Moltes gràcies.
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EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, vull

defensar aquesta proposició no de llei donat que l’hem

presentada, però possiblement avui es trobi fora del mateix

context en què es trobava fa uns mesos. Això té data de 15 de

juliol. En aquesta data hi havia una persona, Juan José Marí

Cabrales, que avui també segueix complint condemna a una

presó de Panamà, que es trobava en una situació crítica, una

situació certament problemàtica, necessitava atenció mèdica i

necessitava de forma immediata ser atès. Compleix condemna

precisament per un delicte que ha comès de tràfic de drogues.

Tothom sap en quines condicions estan les presons de

Llatinoamèrica, tothom sap que les garanties sanitàries no són

les millors, i tothom coneix que les condicions són

veritablement lamentables. No ho dic jo, només, sinó que

organismes ja s’han encarregat precisament de certificar

aquestes qüestions. A tot això s’ha d’afegir que en aquell

moment el Sr. Cabrales va iniciar una vaga de fam en protesta

precisament per les seves condicions i la seva situació precària.

Des de distints àmbits institucionals, el consell insular, per

exemple, d’Eivissa, es va instar el ministeri a través del

departament consolar perquè promogués la repatriació

d’aquesta persona, perquè aquesta persona pogués complir

condemna a Espanya. Sembla ser que no era possible encara

perquè la fermesa de la sentència encara no havia tengut lloc,

i fins que aquella sentència no fos ferma no es podia instar a la

repatriació d’aquesta persona.

Hem pogut conèixer avui, o fa temps, que ja definitivament

la fermesa d’aquesta sentència ja s’ha produït i per tant, donat

que hi ha un obstacle menys a l’hora de reclamar la repatriació

d’aquesta persona a Espanya perquè compleixi condemna

precisament aquí i no a una presó infrahumana, insistim en la

defensa d’aquesta proposició no de llei. Per tant demanam, en

primer lloc, que el Parlament insti el Defensor del Poble i el

Ministeri d’Afers Exteriors a promoure la via diplomàtica,

directament o a través del consolat o l’ambaixada espanyola a

Panamà, a fi de millorar les condicions sanitàries del Sr. Juan

José Marí Cabrales i facilitar amb urgència la seva immediata

repatriació a fi que pugui complir la resta de condemna en una

presó espanyola. I després demanam que s’insti el Defensor del

Poble i el Ministeri d’Afers Exteriors a promoure les mateixes

accions, exactament el mateix, per a tots aquells presos

espanyols en presons estrangeres que es trobin en situacions

anàlogues a les que es troba avui el Sr. Juan José Marí

Cabrales.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jerez. Per fixar posicions té la paraula el Sr.

Baltasar Picornell, del Grup Parlamentari Podem.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, segons tots els aquí

presents, hem de parlar l’estat -bé, em repetiré molt- hem de

parlar de l'estat en què es troben les presons de Llatinoamèrica,

que té un sistema penitenciari que és nefast, on els funcionaris

de les presons són corruptes, a part de mal preparats, les

presons estan sobrepoblades, en moltes el control de vida

quotidià dins la presó no està ni en mans de les autoritats

carcelleres ni dels funcionaris sinó dels mateixos reclusos, que

s’organitzen en bandes i tortures i extorsionen els presos, i la

falta d’accés a serveis bàsics tals com l’espai suficient, aigua

potable, alimentació, atenció mèdica i la falta de normes

bàsiques de sanejament i d’higiene, es converteixen en

condicions infrahumanes.

Hem de tenir clar que qui va a aquests països de

Llatinoamèrica allà per traficar amb drogues se l’està jugant per

ser les lleis bastant més severes en aquest sentit, i a més essent

turistes, també. Hauríem de conscienciar més des d’aquí la

nostra ciutadania perquè no caigui en aquests errors. Malgrat

tot sabem que Juan José Marí és una persona de 60 anys, amb

una greu hèrnia, i les condicions mèdiques i higièniques no són

les millors per a ell. 

Sabem que els tres grups del Consell d’Eivissa aquest estiu

varen fer una declaració institucional per reclamar la

repatriació immediata de Juan José Marí. Per això veim també

que des del Parlament farem el mateix, a part de fer-ho també

si un dia amb els que hi pugui haver en una situació similar

com la seva. Des del Grup Parlamentari Podem Illes Balears

donam el nostre vistiplau a aquesta proposició no de llei

presentada pel Partit Popular.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Capellà.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des de MÉS per Mallorca donam

suport a aquesta proposició no de llei. Es tracta d’una iniciativa

que segons han explicat tant el diputat del Grup Parlamentari

Popular com el diputat del Grup Parlamentari de Podem parteix

d’institucions illenques que, bé, que han impulsat una proposta

en aquests mateixos termes, i consideram que el Parlament de

les Illes Balears no hi pot faltar. Jo he intentat actualitzar la

informació que, com deia el Sr. Jerez, es va presentar aquesta

proposició no de llei el 15 de juliol, i he contactat amb el

ministeri, on m’han confirmat que efectivament encara és en

presó, i més que res el que m’interessava saber era si hi

arribàvem a temps, perquè per la informació que tenia va ser

condemnat a 60 mesos i ja n’han passat gairebé 50, no sé si 50

o 51, no m’ho han pogut confirmar, i aleshores, amb tota la

tramitació judicial que li queda, com dic potser feim tard. Però

en qualsevol cas donarem suport a la proposició no de llei i

agraïm que l’hagi presentada en aquesta seu parlamentària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari PROPOSTA PER LES

ILLES té la paraula l’Hble. Sra. Sureda.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, des

d’El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, igual que des de tots els

altres grups parlamentaris que han lluitat per aconseguir la

repatriació de Juan José, estam d’acord amb totes les iniciatives

que es duguin a terme referents a millorar la precarietat i les

situacions infrahumanes dels presos llatinoamericans. Pensam

que la millor manera per eradicar aquesta problemàtica és

aconseguir un consens entre tots els grups parlamentaris, com

podem comprovar. De totes maneres esperam i desitjam que tan

aviat com sigui possible sigui repatriat, encara que aquí hagi de

seguir complint condemna. Estam d’acord que es prenguin les

mesures necessàries en defensa de la dignitat humana i els drets

més bàsics de la persona, per tant demanam que s’actuï amb la

major urgència possible per salvar aquesta vida i la de totes les

persones espanyoles que es troben en aquesta situació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca

té la paraula l’Hble. Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Donarem suport a la proposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part de Grup Parlamentari Mixt, la Sra Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, nosotros también condenamos la situación de

precariedad y las condiciones infrahumanas de las cárceles

latinoamericanas, y me parece una proposición no de ley muy

acertada y también daremos..., aceptamos la proposición no de

ley, la apoyamos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. El darrer grup per fixar posicions és el Grup

Parlamentari Socialista i té la paraula l’Hble. Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,

nosaltres des del nostre grup no podem menys que donar suport

a aquesta iniciativa. Hem de dir que ja hi va haver una

declaració institucional al Consell d’Eivissa al respecte. Per

tant és gairebé la mateixa proposta i aquella declaració ja era

de caràcter unànime.

El que sí que volia puntualitzar és el seu caràcter una mica

extemporani, perquè en un principi per poder fer aquest trasllat

hi havia d’haver una sentència ferma. La sentència ja és ferma,

de fet la Defensora del Poble ja han respost a aquesta

declaració institucional, i ha dit que el 13 d’agost el Tribunal

Superior de Justícia de Panamà va resoldre el recurs de

condemna del Sr. Marí Cabrales. El que passa és que li ha pujat

la pena de 60 a 80 mesos, per tant sí que li queda més d’un any

per poder-lo repatriar, i per tant això ja s’ha posat en

informació a l’advocat del Sr. Cabrales i s’ha decidit demanar

la solAlicitud de trasllat per al compliment de la condemna.

Aquesta solAlicitud ja està feta, d’acord?, i per tant l’expedient

de trasllat ja està en marxa. Això és informació de la Sra.

Soledad Becerril, Defensora del Poble.

Per tant crec que demanar la millora de les condicions a

totes les presons és factible, el que passa és que igual l’apartat

2, que posa que el Parlament insta el Defensor del Poble a

promoure directament la millora de les condicions i facilitar la

immediata repatriació potser quedaria un poc fora (...), però,

bé, en definitiva sí que donarem suport a (...).

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull agrair

a tots els grups parlamentaris el suport que donen a aquesta

iniciativa, i agrair també informació que aquest diputat, encara

que promogui aquesta iniciativa, no tenia, i en particular la que

ens facilita el Sr. Casanova. És cert que desconeixia les

circumstàncies que envoltaven definitivament la resolució

d’aquesta qüestió; desconeixíem també -cert és i així ho

reconec- el fet que la condemna s’hagués ampliat. També li he

de dir que estic pendent d’una trobada amb el Ministeri d’Afers

Exteriors a fi de saber quina és la situació i això encara no s’ha

produït; és possible que es produeixi el dia 26 d’aquest mes,

però en qualsevol cas això encara no s’ha produït.

Per tant tota aquesta informació crec que és bona per

reconsiderar, si tant volen, la proposició no de llei, que estic

obert a reconsiderar, a replantejar en l’apartat segon, només

faltaria que no fos així, i per tant, si vostès consideren que ja no

s’ha d’instar idò estic disposat a fer-ho, donada la informació

que en aquest moment tenim damunt la taula. En qualsevol cas

no crec que si ho aprovam en aquest sentit faci mal. Això per

una banda.

Sí, i en segon lloc, és cert, és extemporània, no perquè

l’haguem presentat fora de temps sinó perquè es tramita quatre

o cinc mesos després que l'haguem presentada, la realitat va per

endavant de la tramitació parlamentària i amb això, doncs, en

molts dels casos no hi podem fer res. És cert que possiblement

haguéssim pogut donar urgència a aquesta proposició no de llei

de manera que passàs per davant de totes les que nosaltres

teníem presentades, però bé, ha vingut així i així s’ha

substanciat. 

Per tant, res més, oberts a la reconsideració d’aquesta

proposició i reiterar l’agraïment a tots els grups parlamentaris.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Jerez, si ho he entès bé, cauria el punt número 2, per ser

reiteratiu, perquè això ja ha succeït, i es podria aprovar per

unanimitat.
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EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sra. Presidenta, crec que el punt 2, si, si..., crec que no

fa mal, però en qualsevol cas és igual, no passa res, si aquesta

informació és la que és l’acceptaríem. El que sí és cert és que

no estam disposats a menysprear tot el punt segon, per què?

Perquè crec que instar el Defensor del Poble i el ministeri a

promoure una via diplomàtica per tal de millorar les condicions

sanitàries, crec que això es podria mantenir, crec que això

certament..., no contradiu la informació que avui aquí se’ns ha

posat de manifest. La resta, bé, estaríem disposats a acceptar el

que ens proposa el Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si us sembla feim un recés d’un minut, vos posau d’acord

en com quedaria redactat finalment i ho aclarim.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Hem arribat a un enteniment en relació amb el punt segon

de la nostra proposició i bàsicament es tractaria d’introduir la

paraula “agilitar la seva immediata repatriació”, és a dir,

després de la lletra i, de la conjunció i, vendria a continuació:

“agilitar la seva immediata repatriació.”

(Remor de veus)

Agilitar, atès que... la informació que tenim és que ja s’està

tramitant.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò amb aquesta proposta es pot acceptar per unanimitat?

Idò queda aprovada per unanimitat aquesta Proposició no

de llei 4368/15.

3) Proposició no de llei RGE núm. 5033/15, presentada

pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per

Menorca i Podem Illes Balears, relativa a l’arribada de

pasteres i polissons a bord.

Finalment, passam al debat de la proposició RGE núm.

5033/15, dels grups parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per

Menorca i Podem Illes Balears relativa a l’arribada de pasteres

i polissons a bord.

Atès que aquesta proposició l’han presentada diferents

grups parlamentaris, m’agradaria saber qui lidera la iniciativa

per donar-li en primer terme el torn.

Idò té la paraula la Sra. Margalida Capellà, de MÉS per

Mallorca, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, presidenta. Aquesta proposició no de llei es va

presentar el mes d’agost, però bé, la podem situar en el context

actual de crisi humanitària per la multitud de refugiats i

immigrants econòmics que intenten entrar a Europa,

principalment per la Mediterrània central, per Ceuta i Melilla

i també per l’est d’Europa, totes aquestes persones, milers de

persones seguiran fent-ho, és a dir, entrant de forma ilAlegal

dins Europa a causa d’una política comuna d’immigració que

consisteix principalment a obligar a tramitar la solAlicitud d’asil

en territori i no acceptar les solAlicituds en ambaixades, és el

cas d’Espanya, d’Itàlia i de tots aquests països del sud

d’Europa i, a més, una política comuna d’immigració que ha

introduït el visat obligatori a tots els països de procedència dels

refugiats i immigrants econòmics. Aleshores a totes aquestes

persones no els queda més remei que seguir la via més llarga i

també la més perillosa que és la de la Mediterrània central. A

la Mediterrània oriental hi som nosaltres, les Illes Balears, i ens

podem trobar qualque dia -i així ho han alertat algunes ONG-

dins del focus d’aquesta arribada d’estrangers.

Com es sabut, els fluxos migratoris i de refugiats es van

movent segons les vies que obrin les màfies que trafiquen amb

persones i a mesura que la Unió Europea tanca una via les

màfies es van desplaçant. Aleshores, es sabut que a finals dels

anys noranta i començament del dos mil una via d’entrada a

Europa era des de Senegal via Canàries i aquesta via es va

tancar a causa de la cooperació econòmica entre la Unió

Europea i aquest país. I a partir de finals del l’any, dels anys

dos mil, des del Senegal ja no parteixen pasteres cap a

Canàries. I ens trobam actualment que la via principal

d’entrada, bé, millor dit, de sortida d’immigrants i de refugiats

és a Líbia i que, per exemple, a Mali, que és un país fronterer

amb el Senegal, les persones que fugen de Malí no ho fan a

través del Senegal, perquè és impossible sortir d’allà en aquests

moments, sinó que ho fan a través de Líbia.

Què passarà quan es tanqui aquesta via de sortida de Líbia,

és a dir, quan enmig d’aquest caos que existeix en aquest país

s’aconsegueixi tancar la via amb més policies, és a dir, amb

més cooperació econòmica en aquest país? Bono, hi ha ONG

que estan alertant, com he comentat abans, que es podria obrir

una via poc explotada fins ara, que és des d’Algèria fins a les

Illes Balears o des de l’Algèria fins a València. 

Totes aquestes persones poden arribar per mar o per aire,

pensin vostès que hi ha vols directes des d’Algèria fins a Palma

i, bé, el problema evidentment és quan es pretén entrar a

Espanya de forma irregular, ja sigui amb pasteres, i vostès

saben que els darrers anys hi ha hagut més pasteres que mai,

especialment a l’estiu, o bé com a polissons en vaixells que

entren als ports de les Illes Balears.

Com saben vostès, la Llei d’estrangeria preveu la detenció

i expulsió, en el termini de 72 hores, de les persones que entren

o que pretenen entrar dins Espanya de forma ilAlegal, excepte

si se solAlicita protecció internacional, en aquest cas se suspèn

la devolució fins que no s’admet a tràmit la solAlicitud. 

El problema a les Illes Balears -com els he comentat- és que

arriben més pasteres que mai, però no hi ha cap solAlicitud

d’asil. Aleshores ACNUR mateix, amb les seves dades, informa

que del conjunt de persones que arriben a Europa de forma

ilAlegal, un 80% són solAlicitants d’asil, aleshores el que ens

hauríem de plantejar és per què no hi ha cap solAlicitud d’asil,

mentre sí que augmenta el nombre de solAlicituds en territori, és

a dir, en comissaries de policia o en unitats d’estrangeria.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505033


ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 7 / 15 d'octubre de 2015 93

 

Només en quatre anys les solAlicituds han passat de 6 a 18 i van

en augment.

Per què no es presenten a la frontera? És a dir, per què no

es presenten quan aquestes persones arriben amb una pastera?

Bé, els informes d’ACNUR, de CEAR, la Comissió Espanyola

d’Ajuda al Refugiat i també SOS Racisme, des de fa anys

indiquen que falten garanties d’assistència lletrada i de

presència d’ONG especialitzades a l’arribada de les pasteres i

també quan es detecten polissons a bord de vaixells. A les

Balears no hi ha cap organisme que informi i assessori de

forma gratuïta i especialitzada aquestes persones; CEAR no té

delegació a Balears, el ColAlegi d’Advocats de les Illes Balears

i el torn d’ofici no tenen una assistència jurídica especialitzada,

i es dóna la situació que en els ports de les Illes Balears hi ha

hagut una creixent privatització de la seguretat, i actualment el

control fronterer es troba en mans de cossos privats de

seguretat, no de la Policia Nacional. Aleshores es possible que

no s’avisi ni s’informi la Policia de quan es troba un polissó. 

Cal recordar que les navilieres tenen l’obligació, per la Llei

de navegació marítima del 2014, de prestar assistència jurídica

als polissons, és a dir, és una obligació de l’empresa, però el

problema que hi ha és que un polissó a bord pot suposar estar

aturat massa temps i perdre mercaderia, aleshores s’hauria de

controlar a través de les forces públiques que aquestes persones

tenguin una assistència jurídica. Si són solAlicitants d’asil els

polissons tenen dret a una assistència jurídica gratuïta,

aleshores a les navilieres mateixes els convé. 

El problema és que no existeix aquest servei especialitzat

d’assistència jurídica i a més no estan organitzades les ONG

que poden prestar aquesta assistència. La informació és bàsica

per a un solAlicitant d’asil, perquè si tenen una bona informació

saben quins són els seus drets, quina és la tramitació que han de

fer i coneixen tot el procediment. 

Aleshores aquesta proposició no de llei insta, bé, pretén

instar el Govern a adoptar un protocol interinstitucional que

estableixi una acció coordinada entre les diverses autoritats que

han de respondre a les necessitats de les persones que arriben

a les Balears en les condicions que he exposat i que poden ser

beneficiàries de protecció internacional.

Aquests protocols interinstitucionals ja s’apliquen, per

exemple, en l’àmbit de l’assistència a víctimes de violència de

gènere, no suposaria una despesa realment, és una qüestió de

formació per part d’advocats i també d’organitzar les entitats

que puguin prestar aquesta assistència.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Capellà. Per part del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears té la paraula el Sr. Baltasar Picornell.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Apart de tot l’exposat pel

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, hem de tenir en compte

que tota aquesta problemàtica també afecta tota la conca del

mediterrani, tenim un gran cementiri obert. Són centenars de

milers de persones que cada any es juguen la vida creuant el

mar amb pasteres del Nord de l’Àfrica, és la pobresa de

l’esperança. En aquest perillós viatge moren milers d’éssers

humans ofegats a la mar quan intenten arribar en una barcassa,

una tragèdia considerada ja com la pitjor del Mediterrani des de

finals de la Segona Guerra Mundial. Són persones que fugen de

la guerra i de la pobresa del seus països d’origen, sobretot de

l’Àfrica subsahariana i del Pròxim Orient i sobretot de Síria i

que venen vestits amb l’esperança de trobar una vida millor

aquí a Europa.

Mentre nosaltres podem creuar el mar en creuers de luxe,

amb piscines climatitzades, cabines amb aire condicionat,

etcètera, ells moren apilonats i ofegats trucant a la porta de casa

nostra, intentant fer el que tothom fa i que nosaltres en el seu

lloc també faríem: lluitar per tenir una vida millor. Per a ells

avui és més perillós viure a Líbia, Síria o a determinats països

africans com Somàlia o Eritrea, que jugar-se al vida creuant el

Mediterrani amb una pastera intentant arribar a Europa.

En aquest trajecte les persones immigrants paguen xifres

desorbitades a unes màfies sense escrúpols que es lucren de la

seva desesperació i que fan que el tràfic de persones continuï

essent, juntament amb les armes i les drogues, un dels negocis

més rendibles del món.

És molt necessari i urgent evitar que les persones morin

intentant saltar els murs visibles i invisibles que envolten

Europa. L’única solució per a l’Àfrica és que els països

occidentals inverteixin realment i decididament en el futur dels

seus habitants. També és fonamental que Europa deixi de donar

el seu suport hipòcrita a sanguinaris dictadors africans en pro

dels seus beneficis econòmics.

Cal pacificar, estabilitzar i ajudar a desenvolupar

econòmicament els països d’origen de les persones immigrants,

però això no passarà mentre els governs europeus i també el

Govern espanyol vegin la immigració com a una amenaça i

com a un problema de seguretat, la solució de la qual ha de

passar, segons aquesta òptica, per augmentar la vigilància al

mar o sigui per la militarització de la situació. Cal que vegin la

immigració com a una realitat humanitària que necessita

solucions humanitàries destinades més a salvar vides i no tant

a aixecar murs i blindar fronteres. En pocs dies aquests éssers

humans que ja han mort al mar són ràpidament oblidats.

Aquí també tenim aquesta realitat -com abans ha exposat el

Grup Parlamentari MÉS- amb els que provenen del Marroc i

d’Algèria. Per això veiem amb bons ulls la proposició no de llei

presentada per MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca per als

que arriben aquí a les illes, respecte dels quals crec que estam

obligats a desplegar tota la nostra capacitat humanitària i que,

com a mínim, tenguin uns drets, els mateixos que ens

agradarien a nosaltres si estiguéssim en la seva mateixa

situació.

Per tant, votarem a favor d’aquesta proposició no de llei.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Picornell. Per part del Grup

Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula l’Hble. Sr.

Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Respecte de la pertinença i la

justificació de la proposició, crec que la Sra. Capellà ha estat

molt explícita i no cal afegir res més. 

Només vull afegir que pens que és el tipus de proposició

que m’agradaria que normalment tinguéssim entre mans, en el

sentit que moltes vegades actuem per reacció a fets que han

succeït, aquí evidentment hi ha un fet que succeeix, però per

altra banda també es detecta, és una mica la justificació de la

proposició, que hi ha tota un seguit de dispositius que no

funcionen, que no han funcionat. I aleshores aquí el que fem,

evidentment el problema ja existeix, però el que diu la

proposició és que aquest problema pot anar a més, i aleshores

el que proposem és avançar-nos a una hipotètica crisi o

agreujament d’aquesta crisi i baixar al nivell del concret,

perquè bé, és molt típicament espanyol, no?, pensar que se

soluciona un problema amb un decret en què es diu que hi ha

uns drets, però és clar, si després no hi ha els mecanismes ni les

formes de treball que facin realment efectius aquests drets,

doncs bé, la declaració de la norma no serveix per a res.

Crec que aquí la idea del protocol és l’encertada, diguem,

sense pretensions de gran norma jurídica, però en canvi amb

una capacitat que en els punts on funcionaris, funcionaris o en

aquest cas navilieres, és a dir, altres agents significatius es

troben amb els casos d’aquestes persones que cerquen asil a

Espanya, doncs bé, que hi hagi establerta una forma de procedir

de manera que puguem garantir que aquests drets que

s’invoquen a les normes, doncs, realment siguin efectius.

Per tant, esper que tots els grups donin suport a aquesta

proposta. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara per fixar les posicions

intervindrà el Grup Parlamentari Popular, té la paraula l’Hble.

Sra. Sandra Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Por parte del Grupo Popular

daremos apoyo a esta propuesta presentada. 

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part d’El Pi té la paraula l’Hble. Sra. Maria Antònia

Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

Davant la impassible mirada dels governs europeus que han fet

del vell continent una fortalesa, mitjançant més control

d’aquells que intenten penetrar les seves fronteres, persones

emigrants i refugiades que no deixen d’emprendre rutes cada

cop més perilloses, i tot indica que no deixaran de fer-ho,

m’agradaria fer un poc d’història del que ens trobam a

l’actualitat.

Les causes del fenomen són múltiples: la inseguretat dels

seus països d’origen, les males condicions a les quals estan

sotmesos a les regions veïnes d’acollida, el tancament de les

rutes terrestres, la quasi inexistència de places de reassentament

i admissió humanitària o la insuficiència de canals regulars de

la immigració. 

No n’hi ha prou amb les tasques d’emergència en cada

catàstrofe en concret, sinó que cal una resposta política que

vagi a l’arrel de la qüestió i, en lloc d’adoptar mesures que

afavoreixen la protecció internacional i el salvament

humanitari, els governs europeus aposten per la seguretat i el

control. És aquí on es posa en dubte l’actual operació de gestió

de fronteres anomenada Tritó, la qual, des del novembre del

2014, substitueix Mare Nostrum, impulsada per Itàlia i en vigor

des del 2013 a l’octubre de 2014, amb l’objectiu de

salvaguardar la vida al mar. La conseqüència de Tritó és clara,

a més control, més complexes són les rutes i, per tant, més

s’amplia el risc per als immigrants. 

Lorenzo Gabrielli, professor de la Universitat Pompeu

Fabra, discuteix l’efectivitat de les polítiques europees, es

tracta d’una espiral en la qual sempre es demana més

tecnologia, però la tecnologia que ja està implementada no

funciona, no limita l’arribada. Llavors, per què els governs

europeus s’entesten en aquests tipus de mesures? El professor

apunta possibles interessos ocults, sia per part de les empreses

que es dediquen a la tecnologia de control finançades en diners

públics o per part d’actors polítics concrets als quals interessa

alimentar la imatge de l’immigrant com a enemic exterior

disposat a trencar la seguretat i el benestar de la població

europea. 

Les xifres de tramitació d’asil a Espanya són ínfimes en

comparació amb el nombre de refugiats, ACNUR apunta que

mentre que el nombre de persones refugiades arreu del planeta

és de 43,3 milions l’Estat espanyol només va acceptar 525

casos dels 2.070 que havien demanat l’asil el 2012. 

Davant aquest incompliment reiterat dels compromisos

internacionals assumits per a Espanya, però també davant la

passivitat del conjunt de països de la Unió Europea en la presa

de decisions polítiques, una possible mesura que BrusselAles ha

posat damunt la taula és l’assumpció de quotes de refugiats per

part de cada estat membre. El ministre d’Exteriors, però, ja ha

deixat clar que el Govern espanyol no està disposat a assumir

el 9% dels refugiats que li correspon.

A tot això cal afegir una greu deficiència en matèria

legislativa sobre refugiats, la Llei 12/2009, reguladora del dret

d’asil i de la protecció subsidiària, que anulAlava la possibilitat
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per als refugiats de solAlicitar l’asil a les ambaixades, fent més

difícil la fugida del país en conflicte, havia de comptar amb un

reglament de desenvolupament als sis mesos de la publicació

de la llei. Doncs bé, l’any 2015 aquest reglament encara no s’ha

publicat, i no sembla trobar-se dins el full de ruta de cap dels

principals partits polítics de l’Estat. La realitat és que

continuam regint-nos amb el reglament del 95 que, com es pot

comprovar, ha quedat obsolet.

Tothom recorda, per altra banda, les imatges de centenars

de persones saltant les tanques de Ceuta i Melilla, en aquests

casos les forces de seguretat marroquines i la Guàrdia Civil

espanyola adopten la figura de botxins dels emigrants que

intenten creuar la frontera. Representants de la Guàrdia Civil

han confirmat que saben que les forces de seguretat

marroquines maltracten els emigrants, sense tenir en compte si

formen part de grups vulnerables, dones embarassades, menors,

malalts i ferits o no. Però tot i així molts dels que

aconsegueixen creuar les tanques que separen els dos països

són atrapats i entregats als marroquins, no sense abans haver

passat per l’habitual dosi de bales de gomes i porres

elèctriques. Els cossos de seguretat marroquins no dubtaran a

utilitzar la violència i els acabaran expulsant a la frontera amb

Algèria. D’aquesta manera la brutalitat exercida sobre els

emigrants té un impacte molt gran en la seva salut mental

provocant-los un major grau de patiment i desesperació.

Aquests fets podrien ser la mostra que Espanya viola el

principi de no devolució previst en el Dret Internacional i

segons el qual queda prohibit el trasllat de persones a llocs on

la seva vida o la seva llibertat corrin perill, i fins i tot, també es

podria considerar que Espanya estigués violant, mitjançant les

brutals accions de la Guàrdia Civil a la frontera, l’article 3 de

la Convenció europea per a la protecció dels drets humans i les

llibertats fonamentals, que prohibeix la tortura i les penes o els

tractes inhumans o degradants.

En qualsevol cas, però, l’Europa de les paraules i l’apatia

dels estats occidentals en polítiques de migració sembla que

continuaran perpetuant la falta de resposta a l’augment

incessant de desplaçats i refugiats a tot el planeta.

Per tots aquests motius, des d’El Pi consideram que és

necessari que s’adopti un protocol interinstitucional per

respondre a curt termini a les necessitats de caràcter humanitari,

social i legal en què es troben les persones que arriben a les

Balears. Pensam que els professionals que han d’atendre

aquestes persones en la seva arribada han de tenir clara les

directrius a seguir en cada cas. El que volem saber també, i ens

agradaria, és si després d’establir aquest protocol el Govern ha

estudiat què ens costarà la seva aplicació; haurem d’augmentar

personal per atendre aquestes persones; on s’enviaran; tenim

espai per acollir-los durant el període de trànsit en què es

decideix si se’ls dóna asil o no? Es parla d’un protocol per

adoptar mesures a curt termini, es tenen pensades les mesures

a llarg termini?

Crec que són preguntes que s’haurien de tenir en compte

perquè després no es facin a corre-cuita.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara és el torn del Grup

Parlamentari Mixt. Té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Olga

Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, gracias. Bueno, poco más para añadir, únicamente decir

que desde nuestro grupo pues todas aquellas medidas sobre la

dignidad humana nos parecen necesarias y obligadas en

cualquier estado que se llame avanzado y de derecho. De

hecho, creo que medidas como estas y como las que hemos

aprobado en esta comisión son las que realmente nos hacen

dignos de llevar estos dos adjetivos de avanzado y de derecho.

Entonces, apoyaremos por supuesto esta proposición no de

ley.

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari

Socialista té la paraula la Sra. Obrador. 

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquí tots els grups han

exposat una realitat, una realitat que sembla que no s’atura, que

cada vegada les previsions són que es vagin incrementant el

nombre de persones refugiades, el nombre de persones que

demanen asil, el nombre d’immigrants econòmics, les guerres,

la fam, les crisis humanitàries. I la manca de cooperació

internacional que aporten els països desenvolupats fa que això

sigui un problema al qual hem de posar mesures perquè sigui

el més suau possible, el més suau possible perquè és vera, ho

ha dit la portaveu del grup proposant, Balears ha estat un punt

d’arribada, en aquests moments molt inferior a la resta d’altres

països, però això no vol dir que entre la recerca de rutes

alternatives Balears no estigui en el punt de mira dels traficants

de persones, que són els que durien les pasteres cap a les

nostres illes.

Per tant, nosaltres estam en la línia de la proposició no de

llei, tot i dir que a Espanya hi ha la Llei d’asil, que és cert que

no s’ha desenvolupat un reglament, és una llei que va

transposar tota la legislació europea; una legislació que també

s’ha demostrat que no dóna una resposta adequada a la crisi

que es planteja amb el tema dels refugiats, però que, respecte

d’Espanya, s’ha de desenvolupar un reglament perquè aquest

reglament donaria uns mecanismes més concrets per poder fer

efectiva la Llei d’asil espanyola. I no serà perquè el Grup

Socialista en el Congrés de Diputats no hagi demanat el

desenvolupament d’aquest reglament al Partit Popular, que és

qui va trobar la llei ja redactada i preparada, i no sabem per què

no s’ha dut a terme la redacció del reglament.

Aquesta llei preveu a l’article 16 que el solAlicitant de

protecció internacional tendrà dret a assistència sanitària i a

assistència jurídica i gratuïta i dret a intèrpret. També la

disposició addicional quarta parla de la cooperació entre altres
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administracions i dóna competències a les comunitats

autònomes per gestionar serveis i programes específicament

destinats a persones que solAliciten la protecció, en coordinació

també amb l’Administració General de l’Estat. 

Nosaltres pensam que aquesta és una bona iniciativa perquè

ve a concretar d’una manera territorial, a nivell autonòmic, com

es poden articular aquestes ajudes a les quals tenen dret i, per

tant, consideram que és una iniciativa que pot ser una resposta

en el moment que es plantegi el problema i avançar realment

quan es produeixi aquest problema. Per tant, nosaltres donarem

suport a aquesta iniciativa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Obrador. Ara té la paraula per contradiccions

el grup proposant, per un temps màxim de cinc minuts. La Sra.

Capellà.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Sí. Agraesc el suport de tots els grups. Com s’ha manifestat,

la idea és en prevenció, o en previsió, millor dit, que ens

trobem en el focus de l’arribada de pasteres, poder adoptar

aquest protocol i que hi hagi una coordinació efectiva entre les

distintes administracions. 

Voldria destacar només que a la proposició no de llei, com

vostès s’hi han fixat, hem proposat un termini de nou mesos,

aleshores si el Govern compleix, l’estiu que ve tendrem aquest

protocol, i esperam que no s’hagi d’aplicar massa vegades.

Gràcies a tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, no fa falta que votem, tots els grups hi estan a favor.

Per tant, aquesta Proposició no de llei RGE núm. 5033/2015

queda aprovada per unanimitat.

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